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§. t>

Alföade Ahörarei Herranom! I fam*
manlefnaden med andra månnifkor

är, til vår fallhet deruti, ingalunda nog,
at vi åre befredadc til vårc lif; vi be-
höfve oftä och i många måi åfven hvar-
andras fortroende. Hafve vi lcke för*
troende til andra, få lefve vi, omrin-
gade med tufendetals månnifkor, et o*
lyckligare lif, ån den fom enfam måfte
tilbringa fina dagar i en ödemark; ty
få många vi nu umgås med, få mån-
ga förrådäre tyckas vi igenkånna uti
dem, och fortåra vårt lif af fruktart
och råddhoga; och om andra icke åga
fortroende til ofs, åre vi dem på lika
fått en plaga. Hvar emot förtroendet
gör, at vi kunne öfverlemnä många de-
lar af vår vålfård i andra månnifkors
hånder, at beförja derom; och andra
åter anfortro ofs fina angelågenheter.
Svarar naftan i alt emot det fortroende
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vi hyfe til honom, och med den tro
och redclighet vårdar vårt vai, fom haa
utfåft fig, fortjånar hän af ofs xned rår-
ra namn af årlig; och om vårt forhål-
lande år fådant emot honom, tilkommer
ofs famma heders-namn.

At låtta fin fammanlefnad med mån-
nifkor, utgifver icke en enda fig fjelf
for trolos, icke en gån«g den ftörfte be-
dragaren; utan alla vilja paflera for år-
liga, for at kunna til fin lyckas befråm-
jande antingen bruka eller rnifsbruka an-
dras fortroende. Når nu deras inre,
jag menar deras upfåt och foretaganden
vårckeligen ofverensftimma med den-
na vackra ftåmpel, hvar och en lagt up-
på fig fjelf, kallas det med råtta aran,
och utvidgar fig i få många grenar, fom
den ena månnifkan kan med fkål begå-
ra hjelp och fortroende af en annan.
I anfeende dertil, at en och hvar fjelf
antager redlighets ftempel, och andra
icke åro hjertats ranfakare, fordrar den
Chrifteliga kårleken at icke utan tydeli-
ga prof af trolöshet beröfva något af
detta nåftans anfeende, Men då en da-
gelig erfarenhet på andra fidan öfver-
tygar ofs derom, at denna ftempel år
bedrågelig, fordrar vår egen forfigtighet,
at genom flera prof håmta derom full
öfvertygelfe. Få vi den, få tilerkånne
vi hpnom med det famma aran och
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Vårt fofrroende, och om andra fåt d en-
nä ofvertygelfe om ols, vinne vi af dem
famma heder. Svarar nåftans upfåt och
bemödande vårkeligen emot detta goda
begrcp vi gjort ofs om honom, då å-
ger hän den famma åran; men år hjer-
tat ondt, och bemodandet allenaft for-
ftäldr, at förblinda ofs, få har hän blort
en årans prågel, hvar under hän döljer
fit trolofa hjerta.

§• 2.
De fom i flera llags nedrigheter årö

inofvade, och fåledes ingen vårkeiig
åra hafva, anfe den ock fåfom et få-
fångt ord , utan någon fiadgäd bemår;-
kelfe.

. De tro med vår tids famvetslöfa Gudg
forfrnådäre, alla fteg öch alla foretagan-
den lika lofliga och lika årligä, hvar
med de allenaft kuhna beffåmja iihakots-
liga öch naftan djurifka vålluftar. Nå-
ftans egendom, des makäeller barn, ellei:
areftållen tro de fig med honom Vapa
lika beråttigade til, efter det deras be-
går kunna leda dem, öch Guds - och
inånnifko - lagar anfe de for dvårgshåt,
med hvilka tnan vii infkrånka obilligt
deras lykfalighet,': dem de, utan krånk-
ning af fina famveten, tro fig beråttiga-
de at ofvertråda, få långt de for fit
f jelf- beftånd våga. For fådana må manfäfångt åberopa fig Bibelen, ty den gö-
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ra de gåck af; verldfliga lagar forbindä
dem icke, ty de kanna inga forbindelfer.'
Skammen veta de icke af, ty de hafva
längt förut bitit hufvudet af honom: bö*
dels-yxan och rackarens rep aro de eri-
da fom de måfte hafva refpeft förej men
efter de under alt detta vilja fkryta af
förnuft, ville jag allenaft' fråga demtorn
de icke tro lina medmånnifkor vara
fodda med aldeles famma råttigheter,
fom fig fjelfva, och fåledes med fam-
ma naturliga frihet, at röfva, ftjåla,
ljuga och bedraga, fom de rilvålla fig?
hårtil få de ej neka efter fit tanke fått,
utan at ftraxt utfkrattas af alt fundt for-
nuft. De anfe äfven alla gudomeliga
och männifkliga lagar, fom föka hindra
fådant, for obehöriga tvång for befor-
drandet af deras vålluft; vai an, vi må
då i vår tanka åfvcn upbåfva dem til-
kka för hela månnilko llägret. Du tro-

och årelofa månnifka ! du fitcer och nju-
ter ditt af andra forvårfvade rof. Den
jord du bebor, rorde du med våld ta-

git af din underhafvande fom ej våga-
de rättegång emot dig: din maka fom
du for det nårvarande ållkar få hogt,
år en enda dotter, fom du rofvat af
defs fader, hvilken hårofver gråmde
fig til dodsj den du fnart nog torde ut-
byta emot en annan: och dina ågode-
lar.flyta i de fattigas tårar, af hvilka

du
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du rofvat dem. Detta alt har lyclcats
dig få Jånge lag och åra tyglat andra,
oeh hindrat dem, at mätä dig med Tam-
ma mättj mcn vålan, du kånner ingen
lag, ingen åra, inter famvete; de mä
då for en ftund vara uphäfna åfven for
andra. Då fkall armftyrkan fkilja ågan-
de råtren på din jord, och i den kan
du icke trotfa med många: hundrade fmå
husbåll kunna tarfligt lefva af den jord
hvars afkafining knapt velat forflå får
dig allena: Den röfvade dottrens fader
hafver ån blodsforvanter i lifvet, fom
håmnas våldet och hans dod , och de
fattige forena fig at återtaga fina förlo-
rade ågodelar; då frågar jag dig med
råtta; hvar år den fållhet du trodde dig
kunna njuta i dit laglofa fjelfsvåld ? den
år forlorad : lif och egendom fårfpilda ;

åran har du ej ägt, derfore har du ej
eller kunnat mifta den. Hvad år det
då for fatfer du forfvarar i dit hjerta ?

de grufveligafte vilfarelfer emot folks-
råtren •, och vårt flågte har ingen gruf-
veligare fiende innom fig, ån den iom
gerna vil hålla andra med lagar tygla-
de, at f jelf defto friare få öfvertråda dem,

§• 3-
eAran år fåledes något af aldrayt-

rerfta vigt i månnifkliga fammanlefna-
den, fom, i anledning af hvad nu fagdt
år, beftår i det fortroende vi af alla go-
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da fqrvårfvat ofs, at vårkeligcn vara
fAdana, Tom vi utgifve ofs , eller viljo
blifva anfedde fore. Den år hufvud-
grunden til alt fortroende, til upriktig
kårlek och til en ljuf fammanlefnad.
Men fom ingen kårlek och inter for-
troende med månnifkor år angelågnare,
ftorre och oramare, ån emellan ägta
makar, eller månnifkor af olika kon, få
år ock åran icke i någor mål angelåg-
nare an hår, det år, at vårkeligcn va-
ra den Tamma emot det andra konet,
fom man vil gifva ut fig fore : hvilken
åra annors får namn afkyfkhet, och fafom
hogft angelågen alfvarligen anbefalles i
det f jette budet af HErrans Heliga Lag,
Det följer nu i ordning for ofs, at för-
klara, Men HErren fjelf af hogdene
gifve ofs nåd derril, at kunna gåra det
grundeligen, til eder allas ofvertygelfef
otukts latten år fvårligen i tiltagande
och råttnu nog allmån och nåftan tygel-
ios; mån man derföre ej mera torde
röra vid honom? bort det, juft for
den orfak bor den med få mycket
ftorre alfvare beifras. Hjelp ofs. hor
ofs då, O! milde Fader vär!

4« •§

Teitten. 2 Mof. 20: v, 14.
Tu fkalt icke gåra hor,

6

-fy 3 6 [



4- ] 7 [

Vi vilje i HErrans namn betrakta det
fjette budet i HErrans Lag: Tu (kait
icke gåra hor , fjå at vi dårvid mårke:

i. Hvad fom hår förftas med \ bordom ?

2. Hvad Gudj anfcende davtil bar fbrbjuder
och

5. Hvad ban befallet.
Men HErre Gud, vara Fåders Gud,

var med ofs och vålfigna åfven denna
vår betraktelfe til dit ftora namns åra,
och vår egen upbyggelfe! Amen,

§• 5-
Männifkorna gora fig altfbr olika

begrep derom hvad med hordom egen-
teirgen hår forftås, och gora derefter
heh olika tillåmpning af detn uppl det-
ta budet; derfore blifver det högft no-
digt, at 1) ifrån alla rvetydigheter ut-
vikla defs råtta besnårkelfe.

HErren Gud har redan i fkapelfen
inplantat hos det ena kånet en båjelfe
eller et begår, at förena fig med det
andra. Den år icke allenaft allmån hos
alla lefvande djur, uran de naturkun-
nige hafva åfven i fednare tider med
tydeliga Ikäl bevift den vara likaledes
rådande i växt-riket; Ikaparensinråtrning
i naturen år fädan, at hvart och et flåg-
te imet kan fortplantas på annat fått, ån
genom en fådan forening; den kan få
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tedes åfven emellan månnifkor af olika
kön få mycker mindre vara i fig f jelf
förbuden eller fyndig, fom vi !åfe hu-
ru HErren fjelf i forfta borjan famman-
parade de två forfta månnifkorna Adam
ogh Eva, och gaf dem fin vålfignelfe,
Det aro allenaft oordnwgarne af den-
na forening, fom hår finnas förbudne.
Liftöfa ting och oförnuftiga djur ledas
af fin fkapares allmagt, och narurens
drifr allena; de kanna icke några fornuf-
tiga lagar, derföre förbinda de dem
icke. Men fornuftiga våfenden kunna
emottaga lagar, och af fin narurliga fri-
het åtmindftone til någon del antingen
efterkomma eller öfvertråda dem, Och
juft crerfqre åga åfven Gudomeliga ochmånnifkliga lagar rått at förbinda ofs.
Vi finne hos flera af de ofkåliga djuren
en vifs ordning, uti hvilken en fådan
forening fker; den år hos vifla creatur
ftåld på vifla tider, den år ock hos
många låmpad på vifla makar; huru myc-
ket billigare och troligare fynes det ickq
vara, at drift hos fornuftiga mån-
nifkor måfte nårmare hafva blifvit reg-
terad, til deras egetflågtes lyckfalighet,
fåfom at tåmja och genom någon ord-
ning hindra den emellan månnifkor af
famma. kön, få latt fig infmygande af»
vunden och fvart - f jukan , fom åftad-
kommit oråkneliga mord och roycket

m-



annat ondt ibland månnifkorna: at gnm-
da och upråtta et varaktigt forrroende
makar emellan, och derpå bygd fam-
drågtighet i deras hushållning: at ftyr-
ka Fåderne i deras kårlek for fma barn,
då de aro forvifsade derom at. de aro
deras egne, och derpå grunda en om
och fornuftig barna - upfoftran; at i en
rått ordning forja for fma ien fram-
tid, med mera fom kan bidraga til he-
la månnilkoflägtecs lyckfalighet. Så
långt leder ofs blotta f6rnufrer,'och ef-
ter dsffa grunder hafva åfven hednin»
garna altid ftiftat några ordningar i åg-
tenfkapet, mera eller mindre fornufti-
ga, alt derefrer fom deras fornuft blif-
vit upbrukadt och nyttjadr, Men hvilka
de ordningar egenteligen aro, fom råt-
teligen leda til fådana åndamål, få langt
fom i vår dodelighet år mojeligir, det
gifver uppenbarelfen ofs allena vid han-
den. Hvilka, då de redeligen följas,
upkommer deraf den dygden fom egen-
teligen kallas kyfkhet, hvaremot deras
öfvertrådelfer få råtteljgen namn af hor-
dom och otukt.

§. 6,
M fåledes kunna gifva eder, mine A-

horare, tydeliga begrcp om denna ve*
derftyggeliga laften, blifver nodigt, at
närmare förklara hufvud-innehållet af
de lagar ? hvilkas iakttagandc utgöra

kylk’
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kyfkheten, och ofverträdelferna den
Mr forbudna hordoms-fynden, Kyfk-
heten bettår deruti riår denna forening
emellan olika kon fker i råttan tid, i
en råtr affigt, med rårta perfoner och
mi en igenom Guds och månnifko * la-
gar faftftåld ordning.

I de forfta ungdoms-åren år vårt
flågre til en fädan forening aldeles o-
förmoget, derfåre lårer ock et fundr
fornuft, at barn och ungdom fkola for-
varas ifrån den, hvarigenom annars he-
gåren allenaft upretas, och långre fram
blifva aldeles tygellofa; til forekomman-
de hvaraf der för foråldrarna blifver
högft angelåget, at i tid afhalla barn af
olika kån ifrån hvarandra, emedan för-
farenheren beklageligen lårt, at forål-
drarnas efterlåtenher härutinnan lagt
grunden til deras barns oboteliga för-
derf, Hvarfore åfverhetens ftadgar åf-
ven faftftålt tiden for hvardera konets
giftermål til et vifst åratal, fore hvilkec
de icke må ingå uti fådana forenxngar,
dår vifserligen mera ftadga och omtan-
ka fordras, ån fom kan våntas i barna-
ären, 1 6frigit finnes ingen åldcr el-
ler tid uti hvilken ågrenlkap flculle
vara forbudir. 2) Horer til kyfk-
heten: at denna forening fker i en
rätt affigt, och med mogen eftertanka.
Guds affigt med ågtenflapets infticktel-

fc
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fe finnes hafva värit, utom den allmän-
na vid alla hans vårk, nemligen hans
egen åra, ingen annan an vårt flågtes
egen fållhet och beftänd, Det utmår-
kss tydeligen vid forfta månnifkans
fkapelfe, tå Gud Jade: Det år icke godt ,

at mannifkan av allena , i Mof, 2: ig.
hon kunde icke i fullkomlighetens ftånd
en gång vara lyckelig, utan maka af
annat kon. Jag vil göra honom ena hjelp-,
den fig til honom halla ma: defs flågte
kunde icke fortplantas, den ömma och
lifliga kårlek och beftåndiga inbordes
bitråde {kiille ock faknas; härigenom
ftadgas iåledes ågtenfkapets råtta ånda-
mål nemligen en beftåndig och kår fam-
manlefnad, och et deraf flytande gemen-
famt bitråde, fåfom ock barns framfo-
dande oeh upfoftrande af makar, fom
af natur och ålder dårtil åro beqvåma,
och åndteligen den naturliga luftans måt-
tande. Fe honom , fom år allena fåger
Predikaren, faller hän , få år ingen annar
for bandene, jont honom upbjeiper. Fred. B.
4: 10. Och at affigten var på forme-
ringen af månnifko flägtet, fes tydeligen
af den vålfignelfe, fom HErren gaf de
forfta ågta makar; Varer fruktjnmme ,

och forbker eder , och upfyller jordena. 1 Mof
1; 28. Och om luftarnas iläckande ta-
lar Paulus uttryckeligen: Til at undfly
lokri , bajve hvar ock en Jina bufiru , ocb

hvav
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hvar och en fin man. i Qor. 7; 2. Nar
defsa affigter fammantagna leda rnånni.
fkor af olikakon til fårening med hvar-
andra, hörer fådant til en rått kyfk-
het, men ingalunda, då månnifkor likt
ofkåliga djur rufa b!ort i fin brunft til
hvarandra, at llåcka fina begår, uran
något vålbetånkt rid eller fbrbund, at

framgent lefva fårenadc med hvarandra,
ej eller når de ingå ågtenfkap med dem
fom de ingen kårlek eller fortroende
hafva til, blott for at derigenom vin-
na ågodelar eller några andra fåfånga
affigter. 3 ) Horer til kyfkheten,at
foreningen bor fke emellan råtta per-
foner, nemligen a ) fådane, fom aro
Ikickelige til ågtenfkap; h ) fädana,
fom med hvarannan icke ftå i den
nåra flågtfkap , fom Herren utrrycke-
ligen forbudit nti Tredjc Mofe Boks
igtde Capitel. c) Icke med flera an
en ; Ty vid ågrenfkapets inftkkrelfe
talas allenaft om en man och en quin-
na, och Frålfaren JEfus fåger uttryc-
keligen at de tu varda et koti, Matth,
19; 5, nemligen en man och en quin-
na, men ingalunda at tre eller fy-
ra varda et kött, Derfore år det ock,
mårkeligit huru Apoftelen Paulus, ehu-
ru ibland de ifrån hedendomen til Chri-
fti tro omvånda funnos flera, fom hade
många huftrur, Jikvål forvarnar Timo-

theum,
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thetim, at icke antaga någon tvågift mart

til Bifkop eller Lårare i Forfamlingen,
iiran en fådan, fom var män för en
hultru eller fom icke hade flera. Han
ville icke at et fådant vanrygte fkulle
vara på dem. Skaparens egen allmagts
ordning beftyrker åfven det famma i
der, efter noga förteckningar på födda
i rlera Riken, båda könens anral åfven i
det nårmafte går lika, hvarvid rnånnifk-
lig hand icke förmår göra den mind-
fta åndring. Hvartil kommer, at quin-
norna åfven åro til denna forening li-
ka beqvåma fom det andra könef. Ooh
hårril må ån läggas den grufveliga af-
vundfjuka, oenighet och buller i hilS-
hållen, fom alla tiders exempel vifaf
upkomma af °

o
Gn

o
nV

u
a d

manan håremot åberopariigpå få mån-
ga exempel af dem fom i Bibelen be-
römmas for fin Gudsfruktan och likvål
haft fiere huftrurj få följer deraf intet
annat i ån at en fådan laft blifvit iiog
allmån, och åfven infmygt lig hos de
trogna, men bor derfore aldrig gillas,
d) fåf denna forening icke fke med ens
annars maka; Ty få fåger HErren;
Tu fkal icke ligga när tins nåftas bu-
Jlru) til at beblanda dig med bennet 3
Mof. ig; 20. Ocb den fom bor he-
drifver med någors mans bufiru; den

fkal dåden dl, laåe härkätien ocb borko-
rian
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van. Cap. 20: to. e) inrer med oi
fkåliga djur , fom år en - forfkråcke-
lig ftyggelfe, hvarfore det ock heter:
Du (kait icke ligga når något djur, ai
du dcrmcd orehar dig y ocb ingen qvinnå
fkal hajva fkajfa med något djur , ty det
år en flyggelje, Cap. 18: 23. och på et
annat ftålle ftår det fä: Den fom bafver
vårdfkap med fiågon bofkap, han fkal då-
den da, 2 Mof. 22: 19. f) intet be-
drifva fin lufta med fit eget kon, få-
fom de Sodomiter och Jemine barn
i Gibea, och blihda hedningar om hvil-
ka Paulus Apoftejen talar, om hvilken
ftyggelfe HErren fåger: Om någor lig-
ger når en drång, fåjom når ena qvinno $

de bafoa gjort en flyggbet , ocb bå-
dadbden db\ Deras bloavare ofver dem.
1 Mof. 19. 5. Dom. B. 19: 22. Rom. 1: 26 >

2% och åndteligen g) icke med fin e-
gen kropp, dem Apoftelenj Paulus kallar
veklingar. 1 Cor. 6:9. dem manblyges, at
vidare ömröra, hvilka alla komma under
iiamn af ftumma fynder och borde va-
ra okånda och ohorda i Chriftenheten;
önr] hvilka han fåger at de forn fådant
öfvå ingalunda årjva Guds Rike. Til
kyfkheten hörer 4) at vid denna for-
ening iakttages de af Gud och Öf-
verhefen dervid förefkrefne ordnin-
gar, fåfom (1) Foråldfarnas famtyc-
ke, at döt ick« fker med lift, låckan-
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de eller bedrågeri, at det fker med bå-
das fria vilja, utan tvång af foråldrarna
eller några andra, at det fker med nä-
gon hogtidlighet, at utmårka et få o-
ryggeligit band, at det fker med inner*
liga boner til Gud ora vålfignelfe, af de
forenåmnde makar, och med forboner
och lyckånfkningar af de andra, fom der-
vid åro nårvarande, och ändteligen, at

de uti denna förening blifva hvarannan
trogna och beftåndiga in til doden. Det-
ta alt kunde med bevrs och exempel ut-

ur den Heliga fkrift forklarasj men då
tiden ej fädant tillåter, må jag allenaft
anfora vär dyrafte återlofares ord ora
denna foreningens ouplollighet annorlun-
da an genom doden; Hvilken fom [kili fim

iin buffru fåger hän ifrå ftg, utan for hor
fkul, och tager ena andra, hän gor hor , och
den fom tager den ojvcrgifna , hän gor
hor. Matth, «9; 9.

§. 7-
Då mi deffa ordningar fåledes Ikola

iakttagas, fordras hår for båda könen af-
ven til den råtta kyfkheten, en återhåll-
famhet, fom beftår deruti, at de icke
annorlunda famtycka til någon förening
med det andra konet, ån efter de hår
forut nåmnd.a allmlnna hufvudreglor. Den
behöfves utom agtenfkapet, få långe de
icke funnit den fom med dem i laglig
ordning vil bygga ågtenfkap, och det år

full-
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fullbordadt: Den år likaledesnödig innom
ågtenlkapet, antingen då makar åro på
långre eller kortare tidef fkilda ifrån dem,
eller af hvarjehanda andra orfäken Bru*
kas denna äterhällfamhet icke, (å af
kyfkhets-bandet brutet, och hordoms fyn-
den utöfvad. Detta lårer vål af få nekas,
når frågan rårer dem fom åro i ågtä
ftåndet. Men deremor torde okyfkhe-
teil emellan ogifta i vår rid ej anfes Va-
ra mycket fvår eller betydande ,• ja til åf-
Ventyrs af många fom aldeies ofkyldig.
Derföre nödgas jag ånnti uppehålla mig
hårvid, och bevila åfven dyggelfen af
denna Hags otukt. o Men det mäffe, för
af ej falla mine Åhörare för mycket i
dag til laft, fke allenaft helt kort. Bevi*
fen (kole vi harata hårtil, dels af up-
penbarelfen, dels ock af förnuftet* Det-
ta f jette budordet i HErrans Heliga lag
af ganlka allmånt, då det heter\ Dufkalt
icke gorn bar. Hir år fåledes icke til
finnandes något enda undantag, och må-
fte derföre innefarta ali llags otukt, deil
må då komma under namn af lörilke-
låger, enkelr eller dubbelt hor, ellet an-
dra vederftyggelfer. En infkrånkning
hår år fåledes icke annat ån en afköts-
ligit linne gjord vrångning i HErrans
lag, efter egen ond begårelfe, håldftdå
et iådant undantag aldrig någonftådes
igenfinnes i h»la den Heliga fkrifr. Tvert

ora
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om -få vi igen flera bevis derpå at en
fådan Mo-krånkning år utrryekeligen
forbuden. Om någor kommev til en jung-
fru, heter det, fom intet tndofuad år, och
ligger når henne, och det vavder funnet: Jä-
tkät hän, fom når benne lag •> gtfva hennes fa-
der jemtiofiklar Jilfvsr , och (kai bafva hen-
ne til hufiru , derforeat hän hafver förned*

rat henne : Hän mä ieke öfvergifva 'benne i
hans lifsdaqar. 5 Mof 22; 28, 29. Uri
hvilka ord der kallas et fornedrande, men
var ockforenadt med den ovilkorliga ikyl-
dighet, at taga henne til ägta, och an-
dock til forfoning gifva hennes Fader
femtio fiklar filfver. "Och om fådana kot-
liiga beblandelfer emellan ogifta, uran at
fullborda et fådant ågtenfkap, fåger HEr-
ren til foråldrarna; Du /lait icke halla äin
dotter til hvleri, på det at landet icke fkal
vnrda fullt med lader. 3 Mof. 19 \ 29. Och
åter fåger HErren * Ingen (kiiku fkal vara
ihland Ifraels Joner. y Mof. 23 : 17. Hvar-
med äfven denna flags otukt forbjudes,
med den tillars, at landet genom få-
dant upfylles med vederftyggeliga hor-
doms-Jafter. Flera fådana bevis kundö
anforas af den Heliga Skrift, men tiden
tillater det icke. Et fundr fornuft talafåfven utrryekeligen hårutinnan, ehuru
man i fielfva Chriftenheren med hogtljud vil ropa deremot. Barnen ftå fu
1 ) omedelbarhgen under lina Foräl-

Hom, F. Voi. IV. St. 1. B drafs
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drars vård: deras fkyldighet år fåledes,
at genom dygdig upfoftran, och noga
tilfya, lemna lina dotrrar med riden
oforkrånkta år fma min; och emedan
månnerne åfven vid fit vai foka dcm
Tom de tro vara kylka och ofor-
krånkta, af hvilka de uti fit ågren-
fkap hafva at hoppas trohet och dygd;
få åligger det ock Föråldrarna, til be-
fordrande af fina dottrars lycka, forvara
dem fådana. Föräldrarnas egen åra for-
drar likaledes j at de icke , under Jung-
fru-namnet, lemna tro-och åre-lofa
kor åf fina mågan 2 ) Då åran e-
genteligen beftår dcruti, at i fielfva
värket vara fådån, fom man vil fynas
for allmånheten, nemligen dygdig och
obcfläckad, få år klart, at dc fom under
olofiig eller oordentelig beblandelfe vilja
dock vifa fig fåfom oforkrånkta for en
allmånher, med det famma forlorat den
fanna åran, och begå en fkamlig tro-
löshet emot der andra koneti 3 ) För-
loras genom en allmån låttfårdighcr,
ali utvåg til en Chriftelig. och or-
dentelig barna-upfoftran, ]ag vil ej
nåmna derom, at folk okningen år altid
fvagare och ganfka ringa, dår ötukren
gir i fvang, emot det fom naturligen
händer uti ordenteltga ägtenfkap. jag
vil allcnaft erhindra , huru månnerne, un-
der en i fvang gående otukt, undandraga

fig-



fio- ali vård, ali påkoftnad, ja det fom
vårre år, ali faderlig ömher och fkyl-
digherer emot lina fofter, dem de hvar-
ken veta eller vilja kannas vid, och he-
la förforgen ftannar då på det fvagare
kenet, fom oftaft åger hvarken förmåga
ellet- begrep at upfoftra dem, ån min-
dre någon redelig vilja, utom hvad na-
turens drift likafom trugar dem til.
För fin egen framkomft arbeta de med
flit, at i löndom ftraxt få defla vitnen
af lin forlorade åra utur vågen, fom gif-
va dem en dagelig Förebråelfe, och S*
ro deras plågä. Hår ligger grtmden e-
genteligen til de fnånga barna-mord,
fåförh en naturlig fölgd af denna flags
lårtfårdighet, hvilka fåledes naturligt vis
måfte tiltaga i famma mån vågarna til
otukten lårtas; ty de ma låtras huru långc
fom håldft, måfte dock det i fakens na-
tur grundäde begrep om trohet och äfä
åga fit vårde, och trolösheten fin blygd,
få länge icice et groft lafternas Barbari
fått utplåna ali kånfla af dygd i hela fam-
hållet. Sådane fofter åro derföre til
ftor del forlorade nog ofta til. kroppen,
men ån mera til fin fjål, och mödrar-
na föka med ali makt aflkudda fig della
hinder för fin lycka, och nya begårel-
fers måttande. Måicke månnilkligheten
ryfa för få förfkråckeliga, fom ofkiljakr
tiga fölgder af en fådan otukt? Hårtil

B 3 koiri-
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kommer ån 4) at då kyfkhets grån-
forna öfverfkridas, utom ågtenfkapet,
förft med den ena och fnart vid ec
annat tilfålle med en annan, upretas
öttikts begåren i de ogiftas hjertan, och
blifva derigenom tygellöfa, och kunna,
fedan de åfven komma i ågta-ftånd, fvåi>
ligen tåmjas, utan bryta beklageligen
ut på bågge fidor uti en vederftyggelig
trolöshet ågra makar emellan, hvangenom
åter ali famdrågtighet i et bohag aldeles
förftöres, och ån mera, ali ordentelig och
Chriftelig barna-upfoftran, och en derpå
bygd hela famhållecs lyckfalighet. Och
åndteligen 5) at i fådan öordning frarhföd-
de barn årö, vid tiltagande åren, måft fä-
derlöfe, ofta ock, redän i våf tid * moder-,
löfe. De kanna ingen flågt, och ingen
kånner dem. De aro likafom vråkta i
en ödemark, dår de kånrra ingen huld
eller fkyld. Ora de ock voro de dygdi-
gafte och famvetsömafte Chriftne, (doek
huru (kola de blifva fådane? och hvem
vårdar rått deras upfoftran?) kunna de
icke, då de med tiden fkoläförena fig med
andra könet, på något fått vara fakre,
at intet begå en för Gud och månnifkor
vederftyggelig blod(kam, med egen far
och mor, fyfter eller bror; ty de kanna
dem intet, och andre intet dem ; hvari-
genom landet orenas med vederftyggeli-
ga och heradropande blodfkulder. Dö-

men
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men då fjelfve, mine Ahorare, om ic-

ke et fielfsvåld af få fvåra fålgder för
månrrifkligheten och få ftridande emot

förnufret och uppenbarelfen, bör anfes
for en vedefityggelig hordoms-fynd.

§. 8,
Andr a D e len.

Sedän vi nu låledes förklarat, hvad
fom hår forftås med hordom och orukt,
nemiigen alla öfvertrådelfer innom och
utom ågtenfkapet öfver kylkhetens grån-
for, åligger ofs nu at efrer låfven
2) tilfe, hvad der då egenteligen år,
fom i anledning håraf i decca budet
jorhjudes.

Det forfta fom hår forbjudes aro al-
la otuktiga tankar. Sä långt hinna fäl-
län eller aldrio- någre hednifke fedo-låra-

t ZD O Qre, an mindre, at de kuona vifa nagot
rätt kraftigt medel, at forbåttra der on-
da hjertat, icke en gång vara båfta år-
barhets predikanrer, fom vilja dåmma
en båck, uran at rilftoppa kållan livari*
från den flyrer. Men vår i evighet vör-
dade Frålfare hafver uptåckr den för
ofs, då jhan fåger: af hjertat utgå cnda
tankar , mord, hor , Jkörlefnad ,Math. I<r ;

19, med mera; och fåger ftraxt i fol-
jande vers : De aro de fiycke , fom he(mit-
ta männifkona, v. 20. Derfore förklarar Hän

B 3 åf-
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åfven derta budet falunda: Det vnr fagdt
dem gamlom , Cap. 5: 27, 28 nemligen i
HErrans Heliga lag, forn urgafs på Si»
nai berg, Du /kai icke gbrn hory Meri det
bör ingalunda få forftås, forn vore in-
ter annat hordoms-fynd, forn i derta bu-
det förbjudes, ån allenaft en uppenbar
orrohet ågta makar emellan. Nej detta.
budet år af långt ftorre heled och vidd;
Hår forbjudas åfven de aldrafprfta i bjer-
tar upftigande otukts luftar; ty jng fåger
e der

, bvilken forn jer på ena qttinno } tilat-
hegara henne , hän hafver aliaredo gjort
bor med henne i fit hjerta , och anfes der-
fore inför den allvetande Guden fäfom
en derta buders ofvertrådare. Och et
fundt förnuft måfte hårtil fulkomligen
låmna fit bifall; ty under hjertats fria
fpel i otukten låra åfven utbrotren för-
gåfves hindras. Ja man kan ock näftan
fåga, at laiden icke fä egenteligen be-
ftår i utåfningen, uran i hjertats ofvef-
trådelfc af de lagar och grånfor, utom
hvilka det icke får gå. Derföre för-
klarar åfven den Sai. Doct. Lutherus det-
ta budet få: Fi jliolefrukin och ålfka Gud ,

få at vi fore et renligit och tuktigt lejver-
ne åfven med tankarna.

Det andra forn hår förbjudes aro o-
tuktiga åthåjvor. Atbörderna aro de fom
nog fåkert tolka hjertats befkaffenhet;
Den bedrofvades ogon flyta i tårar, defs

bröft
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bi-6ft fuckar, och hjertats oro röjer fig
öfver alt i (iefs anfigte, och hela krop-
pens ångliiga geftalt; deremot ler dea
gladas ogon , defs mun fkrattar, och heja
kroppsn rores af glådje: likaledes år
det ock hefkaffadt med orukten, den ro-
jer fig ofta emot der laftfulla hjertats
vilja i allehanda otuktiga åthafvor. Den
okyfkas ogon likna fenfter, genom hvil-
ka den eld kan fes i morkret

e på långt
hali, fom brinner derinne. hr hjerrat
uptändt af hordoms begår, viinat ofta
den lågan derom, fona lyfer genom 6-
gonen, Ty få fåger Syrac: Hvad en i

finnet bafver, tbet fer vian på hans ogon ,

ehvtid tbet år godt eller ondt. Syr. 13: 31.
Och en bolerjk qvinna kånner vian uppå
bennes otuktiga Jyn, och uppå bennes ogon.
Cap. 26; 12. Och beder derfore hjer-
teligen fin Gud och fåger: HErre Cnd
Fader och mins lifs-HErre, bevara mig för
otnktigt bga , och våndt ifrå mig ali ond
lujia. Cap. 23; 4, 5. Det otuktiga hjer-
tat rojer fig åfven genom låttfårdiga
klådebonader , och omgånges-färt fom ic-
ke otydeligen tolka defs inre hait, och
måfte derfore vara HErranom en ftyg-
gelfe. Men de.nna laften går ock få
långt, at okyfka månnifkor foka med
Uit med lina ogon och åtborder läcka
det] andra konet dl otuckt med fig, få-
fom.Apoftelea

tPetrus mårbeligen belkrif-
B 4 ver
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ver dem: De bafva ogonen full med haveri,
låta icke fårmena Rg jyndena;■ ocb låcka til
(ig de oftadiga fjålar, och kallar demför-
hnnnadt folk. 2 Per. 3: 14. Sädana ftyg-
gelfer kuona icke annat ån vara för-
budna pä det ftrångafte, emedan de på
ena lidan flyta af en oren f jäi 9 och på
den andra upreta alt mer och mer fit
eget och andras hjerra til otuckr

3) Forbjudas hår i 6;te budet åf-
ven alla otnktiga ard och famtal. Frål-
farens ord kunna åfven hår tagas for
grund - fanningar, Der hjertat med fullt-
är, deraf tnlar munnen: Matth. 12. 34.
Ar det upfyldt och brinnande af Guds
och JEfu kårlek, få blifver Hän åfven
det gladafte åmnet i famtal; och omt

andra åmnen handteras, drager en Gud-
ålfkande fjä} talet fnarr dit der det fin-
ner fin ftorfta iuft, ncmligen til denna
fin fjåla bru dgumme. Den girige hand-
lar om lina vundna eller förlorade ågo-
delar, den okyfke fornojer fig i dårak-
tigr fnack och låttfårdiga håndelfer , kår-
leks-och hor-vifor och forargeliga tve-
tydigheter, låttfårdiga dikter, fkådefpel,
hvilka aldrig kunna ombåra kårleks åf-
ventyr, fom likvål foregifvas uphoja fol-
kefj fmak, och alftra qvicka fnillen, och
få namn af et menlåft fkämt, och o-
ikyldiga ridsfördrif; raen måfte få hos
€iud et hek annat anfeende, då HErren

JE-
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fus förfäkrar, at för hvart och et fåfångt
ord, verf. 36. huru mycker mera då för
hvarr och er låttfårdigt ord join mnnni-

fkorna tala , /kola de göra räkenliap på do-
medag, och af den Heliga Apoftelen Paulo
på det aifvarligafte förbjudes, då haa
fkrifver ril lina Ephefier; Boleri och aU
Jlevibet låter ihlandedev icke nåmnda varda,

jafom belgon tilhorer ; Och jlem ord eller
gåckeri , eller fkdmt, fnm icke bbfves , utnn
hällre tnckfdgdjer. Ephef. 5 : 3,4. Och
intet ohhfvifkt tai gånge utaf eder mun ,

aten det nyttigt dr til forhattring. Cap. 4: 29.
4) Förbjudas hår åfven allehan-

da flags otnktiga gerningav , det år
allehanda ilags företaganden, af hvad
arc och befkaffenher de ock må vara,
hvarmed månnifkorna af bågge konen
foka at (kiila lina olofliga och oorden-
teliga begårelfer 3 hvilka i förfta deien
nyligen af ofs blefvo anforde och
vifte bora hora til det allmånna forbu-
det: Du [kait icke gåra bor. Hvareft HEr-
ren vil fåga: Jag hafver inplantat uri
dia natur et begår, at förena dig med
der andra könet, fådant år dig intet
forbuder, uran der år tvcrt om min he-
liga infticktelfe; fölg allenaft den ord-
ning fona dig år förefkrefven. at den
Iker i råttan tid, i en rått affigt, med
en rått perfon och ud en laglig ord-
aing. Men öfverfkrider du den, i on

B 5 eller
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eller annan måtto, få (kadar du dig fielf
och dina med - männiikor, dcrfore har
jag hårmed ftifrat en lag, dår alt fådant
alfvarligen , under det allmånna hordoms-
namnet varder förbuder, med grufvcli-
gafte horelfer ofver alla öfvercrådare.
Hörer då mine ållkade Ahörare, hvad
Apoftelen Paulus åfven i gemen fäger
hårom : Farer ieke ville: hvarken hohire ,

eller ajgudadyrkare , eller horkarlar eller de
veklingar , eller dranga - fkåndare j,kola drf-
va Guds rike; at förriga Hera fpråk i
den Heliga Skrift, dem tiden ej tillåter
at anfora.

§. 9,
Men der blifver ock klart, at då HEr>

ren få alfvarligen forbudit (jelfva hor-
doms laften, måftc ock alla de tilfållen och
anledningar, fom befordra otukten, tillika
vara förbudna. Bland dem mävi med (kål
gifva låtrjan och fyllolösheren det fråm-
Ita rummet, når en månnifka fornoter
fin dyra tid uran något nyttigt arbete
eller bekymmer; ty Syrac fåger rått; Få-
fäng gd Jdrer mycket ondt, Syr. 33: 29,
Når månnifkan år trågen och arbetfam
i lina fyllor, dem hon med omforg for-
råttar, får det onda hjertat ej få tid och
rådrum, at lopa in i ah flags fynd och
fåfånga, och om det någon gång löper
dit, kan det under många goromål låtta-
re dragas derifrån 3 men år man ledig

. och

4* ] 26 [ «4*



och fyflolös i der goda, måfte den vårk-
famma fjålen fyflo.fa.tta fig med något
ondt; och en långlig erfarenhet har ncg-
famt ofverrygat mig derom, at fjelfya
Guds barn ej långe kunna beftå i fin
Chriftendoms utojning, om de blifva
nägon tid ihran lekamliga fyflor lediga.
De ftrida vål emot det onda, men det
ligger dem få ftåndigt och hårdt uppå,
at de ej formå långe ftå deremot, utan
vardaåndteligen tiliin ilora forgoch fka-
da deraf öfyerrumplade; då deremot den
idoge icke vet af få många freftelfer,
octi genom Guds nåd vinner öfver dem
den ena fegren efter den andra. Den år
ock en moder eller amma for hordoms
fynden, fåfom Konung Davids exempel
fådant nog intygar, då han under iin
fyflolöshet fattade behag til Uriae huftru
och bedref dubbelt hor med henne, 2

Sam. n: 4. Och hvilket en hogft bekla-
gelig forfarenhet ånnu dageligen beftyr-
kei;, at hvareft månnifkor gä i låttja ,

dår råder otukts • fynden och raan fo-
ker forgåfves utrota den, om icke låt-
tjan tillika landtforvifas. Apoftelen Pau-
lus klagade dårötver för de Theffaloni-
cer, at han hörde, huru fomliga af dem
omgingos ofkickeliga, oeh arbetade in-
tetj utan drefvo fåfånga, och fåger:
Men dem fom Jadatta åvo> bjude vi och för-
viane genom vår HErra JEfum Cbnftum,

at
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at de arleta medftilihet , och dta jit eget
brod. 2 Thef 3: 11, 12, Sådant få vi
ock i vår tid beklageligen fe och hora
af, men uran ar kunna rårta dem. Det
vore hogeligen til onfkandes, ar ofver-
hers perfoner, lärare och upfynings maa
kunde fåga med Paulo: Vi hafve icke
tagit hrodet til gefves , litan med arhete och
tuoda 5 nait och dag bafve vi hrukat ojs, och
gifva dermed lina underhafvande efter-
dome tii arbetfarnher; få (kiille åfven
otuktslaften ibland ols icke blifva få
allmån, fom nårvarande ångfliga urfig-
ter fynas hota,

2) Fårbjudes hår åfven, fåfom en
anledning til otukc, air frofferi och dryo
kevfknp. Genom det ena få begårelfer-
na mera kraft, och genom der andra
uphitfas de, derfore klagar HErren 6f-
ver fir folk genom Propheten Jcremiam,
och fåger: tivar och en vrenjkas efter fin
vafias huflru , fåjom vai fordrade (ladbåftar.
Jer. 5: §. Och Apoftelen Paulus fåger
åfven at köttet kaa fordras til kättja ,

Rom. 13: 14. hvilket hän varnar fina
Romare fore, och Konung Salomo ta-
lar om fylleri, at Pm gör Idsagtigt folk,
Ordf B. 20: 1, En få forderfvelig laft
kan derfore ej annat an vara pä der hög-
fta forbuden. Paktereder fåger Frålfaren,
at edra bjertaa icke fbrtungade varda med
fvalgocb dryckenjhtp, Luc. 21: 34. Och Pan

lus

4* ] ss [ -fy-



3lis formanar; Ldter ojs drliga van Jra,
fäjom om dagen ,

icke i frdjjert och dryc-
kenfkap, och hvad fom dåraf gemenligen
fol jerr itke i knmrar ochnkyjkhet. Rom,1 3; 13.

q) Forbjiides hår åfven alla ogud-
aktiga och lättfårdiga fälfkaper. Na-
rurens HErre har vårkeligen gjort mån-
nifkan fålfkapslik , men det kommer ej
jnfl dårpå an, hvad fälfkaper hon vål-
jer. De frommas och Gudfruktigas år
alrid npbyggeligit, hvarfore Konnng Da-
vid åfven hade utvalc det, och fåger
jf-ag bäiler mig til alla dem , Jom fruckta
dig , och åina hefallningar halla. Pf. 119; 63.
Men om onda och förforifka fälfkaper
fåger Syrat alt for fant: Den fom kom-
mer vid tjdro , hän bejrtiitfav dg deraf j och
den jom gifver fig i fälfkap med dem
bögfardiga, och lårtfårdiga, hm lärer fig
hogfåvd och orukr. Syr. 13:1. Man kan ai-
drig nog varna fin nåfta cller varfko fig
fielf for onda fälfkaper, de fmitra vår-
re ån fjelfva peflen. I fråcka och fria
fälfkaper dår ondt fnack drifves, be-
flåckas lått det menlofa hjertat. Ofkul.
den liknar et blankt fvård, fom maa
kan fpegla fig urij men fom et fvård
roftas på et fuktigt flålla, få forlorar
åfven ofkulden ali fin 'glans i nedriga
omgången. Derfore varnar den vifc
Konung Salomo: koin icke pci de ogud-
aktigas dig och tråd icke uppä de ondas

vJg,
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vag. Ordsfp. B. 4! 14. Men dertil vil
visdom och forfigtigher varaat kiinnå
råtf kanna igen dem och förvara fig
for dem. Ungdorn och barn forftå det
icke ens, uran föråldfar åligger at haf-
va örn och noga tiifyn ofver dem, och
man fer ofra fjelfva åldördomeri förford.
Den fom handterar en gryta, (om år
ofverdragen rncd for, måfte nödvån-
digr fota ned fig fjelf, och den fom
ömgås med den laftfulla, måfte åfven
fjelf blifva folad.

Åndrcligen påftår jag ock, at otiikten
ibland ofs märkeligen befordras dårige-
nom, nir de fom tii lagä ålder kömne åro,
icke ingä uri ordenteliga ågtenfkap, utari,
lefva antingen hela eller någon del af
fin båftä ålder ogifte, och få dårigenord
anledning, at pa allehanda flags olof-
liga får fläcka fina begårelfer; hvarfore
ock et fådant ogift tilftånd for dem
fom ti! ågtenfkap åro fkickelige, och
kunna ordenteligen komma därtil, hår
4) måfte vara förbudet. Vår tids yppig-
het ochvålluft, hafva, håldft bland de
förnåmare, lagt få många hinder i vä-
gen för ågtenfkap, at de nog fållan af
dem kunna vågas. De få ej fina geli-
kar, de hafva ej nog lori och utkomft
at fora ftat med fina huftrur, eller lefva,
fora och klåda fig efter tidens fmak; der-
fore måfte de gå ogifte, Men alla def-
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fa fkål tåmja vift icke deras begåh De
anfe deras olofliga måttande för mindre
ondt, an at uran ftat hafva en rrogen raa-
ka, och genom flit och arbetfamhet up-
foda dygdiga barn til egen hugnad, och
fofter-landets rikedom. Huru bedröfve-
liga åro icke likvål fölgderna hårajf?
Makars hjertan fliras af fådana itånda
månnirtcor ifrån fin rrohers-pligr emot

hvarandra; et ljuft ågtenfkap kan blif-
Va et helfvetej flit, vålmåga och en god
barna - upfoftran gå forloi ade. Ogifta
qvinnor måfte nu uthårda många for-
fök innom och utom fig) fom, i fall mån-
netnc gifrat fig, hade kunnat blifvä trog-
na rnakar och omma modrar: genom et
fådant mångas ogifre angripes ofta det
fvagare konet och fåttes i freftelfer, fom
annars kan hafva nog at ftrida med fig
fjelf: derigertom Upretas de, affinaluftar
itånda, til allehanda flags ftumma fynder,
och en få anvånd ungdoms tid förderf-
var dem redän få, at öm de åndteligen
någon gång komma i ågta-ftånd, åro de
antingen förderfvadä eller fjelfsvåldi-
ga. Och. hvaröfver jag måft ryfer,
hårigenom gifves anledning til många
barna-mord, fom hos de arma qvinnor-
na åro en naturlig faft fafande fölgd,
af deras ömtanka at dolja fin otukt, för
at ej forlora alt hopp om fin framtid.
Slutfatfen fynes vara oryggelig: Ju fie-
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ra til laga ålder koruna, Tom aro ogif-
ra, ju fiera oågta barn, och juflera fådan.a
barn, ju flera åro åfven barna-morden ,

når alt annat ar lika. Når nu alt få-
dant til ftorre delen hade kunnat före-
kommas genom lagliga giftermål, få år
klart, at et fådant ogifce måfte i flera
affeenden vara fyndigt och fkadeligir*
Derforc befalte Paulus Tina Cormthier och
Tade; Til at umifly boleri, hnfve bvar ocb
en Rh hufiru och hvar ocb en fin man,
1 Cor. 7: 2* och ftraxt långre fram på
famtna ftålle, fåger hän til de ogifca
och enkor; kumu de icke halla Rv, jå
gifte Rg; ty det dr bdttre giftn fig an
hrinna. verf. 9. Och til Timptheum Ikrif»
ver hän i fynnerhet om de unga enkor,
hvilket likvål paflar ät alla andraogifta;
Sd vil jag nu at de giftn Rg , foda burn ,

fid hus fore.) intet tiljalle gifva motßdn-
darenom, til at tala Ula , ty vtdnge bnfva
allaredo vändt tilbaka ejter jatanani. 1 Tim.
5 : 14, rj. Ser då, mine Ahorare, få våi
af förnuftet, fom uppenbarelfen, at et
fådant ogifte gifver de ftörfta anlednin-
gar til otukt, och måfte derfore åfvers
alfvarligen vara forbudet.

,
§. ib.

Tredje Delem
Nu återftår for ofs, 'at 3 ) un-

derföka, hvad HErr?n vår Gud i det-
ta
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ta buder befaller, at i en otvungen oord-
ning kunna foreftålla eder, mine Aho-
rare detta, tånker jag vifa eder i) vårä
pligter i gemen, 2) göra af dem en tiJlåmp-
ning urom och innom ågtenlkaper.och
föra de hufvudmedel hvarigenom kyfk-
heien fåkraft kan befordras, och hvilka få-
ledes i detta buder åfven måftc vara befalta.

Hvad nu HErrans fordringar efter
detta budet i gemen betråffar, få år vfft
et rent hjerta, fom hår forft befalles.
Gud foreftålles ofs alleftådes, fåfom en
hjertans ranfakare. Sä talade hän fjelf
til Juda folket genom Propheten Jere-
miam: Jag HEnen ka?i utranjaka hjertat
acb pröfva njurarna. Jer. 17: to. Hjertat
år kallan til alla våra gårningar, onda
och goda; år hjertat godt bår en fådan
månmfka godt fram, utur fins bjertas go-
da fatabur , ocb et ondt bjertn bar ondt.
Matth. 12: 35. Kyfkheren beftår fåle-
des icke uti blotta återhållet af otuktiga
gårningar, utan faft mera uti et rent och
kyfkt hjerta. Juft detta rena hjertat an>
befalles fåledes hår fram for alt, urom
hvilket ingen kylkhet gifves. Clrer e-
dra fjdlar kyfka, i janningens lydno , genom
andan , 1 Per. 11 22, befaller Apoftelen
Petrus fina kåra Åhorare, det år: rener
edra hjertan ifrån ali flags fyndao-
renlighet; och vidare: Åifker eder Jior-liga inbårdes af rent hjerta , 1 Tim, 5 : 2. det

Horn. F. Voi. IV. St-, x. C åf
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ar fom Paulus lårde Timotheum: med
ali kyfkbet. Vi finna derföre, ac Konung
David, fedan han folat fig med en gruf-
velig hordoms fynd, och hans bjerra
kom deröfver i fvär ångeft, innerligen
bad iin Gud hårom och fade: Skapa i
mig Gud et retit hjerta, och gif mig en
ny vifs anda. Pf. ji: 12. Och nårSyrach
fammanfatte den vackra bönen om kyfk-
het, fåger han bland annat: HErre Gud
vant ifrån mig ali ond lufla, och bevara
mig för et fkamlåli bjerta. Syr Hvad
ville vål detta annat fåga, ån at Gud ville
i nåder gifva honomet rent och kyfkt
hjertå; ty det år fådant, fom HErren
fordrar af ofs, dä det genom Prophe-
ten heter: Gbrer eder et nytt hjerta och
ny anda,

e Men, mine i HErranom JEfu
ålfkade Ahårare! vi tala få mycket om
hjertat och defs renande, men jag måfte
beklaga, at det år för de flåfta en til-
fluten bok, fom de fjelfva icke förftå
fig uppå, ån mindre huru det bör renas;
Foråldrar och låromåftare åligger der-
före, at låra lina barn redan i barndo-
men taga vara på fina begår, at de kan-
na igen dem, och mårka hvart åt de
boja fig, och på andra fidan tilvånja
barnen genom formaningar, upmuntrin-
gar eller aga at dåmpa och ofvervinna
de fyndiga och orena luftar, i hvad
mål de fom hålft vifa fig; ty fåledes,

men
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men ingalunda annars kunna de under
en tiltagande åkier xnåika, når otukts
begåren infmyga fig hos dem ; då kun-
na de ock vera, ar de för JHErranom å-
ro en ftyggelfe, och o m de blifvit i
barndomen cilvanda at dåmpa lina öf-
riga fynda-luftar, kunna de åfven ef-
ter gifna anledningar, genom Guds nåd,
doda lina otukts begårelferj hvar emot,
om de i alt annat värit fipa luftars trå-
lar, få blifver åfven denna laflen lika
rådande i deras hjerta. Jag kommer
med innerlig oro hårvid ihog, huru
många i fma luftar fjelfva blinda For-
åldrar, genom allebanda fyndigt fhack
redan i förtid upblåfa en eld af orena
lufiar i de fpåda hjerran, i det ftålle de
borde anvånda ali rr.öda at flåcka demj
på det deras barn, då de ån fullvuxna
varda, kundc fåga med den kyfka Sara
Raguels dotter: Du veft HErre , at jag
ingen mm hegårt bufver , det år; icke haft
någon otuktig bcgårelfe til det andra
konet, och häfver behåUit minä fjåi rentt
ifrän ali ond hifiä , ock bafver aldrig hal-
lit mig til otuktigt eller låttfärdigt fäl-
fkap, Tob. 3: 16, 17.

Det andra fbm hår befalles, år et
kyflct cga, och åtbörder. Bor något
ondt i bjertac, få lyfer det ut genom
defsa fenören, men år hjertat kyfkt
och enfaldigt blifva ock ögonen enfab
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diga, ooh åtborderna menlöfa, Den rrog-
na Guds mannen Job betygar om lig
fjelf och fåger: Jag bafver gjordt et
fårbund med minä ögon-, nt jag intet fkal
ilota efter någon Jungfru. Job. 31:1. Der år;
fåfom ftadd i ågra-ftånder, fkal jag icke
vånda minä 6gon med någor begår til nå-
gon annan, ån min egen ågia-maka.
Men huru kunde hän göra förbund med
lina ögon? Jo, hän gjorde det med fit
hjerta, få at hän fatrade en upriktig af-
fky i fit finne til ali otukt, och då blef-
vo åfven hans ögon kyfka. Derfore kal-
lat' den vifa Konung Salomo fådana för
.galna ynglingar Ordsfp„B. 7; 7. föm ån-
nu icke lårt at ftyra lina ögon, uran fe
efter fkökor; och Syrach varnar en och
hvar och fåger; Se icke ejter pigor , at
du til dem icke nptand varder. Onpa icke
omkring hit eller dit i ftadenom , ocb Ibp icke
nti hvar vrd. Syr. 9: 5,7. Likaledes anbe-
falles hår kyfka åtbörder i det öfriga,
i gång, iklåde-bonad och omgångesfått.
Hår befalles ock, at en ky flc månnifka
fkal vifa med fin npfyn och åtbörder
et upriktigr mifsnöje och en vedervilja
emot alla låttfårdigherer i tal,vifor och
lekar, med raera, emedan et blott vålbe-
hag och nöje uti fådanr år redan et o-
vederfågeligt bevis til et orent hjerta.

3) Anbefalles hår et kyfkt och an-
fiåndigt tai, och rungans råtta anvån-
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dande til det Tom anftåndigt och lofligit
år. Det dåraktiga fnack och otuktiga
fkåmt, fom få mycket brukas i
år et grufveligit förgift for fjålen, det
flyter urur en ftinkande kålla, utur et
orent och befmittadt hjerta, och liknar
en eld, fom då den urfpys, itånder ej
allenaft dens begär, fom utfpyr det, i en
håftigare låga, uran ock alla deras fom
hera det; Apoftelen Jacob fåger derföre
ora tungan, at den år en elä, en verld
full nted orått , och befmittar hein lekanien ,

Jac, 3: 6. icke allenaft vår, utan fom
nyfs fades åfven andras, och uptånder
ali vår omgångelfe , ti hon uptånd år a}
helfvete, Derfåre fordras hår icke alle-
naft, at vi afhålla vår egen tunga ifrån
ftyggelfer, utan åfven en ftor varfam»
het' for vårt eget hjerta, at det af an-
dras tai ej ma fårgiftas, få at vi fly
med en affky ifrån fädana famqvåm
eller orena omgången; Ty få formanar
den vålfignade Apoftelen Paulus fina
Corinther, oeh ofs alla med dem: Låter
icke förföra eder: Ondt fnack fbrkränker
goda feder. Men Herre min Gud! huru
många barn, huru många ynglingar, ja
vål mogna mån voch Chriftna åro icke
genom fådant fnack i grund fårderfvade
til kropp och fjål! Om ord ville gälla
något hos eder minä ålfkade Åhårare,
få jfkulle jag förmana eder med famma

C 3 Apo»
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Apoftels ord; Fly fådant , -fly ungdomfens
lufiar. i Tim. 6: n. Och ännu meden
åmmare upmuntran: Fttermera , hrå-

bvad fant dr , hvad avlivtdv , bvad ratt ,

hvad kyfkt , bvad vai lyder -
- tånker

derefter , och beflirer eder i HErrans
JEfu namn derom, 2 Tim. 2 22. Phil. 4: g.

Andteligen och 4:de anbefalles hår
kyfkhet i alt omgånge och gårningar.
Denna befallning innehålles icke allenaft
1 fjelfva budordet, uran åfven på otali-
ga andra ftållen i den Heliga Skrifr, få-
fom då Herren aenom Moles Päde til
Ifraels barn: 1 fkolen vara tmg et Prå-
(levHifit Kominpa - Rike , ocb et heligt folk ,

2 Mof 19: 6. (om nemligen intet be-
fmictar eller fororenar fig reed allahan-
da korrsfliga begårelfer, uti eller utorrt
ågtenfkapet. Och på et annat ftålle;
Talit med Hela tncnigbetena af Ifraels barn,
ochfåg til dem: 1 fkolen vara heliga ; ty
jagSv heliga HErren eder Gud. 3 Mof. 19; 2.

Och Apoftelen Paulus: F/yr holeri : ali an-
nan Jynd , fom mennifkan gor ,dr ntan krop-
fen, men den fom bedrifver holeri eller nä-
gon okyfkhet, han fyndnr pu fin egen kroppa
Eller veten l icke , at edor kropp dr dens
Heliga Andas pempel , fom dr uti eder ; der-
fåre prifer nu Gud uti edar kropp oeb ie-
drom anda y bvilke Gudi tilbora. 1 Cor. 6:
18, 19 i 20. Och når hän upmuntrar de
Theffalonicer til ytterligare tilvåxt i Gud-

ak-
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aktigbet fager hän: Detta år Guds vilje
edor helgelje , at I fly holeri .* och hvar och
en af eder vet hebållaRt fati helgelje och i aro'.

Icke uti lujlig begdrelfe , /aJm hedningar ,

de fom af Gudi intet veta . x ThelT. 4; 3,4,
5, Afhvilka ord vi ibland annat fe, bu-
rn Apoftelen Paulus råknar köttfliga be-
gårelfer ibland hednifka fynder. Men
vi få ej rid at upråkna Hera kyfkhcss
bud och befallningar. Della kunna ock
til vårt åndamål gora riifylleft. Mine
Ahörare! antingen Ikolen j nu forneka
ali Guds ords, och ec fundt fornufts fan-
ning, eller måfte ock detta alt fåtta på
eder et band, ifrån hvilket j ingalunda,
utan famvetets hårdafte förebråelfe, kan-
nen Aita eder lofa.

§• ”•

Vi Ikynda ofs nu, at åfven göra en
nårmare tillåmpning af denna befallning,
få vål innom fom utom ågtenlkapet,
eller vifa fårlkildt, hvad plikter af detta
kyfkhets - bud upkomma både för dem
fom lefva utom ågtenlkapet, låfom ock
för dem hvilka åro innom det famma.

Det förfta fom fordras af dem fom
lefva ogifta, år en Chriftelig återhållfam-
het, at de forvara lit hjerta ifrån fria
rankar och utfvåfvande begårelfer, och
med ali makt qvåfja lina naturliga retel-
fer i fin borjan, få at de icke få her-
ravålde,’ och tillika, at de i tai, åtbor-
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der ooh ali annan umgångclfe noga for-
vara fig, och behålla en kyfk fjål uti
en ren och obefmirtad kropp, få at dc
med en Maria kumia fiålla fig for en
fillvetande Gud, och faga: jfag vet af
ingen man Luc. 1 ; 34. eller man af nå-
gon qvinno, och når de rråda efrer for-
fynens ikickelfe i ågra ftåndet, at de då
måga icke allenaft for månnifkor, uran
ock i lina egna famveten vara oförkrånk-
ta, och kunna fåga med den kyfka Sa-
ra; Jag bafver heballit minä fjål reno i-
från ai nnd lujia

,
n*i aldrig bafver hallit

mig intil otuktigi eller lattfårdigtfålfkap ,

Tob. 3. 16, 17. och forrjena det vitnes-
börd fom Rebecka, Bcthuels dorrer, då
hon låfväde fig åt Patriackcn Ifaac til
huftru j nemligen, at hon var ännu jung-

fruy och ingen vian hade kånt benne, t. Mof.
54; 16. Ochmånnernalikaledes,atdeåfven
til fin fjål och kropp åro obefläckade.

2 ) Fordras af dem fom åro utom åg-
taftåndet at de icke forhåfva fig öfver

lyckans formåner, fom dem i någor
matto kunnat tilfalla, fåfom fkönhet,
hogre bord , eller Föråldrars heder, eller
ock ågodelar. Kottfligt finnade forål-
drar, fom dageligen beromma fina barns
fkönhet, förtälja fina många anor, an-
ftålla högmodiga jåmförelfer emellan fi-
na och de ringares barn, och förnöja
dem med ali flags yppighet och gran-
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lår, med hopp om ftort arf och en ftor
derpå bygd lycka i verlden, lågga of-
taft. grunden til det hogmod, fom fedaa
gor dem innom och utom ågtenft<apet
odrågeliga. Sådant underhålles och up-
biåfes fedan alt mera, genom låttfårdi-
ga fmickrares berom och 6fve.r - drefna
dyrkan, och gor dem få ftålta och öf-
vermodiga få at de aldrig tro fig kun-
na få fin like, utan ofverfe och forfkju-
ta loftiga och anftåndiga tilbod, och an-
tingen ftanna for makar, fom pråla af
en dåraktig fåfånga och gora dem for
hela fin öfriga lifstid olyckeliga, elier ock
ftålla dem utom hopp at blifva forforg-
da. Mårte då Petri alfvarliga förmaning
altid ftå fådana for ogonen: Häller eder
bårdt vid bdmjukbetena , ty Gud ftär emot
de bogfardiga , taen de odmjaka gifver han
nåd. Sd ådmjuker eder nu undev Guds mäk-
tiga band, på det ban eder upbbjer i fmorn
tid. i. Pet. 5: 5, 6. Ty förödmjukada
fjalar få ofta röna HErrans underbara
förfyn, och med Maria tacka fin Gud
derföre, at ban bajver fedt til Jine tje-
narinnos ringbet, Luc. 1, 48.

3 ) Fordras af dem fom aro unga,
och fåledes åfven ånnu i verlden ofor-
fökta, at de uti fit ågtenfkaps vai in-
håmta fina foråldrars och förmyndares,
eller fom lagen kallar dem gifto - måns
råd och famtycke. Et forbund, fom år

an»
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annors ouplofligit än genom doden ford-
rar ock ali mojelig forfiktighet och ora-
tanka. Den kan pä långt när icke vän-
ras hos en ungdom, derfore blifver for
dem nodigt, at vid fådana tilfallen tm
ligen derom famråda med fina Fåräldrar,
och i alt hvad mojeligit är taga an de-
ras mogna och välmenande råd, och
ingalunda gora et fädant forbund utan,
an mindre emot deras vilja och famry-
ke, hviiket år en tydelig dem älagd
plikt uti det fjerde budet, om dem an-
nors (kai vai gå och de långe l.efva påjor-
dene. Derfore gaf Gud befallning til
foräldrarna af Juda folket når de fisulle
komina i det Babylonifka fångelfer, at
de fisulle gifta borr finabarn: Gifver, få-
ger hän edra fnner hujhur

, och gifver
edra dljttrnr mån. Jer. 29: 6. Syrach få-
ger åter icke Ula; Forje tina dotter , få
h/ijver tu gjordt en jior gjerning „• och
gif hame en fornuftig mnn. Syr. 7: 27.
Och Apoftelen Paulus forordnar åfven
at foräldrarna fkulle efrer fit godt tin-
nande foranflalta om fina dortrars gif-
termål. 1 Cor. 7: 3 6. Således låfa vi
om Abraham, huru hän förfäg fin fon
Ifaac msd en dygdig maka, 1. Mof. B.
24: 4. urom många andra exempel, hvar-
vid fåråldrarna likvål ma märkä, at de
ej oforfiktigt tvinga fina barn, utan in-
båmta åfven deras friyilliga famtyeke,
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fåfom vi låfa om Bethuel, når han gaf
iin dotrer at Ifaac. vers. 58.

4) Åligger det ogifca ar vara forfik-
riga vid fit vai til makar; ar de utfe fig
fadana, fom haft en god upfoftran, aro
Gudfruktiga, arbetfamma öch kyika; at
de i fic vai icke låta bedraga fig af få-
gring utan dygd, af rikedomar utan ar-
betfamhet, en flygtig prakt utan utvå-
gar at underhålla den, förhaftat rycke
och fagra loften uran odmjukhet och
kyfkt hjerta- ry hår kan man med fog fåga:
Våclier jägring kitjlig hifin Vid defs for-
(la bgne-kajl-, Plägar man få långe pufla
Under ohebagHg laft. Öfverilad nåjes - la-
ga Slobiar mad i långlig plåga.

'5 ) Bör jag ånteligen påminna dem
fom tanka begifva lig i ågtaftånd, at i
en fak af få ftor vigt fom ågrenfkapet
år förft och fidft rådföra fig med en
trogen och innerlig bön hos fin Gud,
at han ville fjelf utfe dem en fädan
maka, fom han finner dem nyttigaft,at
han ville ftyra deras hjertan efter fin
vilja, at han ville gifva dem råd at
deruti rått och vifligen forhålla fig; få
låfa vi om Sara Raguels dotter, Tob. 3.
at hon gjorde, och det ingalunda forgåf-
ves, ty hon vardt vålfignad med en
dygdig och Gudfruktig man. Och hvad
vore högre at onfka,an at en och hvar
fom begifver fig i detta ftånd ville tro-
ligen befalla fin fak Gudi: då blefve de-
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ras ågtenfkap mera vålfignade, och ma-
kar i en barnflig undergifvenhet under
Guds hand mera nogda och tåliga i med-

och motgång.
§. S2.

Men vi bora ock i anledning af de
forut gifna allmånna kyfkhers reglor år-
hindra dem fom redan befinna fig i åg-
taftåndet om fina inbordes fkyldigheter.
Den forfia och ftorfta deras inbordes
pligt i detta ftänd år en inbordes tro-
het, fom beftår dcruti, at de öfverlem-
na fig fjelfva dl fina ågta makars kår-
lek och nöje, och at de icke dela den-
na fin kårlek med någon annan. Apo-
ftelen Paulus fåger decta uttryckeligen:
Manne» fkall låtn ja buftrune fkyldig val-
viJjoghet, och fatnmalundn hudrun niannen ,

i. Cor. 7; 3,4, och fåger at de ingea-
dera hafva magt åfver fina egna krop-
par, uran deras makar. Och juft För
den orfakens Ikul fåger Herren Gud
vid ågtenfkapets forfia inftigtelfe at man-
ven fkal öfvergifva Fader och Moder och
hlifva vid (ina buftru , i. Mof 2 24 och
hufirun vid fin man, det år, intet for-
löpa ifrån fina makar, intet dela fit hjer-
ta och fin kårlek med några andra och
/kola varda til et khtt. Af denna grund
förmanar åfven Apofielen Paulus tnån-
nerna at dlfka (ina hufirur , fåfom tina eg-
na hnppar; Ephef. $. 28 , 29. ty fåger

hän
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ha n, ingen hafver nagon tid batat fit eget
khtt. Derpä fyfrar hän åfven då hän, fom
vi nyfs fade, anbefaller en och hvar at
behdlia ft fat i belgel/e och i aro. i. Thef.
4 : 4. Den rårta kyfkheten har fin grund
i deras återhållfamhet, få långe de vä-
rit ogifta, i deras otvungna vai, och i
en daglig varfamhet at ftyra lit hjerta,
fxna ogon, tai och umgånge ifrån ali
fådant fom olofligit år, och et dageli-
git ofverfeende med makans fmårre da-
geliga fel, hvaraf en kalfinnighec eljeft
fnart kan upvåxa.

Af denna fårfta regel flyter otvun-
git den andra: at makar åfven (kola fö-
ka förebygga alla mifsrankar öfver fig,
och på fin fida , utan de tydeligafte be-<
vis af otrohet, icke mifstånka lina ma-
kar. lilotta mifstankar, uran någon grund,
aro i ftånd at aldeles förftora ai ro uri
ågtatnakars famman - lefnad, och upvåc-
ka en bitterhet dem emellan. Det år
derfore icke nog at vara kyfk och tro-
gen, utan man b<sr ock undfly alt få-
dant fom kunde gifva anledning dl mifs-
troende, fåfom befök, fortroliga famral,
vånfkaps betygelfer, med mera- ty vi
bora icke allenaft fly det fom ondt år,
utan ock alt det Jom ondt lynes Cap. 5:
23. fåfom Paulus åfven förmanar fma
Thelfalonicer. Och på andra fidan om
några mifstankar upftiga 5 eget hjerta

bå-
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bora de ftraxt i fin herjan dodas, at de
ej få gro, och fkjuta rörter, hvarige-
nom det råtta fortroendet kalinat och
famman -lefnaden och hela ågtenfkapec
blifver bittert,

5) Åligger åfven ågta . makar, at med
ai fl.it vinlägga fig om en råt husaktig-
het, fom beftär deruti, at genom rrågen
flit och arbetfamhet fårvårfva ågodeiar,
genom aktfamhec och fparfamhet, och
innehållande af alla onodiga utgifter, för-
vara dem, och med visdom, famråd och
forfiktighet utdela dem. Där fom intet
förvårfvas, och det man förr åger bort-
flofes, dår måfte fattigdomen fnart inhal-
la fig, och med fattigdomen knot och
mifsnöjen ja vål ofta en oforfonlig bit-
terhet och tvedrågt. Låt ofs då hora
huru den vihalle bland konungar lårde
fin fon: Hår min Jon , och var vis , ocb
(lyr titt hjerta in pä vågen. Var icke i
bland drinkare och flofare , ty de drinkare
ocb Jlofare varda fattiga , och en / dfväre

måfte rifvin kldder hara. Ordsp. B. 23:
19, 20, 21. Men ingen ting kan va-
ra påliteligare ån vår dyra Fråifares JE-
fu egen iparfamhets låxa til lina Lår-
jungar, fedan hän med fem bröd och
två fifkar hade fpifat fem tufende mån:
Hdmter tilbopa ftycken , join dfver blefne å-
ro, at de icke förfaras. Joh, 6: 12, Faft
J i dag, vil hän fåga, hafven fedt et un-

der*
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derligit prof på Guds vålfignelfe, fko*
len I iöke derfore förflöfa det ofver-
blefn», utan lårer eder altid at vara fpar-
famma, Ach! hvad fkole vi då fåga
om fparfamheten i vår tid ? Mennifk»
liga begåren hafva naftan utvidgat fig
uran grånfor, och behofven blifva der-
af f å många, at hvarken arf eller egna
förtjenfter förfiå ; utan uppå en yppig
lefnad följer bedrågeri, och ånteligen
armod och fattigdom.

Sluteligen och för det 4) bör jag åfven
hår, ehuru jag vid förklaringen af Fjerde
budet hufvudfakeligen handlade derom,
påminna ågta-makar, om en hufvud-
pligt, fom ånnu åligger dem', nemligen,
at troligen vårda fina ågtenfkaps-och
kårleks - plantor. Når HErren Gud ha-
de Eva fram for Adam, gladdes han och
fade: Detta år dock ben af minem betiom
och kått af mino kåtte: 1. Mof. 2: 23. Så
må och ågta makar fåga, hvar gång de
fe fina barn och umgäs med dem, ac
de dock måtte med ai möjelig flit, koft-
nad och visdom upfoda dem i Guds
fruktan och dygd, ty forfummas det,
få må man viii fåga, at de blinda för-
åldrarna ofta under en ofornuftig kår-
lek vårkeligen hata eller fkada fina barn.

Innan vi nu, Ålfkade i HErranom,Auta denna vår betraktelfe, blifver for
efs
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ofs nödigt, at åfven korreligen förklara
for eder 3 genom hvad medel denna vid-
ftråckra dygden fåkraft kan befordras,
ty det år ofelbart, at om kyfkheten
år anbefald, få måfte ock alla de me-
del vara anbefalta hvarigenom den be-
fordras. Hit råkna vi fåledes förft en
trogen bön til Gud, om hjertats åfvån-
dande ifrån otukts begår. Detta rådet
hade Syrach funnit för båft och fåkraft,
och beder dertöre innerligen fin Gud
och fåger: Herre Gud Fader ocb mins
lift-berre, bevara mig får otuktigt §ga,
och vanit ifrån mig ali ond lujia: lått
mig icke råka uti floferi ocb okyfkbet y ocb
bevara mig får et fkamlåll bjerta. Syr. 23:
4,5, 6. Hade Konung David flitigt
bedt denna bön, hade han ingalunda
få grufveligen fallit ihordoms fynd, fom
han likvål föll; hvarföre ock, når fam-
vetet på honom upvaknade, f å begynte
han åfven at ropa; Skapa uti mig Gud et
rent bjerta ocb gif mig en ny vifs anda.
Pf. 51:12. Låt ofs derföre dageligen
bedja utur vår morgon - Pfalm. Til
kyfkhet böj mit bjerta fafi y Bevara mig
for otukts • lafl : Bebålt i mig til åndan vål
En ren ocb obeflackad Jjdl.

Det andra hjelpemedlet år en Chri-
ftelig måttelighet, at icke öfverlafta krop-
pen med öfverfiödig och kråfelig mat
eller dryckj under kräfeligheter upre-
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tas begårelferna, fom fnart kunna 6f-
vervåldiga et godt upfåt i fjålen, der-
före fordras hår en uått måtteligher.
Den fordras åfven i der femte buder,
nemligen få långt, at vi genom öfver-
flödigheter icke forderfve Vcår kro|Tp
och hålfa; raen hår går måttelighets
bwdet iångre. Hit horer et flags fpå-
kande af vår kropp, det år at halla
den vid tarflig och måttelig foda, få-
fom Apoftelen Paulus fåger om fig
lielf: Jag Jpåker min lekamen och under-
kufvar honom. i Cor. 9 : 27. Och juft
derfore formanar hän de Romare, at
icke jordra kfittet til kdtja , Rom. 13: 14.
Vi må derfore låmpa hit vår dyre
Frålfares egna ord : Detta Jioget , nem-
ligen otukts begårelferna, gå icke ut, li-
tan med hbn och fafro. Matth, 17: 21.

Det 3*dje medlet, fom hår anbefal-
les år en Chriftelig vakfamhet. Jag
vil icke uppehålla eder denna gången
med upråknandet af de alt for många
ftållen i den Heliga Skrift, dår vårFrål-
fare och hans Apoftlar anbefalla derta
vapn, at ftrida med, emot alla flags
fyndiga begårelfer; Jag vil allenafftor-
kiara for eder, at det kommer egen-
religen derpå an, at man i tid vånjer
hg vid at taga vara på fit eget onda
hjerta, fina ord, fina åtborder, fålfka-
per och omgången: at man vid den-

Hm. F. VoJJV, St, 1, D na
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na granfkning inter fmickrar fig fie''*,
och når, man mårker något ondt, och
det mårker man fnart, om man vii
vara upriktig, at man då ftraxr med
blygfel gifver fig fkyldig, ångrar och
för JEfu fkuld afbeder lit brott, och
tager fig före, at med ftörre aktfam-
het förvara fit hjerta, och (ky for de
fynda-tilfållen, då-r man tilförene blif-
vit retad, och hvad fom angelågnaft
år, aldrig tror fig iielf vål, uran ftår
altid på fin påft , iå långe man lefver.
Vårft år det med dem, fom aldrig vant
fig ifrån barndomen at ftyra fit hjerta
eller taga vara derpåj deras hjerta år
fåfom otamda och; yra håftar, fom
med plats mera kunna tåmjasj dock blif-
ver det icke aldeles omöjeligit genom
nya fodelfens kraft.

4) Bidragei? hår ci 1 icke litet at harva
den ftora och Majeftåtifka Guden altid
for fin Ogon, och alleftådes vandra in
för honom. Han ropar ifrån fin hoga
thron til fyndaren hvareft han år och
hvad han gör: Menar du , at någon kan
jå bemliga. föräo/ja fig, at jag icke fer
honota, Jer. 23 : 24. Och y*g HErren
din Gud år en ftark bamnare , 2 Mof. B.
20: 5. Hans alleftådes nårvarelfe bör
derfore altid vara ofs for ogonen, och
hans roft ljuda i vara oron. Hvem
våjer icke, at bedrifva flemhet och ftyg-

gel-

"f ] 50 [ 4-



gelfe i hederliga månnifkors nårvaro ?

Huru fkal du då våga at göra det i die
hjerta, ord eller gårningar i den fto-
ra och heliga Gudens nårvaro, fom icke
allenalt fer der alt, uran ikal ock en
gång för alt elettä bafva dtg fram for do
tuen , Fred. B. n: 9. och löna Dig der-
före med en evig håmd ?

Sidft och för der y ) anbefalles bar
åfven er Chrifteligit och tucktigt ovi-
gihige • ty fådana nian omgås med, få-
dana blitver man. Det år vift, at den
fom gifver fig uti faran hän förgås der-
uci, men den fom foker kyfka fåhka-
per, hau kan åfven forblifva kyfk: i
omgånge med den fom redan bitit
hufvudet af (kämmen, blifver man fnart
fjelf lkamlös,och ali naturlig och chri-
ftelig blygfamhet förfvinner. Olycke-
lig den iriden, och olyekelig ofta åf-
ven i evigheten, fom kommer at våxa
upp i fådana fålfkaper; men dårcmot
lyckelige de fom under fma ungdoms
år inter fete eller hoit 'myekee ondt.

Tillampningen.
Af alt detta fom nu fåledes i enfal-

dighet år anfördt, kunna minä i MEr-
ranom JEfu ålfkade Åhörare fe, huru
alfvarligen HErren Gud fokt at befre-
da eller fridlyfa den åra och trohet,fom bor vara emellan månnifkor af o-

D 2 lika

4* 3 5i [ 4*



lika kön, få innom fom utom ågten-
fkapet, til lårtande af månnifkliga fam-
manlefnaden s och at befordra vårf llåg-
tes varakfiga lyckfaiighet; Men hvad
och huru mycket dårmed år utråttadt,
at mora trolösheten, derom talar en
beklagelig erfarenhet. Det otuktiga fnack,
de rerande omgånges - fått, der allmån-
na noje i låttfårdigheter och losaktiga
Romaner, de många vitterligen fram-
födda oågta barn, och et hilkcligen til.
tagande barnamord, och åndteligen de
alt mer och mcr lig ibland ofs utbre-
dande liderlighers fmirtor och fjukdo-
mar, fom råttnu ryllofåtta alla låkare,
och detta oaktadt mer och mer utvid-
ga fig, och göra många rrolofa uflin-
gar, forhindra vårt liågtes- naturliga
och ordenreliga fortplantning, och för-
Iföra hela tilkommande flågter, detta
alt, fåger jag, vifar nogfamt huru liret
i denna vågen kunnat utrårtas. Jag må
icke fåga: vore nägon vordnad for
Gud och Hans heliga bud, ock frukran
för Hans vrcde och ftraff i tid och e-
vighet, ty huru många fråga i vår tid
efter fådant, få Hculle ingalunda otuk-
ten få aldeles taga öfverhanden, fom
nu fker. Jag må allenaft tala efter blot-
taförnufrer. Hade vår tids chriftne hålft
en rått naturlig eftertanka om fit eget
och efterkommandes vål, få borde de

fafa
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fafa for en laft, fom fornedrar dem un-
der många oförnuftiga djur, gör dem
rrolåfa innom och utom ågrenfkapet,
upränder en oflåckelig lufta fom fortår
dem, forrår ali trohet och lugn emel-
lan Fåråldrar och barn , och cmellan
ågta makar; undergråfver hela famfunds-
lefnaden, fom hufvudfakeligen år bygd
på åra och tro, och måfte fåledes til-
kka med dem gå ofver ånda. Men ack!
huru kunnadevara fådane dårar ? kyfk-
hets frirånkaren fvarar fjelf: det år ju
naturens drift, hvem kan ftå den e-
mot? Jag (varar det årfå, men hvar-
fåre foljer du icke den uti en naturlig
ordning, och ftraxt utfer dig en ågta
maka? Hän fåger: Minä omftåndighe-
ter tillåra det icke, min utkomft, min
ftat och mit anfeende hindra mig; jag
fvarar; utfe dig en trogen och arbet-
fam maka, få behofver du icke med
forlorade fonen forftora din egendom
på Ikökorj hvad olyckeliget byte, at
for utvärtes omftåndigheter bortbyra
din åra, forftöra dig fjelf och hela
famhållet? Men hvarfore befinna de ic-
ke fådant? nej mine ålfkade, det år
med denotuktiga lika befkaffadt fom med
drinkaren. Hän har låmnat fig åt vål-
luften och fma begår. Hän må blif-
va fattig, fjuk och foraktad, och vål
dod på ftållet i fit fylleri, få kan hän

D 3 cj
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ej afftå derifrån, och få är det åfven
rned den otuktiga; hän rufar fram i
fina begårelfers vrlla fom en dåre och
kan inter hejda (ig, on hän ock for-
lorade alt,.

§• M-
Men en anna mera vigtig fak torde

der vara at underfoka; hvareft egenre-
ligen ordfaken måtre ligga dertil, at den-
na otukrs fynden år mi ibland ofs nti
et få fynbart tiltagande, och folgderna
deraf blifva alt mer och mera beklage-
liga ? ]ag nekar icke, at ia alt for mån-
ga ordfaker kanna dertil bidraga, och i
bland dem en nog allmän Gudlåshet,
men jag bor ej fårtiga hvad jag funnit
fåfom måft bidragande dertil, och jag
åbcropar raig hoit trysrgt edra famveten
at dömma, om jag tråffät fanningen el-
ler icke.

Jag underftåller fåledes i) edert be-
profvande om icke de fornåmares exera-
pel måfte mycket bidraga dertil. De
högres efterdommen firma vi ju ofver
alt tilfkapa folkets tankefått klåde-bona-
der och lefnads an; det måfte fåledes
åfven hafva et omedelbart inflytande
uppå de ringares feder. Det fom hos
de förnåma anfes for fritt och anftån-
digt, antager et lika anfeende hos de
ringare, och hvad fom i konunga-palats
hålles for en ftyggelfe, fetta andra åf-

ven

4* ] 54 [ 4*



veri en affky fore. Lårtfårdigheten åro-
felbarr en laft, fom år måft gångfe på
de högfta ftällen, och tideböckerna icke
mindre än den Heliga ikrift gifva der-
på nog beklageliga bevis. Man bor ej
neka at vålluiten och makligheten gifva
dem de ftorita anledningar til fådant ,

hvanfrån laften fom en fmitta urfprider
ii g omkring hela riken och iklåder fig
der anfeende fom den får ibland de för-
nåma, ehvad den ock annars vore ftri-
dande emot både fornufr' och uppenba-
relfe. Men mårker dock, at faken ge-
nom alt fådant icke kan forvandla hn
egen natur, utan forblifver dygden al-
tid en dygd, och laften for Gud och
månnifkor en ftyggelfe. Ack! at vara
förderfvade feders förbåttring då måtte
börjas med alfvare ifrån dem, hvilkas
blotta vandel ftiftar lagar for millioner!

2) Måfte dertil ganfka mycket bi-
draga, det ftrafF och den blygd hvarmed
otukren belågges. Det år en for lagftif-
tare itor klokhet, at efter hvart och et
brotts befkaffenhet f å afmåta defs ftrafF,
ar det på ena fidan ej ftnakar af grym-
het, och på den andra ej gor laften fri
och okar ofvertrådelferna. Och det
finner man, at vid tiltagande lafter haf-
va lagftiftare fördubblat ftrafFen åtmind-
ftone på någon tid. Det ommar mig
at fe det rådande könet likaf åtbm bort-

D 4 glomdt
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glomdt, at naftan onäpft och utan blygd
angripa det fvagare, meri ock på andra
lidan (å många vågar öpnade for tro-
losheten for de fvagare at dolja dg åf-
ver. emot f jelfva naturens vitnesbörd ,

och at aldeles bortblanda aran med o-
trohet, och en nodvåndigher at utmår-
ka dem bågge med enahanda ftåmpel,
hvarigenom dygden måfte fårlora ali lin
Ira eller laften ali fin blygd, båda hogft
åfventyrliga for famhållen, hvilka falla
fonder af fig fjelf, få fnart denna fkil-
nad iiphor, ehuru mängen i lina luftars
villa ej kan föreftålla fig fådant, då det
«j jufl flker på en gång, i et famfund
dår forfåders dygd och redliga tanke-
£kt ej kunna få haftigt utplånas,

3 ) Ordfaken til det öfverklagade on-
da menar jag mig finna uti de många
politifka hinder uti giftermål. Foreningen
med det andra könet år naturens egen
drift och Skaparens vifa inrattning', de
ordningar, fom dervid af den ftora Lag-
ftiftaren aro forefkrefna, åro ingalunda
fvåra och många, de kunna fåledes nog
lått iakttagas. Då hvar och en til laga
ålder kommen i denna ordning forfo-
gar lig i ågtenfkap, få förekommas deri-
genom en ftor del utfvåfningarfom mång-
fallt fordubbla denna laften ibland ofs.
Men yår ungdoms tjenfte-våg år lång,
yppighcten och koftoaderna vid den k*

rs
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ro odrigeliga, fortjenften deremot gan-
fka ringa, könecs noje i dyra klåder,
vidloftig ftat, luftbarherer och låttja.
Hvem kan då våga et få vidt urfeende
ågtenfkap ? Härigenorn tilflutes vågen
ril lagliga giftermål och man fåljer den
fanna aran emot det at få en vacker
ftåmpel på en hundrade gångor forfpild
rro och redlighet. Men du fvarar mig
min Chriften : Sådana hinder rora alle-
naft Ämberstnån, de hora ej til närings-
idkare. Låt få vara,| men efter den
grund vi nyfs nåtnnde, år det juft de
förnåmares exempel fom utvidgar la-
ften bland de ringare.

§. 16.
Men alt detta har jag blott anfort

derfore, at en och hvar mårte for fit
timmeiiga och eviga vai harigenom på-
minnas, at forvara fit eget hjerta, och
ej följa med lafternas Itrorn, fom vål
en tid löper luftigt, men ftupar åndteli-
gen i forderfvets djup, och varer der-
otn forviffade, at den fvåra ftunden
fkal en gång drabba eder, då et up-
väekt famvere icke mera kan tilfreds-
ftålias med åberopande på andras e-
xempel, når edra gårningar ftållas för
Guds råtrfårdighets klara fpegel, dår
lafterna vifa fig i fin egen förfkråcke-
liga geftalt. jag har åfven hårmed ve-
lat vifa eder angelägenheten deraf, at

D > bön-



bonfalla Konungars Konung, fom har
månnifkors bjerran i iina hånder, och
bojer dem fålom vatubeckar, der haa
vårdigas få leda vår chrifteliga Ofver-
her i alla defs förfatmingar, at den
Högftes åra, dygd och goda feder må
derigenom befråmjas , och at et i fred-
fens fkote tilvåxande Fofterland ej måt-
te invårtes fortåras af lafter och den
dårmed förknippade Guds vrede och
förbannelfe.

Jag flutar då i HErrans namn mitt
ral til eder i dag med Konung Davids
vackra upmuntran, fom beftår i en
mårkelig fråga, och et derpå lemnadt
tydeligit fvar. Ho fkat gå uppå HEr-
rans bergf och ho kan (iä i Hans heliga
rum ? Den ofkyldiga hånder bajver vch ren-
hjertad dr j den ej hifi bafver til Usaktiga
laro , och fvdr icke falfkeliga. Hun fkul

undfå vdltignelfe af HErranom ,
och

rdttfdrdighet affins håifos Gud}

Pf. 24: 3 , 4 5.
Amen.
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FÖRSTA STORA BÖNEDAGEN
1782.

OTTESÅNGEN.
I.

§• I.

J/z' vete frukta, Joh. 9! 31. JEfus
* hade botaf en blind född. Detta

ftora undervårk forekom Judarne, i fyn-
ncrhet Pharifeerne, icke allenaft under-
ligt, utan ock hogft orroligt. De gjor-
de fig förft underråttade om fakens för-
lopp. De fporde den blindas Föråldrar,
om han vore deras Son, och om hans
ögon verkeligen hade blifvit öpnade?
De fvarade: ja. De foreftålde den blin-
de flere frågor at befvara. Han g6r det
få tydeligt och ofverbevifande, at intet
tvifvelsmål mer kunde hafva rum om
fakens fanfårdighet. Hvad var hår nu
at göra for de arga Pharifeer. JEfus
kom hårigenom i rop ibland folket:
Hans gårningar tillade honom något
mer an månnifkeiigt. De ville foka pi
alt mojeligt fått at qvåfva en fak, fom
var af få mycken betydenhet for deras
låra. De framftålla et fkål, fom i de-
ras tanka var oemotfågeligt. JEfus hade
gjort detta undervårk på en Sabbath;
v 14. derfore ville de hei fåke*t ar han

var
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var en fyndare. v. 24. Hvarföre det
anringen var ofant at han hade gjort
der; elier ock, om han hade gjort det,
få hade det ikett genom fatans konfter;
Joh. 10: 20. hvarföre Jefus ingalimda
var at anfe fåfom af Gudi. Men air
detta vederlågger den botade blinde med
ec ikål, fom var längt kraftigare an
deras. Fi vete frukta. Den faken vii
han faja 5 år icke allenaft mig, ucan ock
eder af Guds ord bekant, at Guci
intet hörer fyndare, fom J fåjen den-
ne vara, uran den m. m. Pf. 6s; 18-
Ordsf B. 15 t 29. Mich. 3 : 4. Pf 34: ig,
145: 19. Huru kunnen j då hafva fan-
ningen på eder lida, fom fåjen, at han
år en fyndare, fom hafver gjort et få
ftort under på mig, Eller vifen fram
et enda exempel, at fatan har opnat
någon blind född ögonen. Det år e-
der inret mojeligt. Denne hafver gjort
det, under bon til Gud; och efter hans
b6n år h6fd, få år det ju tydeligt, at
han intet år någon fyndare ; utan en
ftor Prophet, ja fåkert den, om hvil-
ken f å mycket år forrut fagdt, 5 Mof. B.
18: 15. Ef. 35: 5. 42: 7. I eden tai
år fåledes intet fammanhang, ingen
fanningj utan få vift min ogon åro öp-
nade, få vift talen J ofant, når J hal-
len honom for en fyndare. Ty Gud bö-
rer ickt frukta. Desfe orden åro vål

tala-
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talade af en fyndig månnifka; men å-
ro få vål grundade i Skriften, och Räm-
inä med henne iå vai ofverens, at de
ej på mindfta fått kunna nekas. Och ,

fom vår nårvarande heliga rext åfven
beftyrker dem , få vilje vi deraf raga
ofs anledning at dem något vidare be-
rrakta m, ra.

Text. Ordsfp. B. ij: 8.
Den Janningen ,

at Gud
1 icke borer fyndare ; utan
2 Dem

, fom honom jrukta.

§• 2.

Del. s. Den fanningen atGud ickehorer
fyndare , ftadfäfter vår Text hei rydeli-
gen når det herer: Den ogudaktigas offer
är flyggelfe. Med ordet offer foritå
vi hår aila andehga forråttningar i ge-
men, fäfom Gudstjenft, lang, bon, or-
dets horande m. ni. I hvilken mening
ordet offer arven tages på fiere ftållen
i Skrifteh, Pf". 4: 6. EL 19: 21. 56:7.
Jer. 33:18. Mal. i;n. Rom. 12: 1. 1 Pet.
2: 15. Ebr. 13: 6. Meri) fom vår Text
talar om en fådan ogudaktig fom offrar;
få hafve vi nödigt at mårka, at hår ges
en åtfkilnad på ogudaktige; hvilket ock
den H. Skrift gifver tilkånna med flere
mårkeliga ord i Andans eget fpråk.
Så kallas de (ONÖH) peccatoret, qui ab*

er*



errant et defie&mt a via legis Divinas
PC i: *. och brukas gemenligaft ora få-
dane, fom lynda verteriigen och med
heräät rnod; fom fynda uran fk am och
frukran ; få at iöga hopp år om deras
råddning. i M0f8.13:13. 4MOC B. 32:11,
EC x: 22. Hvarforede ock i N. T. Cåttas
i rad med Fublicaner och Hedningar.
Math. 9: jo. Defle kallas ock ( DND3)
oonremnenres. PC 15: 4. emedan de för-
kafta Gud Sjelf, den de halla for intet
i allaJina tankar PC 10: 4. 1 Sam. 8l 7.
10: 19. Exod. 5: 2, Hans ord, det de
halla för dåraktigt ringa och foraktligr. 1
Sam. 15:23 Hans ftadgar och. råtter, dem
de halla for tunga och olideliga, 3 M.B 26:
15, 2 Kon.B. 17:15. Jer. 23: 38. Hans hjelp,
den de halla foringen EC g: 6. iPK
öperantes imquitatem PC 1 5; 4. 53; 5.6; 9.
5; 6. emedan de hafva famkat på fig
en vana ar fynda och aro fyndenes trå-
lar; Math. 7:123. 1 Joh. 3: g. aro jåmc
och famt fyflelfatte med fynden; och
upoftra ali iin tid åt fynden, ja äfven
den, då de ligga på lina fångar; PC 36:<?.
Mich. 2:1. fåfom de ock förbryta li g
emot Gud medan de fofva, igenom fyn-
diga dromar, dem deras dagsfynder haf-
va gifvit anledning til 5 Ordfpr. B. 4: 16.

derifores-, befpottare, PC iti. fom
uttyda Guds Ord, Religion , bon och
fång, vrångt och illa, med forfmådel-

fer
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fer och åtlåjen, Pf.
1:22. Ef. 281 4. Ocb dejse offra intet;
de befvåra intet Gud med fina boner
och Gudstjenft; utan offra finom nåtom
ocb råka finom garmm Hab. 1: 15: h. e.
de tilfkrifva lin egen vishet, konft öch
Ikickelighec alt hvad de åga och hafva.
Mörer dem en olycka, få halla de den
antingen for en fiump ; eller for en på-
folgd af någon deras egen oforfigtig-
her. I vår. text nåmnas de med er ali*
månnare ord (o'yiSH) fom åfven brukas
om fådana fom ännu hafva få mycken
urvårtes årbarhet quar, at de åtmindfto-
ne intet förkafta alt hvad Religion och
Chriftendom heter. Hvarföre ock vår
text fåger at de offra. Men fjelfva be.
tydelfen af ordet vifar befkaffenhetea
af deras ofFer. Ordet hårledes afftam-
ordet (j?an) itnprobus e/i, cnjus jormalis

fignificatio in inquietatione & commotione
fita e/i. Hvilket ganfka vål tråffar in
på defle ogudaktige. I deras hjerta år
ali ting i full rorelfe; och ingen år
ftarkare ån den, fom år emot Gud- och
når Paulus på et mårkeligare fåttvilbe-
fkrifva den famma, få kallar han den
en fiendfkap emot Gud, Rom. 8: 7- med
denna år ock en ©ro forbunden, få
vål i anfeende til fynden, fom hafver
oro med och efter.fig, fom i anfeende
til fjelfva finnet, fom år fulk med

Hm. F. Voi IV. St. s, E alle-
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allehanda fåfångeligherer, verldsliga be-
kymmer och oroande omforger. Hvar-
före de ock liknas vid et ftormande haf,
Ed 57: 20. Och detta vifar at dera-s
ofFer, eller bon och Gudstjenft ej annat
kan än vara i alla marto odugelig. O-
dugelig år den 1:0 / anjeende til ordfnkerne

fom dem dertil beveka , fom iske äro Gu-
domeliga och andeliga 3 uran korsliga:
Icke Guds befalning, icke deras egen
fjåla-nod, den de icke kanna; Icke Guds
löften fom åro hårliga, m. m. Uran
dels en blott vana, dels timelig nyrca.
Of 9: 1 Joh. 16:26. Dels eget berom.
Matth. 6: 5. Dels at gora Gud lig något
fkyldig. Ef 58: 3. 2:0 Til det de bedja
ovi : fom åf blott lekamligt godr. Der
andeliga tycka de fig inter behofva. Det
lekameliga bedja de om for at få något
at mifsbruka. Jac. 4:3. 3:0 Til Jdttet
på hvilket de bedja , fom fker uran rått-
IkafFens hopp och tro, uran andakt,
uran ödrnjukhet, Ef. 29:13 utan et hjer-
teligt begår efter der fanna goda; ry om
de ån nåmna det andeliga goda, få haf-
va de dock inter något rått begår der*
efter i hjertat. Mich. 3: 2.

§■3 ' ■Deffa hhrer icke Gud• hvilket gifves
tilkånna i vårText, når deras ofFer kal-
laa en Jiyggelfe. (näyin) res execrabilis
et deteftabilis et notat id quod aliquis

in-
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inftär fordium fetidiffimorum hotret et
averfatun Hvarföfe ock de fjelfve fåt*
tas i fammä rlirn fom bejvarjare , fvarU
konfiige , teknatydare och dem Jom frdga.
de dådat 5 Mof 18: X2< Mandräpare. Ef
66t 3. Åfgudadyvkare. ibid. Affållige ifråii
den fanna låran Ordfpr. B. 3: 32* Bola

Of. 4! 12. 9: 1» Deras bon kallas fynd%

Pf. 109:7. (HNCSn) peccatumj Itke biott
fyndigj ty det kan ock hånda de trog-
na, at deras bon år fyndig och felaktigj
Match. 20; 21 j 22* Luc,9: 54* Utafl idel
fynd 3 hon år få forvandlad til fytid,
at Gud intet annat fer uti hedne ån
fynd, hvarfore ock famtna ord brukaS
om henne fom om grofvafte lafter och
mifsgerningäri Ordfpr B, 65 16- 19. Och
når Gud rått kraftigt vil forklara fit
mifshag tii deffas bone-offer, få hknaf
hän det vid ftanken fom upftiger ur de do-
das grafvar, Röm. 3: 13* Vid et ljumf
vattn det magen icke kan fårdragä,
Upp. B* 3: 16. Vid en tråck fom gif-
ver en obehagelig lukt ifrän fig, Mal.
2: 3, Ja, når en fådan driftaf flg at
tala med Gud i bonenj få år ijudec af
hans mun fåfom et obehageligt tjutande
i HErrans oron, Of 7: 14, och här af
komma HErrans råttfårdiga omdömen
om dc ogudaktigas öffer och b6n, Ef
1: 11, 14, 15. Pf 50: 16. Jer. 6; % 2a
Amos, s: iij ai, 22, 23. 3 Mof, 26: 30,

.£2 Hu*
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Huru fkal då Gud kunna höra fådana?
Man fynes vai hafva exempel derpå 3
ar det under tiden har fkedt. Et fyn-
digt Ifraels folk beder af orolighet om
kott; det får; men det går det igenom
nåfone til ftraff, 4M0f.11: 20, 33. Pf.
78:30,31. Det blifver derfore en oryg-
gelig fanning: Gud borer icke Jyndare.

„
§■ 4*

Del. 11. Safom Gud nu icke hörer
fyndare ,få hörer hän detemot dem fom
honom frukta. i:oDeffe kallas
reEii , i Texten h. e. fådana fom noga
följa Guds forefkrift, och vika icke der-
ifrån, hvarken på den högra handena,
eller den vånftra. Kallas ock ■'HP»)
reSH corde , Pf. 64: u, 94; 15. emedan
deras hjerta år renadt igenom tron, och
befriadt ifrån upfåtelig fynda fmitta. Vi
hafve redan hört, at fådane gifvas,
fom inter bedja §. 1 ä andre åter fom
bedja; men inter rått, utan äro en ftyg-
gelle för Gud, §.2, 3. Deffe gåpå in-
gendera af de bågge afvågarne; De halla
icke allenaft bönen 1:0 For hhgfl nbdvdn-
dig , emedan Gud hafver det befalr, Pf.
50: 15. Ef. 55: 6, Matth, 7: 7. 26: 14.
Deras egen både andeliga och tiraeliga
nödtorft fordrar det, i anfeende hvar-
til Skriften fogar noden tilfammans med
bönen; Pf. 50: ij, 91: 15. utan de be-
dja ock s;o Rått, Deras bön kallas hår

i Tex-

•fy ] 6g [



i Texten f nSfifl) precatia , vei oratio fup-
plex. Och det, dels i anfeende til den
Gudcns Hbghet , fom de bedja, i Mof. ig:
2'7- E fr. 9: 6. Luc, 18: 13. Dels i an-
feende til det de bedja om, fom år i hög-
fta matto ftort och vigrigt, men tilli-
ka å deras fida oforrjånt, Dan. 9: 18.
Dels i anfeende til orden , med hvilka de
bedja, Pf 116; 16. Dels i anfeende til
fättet pa hvilket de bedja • i det de icke
forefkrifva Gud nägot; utan underkafta
fig hans vilja, Matth. 6; xo. 26:42. Luc.
5: 12. Dels i anfeende til åtbårdevne ; få
at hår är en bon infot Guds fotapall Pf.
99: 5. med bojda knän m. m. A£l. 7: 6.
9; 40: 20: 36. Eph, 3: 14. Pf. i2«; 1.
1 Mof. 17:3. 1 Sam. 25 : 23. Luc. 5; 12.
Matth. 26: 39.

§. j.
2 Deflas bön horer HErren, hvil-

ket vår Text vifar med Hebr. he-
nevolentia, favor £f beneplacitiwi ejus;
Plans vålbebag. I det Gud icke allenaft
vai anfer och uptager deras bon,Pf. 16:
3-o Judit. 9: 16. PL 147; llt u tan ock
få hörer henne, at det de bedja om
varder dem gifvit, Job. 22: 271 Matth. 7:
7> 8- Jac. 1:5. Skulle de icke ftraxt få
det de bedja om, få betånka de, at Gud
intet år dem något fkyldig , utan gor i
fin ting hvad hän vil, Matth, 20: Jl4.Gåfvorna åro ock ådla, och fortjåna at
med högfta begär afhidas, med ftorfta

E 3 nbje
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P(5/V einottagas, med alifbyfigtigbct anvdn-
das och med forgfällighet fovv»ras\ hvil-
ket ej fkulle fke, om de voro för låtte
at få. Således åro de flådfe odmjuke,
och deras bön behagar HErren alrid.

§.6.
Tillärnpn, i;o Mnrer Gnd icke

Ta lårom ofs för ali ting ångra vara fyu-
der, och göra bot i ftoft och aflco, In-
nan yi fördrifte ofs at tala med Gud i
bönen, Vår bön är eljeft en ftyggelfe,
2:0 Are vt til Gud omvande} och vår bön
behagar honom- låtom ofs fördubbla
vår ifver. Befpottare och föraktare- ta-
ga öfverhanden , och flere Lands-förö-
dande fynder gå i fvang ibland ofs, Vish.
14:24-26, Så år ock Gudg ris ofver
ofs, m m. hvad kan då vara nodigare,
an at bedja ifrjgt? m, m.

Difpof. 11.
M-

Två kunna gora en och famma.
gårning; meri hon ar dock icke den
famma in for Gud, Cain offrar Gudi,
Abel ockj njen Abels ofjer behagar,
Cains icke; Publicanen går upp i
Templet at bedja, Fharifeen ockj den
ene går derifrån rättfårdig, den andre
icke. Det år tron och otron fom gor
de i wvårtes matto likafte gårningat'
hqgft piika m, m,

Prop,
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Prop.

Olikbeten emellan de trognas eck
otrcgrms lika gårningar.
i Likheten af åeras gårningar.
2 Olikbeten,

§• 2.

Del. i Vår uplåfte Texc foreftåller
ofs både den ogudaktjge och den,gud-
fruktige fyfselfatt med lika gårningar.
Den ogudaktige ofjrar ; hvarmed hans
urvårtes gudstjenft i gemen forftås. Difp.
i §. 2. Den rrogne beder ,

hvarunder
åfven alla hans andeliga förråttningar

forftås, x MoCB. 22: 5.
Joh. 4; 20. Ap. G. 3: 1. 56: 7. Luc.
19: 46, Dock, fom en del gå i fin ogud-
aktigherfå långr, at de förkafta alt hvad
bon och Gudstjenft heter, få forftå vi
icke fådane bar; §. 2.utan egenteligen
fkrymtare: defte följa de trogne til Guds
hus; håra Guds ord , likafom de j be-
dja, Tom de, m. m, men

§• 3-
Del. 2. Olikheten beftår deri, at de

otrognas gårningar aro 1 oratta och 0-

dugeltga i flere affeenden, §. 2 de trog-
nas råtta. §4. 2 De otrognas aro en ftyg*
gelfe för Gud; de trognas välbehageli-
ge, dem hän med vålfignelfe bekrö-
ner, §. 5.

E 4 HOG-
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HÖGMÅSSAN
Difpofl i.

Ens rättfärdig — år , Jac. 5 : 16.' Hår
talas om en bedjande, om hans bön,
om bönens kraft och gållande inför
Gud. Den bedjande kailas rättfärdig.
Det år ock högft nödvändigt, om bd-
nen (kai gålla något inför Gud, Ordf.B.
15: 29. Den råttfårdige behagar Gud:
hän tagev honom hjertat hort, Hög. V. 4; 9.
Derföre år ock Hans hhn icke et tomt
våaer , uran et rättfkaffens ropande, fora
rrånger igenom fkyn , och kommer til-
baka med mycken välfignelje, Pf. 145:
19. m. m.

Texr. 1 Joh. 3: 21, 22.
En rättfårdig mans bon fäfom ?nyC'

ket gäiianås infhr Gud*
1 Hvarfore bon gåller?
2 Huru mycket hon gälier ?

§• 2*
Del. i Når frågan blifver: hvarfo-

re den råttfårdigas bon gåller infor
Gud ? få fvarar vår text på frågan :

han har en fortröftning' til Gud. Den-
na fortröftning hårflyter i af hans go-
åa och rena Jamvete-, fom igenom JEfu
blod blifvit renadc Ebr, 9: 14, 1 Joh.

1:
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i: 7. Hår år en förtroftan, fom hå-
rer til trones våfende , och utgör defs
foraämfta ftycke: den hafver iic rum i
råttf årdiggörelfen, då ijåien, under et

trångtande begår, annamar JEfum, med
hela hans dyra fbrtjenft och gor ho-
nom til fin egen, och det utan al-
la gårningars medverkan å månnifkais
fida. Denna förtroftan följer fedan
jaoit med och efter tron ', och hafver
lit rum i helglfens tilftånd , der tron
vifar och bevifar fig med goda verk
och gerningar, Eph. 3: 12. Hår up-
på går vår text ut, då det heter: om
• fortrofining til Gud. Eller fom or-
det ockkan öfverfåttas: frimadigbet {7taq-
gqvitx) libertas loquendi. Med bjertat for-
fläs hår imet annat ån farnvetet. 2 Sam.
24: 10. hvilket ock kallas mäntitfkans
ande fom vet bvad i benne är , 1 Cor. 2:

10. Denne medvetande anden år en
ovåldug domare i henne, fom, i kraft
af Guds lag j:o klagar benne nti for fina
lagftridiga gårningar. Hon må fynda
få lönligen hon vii, få liftigt hon kan,
få forfiktigt, at ingen kan mifstånka
henne derföre; få kånner hon
något innom fig fom henne oroar och
gnager , Job. 27: 6. hon horer likfom
et jårht ropande i fin fjål: du hafver
likvål begått den eller den gårningen:
Hon år redan i Guds fkuld-bok for din

E 5 råk-



råkning uptagen m. m. Vi hafve et måf-
keligit cxempel hårpå i Jofephs bro-
der. Ingen månnifka vifte huru de ha-
de handrerac fin broder: han var i al-
las tanka död, och ingen kunde mifs.
tanka dem för något ondt emot ho-
nom. Men de måfte omfider tilftå at
denna deras gårning var dem en tung
borda, i Mof. B. 43: 21, 22. confr. Match.
27: 4. Sy«daren {oker ofta at enfky--
la och urfåkta iig: Jag var nödfakad
ar gora det och det; nöden dref mig
dertil; andra ofverralte och lockade mig.
Ja, han kan ock fkjuta hela fkulden på
fatan: fatan forforde mig, han bedrog
mig, 1 Mof. B. 3: 13. Derföre år det
mera hans eller andras fkuld, ån min
egenj men famvetet 2:0 ofvertygar honom
ftraxt, och ofverbevifar honom om en
egen fkuld. Ho kan tvinga din vilja,
och vara envåldsherre ofver henne?
du hade ju kunnat fåja nej, når an-
dre hafva fökt at ofvertala och forle-
da dig: du hade ju kunnat och bordt
ftå fatan emot, få hade han flytt ifrån
dig; derfore gålla intet dina urfåkterj
titan du år fjelf fkyldig; ja, du hafveir
allena den måfta fkulden. Och på den-
na öfvertygelfen foljer 3:0 Et famvetets

fordomande , di det gor honom fkyldig
til et fåkert ftraff,- dig foreftår intet godt,
litan ognnll ocbjvrede m. m, Rom. 2:8)

9<
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g, Och få långe der få tilftår i fam-
vetet, kan månnifkan ej tilförfe fig na-
got godt af Gud; uran frukrar for Ho-
nom fåfom för en ftrång domare och
hånmare. Aldraminft kan hon rala med
honom i bönen, och gora lig vifs om
något godr af honom. Hår måfte fäle-
des et helr annat tilfiånd upkomma i
fjålen. En alfvarlig och uprikrig båt-
tring måfte göras, fynden råtteligen än-
gras . bekånnas och afbedjas; JEfu dy--
ra forrjenft igenom tron annamas, och
fynda ■■ (kuiden fåledes utplånas * då
renas famvetet ifrån de doda gårnin-
gar, fom tilförene voro fåfom gnagan-
de jnatkar. Och, af detta renada (am-

veter, upkommer en frimodighet infor
Gud under bönen; få at fjålen kan ta-
la med honom, fåfom et barn med en
god och nädig fader, Rom, S’- *s* Men
denna frimodigheten ftyrkes och under-
ftödes fedan på vifst fåtr. 2:0 Af gdr-
Tiingarne. Hvarföiv ock ftår i Texren;
Ty vi baUom är. Hvjlka ord ingalun-
da böra tagas i den mening, fom (kulle
antingen vår bön vara förtjånande; eller
ock vi, igenom goda gärningar och
Guds buds hållande, kunna gora Gud
til vår fkuldnår, och af Honom fortjå-
na andligt och evigt godt. Ach nej,
Rom. 31 23. Men det innebåra likvål
defle gårningar, fåfom trones fannfkyh
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liga frukter och verkningar, at vi kun-
ne bafva et godc famvete, och fäledes
en frimodighet infor Gud. Ty lika få-
fom onda gårningar krånka vårt fam-
vete, och gora ofs foygga och rådda
for Gud; få tiJfridsflålla cieremot goda.
gårningar ofs, fåfom de der åro et be-
vis til vår tro och nåda-ftånd hos Gud.
Vår fortroitning våxer och ftårkes hår-
under dageligen; då vi bedje Fadren fom
har lofvat, kan och vii gifva, Matth. 6:
32. Sofien, fom igenom fin görande och
lidande lydnad hafver fortjånt ofs det
vi bedje om , Joh. 16; 23. Den Hei. shde,
fom år bonenes Ande, gify.er formåga
til bonen , och bjelper vår fkrnphghet ,

Rom. g: 2ö. Och fålunda blifver vår
bön tnycket gållande inför Gud.

§. 3.
Del. 11. 1:0 Bonen gålier få mycket,

at den bedjande far. fi få, ftår i Tex-
ten. Detta ordet vifar ofs a) at bonenes
kvaft och gåilande icke beftår i at fortjå-
na, utan allenaft i at få; få til fkanks,
få för intet; få af blott nåd for Chrifti
fkuld, Ef. 55: 1. Men det vifar ofs ock
b) belhiffenbeten af Guds gifnuldbet. Hår
ftår intet: vi bafve fatt; ehuru vi viffer-
ligen hafve fått: vi hafve fått mycket,
fått ofta, fått långe. Vi hafve länge
fått nåd, ljus, kraft, råttfårdighet, troft,
m. m. Men hår talas intet blott om det-

ta.
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ta. Icke eller ftår håt*, at vi fkole få\
ehuru ockfå det i fanning fker. Vi få
intet alt på en gang. Guds godhet år
få ofverfiCdande, at vi ej kunne den på
en gång emottaga. Gud gifver deiföre
efter hand, ju mer och mer, alt fom
vi blifve fkickelige til at emottaga. Men
det ftär dock ej eller få i Tmcn; utan
vi få, iÅapfåuvc/Aev) accipimus in prcefenti ;
at dermed gifva tilkånna, at Guds god-
het år en jåmt fortfarande fak; i det
han icke allenaft har gifvit och fkal gif-
va, utan ock jåmt och ouphorligen gif-
ver j vi kunne ej mer vara utan Guds
nya gåfvor i hvart egnableck, an ny
luft i hvart andetag. Derföre gifver
han ock jåmt och ouphorligen ny nåd,
nytt ljus, ny kraft, ny forlåtelfe. Lika
fäfom folen gifver ofs dageligen nytt
ljus och nya ftrålar,.få gifver ock Gud
ny nåd och vålfignelfe, Jer. Klag. 3: 23.
få at det altid kan fåjas: vi få. Men
ånnu icke nog, den bedjande får ock
2:0 alt. Fi få alt bedje , ftår hår. Chri-
ftus f jelf brukar famma talefått, Matth.
21: 22. Marc. 11: 24. och hårigenom för-
tagas alla tvifvelsmål hos en trogen fjål.
Om Gud i fitt ord hade fagt, at vi vål
fkole få något, af det vi bedje om,men
icke alt j ho kunde då vara fåker om
boohorelfe; emedan vi då lått folle på
den tankan, at juft det vi bedo honom

om
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om , torde vara det Tamma, Töin hän kke
har loivat at gifva,. Men nu fortager
hän alla tvifvelsmåi derigenom at Hän
forfåkrar ofs om alt. Fi fä af Hanoin
aft bedja. Ty, då rron år lefvande i
hjertat, Tå beder fjålen ej om något an*
nat, ån det, Tom lånder til Guds åra
och hennes egen vårkeliga iyckfalighetj
och dä hafver Gud fig ingen ting for-
behållet; utan Hän gifverWf. Får hon
det intet ftraxt,Tå får hon det i linorn
tidj får hon inter juft det Tamma, få
får hon något Tom båttre år; får hon
der icke i nden, Tå får hon d»t i evig-
heten. Men det ilår aldrig felr, at hon
ju får alt. Ty huru kan den fåjas icks
få alt, fom får i lin rätta tid, Tom får
mer ån hän hafver begärt, fom får båt-
tre ån hän kunnat formoda, Tom får i
evigheten, der hän faknat i tiden. Ne],
hon får alt. Felar hon i bönen, få at
Gud intet kan gifva det hon beder om,
få år det hennes, men icke Guds fkuld.
Alla Guds löften åroheliga; derfore bo-
ra de ock begåras med heligaboner; då
hafver Gud hg inter forbehållet; uran
vi få alt. Alt år det edart , i Cor. 3:22.
3:0 Åndteligen få vi icke allenaft for ofs
Tjelfva, utan ock for andra; hvilket åf-
ven innehålles i ordet alt. Gud hafver
befalt, at icke allenaft bedja för ofs fjelf-
va, uran ©ck for andra\ under hvilket

ord
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ord Paulus innefluter alla månnifkor, 1

Tim. 2: 1. de väre fig onda eller godaj
vånner eller ovånner, m. m. Defla bo-
ner afiopa icke eller förgåfves; utan fö-
rebedjaren får ock i denna delen, hvad
han begårar. Mången i fara Irsdd, blif-
ver genom hans forbön frålft, mången
i anfåktning tröftad, m. m. ja, fåfbni
han icke eller förgåter at bedja for fta-
den och landet, i hvilket han borj få
afvånder ock Gud for trogna böners
fkuld, fiere ftrafF och landsplågor; bå-
ner (tret medfit goda, m. m. Pf* 65: 12.
Dä fannas vifferligen Jae. 5: 16.

■ '§•■•*
Tillåmpn. Efter det nu få år, at en

råttfårdig mans bon förmår myeket in-
för Gud; få lått ofs 1:0 noga pröfva ofs
om vi åre råttfårdige eller icke; hvil-
ket vårt eget famvete fnart lårer kuntia
fåja ofs; fafom vara egna gårningar och
lefverne ofs derom åfven öfvertyga.
Finne vi derfore at med ofs icke rått
tilftår, få låtom ofs dock en gång be-
gynna at arbeta på vara fjålars förbåt-
tring. Vårt arbete ftråcker fig intet lån-
gre, ån at hora Guds ofd, Och gomä
det i et botfårdigt och gödt hjerta. 2:0
J trogne och råttfårdige , fom genom edra
boner myeket formåen hos edar Gud*
forener eder i dag uti en råttfkaffens if-
fig bön, Beder for landet, det Gud for

vå-
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vara fynders fkuld ftraffät med rryckan»
de mifsvåxt på dc flåfta orter. Beder
for Konungen, m. m. få hörer Gud
vifferligen edar boa, efter fir loftc, Pf.
145:19. Ty en råttfårdig mens är.

Difp. 11.
§■ i.

Genom Honom Fadren Eph. 2: 18. Sä
fnart Adam hade ådragit fig och alla fma
efterkommande doden, igenom årandet af
det forbudna trådets frukr, vardt dörren
bäde ril Paradifet och Guds himmel få
härdt igenftångd, at hon aldrig raer ige-
nom en blott månnifka kunne öpnas.
Gud hade då hetäckt fig lika Jnfrm med
en [ky , at ingen hon devtgenom trånga kun-
de, jer.Klag. 3: 44. men, igenom Chri-
xtiim s §r dören opnad, och vågen åter
banad til Gud igen. Korfets tråd var
den råtta nyckelen. Vi hafve nu alle,
både Judar och Hedningar, en fri til-
gång til Gud. Vi få nu fritt uppenba-
ra honom vär nöd och tala med honom
i vara boner; forviffade om hans nådi-
ga vålbchag och karleksrika fvar. Sak-
nc vi hårtil formåga, få fånder hän ofs
fin anda fom ofs bereder; hvarfdre hår
ftår, at vi hafve tilgång nti en anda.

Detta år den H. Anda, fom, för Chrifti
fkul ofs fåndes, Joh, 16: 13. Igenom
Hans nåde-arbete i våra f jålar varde vi

fkic-
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fkickelige at framtråda för Gud. Ige*
nom Hans kraft kunne vi tala med Gud,
och igenom Hans manande undfå vi,
hvad vi, efcer Guds vilja, begåre, och
år det mårkeligt, ar, nar Apoftelen ta-

lar om denna tilgångy få fåger hän icke,
til Gud , utan til Fadren. igenom Monoin

Fadren. Hvarföre det? Jo, til at vifa
ofs, hvad vi hafve at vånta * fåfom et
barn altid tilförfer fig det båfta af en
god Fader: famt til at betaga ofs ali trål-
aktig fruktan för honom, och föranä
ofs at gå til Honom med ali tilförfigt
och driftighet, Eph. 3; 12, fåfom et barn
altid med mycken förtröflning och dri-
ftighet går til en god Fader. Det fker
fåledes til at locka ofs til Honom; fåfom
vi altid åre benägnare at gå til den fom
föreftålles ofs fålbm god och from, ån
den, fom befkrifves fåfom hård och
ftrång; och tillika, at erindra ofs, at
Hän vil hafva ofs til fig fåfom vålar-
tade och trogne barn, fom ålfka fin
Fader; men icke fåfom vanartige och
olydige, fom honom förtörna. Öch ef-
ter Gud på et få nådigt fått vil hafva
ofs til fig; f a fker det vilferligen intet för-
gåfves; denne gode Fadren låter aldrig
barnen |å ifrän fig utan de båfta och
rikafte gåfvor, m. m. Joh. 16: 24.
De trognas tilgång til Gud i bbnen.

Hom.F.Völ.lV,St,i. F ij®
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1:0 Til defs avt.
2:0 Til dejs påfclgd.

S- 2.

Del. !• Denne tilgångens rårta arc be-
flår i en fann fortrbjhnng ril Gud, fom
hårflyter af et i jEfu blod renadt godr
famvete, ooh beftyrkes med sn helig
©ch Gudelig vandel, Difp. I.

§• 3-
Del. Hi Påfölgden är den 5 at fjålen

flv af fin goda Fader. Får alt. Får bä-
de får fig och fin nafta , dea hon innellu-
tar åfven få vai i fina boner, fom fig
fjelf. Får för Landet, for hvilket hon
ock beder; hvilket ock år högft nöd-
våndigt, Ezech. 22:16. PL ioö : 23.

AFTONSANGEN.
§. 1.

J vtang ftycke fde vi alle , Jac. g: 2.
At fela år hvar enda månni/kas lott ef-
ter det beklageliga fyndafallet, 1 Job. 1:
g. Ordfp.B. 20 : 9. Synden qvicknar uti
ofs tilkka med vårt lif, och följer ofs
fedan jåmt efrer, til defs vi varde til
jord igen, hvaraf vi komne åre, Rom.
3: 12. Af naturen åre vi vål håruti alle
lika. Mofes och Aron äro intet båttre
af naturen, an Pharao och Judas, dock
flter igenom nåden, at den blifver

båt-
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bättre, an den andra. Far GudsAnde
farta ofs, och fora ofs dl en fann om-
våndelfe; få rilflyrer ofs den faliga for-
båttring, fcm de oomvånde fakna. Vi
rjåne Gud, när de tjåna fatan ock kot-
tet. Vi bedje, når de bannas; m. m.
Dock blifve vi aldrig få gode,at vi icke
hafve vara fel; Defle folja ofs, ehvareft
vi åre. Åre vi i Guds hus, få åro dc
med ofs dår. Gåvi in i vår bånekam-
mar, få åro de med ofs dår, m. m. Un-
der alt derra kunne vi likvål tröfta ofs
dåraf, at della vara fel icke hindra ofs
at få omgås med vår Gud. Vi få na)-
kas den goda Fadren, faft våra ofull-
komligheter låda vid ofs, och de felan-
de barnen få åndock af honom hvad de
begåra; enår de med ånger och oro ha-
ra fina fel fåfom en tung och rryckande
bårda, men icke med luft och noje.
Behagade fel åro allena de, fom goma
bort Guds anfikre, få at vi intet hörde
varda, m. in.

Texc, Pf 66: ig, 19, 20.

Månnifkors felaktighcter i bbnen.
1:0 Sädane, [oin icke bindra\
2:0 Sådane, jbm bindra hbnbbrelfeni.

§. 2.
Del. I. Vår uplåfte Text talar om

något orätt i hjertat fom gor, at Gud
F 2 icke
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84
icke kari hora en månnifkas bön, om
jttg hbrandcs, fåger hår David Hebr.
(\)&) iniquitas fom hår forekommer,
brukas. om ali flags fynd; få vål om
arffynden, Pf 119: 133. Ef. 59: 6, 7. fom
om grqfva och upfäteliga verkfynder,
Job. 4: 8. Pf 36: S- 56: 8 66: ig. och
efter der få år, få kunde man hår vid
fråga, huru David kan fåja: om orått
i nuti bjertä i TTK"! ) ft confpexi iniqui-
tatem in corde meo, Var hah då fri for
arffynden? var han nu blefven et fådant
heloon, at han ej mer fåg. någon fynd
eller orått i fut hjerta? EHer år arffyn-
den ingen fynd . ingen förbrytelfe emot
Gud? jo vifferligen i det ock David fjelf
tiiftår, Pf 51: 7. och beftyrkes Job. 14:
4. 15:14, Hvadan vi fe, at når David
hår fåger: om nagot orått —, hjerta jfå
böra hans ord icke tagas {fenju abfoluto)
ien få ftrång mening, fom fkulle han
fåja fig fri for ali fynd och orått i hjer-
tat; utan {fenfu limitato) få at han un-
der alt detta vifferligen erkånde ac han
var en fyndare , befmittad icke allenaft
af arffynden, utan ock af fiere verk-
fynder, fom af henne upkomma, fäfom
af en fruktfam moder. Dock var han
derom öfvertygad, at detta icke kunde
hindra honom lfrån at både upriktigt
tala med Gud i iina böner, och af ho
nom blifva bönhörd; fåfom den der ab

drig
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drig i det onda och oratta fokte fitt no-
je ,

eller Jåt der herrfka hos lig, uran,
tvartom, kufyade och öfvervan det Tam-
ma genom nåden. Hår af Te vi fåledes,
at Tadane fel och orättheter vårkeligen
gifvas i tnånnifkors hjertan, Tom icke
bindra Gud at höra deras bön. Och om
vi nu någor nårmare viije befkåda dem,
få aro dc 1:0 Arffynder , der gråfeliga
onda, med hvilker vi alle fodas, Tom
berofvar ofs Guds belåte och gör ofs
ti! vredenes och TörtappelTens barn, Och
år det inter nog dermed, at vi fodas
med derra onda3 litan det följer ofs ock
efter få iånge vi lefve ; få at vi alcid
och i alla tilftåod nödgas urbrifta med
Faulo, Koin, 7; ig. At nu tron borta
utur hjertat, och männifkan blifver qvar
i Tit naturliga fynda-tilitänd, aldeles o-
föråndrad 3 Tå tager detta forderfver ah
deles ofverhanden, forgifrar henne ril
alla defs krafter och fönnogenheter, och
gör henne Tå vederftyggeiig infot Gud,
at hän inter kan hora hennesbön. Men
upgår Iron i hjertat, Tä blifver vai arf-
fynden ånnu qvar; men hon hålles dä
bunden, fäfom en fånge, i banden,
hvilken vål jåmt år orolig och Töker at
Hippa lös; men kan inter.’ Och da hin-
drar hon icke Gud at hora vår bön 3
icke eller ofs at bedja vär Gud til be-
hag 3 Tåfom detta onda år öfverlkyldr och

F 3 he-
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betåckt medFrålfarens dyra förtjånft. 2:0
Kunna och i fynherbet några arffyndensfo-
fier hitföras ; fåfom a) Trögbet ocb kaU-
Jjtimgbet-) Ebr. 12: 1. Rom. 7: 21. Vi åre
icke få ifrige och brinnande i bonen
fom vt borde vara: vi kanne icke en
fä håfrig andakts eld, fom Gud år vård,
och den han med råtta fordrar af ofs,
Rom. 12: ir. utan vi varde ofta hos ofs
varfe-mycken köld och efrerlårenhet.
Hånder det åter, at en ltarkare ifver fal-
ler uppå ofs, få går den ofta haftigt
öfver, och vi åre ofs en annan gång
intet niera like. b) AUehanda fårfironlfer
i tanknrna. Vi bjude mången gång til
at halla vara tankar rjlfammanj raen
fsåmmande tankar öfverfalla ofs, når vj
det fom mihft förmodc,och vi vete icke
hvart vår andakt tager vågen. c) Atte-
banda fyndiga rele/Jer, nu til hat och bic-
terhet;, nu högmod, nu egen råttfårdig-
het ta. m. dj otron i kjertat Marc. 9:
24. fom bjuder til at qvickna vid igen,
plågar ofs med tvifveismål, otolighet
och knorr emot Gud, m. m. 3:0 lnfkju-
ter ock fatan et ondt i hjertat, fom icke
år litetj och beftår dels i förgripeliga
tankar emot Gud, dels i fortvinans tan-
kar : til exempel: Huru fkal Gud kun-
na hora en fådan, fom du år: du år
ju ånnu icke råtreligen omvånd: dit
hjerta år alt för ondt. Du hafver in-

gen
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gen brinnande andakt, m. m. Menlak
dscca hindiar åndock icke vår Gud at

hora vår bon; då vi erkånne och afbe-
dje våraegna fel; och hvad den onde an-
den infkjurer, blir hans , men icke värt
fel, när vi honom i trone råtteligen
emotftå. Ordfaken, hvarfore Gud åndå
kan hora vår bon, faft vi åre fuile med
fvaghets fel, år den, at hän icke bon-
horer efcer vår förtjänft och vårdigher;
eller vår bons fullkömligher ; uran blott
och endaft efcer lin Faderliga nåd, och
fin Sons forrjånft. Derfore, ehuru vår
bon kan vara ganfka fvag och ofull-
komlig, kan Gud åndock hora benne
for fin Sons fkuld, fom icke allenafi;
hafver beck i vårt fliile och på våra
vågnar, uran ali brifl: och fel;, uran ock
beder for ofs ånnu, ar vår fVaga bon
må honom tåckas. Sä år ock den H.
Ande akid med de trogna under bönen.
Ja, om än deras rro och deras bön år
aldrig få fvag, lå år den H. Ande med
dem och når dem, fom hjeiper deras

fkropligbet och mannr godtfor dem hos Gud,
Rom. 8:26. Håraf kommer det, at Da-
vid , fom likvål kånde fin fvaghet, var
icke allenaft vifs om bonhorehen: Der•

jore horer mig Gud; uran ock lofvar Gud,
for det hän icke fårkaftade hans boa m. m.
Du min Gud, vil hän fåja, hade vifsc
ordfak at forkafta min bon ach vånda

F 4 din
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din godher ifrån mig,om du ville hand-
ia med mio- efcer min ovårdigher ochcO t J

din ftranga råtr 3 näen lofvadr väre die
namn, (orn icke fer pä min fvaghet,
utan på din Sons alrafulikomligafta för-
Ikyllan.

£
y o •

Del. 11. Men hår år ock viiTerligen
et annat llags fel i rnånnifkors hjertan,
fom tvårt af hindrar bönhörelfen. Ber-
ta år det David egenteligen menar hår
i 1 exren , når haa fåger : om något
orått, Hän förftår hår upfåteliga och
behagade fynder emot fainvetet, fom
en månnifka begår icke allenaft förut,
innan hon går til bönen; utan ock tm-
der bonen. Såfom 1:0 Mänge bedja
blott om lyckfaiighet i lekamlig matta,
men icke om fahghet i andelig och e-
vig måtta: de komina få ihog kroppen
at de förglomma fin fjål. Hvad för et
grufveligit fel år icke detta ? Huru fkal
Gud kunna hora en fådan bön , fom
vil göra männifkan fåll och falig både
til kropp och fjål ? 2:0 Beder en fådan
oftn om det Chriftus aldrig bajver benfie
förvårfvat. Såger inter mången: Gud
förlåre mig minä fynder, juft under det
hän förtörnar Gud med de groffta eddr.
Men hvar år hans botfårdigh.et når hän
få beder? Hvar år hans ånger, hans

tr o?
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tro? Ar icke altfådant borta, ooh idel
otro i ftållet? Hafver nu Chriftus for-
yårfvar fyndaren frihet ac fynda, iamt
förlåtelfe, uran bättring och ero? Nej.
Derföre kan icke eller Gud hora hans
bön; fåfem Gud ej hafver lofvar ofs
något annat, ån det Chriftus hafver ofs
förvärfvar, m. m. 3:0 Ovi fådant Jom
ftrider tvert emot Cbvijiifårtjenfl , och krån-
ker Gnds ära. Sådane åro de, fom be-
dja ondt öfver fin nålla, Jac. 5: 9. 4Mofi
22: 6. Pf. 109:28. Afven ock de fom
hafva alt ondt for hånder, och bedja, at
Gud ville gifva det en lyckelig fram-
gång} ja ock de, fom bedja om hålfa
och fundhet, pä det de få myeker bår-
tre må kunna göda fig i kottflig vål-
luft, Jac.4:g. Det föJjer af fig fjelft,
at en fådan bon år en fiyggelfe i Guds.
ögon, 4;o År ock det et ganjka ftort jel
at man grundar fin bön, icke på Chri-
fti förtjånfi:, utan pä fig Ijelf och lina
egna gårningar. Somlige lita på fina bö-
ners vidlyftighet, andre på fina ödmju-
ka åtbörderj m. m. at, for det de åro
få ordrike, få andäktige, få ödmjuke i
bönen, få fkal Gud böra nödvåndigt
hora dem. Ja det fom ännu 5:0 kan nl-
låggas , De tro Jig igenomfina böner kun-
na förvärjva fig jnhet at få myeket få-
krare lefya efter fina luftar; derföre fin-
ner man männifkor, fom bedja och gi-

F 5 rigas,
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rigas, bedja och hara fin nafta; bedja,
och vredgas utan fl<4l; m. ra. Menan-
des at Gud.intet fkal råkna något på
defTa deras fynder, for deras boner fkuld,
Ef. 58: 3. Skuile Gud hara deffas bon,
få måfte han nådvåndigt höra fyndare;
men det har han aldrig lofvat; hvarfo-
re han icke allenafi: fhrknliar deras bon
fåfom fyndig och ogudaktig, utan ock
tager fin befynnerliga nåd ock godhet
ifrån dem.

Tillåmpn. 1:0 Vacktom ofs foV (åda-
ne fel, (om hindra vår Gud at höra vår
bon. Vi frefte eljeft vår Gud alt for
mycket, och fåtte, på et i högfta måt-
tan fyndigt vis, hans långmodighet på
prof m. m. 2:0 Såfom vi aldrig kunne
vara utan fvagheter i bönen, få låtom
ofsvakta ofs, at vi icke fmickre med dem;

de kunna fnart ikladå fig en art af
fyndavana, och forvandlas

til upfåtliga.

UPSALA,
Tryckc hos Dire&euren Joh. Edman.
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VII. PREDIKAN
ÖFVER TIO GUDS BUD.

§■ i.

Dageliga fårfarenheten lårer ofs nog-
famt, at l,ifvet fåfom der dyrafte

af alt detta jordifka vi åga, kan inga-
lunda långe åga beftånd, ora vi icke
hafva några medel at uppehålla der
med. Lifver beftår i en nåra förening
etnellan derfna vår fynliga kröpp och
den ofynliga och ododelrga fjälen j få
långe detta bander vid magt bålles år
vår kropp i allehanda llags göromål
vårkande, och den.fårnuftlga fjålen vår-
kar igenom honom; Men affkärs det,
uphöra alla kroppfens vårkningar, och
hän går tilbaka til der ftoft, hvarafhan
tagen år. Deffa medel åro mångahan-
da, men de nodvåndigafte for lifvet
åro mat och dricka, dem vi ej kunna
umbåra och klåderna blifva for ofs icke
ftort omifteligare, hvarmed kroppen må-
fte fkylas; Men vara behof blifva mång-
dubbelt flera, når vi tillika föka be-
qvåmligheter, dem Naturens Herre ej
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velat förmena ofs, da hän uplåcit he-
la jorden, med hvad der pä finnes til
vårr flågtes nytta och nöje. Alla des-
fa medet, de mä då vara af hvad be-
Ikaffenhet Tom halit, fom på något fårt
befordra lifvets vid magc halilande, och
kroppensbehof och beqvåmligheter,kal-
las rått ågodelar, de må då beftå i fa-
lligheter , fåfom hus, åkrar, ångar, Ikog
och annat fådant, eller losoron, alle-
handa llags raar, klider bofkap, pen-
ningar med mera, af hvad llags be-
_

ZD > iDfkaffenhet de och må vara, fom kuona
i någor matto gagna ofs.

§'.?.■.
Alla deffa ågodelar håmtas vål ifrån

naturens fkote , dår Allmagten nedlagt
alla vara behof, men de håmtas icke
dårifrån utan moda, koftnad och arbere ;

dårfore har Narurens Herre pålagt en
och hvar, at föda fig uti fin anletes
fvett, och vara mångfalliga behof ut«
kråfja af ofs denna vår fkyldigker, e-
medan vi annars fkulle fnart itanna i
brift af det nödvåndiga. Dår flere mån-
nifkor eller hushåll bo når hvarandra
och den ena tilgriper och nyttjar fruk-
ten af den andras moda, få måfte det
hånda at den lata och fnåla lefver på
den idogas bekoftnad, och den arbets-
famma kan fåttas i raiftning af det ai-
dra nodvåndigafte, Dårfore var nodigt,

at
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atgenom lag-ar ftadga ågande råtten,
och noga urfkilja, hvad en och hvar
med råcta horde til. Sådant finner man
ock vara fkedt hos alla famman-lefvan>
de folkflag , ehm*u famma lagar åro hvar-
annan aldeles olika. Utom dem kan
man nåppeligen gora fig begrep om he-
la vårt (lågces beftånd. Ty iiri en all-
mån famfällighet hade idogheten och
fparfamheten icke någon upmuntran,
och låttjan med flöferi iatet ftraff. Den
flitiga förvårfvade fig foda, men då
han ville nyttja den til fin trötta kropps
vederqvåckelfe, fkulle en hop låttingar
fårra fig til bords med honom och för-
tåra den: den fiitigä fpan och våfde,
och den lata klådde fig dermedj fådant
kunde ju ej annat ån i grund håfva ali
jdoghet, och med det famma alt hvad
dårmed forvårfvas. Men dåremot år
det ågande råtten, och defs fåkerhet,
fom gifver den ftörfta upmuntran, at
förvårfva och forvara ågodelar, och
hafver fåledes fin grund i fjelfva na-
turen af vårt beftånd, famt finnes ut-
ftakad i Guddomeliga och månnifkliga
lagar. Och at for evårdeliga tider faft-
ftålla den, hafver HErren Gud på Si-
nai berg infatt detta Sjunde budet i fin
heliga lag. Men huru Gud i detta bu-
det gifver ofs en fådan fåkerhet, år
hvad vi nu ftraxt få nårmare underfö-
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ka, då vi förfoga ofs dl defs andåkd-
ga betraktande; men ingalunda i foxll-
tande pä ofs fjelfva, uran med er tro-
ger anropande om visdom hjelp ooh
vålligaelfe af högden ; Fader vår. &c.

§• 3.
Texten 2 Mof. 20: v. 15.

Du /kait icke ftjäla.
Låt ofs då af denna vår text i

HErrans Namn betrakta:
Den i detta Sjunde budet af HEr-

rans Lag ofs gifna fåkerbeten på
vara ågodelar.

Så at vi mårka
1 Hvad Cud i detta budet forbjuder, ocb

f; 2 Hvad han lefaller.
Men HErre vår Gud gif du ofs

hånil din nåd ©ch vålfignelfe!
§. 4-

Förra Delen.
Du (kait icke fffåla heter det i detta

budet; deruri forbjudes fåledes med et
ord ai tjufnad, men fom den icke nyn-
dre ån afidra lafter ka» utöfvas pS
mångfalligt f ärt, blifver hår nodigt at
icke allenaft gifva tydeliga begrep om

tjuf-
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tjufnaden i gemen, uraa ock 'forklara
huru den Tamma på hvarjehanda Tått
utöfvas, med tydeliga bevis af fornuf-
ret och uppenbarelfen, at de alla måfte
vara forbudna.

Vi nåmde redan uti ingången huru
ågande råtten genom Guddomeliga och
roånnifldiga lagar år, TåTom oumgån-
gelig til väre ilågtes och defs fållhcts
beftånd, utrtakad och faftftåld. Hvilka
och hurudanna de Tamma åro horer ic-
ke egenteligen til vår underfokning,
men når denne ågande råtten förloras,
Tå at nåftan emot deras innehåll tllvål-
ler lig vår egendom, det kallas tjufnad
uti en allmån bemårkelTe, och beftår
Tåledes uti en olaglig, rubbning af ens
och hvars i lagen grundade Tåkerhet*''
uppå Tina ågodelar. Men Tom denna
rubbning i Tåkerheten icke allenaft kan
Ike af nåftan, uran det gifvas ock mån.
ga, fom forftöra den för Tig Tjelf och
Tina egna, for hvilket de ingalunda kun*
na undgå anfvar, åtminftone for den
ftora Guden, hvars dyra län de nyttja,
Tå år klart, at båda ftags tjufnaderna
hår bora

o
förklaras. Vål an, lått oTs

då mine Åhörare förft bjuda til at ut-

reda, på huru många Tått denna tjuf-
nads fynden föråfvas emot nåftan, och
huru hvardera år i HErrans heliga ord
forbuden. Men år det ock mojeligit
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at kuntia uptånka dem alla? år väl ti-
den tilråckelig at upråkna dem? Vi
måfte då åtnoja ofs, at anfora hålft de
allmånnafte. Salige Doftor Lutherus uti
fin fårklaring ofver detta budet indelar
tjufnaden i tvänne llag, nemligen *at
horttnga Nåftans penningar ellsr ägodelar ,

med uppenbar oråttvifa och at genom
liffc och bedrågcri, med falfka vntor och
bandel komma dem til ofs. Det förra kan
i) fke uppenbarligen, når man infot
ågarens ogon, med våld tager och fig
tilågnar nåftans egendom, afhvadnamn
ellet befkaffenhet den hålft vara må,
och kallas rått et rolveri ; men fom å-
garen fådant ingalunda kan tililtä, om
hän allenaft år i ftånd at hindra det, få
beror denna llags rjufnad på en ofver-
lågfen ftyrka hos rofvaren, antingen hän
då år enfam ofvermågtig fin nafta ellet
flera hafva fammangaddat fig, at med
famlad hand taga rofvet; hviket ofta ie-
ke ftannar vid blotra råfvandet af ågo-
delarna, utan kan åfven , då nåftan fö-
ker at förfvara fin egendom, lått gå til
flagsmål och mord, ja långfamma och
blodiga krig. Denna art af tjufnad år
ofornekeligen denaldra groffta, och ftraf-
fades bland Judarna med forluft af rof-
varens lif, fom icke allenaft fes dåraf,
at röfvare domdes til doden och kors-
fåftes en på hvardera fidan om vår q-

ftyi-
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fkyldiga Frålfare, uran aldratydeligaft
af den botfårdiga rofvarens bekånnelfe
på korfet: Det är väl rått med o/s, ty vi
lide det vara gärningar värde aro. Når
det altfä heter: Du /kait icke ftjd-
la, vii HErren med dec famma hafva
fagt: få mycket mindre rnå du urfder-
ftå dig, at med våld rofva ifrån din na-
fta hans egendom. Du fkalt icke gbra
dinom nafta oratt eller rojva honotn : 3 Mof
B. '9:13. fåger HErren, Sjelfva mån-
niikligheten ryfer för detta grufveliga
laftens utbrott, hvarvid både lif och
lem ftå i åfventyr at fårloras, ty atfal-}
la i rofvare hånder, år foga annat ån
falla i mördares. Skulle en få fafelig
Jaft, fom fåtter andra i åfventyr at f6r-
lora alt, då icke vara pä det ftrångafte
förbuden ? meri i löndom bedrifves
denna laften på tufende olika fått, alt
fom mifsgårningsmannens ilparighet kan
det uptånka, at få myeket båttre doljä
fin gårning. Alt hvad loft och rörligit
år kan på detta fåttet borttagas; alle-
handa flags lefvande djur och fånat, til
och med månnifkor, på de orter dår
de nyttjas eller kunna fåljas til flafveri,
om hvilken befynnerliga art af tjqfnad
HErren fåger: Om någor varder
den [om ftjäl ena f jäi utaf ftna broder -

-_ ocb forfåtter eller fdljer henne, den
tjufven jkal dråpas , at du fkiljer det onda
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ifran dtg, j Mof. B. 24: 7. Under naran
af ågodelar, Tom kunna borttagas, for-
ftås hår alt hvad ägaren kan i någor
marto hafva nycta af, fåfom matvaror
dl lifvers uppehålle, eller klåder at fky-
la fin kropp med, eller bohags ting at
nyttja dl fin beqvåmlighet, i fynnerhet
Penningar, Silfver eller Gold, fålom
allmånna medel at forlkaffa fig lina be-
hof, de måga då finnas uti ågarens e-
gen gömmo, eller i andras vård, eller
under en allmän tro och redlighet ftå
ure på markene; afhåndandct af alt få-
dant är det fom i fin egenteligafte be-
mårkelfe kallas tjufnad, och år fåledes
i. detta budet alfvarligen forbudit. I-
från denna flags tjufnad år åfven en
annan laft nemlio-en lognen altid ofkil-

O O

jaktig, i det mifsgårningsmannen antin-
gen doljer i tyfthet denna fin gårning,
eller ock tilfpord derom vårkeligen ne-
kar dertil; hvarfore HErren fåger: J
fkolen icke fijdla , eller ljuga , eller handin
falfkeliga, den ena med den andra 3 Mof,
B. 10: n. Men hvad vi hår i fynner-
het må mårka, år at åfven det aldra-
rainfta fom athåndes komraer under
detta torbud. Hår gifves icke nägon
annan gråns emellan dygden och laiden,
an forvarandet af ågande råttens helgd.

c O O

Ofverfkrides den i det aldraminfta, om
det ock vore at en knappnåls vårde,

få

4 ] 200 [ 4-



få år laften begången, och budet bru*
tit. Tjufnadens ftorlek utmårker alle-
naft den ftörre eller mindre Ikada na-
ftan lider dåraf, men gårningen blifver
altid den famma; derföre finnes hår ej
heller i lagen det minfta undantag, u-
tan et allmånt forbud: Du /lait icke ftjä-
in. Det år: O! månniHca, du må vara
hvem fom hälft 5 rik eller farrig, hög
eller lag, få förbjuder jag HErren dia
Gud dig, at i någor matto afhånda din
nåfta nägot, hvad hålft det vara
fom honom med rätta tilhorer, det må
vara huru litet eller ringa. Sjelfva fa-
kens egen natur ofvertygar ofs åfvea
håromj ty om en liten tjufnad ej vore
det, blifver altid frågan, huru ftor må
den då få vara innan den förbjudes?
och den kan af ingen grund, af Gud-
domeliga eller månnifkliga lagar utfta-
kas, fä fnart den förfta gränfen år öf-
verftigen, fom år den andras ågande
rått. Och dertil kommer, at de fmå
tjufnader, eller i lagen kallade fnatterier
åro, fom forfarenheten intygar juft d®
famma, fom fedan likafom efrer trapp-
fteg leda dl de aldra ftorfta ftölder. Dc
fmå ftolder likna en liten vattuåder ge-
nom en, dam, fom föga kunde anfes
for betydande, om den icke efter hand
undergråfde hela dammen; för hvilkea
orfak juft de förfta genombrytningar

ford-
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fordra den nogafte upmarkfamhet, och
bora med ftorfta forgf åilighet tilftoppas.

,§; 5-
Men vi behotve iek e långre uppe-

bälla ofs vid befkrifningen af della
r\- td

llags tjufnader • ty de forofvas under ea
allmånr ärkånd orårtvifa, fom förrjenar
lir ftrafF; de fom fkc med lift under
.hvarjehanda forevånningar af billighet
måfte nogare granikas. Dock hår-
vid mårer ofs en margfallighet af be-
drågerier, dem jag gårna ville, at låtta
edert minne, hafva i någon llags natur-
lig ordning ftålda. Der torde låta nå-
gorlunda göra fig, cm vi betrakta dem
efrer oiika ftånd, eller, fåfom forof-
vade emot Öfverhet, underfåtare och
eelikar.°o, . , ,

Vi må derfore i ) anfora de bedrå-
gerier, fom Ike emot Ofverheren, el-
ler dem fom aro befallande. Regerings-
form, lagar och forfattningar utftaka for
underfåtare, hvad hvar och en af dem
bör til Rikets gemenfamma båfta, frid.
och fåkerhet årlågga- de må då hom-
ma under narun af fkatt, eller tuli, el-
ler bevillningar eller något annat, når
de af underfåtare, på något fårt med
lift, logn eller bedrägeri innehållas el-
ler minlkas, är det et tjufveri, fom i
detta budet forbjudes, Råttigherer at
taga fkatt tillågger Apoftelen Paulus
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Öfverheren och belaller derfore de Ro-
mare; l maften ock gifva fk.itt , ty de d-
vo Guds tjenare , Rom. 13: v. 5,6, 7.
och der kan med råtca låmpas hit, hvad
hän i föregående vars fåger om under-
gifvenheten, ar fådant bör {ke, ickefor
jiraffets fkul ailena, litan for famvetetsfkuL
Och vidare: Ja gifver nu hvarjom och e-
mm det i pligtige aren: dem fkatt [om
fkatt lori dem tuli,fom tuli lor. Och vår
dyra Frålfare, då hän juft i denna frå-
gan blef freftad, fade; gifverKejjarenom det
Kejfarenöm tilhörer, och Gudi det Gudi til-
hårer, Matrh. 22; 21. Den del af vår egen-
dom fom lagarna tillågga Öfverheren år
icke vår, uran famhållets och Öfverhetensj
når den under hvarjehanda invåndning
eller lift innehåhes, rubbas dermed Of-
verhetens fåkerhec på defs lagliga in-
komfter, och måfte fåledes bl-ifva et
tjufveri, fom här alfvarligen forbjudes.
Under Tamma förbud bör ock det råk-
nas, når lönen

=
på allehanda fått for-

fnillas för de af Öfverheren tilfarta Am-
betsmån och Lårare; den finnes åfven
genom lagar ofraft faftftåld, men då Å-
horarena fom Ikola årlågga den, ge-
nom lögn och lift undandraga fig at den
redeligen årlågga, begå de icke allenaft
et brort emot famhållet och lagarna s
til åmbetsmåns förfång, uran ock, hvad
Lårare i fynnerhet beträffar, emot det kär-

leks
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leks bud fom Apoftelen Paulus gaf til
lina G3 lnter : Den Jom undervifad varder
med ordom , ban dele alt godt med bonom,
Jom bonom undervifar , Gal. 6:6. Vi kuri-
na ock råkna hit det bedrägeri, fom
af tienare ofta foröfvas emot deras
husbånder och marmödrar, uti fjelfva
deras tjenft, och beldår deruti, at de e-
mot viis I6n och uppehålle forfåkrat li-
na husbånder om fiit och troher uti lit
arbete, och likvål ehuru de undfå af
fina husbånder, hvad de blifvit fårfåk-
rade om, icke använda fina krafter och
formåga til deras båfta, utan fornota fin
tid bort i låtrja, och fåledes berolva
dem den upkomft och forkofran fom
dem tilkommcr, och få med rdtta namu
af daga rjufvar; cv få fåger Salomo;
De?i fom lat är i fit arbete , ban är bans
hroder fom [kada gnr . Ordf. B. ig ; 9, och
fåjom ätika ghr ondt tandennm, och rök i
hgonen , /d går en förfur/tmelig dem ondi s

Jom fåmla bonom , Cap. 10: 26. Men i
fynn.erhet hörer hit der tjufveri, fom
fker uppå hela famhållet eller allmån-
heten genom olofiigr tiggeri. Mannilk-
ligheten fordrar af ofs, at ricka enhjelp-
fam hand til den fattiga och nodlidan-
de; derom var lagen nog tydelig ibland
Hrsels barn: Om äin brnder Sr fattig i
dmo lande , fa /lait du icke forbardit dit
bjerta, eller tillycka drna hand för dinom

fat-

] l04. C 4*



fattiga hrodsr , litan fknlt uplycka henm ho-
nom och lana bonom efter fom bonom fat-
tas, y Mof B. 15: 7, 8- Men derföre
år ingalunda lofiigt för någon, at an-
tingen i dryckenfkap, eller vålluft, el-
ler vårdsloshet förftöra fin egendom *

eller i låttja förnöta fin tid, utan at
förvårfva något- ty i fådana fall kom-
mer hän at ligga genom eget förvål»
lande allmånheten til laft , forn af fin e-
gendom måfte underhålla en fådan. Alt
hvad hän fåledes måfte undfå af andra,
det hän fielf genom fl.it hade kunnat för-
tjena, år icke annat an et oråttmåtigt
berofvande af nåftans egendom, och et
tjufveri, fom hår år förbudit. Til få-
dana tiggare fåger Syrach; Det år et
fkumligt lefverne , at gå hus ifrån hus ,

Syr. 29: 30. Deremot belkrifver hän
de rårta fattiga, fom behofva almofor,
då hän fåger: Den år fattig fom arbetar
och det lyckns honctn intet. Cap.' 31:4.

§. 6.
Det andra flags tjufveri, lom Acer

med lift, år det fom föröfvas emot un-
derfårare, eller andra underhafvande. Så-
dant kan ock ikä på mångahanda fatr •

Såfom 1 ) når underfåtare betungas
med ftörre utfkylder, ån Rikers vårke-
liga behof kråfver, än lagarna det til-
låta, eller för dem kan blifva mojeligit
at utgora. Behofven åro mångfalliga
och kuuna icke af enfkika medborgare

få
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få noga måras, och den ftyrandc msg-»
ten åger utmåtnings-Viidet hos fig -

y
»m e n om ftora fkatter famlas at anvån-
das %i\ onyttiga fkånker, yppighet och
luftbarheter, få år klart, at
res ågodelar åro dem med oråtra
tagna; Likaledes, om dem aftyingas
ftörre utlagor, ån det forbund Öfver-
het och underfåtare Jngått med hvaf-
andra tillåter; fåfom ock når de alde-
les öfverftigä underfåtares förmåga , ut-
om ytterfta trångande nod och åfven-
tyr för Riker. Om fådana Förftar ta-»
lar HErren Gud mycket hårt' genom
Propheten Micha ; Horer dock J Håfvits-
tnän i Jacobs hus , ocb i Fbrftar i Ifraels
hus: J fkullen med rätta vara de , fom
veta bvad täit ar; men J hateii det goda
ocb alfken det onda j J fkinnen dem hude-
na och kottet ifrå deras hen; Och åten
tnins folks kott , och når J bafven dragit
dem budena af-) fä Jli J dem ock benen
Jövder cch flycken det ifrå bvart annat 5
lika fom uti en lika fom kott
uti en kjettel. Mich. 3: 1, 2,3. Och
Konung David kallar dem ogarningsmån ,

fom bans folk upfråta, pa det de
foda Jig y Pf. 14: 4. 2) Genom falfkt
mynt antingen genom lonliga förånd-
ringar i fkrot och korn, under en god
ftåmpel, eller låneoch forfåkfingsbref,
fom intet redeligen betalas. Halten af

et
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et Rikes rriynt mä väl alrid blifva en
Hogfta magcens rårtighet at forordna
om; men om et godt mynt med hft eller
våld indrifves, och et fåmre Häs under
famma ftårnpel, och Uran underfåtares
Verfkap, och utdelas ril det båttre myn-
ters värde, eller dermed lönas Ambets-
xnån, krigsfolk och arbetare, efter defs
åfatta fallka vårde j blifver fådant alt et
bedrågeri emot underfåtarej fom ej an-
nat kan ån anfes for en tjufnadi lika grym
ined den förn föröfvas genom falfkt mätt
och vigt Och öfver hvilken HErren få
mängfalt i fit ord utropar förbannelfe,
få mycket vårre, fbm bedrågeriet fker
hår emot millioner månnifkör. 3)Når
rätten hålles fahl för penningar, der år,
når Ofverhets perfoner och Domare ta-
ga mutor och döma dårefter. Rårtfökan-
de våga alt

c
för at vinna lina faker vid

domftolen; Ar Domaren faroyersöm och
ovildug, gåller inter annat fkål ån rått-
vifan, men få fnart de förnimma, at
gåfvor hafva riim, tåfla parterna med
hvar andrä, hvilkendera af dem förmår
frambara ftörre offer på detta oråtrfår-
dighetens Altare; de utblotta fig, ja
ofta fånkä fig i ytterfta Vidloftigher, för
at vinna fin fak, hvaraf hånder, ar un-
derfårarenas egodelar gå ifrån dem, och
en fådan Domare famlar ftora fkarter af
raedborgare, emot Guds och verldfiiga

Hm.F.yol.lV,St.z. H ia-
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lagar; hår år icke ftåliet, at betrakta en
fådan gårning på ali den ogudaktighets
och oråttvifas vagnar 3 iom den fortje-
nar: vi anfe den {amma allenaft, fåfom
et medel at berofva naftan lin vålfång-
na egendom, fom dårfore måfte i decta
budet vara förbuden. Om fådana Do
mare talar HErren genom Propheten E-
faiam : Dina Fbrflar aro affållige, och tjuf-
vars flallbroder , de taga alla gårna gåfvor,
och fara efter (kånker; dem fadertoja Jkoffa
de icke rått och ånkones jnk kommer intet
infor dem, Ef. i: 23. Om dem år det
fom HErren fåger genom Propheten Je-
remiani , at deras hus ero fulla med bedrd-
geri-, lika fotn en fogla bur år full med
lockfoglar : der nf varda de våldige , rike
och fete, de omgä med ond ftycker; de halla
ingen rått, dem faderloja frdmja de icke
i hans fak, Jer. 5: 27, 28. 4) Sker tjuf-
nad emot underhafvanden , når foråldrar,
eller formyndare forftora iina barns ego-
delar. Narurens rått fordrar af forål-
drarna, at de draga omforg for fina barn,
icke allenaft i fin lifstid, utan ock llm-
na få mycket egodelar ät dem efter fin
dod, fom de på årligt och lofligit fått
kunnat forvårfva; når-foråldrarna fådaht
utur akt låta, och genom fioferi forfto-
ra egendomen, år tydeligit, at de taga
den ifrån fine barn; men ån vårre oför-
råtta da barnen, om dem af androm

va-
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värit något anforrrodt til barnens klä-
der och uppehålle och dc forftora fådant,
hvarigenom barnen kumia ftanna i ar-
mod och elåndeg men deu fvåralfe tjuf-
nad emot dem år ofelbart den, når for-
myndare förftöra eller forfnilla fader-
lofas lilja qvarlåtenfkap. Ty fa fägev
HEvren ; ojarvattu icke jrämlingen, den fa-
åerlofa ocb änkona och gårer ingen hfver-
våld, Jer. 22; g. Och hjelper den
fkajfer dem jaderlhjarått och hjeiper dnko-
ms fok-, Ef. x ; 17. Tjufnaden år akid
en vederftyggelig fynd, men fvårafl: når
den foröfvas emot dem fom ej kunna
eller förftä ar forfvara fin egendom, i
lynnerhet af dem, fom juft borde vara
deras förfvar. Ånteligen 5) Sker det då
husbonder och hushållare forhålla tjena-
ren och dagakarlen fin lön , antingen helt
ocb hållen, eller til någon del. Då de
utlåfva flora Idner, men aidrig fullborda
lina loften: tvinga hårdt fina tjenare 5
tvårt emot HErrans befallning genom
Mofen: Du fkalt icke med ftrånghet räda
öfver dem , utan frukta Gud, gMof 2j:4g.
och likvål knappa in deras löner, eller
ock uppehåila den fattiga arbetaren med
goda loften, hvars dageliga behofver ej
tåla något upfkof. Hvad år vål detta
annat ån et tjufveri af den fattiga. Sa-
de Frålfaren jEfus råtteligen otn den fat-
tiga ankan fom lade det endafte i offer-s * ki-
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kiftona, at hon lade måft dit, då hon
gaf alt hvad hon egdej få må jag ock
fåga, at den ftjål måft, fom tager den
fattiga arbetarens endafte. Och dårfore
finna vi åfven, huru omt HErren Gud
hafver tagit fig an den fattigas fak, då
han fåger: Du fkalt icke göra dinom nafta
orätt , eller röfva bonom. Din dagakarls
lon fkal icke blifva når dig intit
3 Mof. 19: 13. Och hotar fådana fvår-
ligen genom Prophetem Malachiam: Jag
fkal komma til eder ocb ftroffa eder och
fkal vara et fnart vitne emot dem Joni väld
ocb orätt göra dagukarlenom, ånkone ocb dem

faderlbfa , och fbrtryckta främlwgen , Mal.
3: 5. HErren iäg nogfamt, at upfkof
allena kunde forftora den fattiga, och
förbod dårfore at forhålla lonen för ho-
nom, och fåger: dufkalt gifva bonom Jam-
i?ia dagen fin lon, at Joien dermed icke ne-
dergår, s Mof. 24: 14, 15. och upgifver
orfaken, nemligen: efter han nödfiåldt
ocb dermed uppebålier (ina fjdl.

§. 7-
Nu få vi åfvcn nåmna något om de

flags tjufnader, fom fke i handel och
vandel, emellan månnifkor, fom geli-
kar betraktade, genom lift och bedrå-
geri. Hit må med rårta i) råknas
falfkt mål eller vigt, når man emotta-
ger varor med drygare vigt, aln eller
tunna, men fåljer ut med en mindre.

Ali
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Ali den vara, fom vinnes vid inkop
med den långre alnen, eller ftorre mår-
ter, och hvad den andra förlorar med
de mindre, då hän emotrager varan af
bedragarens hand, år orått fången; ty
få fåger HErren: Jag år HErren edar
Gud. J fkolen intet olika handia , med abi
med vigt , med mäti, Rätt våg , rått pund y

rätt jleppä , rätt kanna fkal vara når eder,
3 Mof. 19: 34, 35 och 36. 2) Når man
fåljer en falfk, odugelig vara for god,
eller betalar en god vara med fallkt mynr,
dår antingen penningens invårtes god-
het ej fvarar emot prågeln, eller hän år
afklipt dl mindre i vigten, Hvad mån
dock HErren fåga om fådant? Jo>h6rer
detta ,fåger Hän: JJom fortrycken den fat-
tiga 3 och forderfven de elånda i landena; når
vil då den Sabhaten hafva en anda , at vi må-
ge hafva korn fabit och fbrminfka fkeppona,

och porhoja fiklen , och fårfaifka vigtena ; på
det vi måge jå de fattiga under ofs fbr
penningar och de torftiga fbr et par fkor;
atfaija agnarfbr korn? HErren bafver fvorit
emot Jacobs bbgfård: Hvad gäller , om jag

fådana deras gårningar evimierliga förgåta
fkal? Amos B:4> S» 6, 7. 3) Sker få-
dant genom upftegrade prifer på nod-
torftighets varoi*, når antingen en låg-
ger dem allena genom fin penninge ftyr-
ka under fig, och fedan uphojer varu-
prifet få hogt hän vill ofver ali råttmå-
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ti g och billig vinll:, eller då fiere måg-
tige göra en fammanfåttning, antingen
genom lina varors upftegring for de fat-
tiga, eller genom aftvungit underpris pS
den fattigas varor, dem hän år nödgad
at iålja,fig til undergång- fåfom HEr-
ren i nåft anforda märkeliga fpråk Ida»
gar och mång annorMdes i den heliga
Skrifr. 4) Genom et ofkåligt penninge
ocker, når de nödga den rrångda, at
gifva ftörre förfkrifningar ån laner år
löm hän undfårr, eller at betala höga och
oloflliga råntor, eller ranta på rånra, el-
ler taga panter, at forfålja dem til et
ringa vårde. Biilighers lagen, Tom HEr-
ren gaf håruri år denna; Når du lånar
penmngar at den fattiga fkalt du icke baf-
va dig med bonom , fom en ockrare, ocb in-
tet ocker på bonom bedrifva. Når du ta-
ger en klådnad til pant of din nafta, fkalt
du få bonom det igen , forra ån folen gär
ned; jhrty hans klådnad år hans huds en-
dnfte ofvertåckelfe , Jdr hän uti fåfver ,

a Mof. 22: 25,26, 27. Dåremot hotar
HErren at ftraffa fvåriigen alla ockrare,
fom vid Altnre f oja af fbrpantnt klåder,
och dricka vin af faköre, Amos 2; g. 5)
Genom rå-flyttning; när den giriga för
at utvidga lin jord, och draga alt mer
och mera under fig, i londotn forändrar
ftadgade gamla och lagliga ågofkilnader.
Lagen hårunnnan var dennat Du fkalt

icke
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ieke dins ndftas rämärke fiytta , bvilka for-
fåderna hnfva fatt z dinom arfvedel, j Mof.
19: 14. Och uppå berget Ebal låt Gud
ropa forbannelfe åfver dem, Com Cådant
gjarde då det heter: Forhannad väre den,
Jom fiytter fin zzåflas råmärke , ocb alt fol-
ket måfte befanna det, och [aja atnezz ,

det år få. Cap. 27:17. 6) Bor ock hit
råknas* når man lånar något af fin na-
fta, utan at draga ali möjelig omforg at
betala fir lån. Om fådana fäger David;
Den ogudaktiga borgar ocb hetalar intetä
PC 37: 21. och in fådan fortjånar vift
med fkål namn af ogudaktig. Denna
ilags tjufnad har i vår rid blifvit ganfka
allmån. Man lånar alieftådes, hvareft
man kan och drager naftana penningar
och ågodelar under fig: man år rik på
lofren om betalningen, dem man aldrig
tånker hålla, medlen forftoras i fåfång
ftar, kfåsligheter, Cpel och hvarjehanda
vårdslos hushållning, och långifvaren
fårlorar alt, och mänga fortretligherer,
vättegångar och ofta overt blifva den en-
da rinta hän får råkna uppå. Syrach
talar nog vidloftigt härom: Mången me-
var, fåger hän, at det år funnet , fom ban
på borgen tager , ocb hedrbfvar fom
honom bulpet hade. Hän kyffer enotn ban-
dena, då hän lånar af honom , och talar
Jå hdmjukeliga , för jins nåfias penningars
jlul\ Men når hän fkal gifvn det igen, få
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jhvhalar hän det , ocb klagar fafl , det år
dyr tid. Formår luin ieke hetala, fd ghr
h m honom de penningar qvitt: Ja bafver
da den famme khpt fig en ovdn för dna egna
penningar , och lånaren hetalav Idngifvaren
med bannor ocb lajian ocb gijver Jmådchg
ord for tackfågel/e, Syr. 29: 4,5, 6,8, 9,10,
7) Dä maa vanvärdar der fom enqm år
anfortrodt, få at der genom paktfamhet
fordårfvas, och ågaren blir forfatt uti
lidande, hyarom HErren ftadgar en ry-
dehg lag 2MOC B. 22:7. och föijande.
g) Når man doljer och fig tilägnar na-
ftana egendom fom igenfunnen år. Den
fom funnit någor af fin nåftas egendom,
och dåljer det, ftår infor HErranom i
famma rad med tjufven j ty det heter;
Q n någon junnet bafver det tappat vav

,

ocb fdger der nej Hl : Ndr mi fker , at ban
få fyndar ocb fig fbrbryter, fd fkal ban igen-
gtfva det ban junnet bafver , ocb dndåfem-
te delen der ofver ocb ofra fit fkuld offer
HErranom , 3 Mof 6: 3,4, 5, 6. 9) Hq-
ra ånteligen hit äfven alla de fom ge-
nom oråtmåtiga rårtegangar, Ådvocar-
knep, tafkfpel, gycklerier, comcedier,
häxeri peh annan lift, fyga moft Pch mårg
af fina medmånnifkor, Men hvem hin-
ner upråkna alla de liftiga påfund,hvar-
med den ena månnilkan drager under
fig fin nåftas vålfångna egendom? nog af,
forbudet år allmånr, och bor med råt-
ta låmpas på dem alla- §.B.
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, , J-8. tNu ma vi nagot anfåra, om et olof-
ligir forftårande af vår egen egendom,
fåfom åfven hörande til detta forbud,
Mången torde yid fårfta påfeende af fa-
ken anfe der for orimmeligit at begå tjuf-
nad med fin egen egendom. Men jag
hoppas at eder mine Åhorare ej fkal
fela åfverrygelfe hårutinnan, otn J alle-
naft märken följande; fåfom i), at alt
det vi åga år icke värt eget, utan et
lån af den ftora Guden, fom derfåre*
ingalunda fär af ofs anvåndas efrer god-
tycko , utan Skaparens vilja och
befallning, få at den fom annorluqda
nyttjar eller forfpiller dem, år icke an-
nat an en orått Gårdsfogde, fom for-
far fin Herres ågodelar, och har at vän-
ta en fyår redqgårelfe for fit fogderi,
Luc. 16: r. &c. 2) År det ovederfäjeli-
git, at man genom forftårande af fin
egendotn kan fårfåtta fig fjelf i en gan-
fka fvår belägenhet. Hunger, naken-
het och blygd år fattigdomens fåljefla-
gare ; når de rråffä ofs utan vårt for*
vållande få år anfvaret icke vårr, utan
igenfinnes orfaken i den altrådande Gu-
dens vifa faft for ofs underliga råd och
ftyrelfej men äro vi f jelfva dertil orfa-
ken , få år klart, at vi ock fjelfve en
gång måfte ftå i anfvar derföre. Hun-
ger, nakenhet och en tryckande fat-
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tigdom, hafva många plågor i följe med
fig: kroppen förfvagas, håifan förftö-
res, fjukdomar och bråckligheter anfåt-
ta ofs, fom fluta fig i en förtidig fjelf
ådragen död. Skulle då icke et fåledes
ådragit ondt vara pä det högfta förbu-
dit ? 3) Beröfva vi derigenom vara
barn, anhöriga och vånner det underftöd,
de efter nature,ns ordning hade af ofs
til at förvånta, om vi rått hushållat med
vår egendom: barnen förlora en nodig
upfoftran få långe fådana föråldrar lef-
va, och efter deras död måfte de lida
nöd och vara androra til laft, dår de
dock af et med chriftelig fparfamhet
famlat arf hade kunnat vinna fin utkomft.
Genom en fådan förftöring af lina ego-
delar beröfva,s åfven den fattiga och nöd-
lidande det underftöd, fom en fådan af
Guds vålfignelfe värit förbunden at med-
dela. 4) Blifver likaiedes klart, at den
fom fåledes genom egen eläk hushåll-
mng beftulit fig fjelf måfte fluteligen
Itanna andra månnifkor til laft, lefva af
deras brod, och klåda fig af deras mö-
da; det är, med oratta-beröfva dem dei
ras vålfångna egendom, hvilket i alla
fall blifver en vederftyggelig fynd.

Nar nu faledes ar bevift, at man
kan begå tjufnad på fin egen egendom,
mi vi då nårmare förklara huru få-
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danr fker. ÅUkade i HErranom, det
flcer fornämligaft pä fyrahanda fätt;
nemligen 1) genom laajan, då man
för-fummar at förvårfva; 2) genom en
vårdslös hushållning, då man ej bemö-
dar fig at förvara; 3) genom liöfe-
ri, då man fyfslofåtter fig at förftörä
fin egendom, ooh 4) genom karghet,
då man undandrager iin egen kropp de(s
nödtorfter. Hvardera måfte litet när-
inare utredas.

Vi råknade redan i det foregående
en lat och arbersför tiggare ibland tjuf-
var i anfeende dårcil, at de utan betal-
rhng beröfva fin nåfla defs rått- och ia o--
rofangna egendom. Nu tala vi ora alla
lara i gemen, få vida de forfumma at
använda de dem af Gudi forlånta kropps
och finnes - krafrer tii forvårfvande af
egoa behof, och en lohig förökning på
fin egendom. Konung Salofno befknf-
ver mårkeligen deras förhållande: Den
late fdger: Det är et ungt lejon på vågs-
nom, och et lejon på gatone , Ordfpr. B.
26: 13, 14, 15, *6. fä at lag icke vågar
mig ur, at fårråtta minä fyfslor, det vil
få myeket fäga, den lata bar få många
hinder: ftundom tycksr hän det år for
varmt, ftundom för kait, nu Sr det an
för bittida, nu patfar det fig illa, nu år
det fnart gjordt, nu åter för fvårt, och
intet långt tii år det redan for fent. En

ia-
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Inter vänäer fig i fängene , lika fom en dår
på dåra-jdrnen. Den Jäte gonmer fin a hand
i barmen ocb det ynrder bonom tungt , ai
hän fkal hara henne at rnunnen. En Inter
tycker fig vifare vara, an [ja fom Jeder Inra.
Men få afmålar hän icke mindre låm-
peligen deras f jelf ädragna ode, då hän
fåledes tiltalar den Jata. Hunt idnge lig-
ger du Inter? Ndr vil du upfid af dinom

fifonn? Ja faf ännu Utet\ tag der ånnu en
jbtnn före: lågg ånnu Hiet bnnderm tUho-
pa , at du md Jäfva: Sd fkal fattigdomen
med en hali komma åjver dig , fdfom en van-
dvare, och armod fäfom en vdpnad many
Cap. 6: 9, io, n.

2 ) Bedrifver man tjufnad emot fig
f jelf, genom en vårdslos hushållning;
den beftår dåruti, när man icke ta-
ger noga vara pä fina inkomfter eller
utgifter, icke efterfinnar huru de förra
mS på lofligc fårt forokas, och de fed-
nare förebyggas: nir man håller ingen
tilfyn ofver fir folk, deras foda och
arbete; når man ej gor fig bekymmer
dårorn, at alt må i råttan tid fkaffas
in och i fin ordning alt utbetalas, at
det inkomna vål forvaras och rårt an-
våndas, och i fynnerhet, at inkomfter
och utgifter jamforas med hvarandra,
utan låter fin hushållning gå blindtvis i
flere år, di man ofta ovetandcs i lång
tid lefvat af fin nåftas vålfångna egen-

dom„
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dom. Då man mäti ar fäger, Syrach, fkal
vian likväl tanka , at man åter hungra kein,
och då man rik dr> når man tyekes haL
va fullt upp mi handeina, fkal man tan-
ka , at man åter fattig varda kan. En vis
månnifka är uti alla deffo omhogfe , och ta-
ger Jig til vara för Jynder, Syr. 18: 2j, 27.

3; Sker det med vårkeligic floferi,
fom imet annat år, än då en månnifka,
uran omtanka på iin förmögenhet fyfs-
lofåtter iig hufvudfakeligen dårmed, at
efter lina egna begår i Onödigheter och
fåfånga anvånda iina egodelar, eller an-
dras dem rnan har uti iina hånder. Vår
tid gifver beklageligen många exempel
på fädana. Men hvar och en ilöfer på
iit fått. Den ena dukar iitt bord med
pragr och förfer det med dyrbara råt-
ter och viner ril ftorr ofverfiöd, och få-
ger med den rika fiåffaren : Åt och drick
min fjål-y var glad och gör dig goda da-
gar, Luc, 12: 9. En annan gör det icke
allenart fjelf, uran famlar iig ock mån-
ga vånner och fållfkaps broder, at del-
taga med honom i detta nojet och up-
höja det. Somliga aro uptånda af fylle-
ris luftar, få at de aro bittida uppe om
morgonen , til at beflita fig om dryck, ocb
fitta in til natteva , at de af vi» hete var-
da Jlo/a-, EC. 5: 11. De nöjas icke heller
dårmed, at forråra det allena: de kom-
ma flera tilfammans, at roa hvarandra,

at
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a£ dricka i kapp ooh vifa fina hjelte brag-
der i drycker. ja de bafva vål Harpot*,
Ffaltare , Trummor , Pipor och Vin i deras
colattoner , v. 12. Men allas fmak år å-
rer icke i fråflande och dryckenflsapj
man flåfer icke mindre i koftbara hus
och dyrbara husgeråd, i praktiga fclå-
der med mångfalliga ombyten, dyra hå-
ftar, koftfamma reTetyg och en vidloftig
beijening. Mången förrår fin egendom
med fkökor, på baler, (kådefpel, ftora
falhkaper, vidlöftiga luftrcfor och annat
fådant. Och ånteligen gifvas åfven de,
forn igenom et lårtfinnigt lånande tii
alla fom begåra något af dem, uran hopp
och anftalt, at få något tilbaka, forftöra
fin af förfåderna famlade förmogen-
her. Sådana fiofare tiltalar HErren härt,
och fåger: j regeren med bfverväld, och
liggen i Elphenhens fdngar , och pralen på
edra tapeter ,

och dten det halla af hjoräe-
Yiom , och det gbdda of kalfvar, och [pelen
på Ffaltare , och dickten vifor, och dricken
vin utur fkdlar , och fmbrjen eder med hai-
fam, och bekymr-en eder intet om Jofephs
fkada; Dårfore hotar HErren dem, at
de [kiille ga fråmft ibland dem Jovi fångne
lortfbrde vnrda , och låfvar at de prålares
Jlbfande Jkiille atervånda , och fåger vida-
re: Mig fortryter Jacobs hogfård, och år
deras Palatjem gramfe , Amos 6; 3, 4,j 5

8'
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4) Sker det ånteligen genom en na-
ftan otnånnifkiig karghet, när någon på
andra fidan factat en fä ilor kårlek for
egodelar, at ban ej nåns gora iin egen
kropp godt, utan fordårfvar fig til kraf-
rer } hålfa och lif, och rofvar bort fo-
dan for iin egen kropp. Såibm Syrach
mårkeligea befkrifver en fådan; Den
Jtg Jjelfvnm intet godt ghr, bvad godt /kiil-
le ban gora androm ? Hän hafver aldrig
någon glådje af fit gods. Ingen fkåndeli-
gdre ting «V, än at en unner fig teke fjelf-
vom godt: och det av den väitä pldgan forbans ondfko , Syr, 14: 5. 6.

Sednare Delen.
Så många och vidr grenade lafter

forbjudes c
nu i detta fjunde Buder. La-

toni ofs Alfkade i HErranom än anvån-
da en kort ftund, at efter vårt gjorda
löfte åfven förklara hvad HErren Gud
til befredande af vår eo-endom bar be*
faller.

Hir hera i fynnerhet fyra ting,nem-
ligen 1) at rått vårda näftans egodelar,
2) at foka förfoning hos Gud och mån-
nifkor for det fom ftulet år, 3) at rått
hushålla med vår egen egendom, och
4) at vara förpogda med vår egen del.

Doftor Lurherus fårklarar denna be-
failning fåledesi at vi forbjelpe der til at

vår
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våv näftas goJs och naring ma varda fhr±
hknt och beJkärMat. Det åligger fåledeS
Öfverheten i) at låta fig noja med de
[katter, Corn defs underfätäre enligir la*
garna förmä utgåra. Lagarna böra Vä-,
ra de bollvårkerij innom hvilkä de må
få vara fåkra atbehålla fin egendGitii 8"

2) Åligger det Öfverheten, at fä låfigfi
möjeligit år föfvara iit folk för Örligj
och ingaliinda inveklä riket i onödiga
krig; ty under örlig förftoras deras ego-
delar i och röfvas ifrån dem, mCn tilvåxä
i fredsiugnetj Dårföre bor en Rcgenf
vara en Salomo, det år, en frid - ålfkan-
deKonung. 3) Bor underfåtafenas godä
och nåring förökas och befkårmas ige-
nom en ovåldig lagfkipning och råttvi-
fa inbördes emelian medborgafe , at deri
rika icke får fortrycka den fattigas eri
Achab ej dfäga under fig Nabotsi Vin-
gård, eller råttvifan vara fal för pen-
ningarj och domarcna icke hafva anfe-
ende til perfonen, 1 Koti, B, 21. 4) Kan
Öfverheten på intet fått mera bidraga
til förökande af underfåtafenas egode-
lar, ån då hon genorh tydeligä lagar
faftftåller fåkerheten på dem. Flit och
arbete åro vål' de, fom under Guds vål-
fignelfe föröka dem, men arbetsfamhe-
ten har ingen upmuntran, då arbetaren
ej med vifshet vet, om han och defs
efterkommande få fkörda frukten af

hans
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hans måda, eller om hans egendom blif*
ver den giriga medborgarens rof. 5) Sy-
nes åfven billigt då hungers nöd infal-
ler, at Öfverheten foker på alt fått bi-
fpringa lina underfåtare med något un-
derhåll, få långt fom mojeligit år; få
gjorde denkloka Styresmannen Jofeph,
fom i fju fvåra hungers år undfatte hela
Egyptilka Konunga riket. Sådant har i
alla rider hedrat Regenter, och utrhårkt
en rått faderlig omhet emot underfåtare»
Hår befallas åfven husbonder, at rede-
ligen betala arbetaren och tjenaren lin
16n, fom år hans vålfångna egendom,
eiter Apoftelens Pauli fårmaning til de
Colofier: J Herrar , hvad lika och rdtt
cr det bevijer tjenarenom, Col. 4; x. och
at det fker ftraxt, på det den fattiga
under vånran ej måtre lida nod, fåfom
HErren befalte genom Mofen : Du [kait
gtfva den Jo m fattig och torftig är javuna
dagen, fom hän arbetat, fin lon , at Joiendermed icke nedergår, y Mofi 24: 15. Li-
kaledes åligger föråldrar, förmyndare
och forvaltare, at föröka och befkårma
fina barns , pupillers, och andras dem
anfortrodda ågodelar. Dåremot tilkom-
mer det underfåtare at genom redelig
fkart, tuli och bevillningar, foka fin kro-
nas och det allmånnas forkofring, och
i fynnerhet då de ftå i handel med kro-
pan genom billiga vilkor for fin tjenft

Horn. F. Voi IV.; St. 2. I för-
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förvara fådana allmånna medel j och in*
galunda genom delande af fin ftora vinft
med dem fom förvalta allmånna årender,
bringa fig til en ofkålig betalning på
Riket och Medborgare; och i alt öfri-
git troligen folja Apoftelens Petri förma-
ning '. Varer bederfamme emot bvar man >

älfker brbderne, frukter Gud; ärer Konungen,
i Pet. 2: 17. Barn och tjenare anbefal-
les flit och trohet i deras arbete, akt-
famhet i det de hafva for hånder, och
en trogen vård om alt det fom dem år
anfortrodt, fom i fjerde budet år lårt.
Men i allmånhet anbefalles hår en up-
riktighet i handel och vandel med hvar
man, fåfom den fkedde infpr en allve-
tande Guds ogon, intet tvinga den nöd-
trångdas vara til vanpris; intet upftegra
hans oumgångeliga behof; betala godvil-
ligt, opåmint och på utfåfta tider, fina
lån, befreda fjelf nåftans rår och egen-
domar och ånteligöii uptåcka och afböja
alt hvad af andra til intrång mot naftan
kunde forfokas, rrfed mera fådant.

§ 11.
Men fom oaktat defla forbud och

ftrånga befallningar det likvål beklage-
ligen håndt, och kan ånnu framdeles
hånda, at någon forfummat fina plikter,
och dragit under fig fin nåftas egendom,
blifver hår i fynnerhet nodvåndigt, at
åfven forefkrifva dem huru de i en få

ber
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beklagelig belågenhet böra förhålla fig.
I tjufnaden år brott föröfvar emot Gud
och naftan j dårföre böra de ock bäda
förfonas. At bar år förfoning nodig
med Gud , dårom tilläter detta heliga
Budec ofs icke at tvifla, föm fåger: Du
Jkalt icke ftjäla , ty da det år brutir, få
år Guds råtrfårdighet förolåmpad, och
det hercr : Fbrhannad väre den Joni flytter
fin näftas råmätke, 5 Mof. 27: 17, och det
göra alla tjufvar då de olagligen flytra
ågande råtten af något ifrån naftan, på
ftg fjelf, och Apoftelen Paulus betygar
med en oåndelig vifsher, at kvaiken tjuf-
var eller girige eller rofvare j.kola årfva Guds
rike ,

1 Cor. 6: 10. Men hvad förfoning
kan väl tilfredsftålla en få hårdt förtör-
nad och helig Gud ? Sådant kan väl
den oråttfårdige aldrig fjelf åftadkomma;
uran beror faken dårpå, om fyndaren
låter detta budets dunder och blixt i tid
trånga fig dl hjertat, at upvåcka dår en
förlkräckelfe för Guds vr&de och et ho-
tande helfvete, at fatra en fafa för fyn-
den och ali oråttfårdighet, och om hän
låter Guds Anda och denna fin nöd drif-
va fig til det ftora förfonings offret JE-
fum, at dår tigga om nåd och forbar-
mande för hans dödj fom åfven betalt
för tjufnads fynden, då hän dog olkyl-
dig på korlet midt emellan rofvare;och
fattar en innerlig och outplänlig affky

I 2 för
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for tjufnad och ali annan ogudaktigher.
Men til forfoningen med nåftan hörer
1) en upriktig erkånfla af fir brort, ar
man icke långre fortfar at fordubbla
tjufnads fynden genom lognakrigt nekan-
de til et fådant brort; 2) At man af-
beder det upriktigt och hjerteligen, hos
den fkadade och ofredade naftan ■ men
hvad fom hårvid år det vigtigafte, for-
dras 3) det ftulnas återbårande til fin
ågare. Denna ordning ligger förft i fjelf-
va fakens natur; naftan hafver forlorat
mera eller mindre af fin lagfångna egen-
dom, den hän kunnat långe nyttja eller
fårvaraj den har genom tjufnaden köm-
mit i andras hånder: hvad förfoning kan
då af näftan begåras uran ali rnöjelig år-
fåttning af defs lidande ? Eller om man
ville uphåfva nodvåndigheten af det ftul-
nas återbårande, kunde ju en tjuf nyrtja
en fordommelig våg til rikedomar och
egodelar: nemligen, at forft genom ftora
ftölder förvårfva fig dem, och fedan
blott genom en llags afbon forfona he-
la fit brott, och oqvalt befitta dem, hvil-
ket år orimmeligit. Dårföre fäger ock
HErren Gud i lin lag: En tjuf fkal igen
hetala ; Hajver ban intet fd fkal man jäija
honom fbr hans tjufnad. Finner man tjuf-
naden när honom lefvande , det väre fig oxe
åjne eller får , få fkal hän gifva duhhelt
2 Mofi 32: 3,4. och få vidare. Derföre

för-
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formanre den fromme Tobias fin huftru,
at taga fig til vara fbf det fom ftolet var,
och fa det råtta ägandenom igen ; ty fade
hän, ofs hor ieke ata af ftolet geds elter
homma dervid , Tob, 2: 21. Och Zacheus
lofvacle for fin dyra Frålfare, at gifva
fyra dubbelt igen, om ban bade hedragit nå-
gon, Luc. 19: g. Detta år et fä nod-
våndigt vilkor, at utom en fådan åter-
fhällelfe af det ftulna icke någon uprig-
tig änger kan vara i hjertat, och i folje
dåraf ej hcller någon förfoning hos Gud,
ån mindre någon förlåtelfe af naftan be-
gåras. Hvarvid likvSl kunna råknas fle-
re frågor, fåfom; Mån man ej finge lof
at låmna et fådant ftulir gods åt de fat-
tiga? hvar til {Varas; Nej ingalunda få
långe någon åtkomft är til råtta ågaren,
eller defs arfvingar, ty det vore, at för-
valta nåftans egendom efter egit godtye-
ko, men ftå de icke at igen fås, kan
ängrens upriktighet betygas med det ftul-
nas låtnnandc til de fattiga, dock icke
fom någon vålvillig gåfva, utan med
blygfel och fkam, fom en fkyldigher.
Man fåger: tjufvar hafver inter at beta-
la med? jag fvarar: defto mer må haa
blygas, at hän fäledes bortfloft fin nå-
ftas egendom; men dårmed uphorer al-
drig hans (kyldighet, om ej den föro-
låmpade naftan af nåde fådant tilgifver.
Man frågar åfven; Skal det vara oum-

I 3 gin-
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gångeligit at en i lit famvete upvåkt fyn-
dare fkal uppenbara fig för den beftuina
naftan? Sådant fynes vål mifsgårnings-
mannens brott fordra, men då naftan ej
tilförene vet hvilkcn defs förolåmpare
varir, och han får fin (kada fulleligen
erfatt och förklarar lig nogd, at forlåta
den ökånda fit brott, fynes mera ieke
hinder til en fådan fyndares förfoning
hos Gud eller månnifkor; hvarvid man
fynes bora vara få mycket mindre fvår,
fom för mycken ftrånghet torde afhål-
la mången ifrån godvillig årkånfla, men
en fådan åmhets våg viiligen nyttjad af
lårare torde leda flera at upgifva och ån-
gra fina brott, och at vånda om ifrån
fin forra' ftyggelfe.

Vidare befalles i detta budet at vi
råtteligen bora hushålla med vara egna
ågodelar, hvilket bor fke i) vid deras
förvårfvande, 2) vid deras förvarande
och 3) vid deras råtta anvåndande.

Det 1) fom hår i anfeende til vara
egna ågodelar befalles år fåledes, at vi
råtteligen förvårfva dem; ty fåfom det
år en ofs allom ålagd fkyldighet at fo-
da ofs med arbete, få blifver det ock
en vederftyggelig fynd, at utur akt la-
ta något, hvarigenom vi kunna befor-
dra vårt och nåftans vål, och genom
hvilksts forfummande vi fordårfva ofs

fjelf-
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i jelfva och blifva androm månnifkom til
lait; men hårtil hora åter trenne färfkil-
ta plikter, nemligen i) at bruka en for-
nuftig omtanka i alla vara gåromål, fä
at maa underföker få vål båfta och tjen-
ligafte tiden då et arbete bor förråtras,
fom ock fjelfva fåttet och ordningen ,

huru det bor Ike , och hvilka medel låm-
peligaft bidraga dårtil, at en fysfla Acer
med minfta tids och krafters forfpillan-
de, Tom möjeligit år. 2) At arbetet for-
råttas med den fl.it och idoghet fom hål-
fan och fårmåga fådant tilläta. Den vi-
fa Konimg Salomo gaf hår myran til
jåromåftare åt den lata til at fe och li-
ri huru tråger hon fiks och arbetar, Ordfp.
B 6: 6. Och hvad åro vål vår tids låt-
tiagar annat ån daga-tjufvar? de ftjåla
da?en genom littjan af fin Skapare,fom
gifvit honom , de ftjåla den af fig fjelf-
va, då de intet forvårfva något på ho-
non., de ftjåla den af famhållet, då de
icke gagna det allmånna. 3 ) Fordras
hår, at arbetet Iker med upriktig trohet
och åra emot nåftan, at vi icke arbeta på
nåftans undergång-, intet forkofra våraO TD ' aagodftar i en eller annan märto pa hans
bekofnad, utan foka at forvårfva o(s
vårt egit bröd.

3 *

Desi 2) plikten hårvid är, at vi med
ali chriftelig forgfållighet forvara vår e-
gendom, Det är ingalunda ågodelarnas

1 I 4 myc-
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myckenhet, fom gor månnifkor vålma-
endej ty årfarenheten vitnar, at ftora
arf, pråktiga gods och gårdar,och tun-
nor guld hafva på en kort tid forlorars,
då de ej varda rått vårdade , men dår-
emot år et litet forråd ofta tilråckeligit,
når man umgår aktfamt dårmed, efter
et gammalt, meri ganfka fant ordfpråk
ibland ofs; at mycket går ät, men litet
råcker vål til. Til ågodelarnas forva-
rande hora åfven, i) en flitig omtanka,
huru hvart och et på båfta fatt måtte i
råttan tid vårdas och förvaras; 2) en da-
gelig tilfyn och fkotfel, at ej alt ftan-
nar i goda förflager utan vårkftållighet,
och at man ej liter i fådant uppå an-
dra, hvad man fjelf kan efterfe och vå*-
da, och g) at,åfven detta fker meds-
delighetc emot naftan, at man ej inre-
håller Ofverhetens, Lårares och anora
Ambetsmåns del, eller nägot fom ned
råtta bör utgöras, ej heller lin egen töd-
torft, fina barns och tjenares.

Men hår fovdras 3) ingalunda mindre
forfiktighet vid ågodelarnas råtta anvån-
danda. En visdom af iå mycken vidd
och granlagenhet, at man fållan fnner
den vara fattad af an dra ån derr fom
mognat af år, Hårvid år ingen tirg far-
ligare, ån at göra det utan eftertanka s
och låta hela fin hushållning gå vind
for våg, fom man plågar fåga, med den
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tankan , at man bar nog; ty der bar ftor-
tat mången ungdom, ja mången man
ifrån rikedomar i ytterfta armod, at lig-
ga androm til laft. Här fordras fåledes
i) en noga urlkillning af våra nodvån-
digafte behof och hvad fom kan vara
nyttigaft, och på andra fidan et fornuf-
tigt ofverflag, ellet urråkning på hvart
forråd, at dåraf kunna Uuta, hvilka af
våra behof, fåfom mindre nyrtiga böra
utefluras, bland hvilka yppighet i klåder,
vållufter, luftbarheter och fiyktiga nojen
altid måfte få der lifta rurnmer. 2)Blif-
ver hårvid hufvudfakeligit, at med ali
magt dåmpa fma begår, fom annors åro
hos ofs i et dageligit tilvåxande i mån
af rilgångar, at måtta dem med. 3) For-
dras ock hår en dagelig fiit och fpar-
famhet vid våra urgifters beftridande,
at inter något af oakrfamhet forfpilles
ellet forloras, och at få rnycket moje-
iigit år, åfven något måtte finnas i be-
hali til oförmodade behof, och at hjel-
pa den fattiga och nodlidande naftan.
Konung Salomo fåger: Den Jom gar ef-
ter de ting , Jom intet af noden aro, hän av
en dåre , Ordfp. B. 12: If. och forma-
nar derfore: Far icke ihland drinkare och
Jlofare; ty de drinkare och Jlhfare varda
fattige: och en JåJvare majie rifvin kläder
håra

, Cap. 23; 20,21. Och an fåger haa
rått; Den jom gärna lefver i vaUufl, hän

I S Hai
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fknl hlifva fattig , oeh den der vin och o/jo
alfkar ban varder icke rik % Cap. 21: 17.
Och om allmofor til de fattiga fåger
ha n: Neka dig icke-, at gora dem torjtiga
godt, am din hand af Gudi hafver magt
jådant gora, Cap. 3: 28. det år, om Gud
våliignar dig med råd dertil.

§• 13-
Anteligen och for det 4) befaller

Gud i detta budet, at en och hvar af
ofs bor vara fornogd med fin del. Råt-
ta kallan til ali tjufnad ligger ofelbart i
det mifsnoje vi hafve innom ofs öfver
vårt ftånd, oeh det oordenteliga begår,
fom dåraf upkommer, at på lofligt eller
olofligit fått föka förbåtcra det. Skal
altfå denna vederftyggeliga laften ham-
mas, få måfte urfprunget hvarifrån det
flyter åfven motas. Man tror i allmån-
het, at detta mifsnoje upkommer hos ofs
af någon vårkelig brift, men det år icke
få j da borde mifsnöjet vara altid i fam-
ma mån ftörre eller mindre, alt fom vi
vårkeligen mera eller mindre faknade
oumgångeliga behof: dåremot ofverty-
gar ofs förfarenheten, at den giriga med
tunnor guld år ofta mera mifsnögd och
knotande, ån mången tiggare, fom ej
åger en matbit, at flåcka fin hunger,
eller klåder at fkyla fin kropp,- orfaken
dartil måfte fåledes fökas annorftådes,
ncmligen i eget hjerta; och dår bor mifs-

nö-

] I 3 2 C



nojet rätteligen dämpas. Dårtil bidra-
ga i fynnerhet foljande ftycken: nemli-
gen i) at under en rått Chriftelig od-
mjukhet anfc fig fjelf aldeles ovårdig
alt godt, och altid fåja med Patriarcken
Jacob ; Jag dr jbr vingu til nII den bavvi-

hertighet Gud hafver gjordt mig , x Mof.
52: 10, 2) At tilvånja vär natur, at
vara nogd med litet, det år ftrida dage-
ligen emot vara begår, och dåmpa dem ;

ty de hafva fannerligen annors inga
grånfor, 3) Altid anfe andras yppighe-
ter med en upriktig affky, och 4) til-
förfe ofs uti de fvårafte omftåndigheter
med en barnllig tilforfigr och fortroftan
den milda och vifa Förfynens ftyrelfe
och hjelp. Ty at vara Gudelig och Utu
Jig noja fåger Apoftelen Paulus dr vin-
ning mg , ty vi hafve intet fbrt in i veri-
dena * derfor e dr det klart , at vi iche hel-
ler kunne ndgot fora hdr ut : litan då vi haf-
ve fådo och klader , få latoni ofs dermed
noja. Hvaremot hän fåger; at de fom
vilja rike varda jallu uti frnftelje och ifna-
ro, och i många ddraktig och fkudelig he-
gdrelfe, de der fdnka mdnnifkorna uti fbr-
ddrf och fordbmelje , 1 Tim. 6; 6,7, 8, S- I
denna ofning hade famma Apoftel for
fin egen del gådr långt då hän beråttar
om fig fjelf; Jag hafver lärt ib1and dem
jag mngdr låta mig noja. Jag kun /dg
vara , jag kan ock håg vara. AUeflådes och

i ali
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i ali ting är jag [kickelig , tade tunti och
hungrig vara, tade mg bajva och nod lida,
Phil. 4: 12.

§• *4-
Tillåmpningen.

Så hafve vi åter mine Ahorare ge-
nomgått et ganfka vigtigt bud af HEr-
rans heliga Lag , och dårvid betraktat,
den i detta budet gifna fåkerhet på va-
ra ågodelar, och hvad HErren i fådant
affeende hår dels forbjuder dels ock be-
faller. En lag uran vårkftållighet årin-
gen lag, utan blotta ord. Förbud uraa
itraff, och befallningar utan efrerrryck,
gora dem föraktade. Men få år det in-
galunda med detta HErrans bud. Det
får iic itörfta efrerrryck af den ftora Lag-
ftifraren, vår och hela Verldenes HErre
och Skapare, fom har alt vårt vål och
ve i fina hånder, och fom en gång fkal
loria hvarjom och enom efter lina går-
ningars frukt. Hans heliga befallning,
du fkalt., år det famma fom han fade:
O månnifea! hår år intet at vålja mera
ån et af tvånne, våhignelfe eller forban-
nelfe, och båda eviga: lyder du minä
bud, har du det forra, gör du det icke,
kan du ej undgå det fednare. Hvad
må vål då det kötfliga finnet fvara hår-
til. Jag vet, det år fult med tufende
llags invånningar,,af hvilka likvål icke
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en enda kan åga beftånd. Ty hår sr
icke mera ar göra med, ån antingen al-
deles neka en allrådande Guds liyrelfe
och Tanning af hans uppenbarade ord,
ooh med det Tamma fanningen af alt Tundt
förnuft, och en i hela verlden antagen
biilighets lag, och med det Tamma gö-
ra Tig til et troloft affkrap Tom bör ilö-
tas utur et Tamhålle 5 eller cck antaga,
vörda och lyda en lag, Tå billlg, Tä
helig, at den år allmänt årkånd af hela
verlden. Straffet for denna lagens 6f-
vertrådelfe år icke heller Tä långt borta,
at du o månnifka dårfore må tro dig
Tåker. Ser du icke Ofverhetens Tvård
uplyfrat, at håmnas tjufvar och vålds-
vårkare ? Oråttfårdigheten har Tit ftraff
med Tig, och HöTaren fkyndar Tjelf på
utmåtningen dåraf

• §•. Is‘

Ack! mine Ahorare, drager då icke
i dag eder undan en noga granfkning
af edert förhållande. Hunt hafven j dock
hushållat med detta jordifka? Huru re-
deligen hafven j förökat och belkårmat
eder nåftas egendom ? Huru hafven j
vårdat eder egen? Ack! der måfte gif-
vas nog många ibland oTs, Tom med
uppenbar oråttviTa borttagit nåftans pen-
ningar och ågodelar; dårom vittna be-
klageligen de nog allmånna kyrko-och
hemtjufnader, Tom dageligen forofvas,

och
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och de långa liftor på bortftulna ågode-
lar, fom finnas införda i våra tidningar.
Torde til åfventyrs någon fädan grof
xnifsgärnings rnånnifka hår vara nårva-
rande. Skal dir famvete vax - a få förhår-
dat 5 at det icke kånner mera nagor ftyng
eller forebråelfe? målle icke en rädnad
i dit anfigre emot din vilja röja dig, och
fkammen den du med fiit vj! förqvåfja
flå dina ogon til jorden? Et fvärt ög-
nableck för dig at öfvervinna, til defs
du hinner flå ifrån dig alla band af fam*
vete och Religion. Men tånk likvål hu*
ru fvårt, ja odrågeligt flcal icke defta
famvetsagg en gång blifva för dig, då
du i din dödsftund, eller för den fto-
ra Domarens ögon ej mera kan affkud*
da dig detra fråtande agget, uran dina
mifsgårningar ftä alla förlkråckeligen af-
mälade i din åfyn, och din falfka mun
måfte fjelf börja at med ångflan förtål-
ja huru du ifrån din ungdoms tid tilvanf
dig at ftjåla; huru en olyckelig fram-
gäng med fmårre tjufnader ledt dig efter
hand in uti de aldragröffta gårningar.
Då Ikal du, faft beklageligen för fenr, ut-
om flera andra åfven århindra dig de
lårdomar, fom du hort i dag, med en,
brånnande förebråelfe, at du ej fölgt
dem, eller nyttjat minä råd; och alla
de hvilka du beftulit blifva då dina å-

och hvad fom måft ©ker din
för-
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förfkråckelfe, år den brinnande fjön }

fom Mr for dina ögon, dit du olycke-
iiga månnifka måfte gå, at i evighet um-
gålla dina brort. Men o fyndare! derra
oundvikeliga ode år åjinu icke för hän-
den; du lefver i dag ånnu 1 nåde riden;
dig tilbjudes ån förfoning, och ho vet
om icke för fidfta gången. Ack! befin-
na dig då, och var icke längre en dåre,
at i tid och i evighet fördårfva dig fjelf.
Fall ned for dia dyra Förbarmares föt-
ter, fom för dia girighet och tjufnad
förfakat fm himmehka hårlighet, til och
med fit dyra lif och gått tll eo fmåde-
full dod på korfet; öpna och bekåo för
hooom dia ftyggelfe och bed inoerligea
om nåd och förlåtelfe. Skynda dig at
båra det tiibaka, och kafta det ifråa dig
for åo det börjar tmder et helfveres qval
at brånna dit fortviflade famvete, fåfom
Judse Ifcariots trettio filfpeoningar, och
tag dig vål til vara, at du icke mera
faller på aytt i denna eller andra veder-
ftyggeliga lafler; ty iå förmanar Apo-
Mlea Paulus dig och andra fådana fyn-
dare : Den der ftolet bafver , banftjdle icke
mer , ntan arbete med Jina hånder , det godt
ar. Ephef. 4:23.

§*
Men vid denna alfvarliga föreftåll-

ning, til detta budets uppenbara öfver-
trådarej vet jag viffc at horre delen af

eder
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eder mine Åhorare fåga vid fig fjelfve:
icke är jag den famme; och jag med-
gifver det, men dårförc må j icke tro
det j åren frie ifrån öfverrrådelfe emot
detta budet. Vi hafve ju hort at det kan
fke på tufende fått, åfven under årbar-
hetens mante). Der kan Ote af Ofver-
het emot underfåtare, af underfåtare e-
inot fin Ofverhet, af foråldrar och barn,
af husbonder och rjenare emot hvaran-
dra j i hande! och vandel, i kop och lån,
det kan forofvas emot ofs fjelfva, ge-
noin fårfiimmelfc at forvårfva, vårdslos-
het at forvara, och antingen karghet at
gömma eller flöferi at förftora lina ågo-
delar. Huru tron j vål eder i anfeende
til alt detta ftå til boks for en allvetan-
de Giid '? Vågen j dock at fvara härtil
med den ynglingen, for hvilken jEfus
las upp lagen, och fåja: Alt detta hafver
jag bållit ifrån min imgdom ? Math. 19; 20.
Nej ingalunda, om j icke åren i egen
kårleken aldeles forvillade. Den aldra-
bäfla af eder måfte vid alt detta, fom
nu år forklarar årkånna fina mänga och
ftora forfeelfer; mycket år illa gjordt;
men ån mera godr år förfummat. Illa
hafva vi nog hushållat med vår nåftas
egendom, och foga båttre med vår egen.
Med et ordj vi hafve ganlka mycket
felat. Men mine Åhorare möta mig
med tufende flags enfkyllningar, ochfåga;

in-
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inter bar jag c
ftulir, inter bedragit, intef

förfnillat af Ofverhet eller medborgare,
icke år jag någon låttinge, eller flofare,
eller någor annat (ådanr. Hålt upp re-
dan min Chriften med denna din merit-
lifta: dit tungomål rojer dig at du år en
Pharifee. Vålan, jag må då for en hand-
vånning taga den för god, och du lårer
an kunna oka den anfenligen med månt-
ga goda gärningar, och jag vet: det år
icke allena detta budet, fom du hallit
få vai, du bar i din tanka gjordt få med
dem alla. Och hvad år du då? Jo et hel-
gon och et Guda barn iblandfyndare, fom
hvarken behöfver räd eller hjelp, ingen
båtrring eller Frålfare, fom på räken-
fkapsdagen vil beltå i dina egna klåder,
för den råttfårdige Guden. Men hjelp
evige Gud! huru beftört fkal du icke
blifva på den ftunden , då alla della di-
na hogmods fjedrar Ikola på en gång
alfalla, och dina forr gömda fynder (ko-
la anklaga och fordomma dig dl en evig
blygd och olycka? Ack få ftig då’i tid
ned ifrån dir hogmods fäte, forr än håm-
den llörtar dig dårifrån, årkån med
blygd dina många fynder, och ibland
dem den ftorfta, dit hogmod, fom på
et hår når hade evigt förnedrar dig.
Hvad! fåger du, år jag då få aldeles
fyndig och oren? Ja vifferligen, 7'y
fkriften bafver nlt beflutit under fynd , pa

Hom. F. Vd.IV. St. z. K det
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det låftet fkuUe komma, genom JEJu Chri-
Jti tro-, dem fom tro, Gal. 3: 22. Ack at
du allenaft ville låta fmbrja din ögon med
hgna Jaljvo, at du ma fe , Upp. B. 3 : 18.
få fkulle du fnart få blifva varfe, at di-
na fynder vore fåfom ManalTes, nemli-
gen flera ån forn fanden i hafvet; då
fkulle du ock uran upfkof bqrja at föka
nåd hos den enda dår nåd och förlåtel-
fe år iii rångs", och utom hvilken in-
gen nåd har rum i tid eller evighet.
Hår må ingen af ofs urfåkta fig, ty det
år platt ingen fom godt göf, ja icke
Rom. v 12. utan hållre ärkånna, hjerte-
ligen ångra och afbedja fina fynder, fal-
la ftraxt i bön boken och faja:

Forlåt fördenfkul gode
Förlåt o JEfu! kare,

At dina helga ord och bud
Af mig forfmådde åro.

Jag hafver lefvat verlden lik,
Och fölgt min onda viljas fvik,

Dit korfs förglömt och harat.
Men

Har David funnit nåd hos dig,
Har du ManaiTe fparat,

Har du til Petrum mildelig
Vånt dig, och troftligt fvarat

Den röfvaren, fom tog fin flygt
Til dig uti fin åndalykt,

Ack! få beder
Och hoppas jag det famma. Amen.
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1782.

OTTESÅNGEN.
Difp. I.

§• 1.

JJan hafver kårleken
, Eph. U4. Det-

ta år det hårliga kårnfpråk, fom
icke allenaft ftadfåfter låran om utkorel-
fen,utan ock vifar, huru dermed tilgått.
Vi fe hår 1) Hvem det år , fom hafver
utvalt ofs? nåtnligen Gud fjelf, hvilkea
i den foregående verfen kallas Fadren:
Ty faft ån de öfrige Perfonerne håri-
från icke uteflutas, Joh. 13; 18. 15: 16.
19. Apoft. G. 13:2. 2 Thefl'. 2: 13. få til-
lågges likvål urkorelfen hår Fadren, få-
fom Sonens och den H. Andes eviga
kalla och urfprung, Joh. 5: 26. 15:26-
2) Hvilka hän hafver utvalt? ofs, fäger
Apoft. och forftår dermed icke alla, ja,
icke en gäng alla trogne; emedan mån-
ga kunna tro til en tid, och falla fedan
af, utan at fig åter omvånda och båttra,
Chriftus utmärker dem fåledes tydeligen
Upp, B. 2: 10. 3) J hvem hän hafver ofs
utvalt\? J Chrifio , fåger Apoft. Då Gud
af evighet jfårutfåg vårt fall, beflutade
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han tilliltä at apråtta ofs genom Sonen,
och var det intet fvårt för honom, fom
kaUar voro, Rom. 4: 17. ar ie , hvil-
ka, igenom nådemedlens rårta bruk,
fikulle låta fig foras ril Sonen, och in-
ympas i honom genom rron, famt deri
befinnas in i fjelfva doden: och dem
hafver hän utvalt. 4) Ndr hau bafver
utvalt ojs ? Fbrr var

, och fåledes af
evighet. Alla Guds heilut aro eviga,få
ock detta. 5) Til bvad ändn? Der år vis-
ferligen fkedt, bäde til Guds åra, Eph.
1: 6. och månniikans eviga falighet Math.
25; 34. Apoft G. 13; 48, men hår år ock
etåndamål, ioni måfte fökas på nårma-
re hali; jag menar redan hår i tiden ,

och beftår i månniikans helgelfe; fåfom
Apoft. hår fåger: at vi ■— helige kår-
lekcn, litan helgelfe HEiran

, Ebr. 12:14,
Det ftrider emot Guds helighet, och den
månniikorna föreikrefna falighets ord-
ning, at blifva falig uran helgelfe. Och
huru ikulle vål defle med lina herrikan-
de fyridaluftar, kunna finna behag i den
himmelfka hårligheten ? Derfore måfte
de ju nodvåndigt beredas dertii hår, och
hjertat, under en iann helgelfe, iklåda
fig en fårdighet at ålfka och tycka ora
det ialiga lif fom lefves i himmeten.
Ti! denna helgelfen horer i fynnerhet
utofning af en oikrymtad kårlek, Rom.
13: 10. Och ie vi af vårt ingångs-fpråk,

hu«
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h uni ofkiljaktig helgelfen år ifrån utko-
relfens beiiut; ty., ehuru utkorelfen är
fkedd af nåd, utan affeende på garnin»
gar; få rnå dock ingen taga fig frihet
at ranka: år jag urkorad, få fär jag
lefva fom jag behagar; faligheren ilår
mig åndock inrer felt. Nej, det år
Gucis mellan-åndamål, at de utkorade
Ikola vara heliga redan hår, at ftå i en
jåmn utofning af ofkrymtad kårlek bå-
de til Gud och til naftan. Och, fom
vår nårvarande Text handlar om kår-
leken til naftan; få vilje vi ock dervid
ftanna med vår betraktelfe på denria ftun-
den, m. m.

Text. i Pet. i: 22.

Guds utkorades månm/ko-hjirkk.
1:0 Huru de homma til denna kårlehen ?

2:0 tturu de den ut&fva?
§• 2.

Når Gud af evighet utkorade fina trog-
na til et cvigt lif, under vilkor af fin
nåde- ordnings iakttagande hår i tiden,
hvilker hän forurfåg; få fäg hän tilli-
ka det genom fyndafallet dem äkomman-
de gråfeliga förderf, famt brift på alla
fjålenes krafrer i andelig matto,, få at
de hårunnnan aldeles icke ikulle kunna
hjelpa fig fjelfva , 2Cor. 3; 5. Derföre
bellot hän ock, at icke lemna dem hand-
löft i detca deras uila och beklageliga

K 4 til-
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tilftånd, uran at gora dem et nadigt ci-
ftånd igenom fit ord och fin anda, Och
håraf fe vi, huru de utkorade komrna
til den rena och ofkrymtada månnilko-
kårlek, hviiken Gud af dem fordrar.

§■ 3.
Del. T. VårText underråttar ofs hår-

om pä et ganfka jtydeligt fått: Gorer
edra kdrkk, eller, fom orden nårma-
re lyda: J fom bafven gjort edra fjalar
reaa ,

i fanningens lydno , igenom Andan ,

til ofkrymtad broderlig kärlek, (rjyviY.orss
år icke imperativus, utan praet. parr. a£t.
qui animas veflras purificaflis). Hår af fe
vi, at ingen kan rått ålfka fin nafta,
fom icke år dertil beredd i fanningens
lydno igenom den H. Anda. Ty hurudant
år vål hjertat forut? ganfka orent. En
ondfatabur , Math. 12: 35. likt de dodas
grafvar, Matth. 23: 27. m. m. Och ibland
defta orenheter och ftyggelfer tråfFar
man i fynnerhet tre fatans egna fofter,
fom låmna inret rum for kårlek til na-
ftan. 1) Hbgtnod och egenkarkk ;då mån-
gen tror, at alla åro fkapade for honom,
men han for ingen. Han fer andra få
långt under fig, at han fvårligen kan
få i fin inbillning, at han år tagen af
famma jordklimp fom de, m, m. 2)
Snälbet oeb girighet, då man ej går lån-
gre i plikterne emot naftan, ån man fer
Kg håmta god vinft for omaket, m. m.

i)Hat
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3) Hat och bitterbet , fom ieke allenaft
tilfluter hjertat for vålgårningar; utan
ock upretar det til ogårningar, m. m,
Defle orena fofter hyfa vi alle innom-
bords, efeer vår fördårfvada natur; och
det vil i fanning myeker eil, at taga dem,
och Jlå dem emot ftenen , Pf. 137: 9, Af
egna krafter bjude vi det fafångt til.
Vål kan man igenom et fundt förnufrs
bruk blifva något båtrre utvårtes, ån an-
dra, fom tvårt emot fornuftet folja lina
otyglade luftar. Men det forflår åndock
inter. Hår kan vål blifva en hop fken-
dygder af i anfeende til naftan ; men
de hafva ock blotta Ikenet, men inter
mer. Gud hafver fåledes forefkrifvit
ofs en annan våg, och gifvit ofs bårtre
medel at komma til en rätt månnilko-
kårlek. Hän har gifvit ofs fanningen,
och med fanningen lin H. Anda. JJoin

karlek. Med fanningen forftås hår
inter annat ån Guds ord, Pf. 119; 160.
Joh. 8: 32. hvilket kallas fanning, dels
for fit fanfårdiga urfprungs fkuld, fom år
Gud, hvilken icke allenaft kallas Jann-
fardig, Joh. 8 : 26. Rom. 3; 4. utan ock
fanningen fjelf, Joh. 14 : 9. 16:13. 1 Joh.
5: 6. Dels for fit fanfårdiga innehåll,
famt deraf flytande fanna och kraftiga
vårkan på vår fjål och defs förmogen-
heter. Forftåndet får håraf en fann
uplyfning, jåmvål ora alla våra plikrer

K 5 emot
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emotGud och naftan, Pf. 19: 8...1 *9:105.
och viljan varder derigenorn krafteligen
lånkad och bojd, få ar hon börjar at ål-
fka deffa fina plikter, ooh villigc fåtta
demi en mårkelig utöfning, Ar fannin-
gen blifver (å lefvande i ofs, at fö.rftån-
det varder uplyft och viljan bojd, det
år den H. Andes vårk. Det ,kommer
Vål ofs til at höra fanningenj ty fannin-
gen vårkar intet på flockar och ftenar,
fotn hvarken- förltå, höra eller fe; utan
på månnifkor, begåfvade med förnufc
och fri vilja: derföre böre vi intet til -

liuta vara öron för fanningen, utan ho-
ra den 3 ja, vi böre upmårk-
farnhet på det vi hore, få at vi mä rått
fattå och förftå defs bokftafvehga me-
ningj ty Guds ord vårkar icke genom
blorta ljudet, utan mening och famman-
hano-; utan itfenom den mening, fom
ligger i ordet, och bör deraf dragas;
fåfom vi ock under defs hörande böre
bedja Gud om nåd at bortlågga alt vårt
hårdnackade motftånd; få at vi hvarken
flå det ifrån ofs, låfom ftridande emot
vara luftar; eller ock i vårt hjerta halla
det for orimeligt, kraftlöft, m. m. Si
alt detta, år nägot, fom vi å vår fida
böre i akttaga. Men det fordras ock en
fanningens lydnad, fom hår ftår i texten.
En lydnad, fom antager fanningen, at

den må rena, förbåttra ochförnya hjer-
.

tatj
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tat; och detta år denH. Andes vårk ige-
nom fanningens ord, med hvilker hän
år forenad, och igenom hvilker hän
vårkar: hvarigenom, når vi, å vår fida,
ej låte ur akt hvad ofs tilkommer, vi
blifve hek anhoriedes linnade an tilfore-
ne. Det bitrra, arga och harfulla ften-
hjertat tages bort, och JEfu kårliga fin-
nelag kommer i ftållet; dä vi ock varde
fkickelige at utofva den tnännifkokårlek ,

fom Gud fordrar af fiha utkorade.
§• 4-

Del. 11. Når altfå frågan .nu blifver,
burn de utofva denna kåvleke n ; få fvarar
vår Text, at de älfka hjerta; hjertat
år nu renat anden; derfore blir ock
nu deras inbordes kårlek ganlka ftor.
Sjålen fer nu, hvad för en ftor barm-
hertighet Gud har gjordt mcd henne,
och at det åfven år hans vilja, at hon
ikal ållka nåftan, hvartil hän ock fjelf
hafver beredt henne, och gifvit henne
förmågaj derfore åhkar hon ock nu fin
nafta ftorlign. Och derom vittnar 1) fjelf-
va hjertat , fom nu mera icke år kalit,
uran varmt och brinnande, fårdeles vid
tilfållen af andras nod • hafver medlidan-
de med dem, och kinner hos fig et in-
nerligit och omt manande, et begår,
en luft til at hjelpa. Och ftråcker fig
denna kårleken icke blott til den, fom
år vår vån, vår nårfkylde och välgår-

nings-
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ningsman, ack nej; få ålfka ock Publi-
caner och fkrymtare; Match, j: 46, 47.
man denna kärleken ftråcker fig til alla,
ja, dl de vårfta fiender och ovånner,
Match. 5:44. En uplylt Chriften fer et
vårkeligit godc hos en fiende, det ingen
ouplyft fer. Hän fer, at den famma år
et medel i Guds hand til at gifva ho-
itoni anledning at ucöfva rolamod , lång-
modighet, med fiere dygder, i hvilkec
hän iin Frålfare liknar; derfdre ålfkar
hän ock honom af hjertat, och unnar
honom alt godt, ehuru denne föker hans
ofård, 2) Gåruingarne vitcna ijoh. 3;
18; kärleken, fom år ftor i hjertat, kan
ej annat ån vara fig lik i gårningen,
den fåtter ockfå hela kroppen med defs
lemmar i tuli rorelfe; hånderne gifva,
munnen tröftar ocii fnrebeder, föeter-
ne gå at beföka. m. m. 3) P.'arnktig-
heten vittnar, i det hän icke ålfkar i dag,
och hatar i morgon, ålfkar i medgån-
gen och hatar i mocgången; ålfkar och
hjelper ,da noden år kort, men trott-
nar når den något varat, ålfkar, få lån*
ge naftan ödmjukar fig , och tackar for
vålgårningar, men fluter hjertat til, få
fnart hän ej vifar fådan årkånfamhet;
nej, kärleken vifar fig ock håruti ftor,
at hän uchå.rdar, och varder icke trott,
iCor. 13: 4, 7. aTheff. 3:13. Gal. 6: 9.
m. m. Sadan år Guds uckorades mån»
mfkokårlek, §. 5,
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§• 5-
Tillämpn. x) Hvad fkolc vi nu fåja,

når vi fe på våra tiders kårleksloshet ?

Månne intet JEfu ord befannas? Math.
20: 16, m. m.

2) Hvad åligger ofs at gora , o m vi
finne at den broderliga kårleken år for*
kolnad i våra hjertan? Vi bore al-
drig låra ofs hindras ifrån at i en råtr
ordning fåka honom, igenom den tan-
kan: är jag icke utkorad, få föker jag
fdrgåfves; jag blir åndock fådan fom
jag år? Nej Gud hafver intet på annat
fått behagat göra ofs vifle om vår ut-
korelfe, ån igenom tron, iom år vår-
kande igenom kårleken. Hafve vi en
råttfkaffens kårlek, få år den et beväs
derpå at vi hafve tron ; och hafve vi
tron, få hafve vi gårningarne: och da
behofve vi inter rvifla om vår utkoreUcj
uran vi gore den fåledes aldelcs ofvike-
lig och faft, 2 Pet. 1; 10. Låtom ofs der-
fore i en rått ordning foka denna kår-
leken ,

m. m.
3) Aljle vi vår naftaa Lät ofs profva

ofs, ora denne kårleken år af Gudi.
Den år icke af Gudi, utan af kotter, ora
den hånlåder fig af egennytta och for-
del. Men når uflingen kommer, huru
åro icke då månge annorledes fmnade ?

antingen låmna de honom hjelplos, eller,
©m de gåra honom någon hjelp, få fker

det
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det at' et kalit hjerta, och oftaft långr
under vär förmåga: år kårleken af Gu-
di, tå år hän helt annorledes: Låtom
ofs beflira ofs om denna med fullt aifvar!
N:o 182:3- Sv. Pfalmb.

Difp. 11.
§• i*

Et nytt fåfom Jag —eder , joh. 13?
34. Ordet nytt , fom JEfus hår brukar,
bör icke tagas (ahjolnte ) likfom fkulle
hän nu vara den forfte fom utgaf budet
om kårleken til nåftan. Annat vittnar
3 Mof. 19:17 1 Joh. 2:7. 2 Joh. v 5. utan
{limitate). JEfus källar detta budet nytt
for flere orfaker, Vi vilje allenaft nåm-
na de fornåmfta. 1) Rdn/ade hän det ifrån
de Pharifeers falfka uttydningar, Math.
5: 43. få at det feck igenom hans låra
et råttfkaffens anfeende, Math. $: 44.
men det fom blott förnyas, kallas ock
iSkriften nytt,Jer. 26: to. 2) EiUeChri-
fius på et fårdeles fått infkårpa detta bu-
det i Lärjungarnes och andras hjertan,
fåfom et högt och vigtigr bud; derfo-
re kallar hän det nytt, efter Skriftenes
talelått, Pf. 33:3. Upp. B, 5:9. 3) Stad-
fdftade ock Chrifius fjelf detta budet med
fit eget hoga exempel, hvilket vifferli-
gen var et fårdeles nytt, Jer. 31: 22.

nvarom hän åfven hår i anforda orden
talar, når det heter: JäJom jag dl(liat eder.

Och
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Och juft vid deffa orden vilje vi ftadns
med vår betrakrelfe. JEfiis vifar hår, hu-
ru en rått månnifl<okårlek bör vara be-
fkafFad. Nemligen fådan, forn hans (c/xc/w)
Jimilis , faft han aldrig kan blifva (7<ros)
aquatis , Math. 5 : 48. foh. 17: 21. och,
ehuru det långt öfverftiger en månnifkjas
egna krafrer at likna JEfum i månnifko-
kärlek; £ a hafver han likvål lofvat at
fjelf, igenom fit ord och anda, forhjel-
pa henne til en fådan

,
fom Gudi tåc-

kes, m, m.

liatta Cbrifinas månni/kokärlek, efter
JEJIi bbga exempel.
1:0 Huru vi beredas tib en Jadan karlek.
2:0 Huru vi den i fjelfva vårket bevife.

§. 2.

De). I. Vi beredas dertil i farniingens
lydnhd , igenom Andan. Difp, 1. §. 3.

§• 3-
Del. 11. Hår heter ? at vi bore älfka

hvavunaan ftoriiga. Låtom ofs då nu fe
på JEfu exempel. Kan någon annat få-
ja, ån at hän bar ållkat ofs ftoriiga .

Hår hafve vi orfak at fucka med Paulo,
Eph, 3:18,19. Stnrliga ålfkade hän ofs:
Jer. 31:20. hän fparade icke fit eget lif
för at frålfa ofs. Hän äl/kade fma fien-
der få hogt, at hän icke allenaft unna-
de, uran ock gjorde dem alt godr; ja

ock
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ock bad for dem. Se hår forebilden for
vär kårlek. (Jm ftor kårlek virma alla
hans gårningar emor ofsj ja ock den he-
fiandtghet i hvilken hans kårlek emot ofs
framhårdade, Job. 13:1. EC. 40:28. m.m.
Difp. 1. §. 4.

Tillåmpn. Se på jEfu exempel, du
bittre och hatfulle, du girige och hög*
dragne; och biygs då for din egen bilda
fom år fa olik din Frålfares

, m. m.

HÖ G MASSA N
DifpoC I.

Glädjens —■ gräta , Rom. 12: if. At
glådja-s med den glada och gråra

med den gråtande, år ofta rätt fä fyn-
digt och ogudaktigt, fom der eljeft år
godr och Chrifteligr. Gråter en David
vid Abners graf, f a inå alt folket grä-
ta med, ty hans forg var loflig och bil-
lig, 2 Sam. 3: 33. jåmf.
19 ;i, 2. Luc. 19: 41. Men gråter en

Efau af harm , et Ifrae! af ondfka och
otolighet; få må de gråta allena. Clå-
der iig en David, når HErrans ark in-
föres i Tabernaklet, få må Ifrael glå-
djas med 5 ty hans glådje var helig, s
Sam. 6: 14, 15. men, glådes Belfazar un-
der fma drycker, Dan. 5: t,2. rike man-
nen af fma kråfeliga råtter, Luc. x6: 19-»

FoL
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Folket under fit afguderi, 1 Cor. 10: 7.
jemf. Luc. 12: 19. 25: 5. få må de giå*
djas allena; ty deras glådje år ogudaktig.
Det år allenaft en chriftelig' glådje ooh
forg, i hvilken andre bora taga del, och
ora hvilken Apoft. i anförda orden talar.
Det år ock et ofvikeligit kånnemårke af
alla trogna, at de hvarken förja allena,
eller glådjas allena. Det ftarka tros-band
fom förenar dem med Chrifto, forenar
dem ock få nåra med hvarannan i kår-
leken inbordes, at den enas glådje, glå-
der den andra,och den enas tårar, Irana-
locka den andras, m. m.

Text. i Cor. 12:26,27.
De trognas inbördes åelaktigbet i hvar

andras glådje och J&rg.
1:0 Granden til denna åelaktigbet*
2:0 Delaktigheten i fig fjelf.

*"

§• 2.

Del. I. Granden vifar ofs Texten i
de lilla orden: Men del. Aldrig må-
ge vi tro, at nägon tager en rått del
i andras vai eller vs, lycka eller olyc-
ka, få långe hän icke år en lemm i
Chrifti andeliga lekamen; hvilket då be*
fynnerligaft åger rum, når ockfå den
andre, i hvars vål - eller ve - ftånd man
tager del, år ledamot i famma andeliga
lekamen. Ty lika fåfom en lem, fom

Hom. F. Voi, IV, St, 2. L år
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år utom lekamen, iqke kan hafva någon
känning af de rorelfer fom finnas i le-
kamen; få kan icke eller en lem utom
Chrifti andeliga lekamen hafva någon
känning af det fom i honom föregår.
Vål år der fant, at en fädan kan hafva
känning afandras nodjmen ofver hvil-
kas? Jo, antingen ofver fådanas fom å-
ro honom något nåra forbundne, eller
ock ofver deras, af hvilka hän, anfin-
gen haft, eller ock våntar lig någon
fårdeles timelig formån. Gifver hän ån
tiikånna något medlidande med andra,
få fitter det blott i munnen och på tun*

gan j hjertat år icke upvärmdt af nådenj
litan hårdt, kalit, och obarmhertigt i
fjelfva grunden. Hvarfore ock Skriften
fåger om de oomvånda, at de aro o-
barmhertiga, Ordfp. B. 12:10. Rom. 1; 31.
och gälla deras falfka och fkrymtaktiga
barmhertighers värk få liret infår Gud,
at de anfes fåfom aldeleg inga i hans
ogon, Math. 25:42. Rom. 14:23. Skal
hår derfåre blifva någon ratt barmher-
tighet af, fom tager del i andras nod
och elånde; få rnäfte det hårda, arga
och bittra hjertat igenom en ny andelig
fodelfe bortragas, och et annat komma
i ftållet af kott , Ezech. 11: 19. Då up-
kommer en andelig forening med Chri-
Ifo, få at hän igenom trone bor i våra
hjertan, Vi varda inympade i honom,

få-
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fåfom grenar i trådetj och undfå af ho*
nom en andelig och himmelfk lifs-kraft,
til at likna honom och vara få til lin*
nes fom han var. Ja, vi forenas icke
allenaft med honom, utan ock med alia
dem fom åro i Chrifto, Joh. 17: 21, 22,
23, Ty fåfom alle, igenom föreningen
med Chrifto, fåfom deras hiifvud, blif-
va hans lekamen och lemmar; lå fore- |
nas de ock tillika med hvarannan inbor-
des Gal. 3: 27. Eph. 4: 4,15, 16. fåfom
en lem i lekamen icke kan forenas med
hufvuder, utan at tillika forenas med de
öfrige lemmarne, fom utgöra hela le-
kamen. Och , fom föreningen med Chri-
fto år förknippad med en innerlig och
nåra gemenfkap emellan honom och de
trogna } i förmågo af hvilken JEfus ta.
ger en vårkelig del i det fom dem ve-
derfares; Zach. 2 : 8. Ap. G. 9: 5. de å-
ter i det fom Chr-ifto vederfares, fa at
det g6r dem hjerteligen ohdt,famt ång-
flar och bedrofyar dem, når JEfu åra

men deremot frogdar och glå-
der dem når JEfu åra uphojes; få blir
hår ock en lika gemenfkap emellan de
trogne inbordesj i förmågo af hvilken
de taga omafte del i hvars anaars glå-
dje eller forg,m.m. Och fom detta år
fjelfva grundenj få vilje vi nu i

§. 3-
Del. 11. tala om deläktigheten, Ef-

L 2 ter
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ter vår Texrs anledning beftår den i)
ff en om kånning af hvars annars nbd. Om

Det år fant, här gifvas ock
fådane utvårtes lemmar i Forfamlingen,
fora til deras inra befkaffenhet icke åro
af Forfamlingen; och i deras lidande
kunna de råtta lemmarne icke taga en
lika del. Om en tjuf, en mordare och
våldsvårkare liderfic ftraff, få lider hän
det bam gårningar vårde aro , i Pet, 2: 20,

4: 15. Genom> fådanas lidande varder
Guds åra, och den upfåteligen brutna
Lagens helgd , råddad, famt hela den
andeliga kroppens utvårtes ro och lugn
befordradt; få år ock derta enligt med
Guds vilja och befallning, fom hafver
forordnat verldfiig Ofverhet dem ondom
til ftraff. Flelt annan fak år det, når
en medlem af den andeliga kroppen li-
der. Hans lidande kan vara åtfkilligt;
nu kan hän lida til fit gods, nu til lif
och hålfa, m. m. Och fådant afloper al-
drig uran en befynnerlig oro och kån-
ning hos de andre lemmarne; hvilka
ock varda derigenom bevekte, at, få
mycket hos dem ftår, lågga fig ut for
honom til at rädda honom, och frålfa
hans gods och lif. Ar hau ftadd i nä-
gon annan kropps eller fjåls nöd, få-
fom fatrigdom , bedrofvelfe, ångeft och
anfåktning, få år der dem få bittert,
at de ej kunna halla fig ifrån tårar; hvar-

före
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fore de ock få mycket ftarkare manas
til hans undfåttning, hjelp och tröft, i

Theff. 5; 14. Gal. 6: 2. I fynnerhet omar
der dem, om någon lider för Guds åra:
om någon varder förfölgd för det haa
tager lig Guds fak ann och ifrar för
Hans åraj der år fåfom et mord i deras
hen, Pf. 42: xi. Och vid fådana tilfål-
len, då de ingen ting kunna åtgora, bed-
ja de dock Gud för den ofkyldiga, och
anfortro honom i hans mågtiga befkydd
och förfvar,m. m. 2) len hjertelig gld-
dje bfver bvars annars vai. Om med.
( So^ci^Tcii) l/onore nfficitur, ornatur 5 åras
eller prydas. Och kan hår, i anfeende
til de föregående orden, tagas på. tvåg-
gehanda fått, a) En lem af Chrifti ande-
iiga lekamen kan bhfva räddad och frälfi
ur fin nbd, den hän hade rakat uri; hans
tilftånd föråndras, fåfom Jobs: och då
glådja de andre lemmarne fig med ho-
nom. Det gör dem hjerteligen godt,
at Gud hafver hörr deras bon, och hul-
pit honom ur nåden, m. m. k) En lem
kan ock en fårdeles lyeka vederfaras ; fåfom
at hän uphojes til åra, eller til etvigtigt
åmbete, dår hän kan åftadkomma nå-
gon fårdeles nytta och upbyggelfe; och
då glådja de fig ofver fådan Guds fkie-
kelle: emedan de ock med fågnad och
frogd anie, at hedern och åmbetet år
kömmit i fådanne hånder, fom det icke

L 3 vårds-
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vardslöfa och vanflcåra. Man nekar vål
icke, at en utvårtes lem, fom vål år i
förfamlingen, men icke af förfamlingen,
kan uphöjas til åra och komma til de
vigtigafte åmbetenj ja, utråtta dem få,
at han, infor månnifko-dom ganfka vål
kan beftå, och derfore åfven prifas och
berömas; men år han tillika en råtc
lem i JEfu andeliga Jekamen, få tillåg-
ger det hans åmbetes utforande en får-
deles drift och ftyrka, forhojer hans alf-
var, och fördubblar hans nit. En fådan
kan icke allenaft gora redo infor mån-
nifkor, utan ock, för Gud; Han aktar
fig altid för de fel, fom andre dölja un-
der updiktade förevåndningar, och fer
aldrig genom fingren med egna förfe-
eher, fom lånda til andras forfång, m. m,
Ho fkulle icke glådjas, nSr en fådan
lem kommer til åra? Ordfp. B. 29; 2,

§• 4-
Tillampn. i) Jt de aro få fom taga

del i hvar andras forg, vifar en dage-
lig förfarenhet. År nägon i nöd, fä ro-
pa de flåfte: hvad — vid, Math. 27: 4.
och hvad Foljer bår af annat, ån den be-
klageliga ianningen ar de åro få fom å-
ro rårre Chriftne, och lemmar af JEfu
lakamen.

2) At de avo fd fom taga del i hvars
annars rårra giådje, vifar åfven famma
forfarenhet, Ar det någon fom glådes

i fyn-
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i fynden, få får han vål många fom
glådjas med honom: men glåds han i
Gudi, glåds han ofver med-chriftnas vål,
få blifver han oftaft allena.

*

3) filj* vi icke här rdtt glädjas med
dem, fom glade aro, och gråta med
dem, fom gråta; få få vi allena gråta,
når de glådjas, m. m. Ef. 65 : 14.

4J Låt ofs derjore meä fullt alfvar fo-
ka at blifva råtta lemmar i JEfu andeli-
ga lekamen; då rriåfte vi vål, for vara
nårvarande omftåndigheter fkuld i tiden,
blandatårar och glådje tilfammans; men
tårarne ikola dock omfider rorkas af va-
ra ogon, Ef. 25: 8. och en ouphörlig
glådje blifva alles vår lott, Joh. 16: 22.

Difp. 11.
§. i.

Så av e vi — en lekamen , 1 Cor. xc: 17.
Apoftelen hade nyfs forut talt om det
vålfxgnade brodet i den H. Nattvardenj
och gor deraf ftraxt det ilut, at, fåfom
många deraf delaktige voro, och åro
det i en gemenfam lefvande tro på JE-
fnm; få voro de ock alle en andelig
Chrifti lekamen. Ty fåforn de alle un-
der brodet åtnjoto JEfu egen våfendte-
liga lekamen, och ingingo fåledes i en
gaafka nåra och innerlig forening med
honom; få förenades de ock, på et an-
deligit fått, med hvarannan inbordes.

L 4 Hän
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Hän kallar dem inångn; emedan de, re-
dan pä den tiden, icke voro en eller an-
nan j uran flerc omvånde til rrona pi
Chriftum. Hän kallar dem en likainen;
emedan, likafåfom flere lemmar, med
hvarannan fammanfogade til et gemen-
famt åndamål, utgora en lekamen; få
utgjorde ock de, fåfom fammanfogade
igenom tron til et gemenfamt åndamål,
Guds ära och deras egen fållhet, en an-
delig Chrifti lekamen, hvars hufvud haa
fjelf var, Epb. 1:22, 23. 4:15,16. O!
et hårligt hufvud, fom forhårligar lem-
marne och hela lekamen. Hvad falighet
flyter icke ifrån hufvudet til kroppen
och lemmarne! och huru benågna blifva
icke de, at tjåna hvarannan inbördes i
kårleken , m. m.

lemmar i JEJu ande>
liga leka?nen.
1:0 At de åro
a:o At de åro lefämar i JEfu lekamen

ochy i fålje deraf\ gode.
§• 2;

Del. I. At de åro tnånge vifas hår i
Texten, der det icke allena nåmnes en
km, utan, alia: Om en med. Sant år
det, alle åro intet månge. Alla f jålarne,
fotn ingingo med Noach i arken, voro
åtta, och dem kallar Petrus fa } iPet. 3:

20.
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20. Dock kan man med (kai fåja, at or-
det alla hår i Texten betyder många.
Ty, oanfedt Skrifren på flere ftåilen ta-
lar om de trogna fåfom ja: Math. 20;
16. 19: 30. 7: 14. Luc. 13:23. Pf. 12: 2.

få talar hon dock om dem på andra ftåi-
len fåfom många , Ef. 53:11. Luc. 2; 34.
Math. 8:4. Rom. 5: 15. 8: 29- Ebr. 12;

23. Upp. B. 7: 9. Den ftrid, fom fy-
nes vara emellan deffe Skrifrenes rura,
år ingalunda vårkelig; Ty når det fåges
om de trogne at de åro få, få talas al-
tid jåmforelfe vis emot de otrogne, fom
aro flere: Et tufend år vifferligen et rin-
ga antal, emot hundrade tufend; dock
år antaler, utom denna jåmforelfe, icke
få litet. Och hår af kommer det, at Jo-
hannes kallar detta de trognas antal 0-

räkneligt , Upp. 8.7:9. Paulus en forfam-
ling, Ebr. 12: 23. Chriftus fjelf et rike,
Math. 26:29. hvilket icke ågde rum.om
de trogne voro alt för få och ej fiere,
ån med Noach i arken, Nej, JEfu an-
deliga lekamen beftår icke allenaft af
lemmar, utan ock af många lemmar. Det
år fant, de kunna vara ganfka få på li-
na ftåilen 3 i Sodom var ingen utom Loth-
Och at de på många ftåilen i Chriften
heten i vara tider åro få, vifar en be-
klagelig ärfarenhet, då Religions forakt
och flere andra fynder få taga öfverhan-
den, at de fnart råknas för hederlige,

L s och

4 ] i6 3 [ 4-



och bedrifvas utan fkam och blygfel.
Men låt få vara, de äro, Gudi klagadt!
få, i vara tider: Ja, låt få vara, at de
hafva ock värit få i de forra tider;
men, når de få i alla tider, ifrån verl-
denes borjan, til defs Out låggas tilfam-
mans, få blir antalet ftorr nog, och JE-
fu andeliga lekamen beftår af många lem-
mar. Guds fått och vågar at otnvånda
ftora fyndare i dödsftunden, äro ofs ock
fördolde; dagenfkal göra det klart , x Cor.
3 : 13.

§• 3.
Del. 11. At deffe många aro lemmari

JEfu lekamen gör, at de aro gode. Gode
åro de x) / anfeende til Gud , med hvil-
ken de på et ganOca nåra fått åro for-
enade. De ålfka honom af det uprikti-
gafte hjerta, och gora hvad honom tåc-
keligit år, m. m. Difp. I. §. 2. 2) Gode
iro de i nnjeende til naftan , i hvilkens vål
eiier ve, lycka eller olycka de raga den
oraalle del. §. 3. Dock, når vi hår fåge,
at de alle åro gode, fåfom ingen ond
eller otrogen kan vara en lem i JEfu an-
deliga lekamen; få viljc vi dermed in-
galunda påfta, at de alla äro i lika män
gode och ftarkc. Nej fåger vår Text:
De åro vål Chrifti lekamen och lemmar;
men hvnv efter [m del, eller det gäfvors
mått fom hvar och en hafver undfått,
Rom.xa; 3 ,6, iCor. 12; fynes

hår-
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håruppå egenteligen fyfta; fåfom det
ock iCor. 13: 9. 10: 12. cages om det
mindre mätt af gåfvor och förftånd, fom
åoes hår i tiden , emot det fom undfås
i evigheten). Det hindrar icke at vara
en lem i Chrifti andeliga lekamen, at

maa icke dr den fullkommeligafte och
båfte. Ockfå en fvag rro införlifvar
ofs i Chrifto, och gör ofs til råtta lem-
mar få vai fom en flarkare tro; och i
decra affeendet aro alle trogne lika gode,
Råttfårdiggorelfen år den Tamma hos Da-
vid och Paulus, fom hos Publicanen och
röfvaren på korfer. Men i helgelfens
tilftånd kan dock mycken olikhet vara;
der kan den ene liafva horre gåfvor til
bönen, kåtters korsfållelfe, verldenes for-
fakelfe, tolamod, m. ra. hvilket ock Skrif-
ten gifver tilkånna igenom den mårke-
liga (kilinää fom göres emellan harn ,

ynglingar och fåder, x Cor. 3:1. Ebr. 5:
13, xjoh. 2: 13,14. emellan fvage och

ftarke ,
Rom, 14: x, 2. 15: 1. 1 Cor, 9:

22. 16: 13. Eph. 6: 10. fullkomlige och
ojullkomlige , Eph. 4: 13, Ebr. 5; 14. Jac.
3; 2. Icke defs mindre åro de alle i Chri-
llo och hora til hans lekamen, få lån-
ge de e), igenom upfåteliga fynder,lä-
ta fig Hitas derifrån, fåfom odugelige
och (kadeligep ty, at fådant år möje-
ligt, och ofta fker, vifar ofs Skriften
pä många ftållen, Joh. 15; 3, 6, der-

forc
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före ligger det makt uppå, at alle lem-
marne i den andeliga lekamen bruka ali
varfamhet och forfiktighet; fiitigt vaka,
bedja, kampa och nytrja de af Gud for-
ordnade medel, hvarigenom de våxa til
t ali ftycke i bonom Chrift.us , Eph. 4: 15.
ja, hela kroppen växer fig Jjelf— karkken,
v, 16. m. m.

§; 4-
Tillåmpn. i) Aro Chrifli anåeliga le-

kainens lemmar lätom ofs icke der-
fore fmickra ofs rned der hoppet, at vi
åro i deras antal, utan er föregånget
råtdkaffens prof. De, fom åro utom ho-
nom åro längt flere; och hvad år det
eljeft, fom förviflar ofs, at vi icke fna-
rare åro ibland de fednare, m. m.

i) Såger famvetet ofs at vi icke åro
Chrifti lemmar j låt ofs föka at fnart blif-
va det. Vi hafva nåde-medlen och ord-
ningen ofs förelkrefna ,m. m.

3) Åro vi Jvi/ge lemmar ; låt ofs icke
fortvifla, utan halla ofs til honom fom
har lofvat ftyrka de fvaga, Ez. 34: 16.
ro. m.

AETO NSÅNGEN.
§. 1.

1 Cbrifto JEfu ar intet heväni utan— kär-
•* ken , Gal. 5; 6. Sadan fom kållan år,
blifver ftrommen; fådant fom rrådet år,
blifver frukten; fådant fom hjertat år,

blif-
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blifva ock gärningarne. Ar hjertat ondt,
fyndigt, otroget och kårlekslöft, få blif-
va frukrerna derefter, Mach. 12: 35. men
år hjerrat godt, på nytt fodr, trogetoch
kårleksfullt, få råtta lig ock frukterne
derefter, Marh. 12:35. Tron vårkar då
igenom kårleken, och forfåtter ofs i full
utöfning af alla våra plikter både i an-
feende til Gud, vår nafta och ofs fjelf-
ve. Och fom nårvarande Text gifver
anledning at i fynnerhet tala ora plik-
ternc emot ofs fjelfve och naftan.; få
vilje vi dervid ftadna, m. ra.

Text. Rom. 12:16,17.
Tron fåfom vårkande igenom kärleken.

t.o I anfeende til ofs fjelfve,
2:0 2 anjeende til naftan.

§. 2.
Del. I. I anfeende til ofs fjelfve be-

ftår—kårleken deruti, at hän i) fordrif-
ver ali omättelig och oordentlig egenkårlek,
Håller icke mycket—Jjelfva , ftår i Tex-
ten; hår nekas icke ali egenkårlek, få-
fom hörande til månnifkans natur och
väfende, uran blott den fyndige och fka-
delige, då man ålfkar fig fjelf både 6f-
ver Gud och nåftan, 2 Tim. 3 : 2. m. m.
Fbder bdmjukhet. Håller ringa aro. Man
håller fig då intet for bärtre ån andra,
uran kånner altid bjelken i hr eget öga;

och
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ooh tror, at man hade värit långt fåm-
re ån alle andre , om icke Guds näd hade
mellankommit, iCor. 15:9. aSam.yrig.
m. m. 3) Dåmpar fielf- klokbet. Elå/Jer —-

kloke , man måftrar icke Gud hvarken i
hans underliga gårningar och verk, eller
i hans uppenbarade hemligheter, uran
man tror och vordar i enfaldighet, det
man icke kan begripa, Ebr. xj : 1. m. m.

§• 3-
De!. 11. I anfeende ti! nåftan, vårkar

hän a) Enighet •Ens finnes ; fåfom der-
emot oenighet, år både tung och mo-
dofam, fkadelig och forderfvelig, Gal.
5: ss.m. m. 2) Eåtgörande , åfven emot
dem, fom ofs ondt göra, gorer—jhr
ondt , Ordfp. B. 24; 29. Math. 6: 44. 2
Sam. 1646. Math, 26: 52. Rom. 12: 19. m.
m. 3) Arliga gårningar ,

infor hvar man,
Vinlågger man. En Chriften vet, at
det år hans Ikyldigher at vara androm
en efterfyn i goda gårningarj derfore
lågger hän fig derom allvinning, at alla
hans gårningar, i tai, åtborder och alla-
handa forråttningar, må vara årbara och
belkedeliga,Marh. 5:16. x Tim. 4: 12. Tit.
2: 7, 8- m, m.

§• A°
Tillåmpn, Såfom nu inge andre gär-

ningar duga, ån de, fom tron vårkar
igenom kärleken;få låtom ofs fara efter
deifa ypperfte gdjvor , x Cor. 12: 31. m. m.

TRE-
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TREDJE STORA BÖNEDAGEN,
1782.

OTTESÅNGEN.
Difp. I.

AJdgot godt Gud , iKon. B, 14: 13,
År der fvar Jerobeams huftru feck

af Propheren Abia, då hon var koramen
at fråga honom, huru der (kiille gå med
deras fjuka fon. Prophetens utlåtelfe om
Fadren var forfårlig, v. 7- 12. Hans
utlåtelfe om Sonen var väl icke behage-
lig for foråldrarne; men ganlka hugne-
lig för honom. Hän fkulle vål doi den-
na fin fjukdom ; men uphämras fåfom
en paria ur tråcken, och fåfom en ros
af tornebufken, at hän med honom icke
mårte förbrånd varda, 2 Sam. 23: 6, 7.
Gud ville likafom rycka honom undan
for fadrens olyckor, och låta honom
med åra komina i grafven, Vish. 4:10.
Ef 57 :2. 2Kon. R. 22: 20. Orfaken var
den, at vågot godt Gud, Hän var i
omlkårelfen upragen i nådenes forbund
med Gud. Detta hade hän i fin fpåda
ungdom ånnu icke hunnit upfåtelrgen
bryta; ehuru det efter ali fannolikhet,
hade Ikolat fke, om hän långre hade fåtc
lefva 3 och blifvit upfoftrad af en få fyri-

dig



dig fader, fom hade Ula gjordt Sjver alla
de fom jår honom värit hade , 1 Kon, 14: 9,
Men oakradt alt derta, och oanfedt hän
ock hade ånnu kunnat blifva vårre ån
fadren, få fåg Gud likvål icke pä blot-
ta mojeligheter, uran pä det nårvaran*
de goda, fom au hos honom fanns,
nåmiigen på hans tro. I fådant nlftånd
fkulle hän dö faligr, och dertilmed få
en anftåndig begrafning, den ingen mer
af Jerobeams hus fkulle årnå. At Pro-
pheten hår kallat hans tro något godt,
fker icke i den mening, fom fkulle tron
vara et liter och ringa godt. Nej, tron
år altid dyrbar och kpftelig för det ho-
ga föremål hon omfattar j men fom hans
tro ånnu föga mera var ån en nytånd
liten gnifta, hade icke ellet ånnu hun-
nit at i ord och gårning vifa några får-
deles frukter, få kallat haa henne något
godt. Detta kan ockivifst affeende iåm-
pas til alla trogna. Ingen år få god ,

at hän icke kan blifva båttre ,
och in-

gens tro få ftark, at hon icke kan och
behofver växa, få i kunfkap, vifshet och
förtröftan, fom i kraft at vårka igenom
kårleken : fåfom ingen kan blifva få
fullkommelig i det goda, at honom icke
ånnu något fattas. m. m.

Text. Pf. 119: 73.
En Cbriften, hos hvilken ndqöt godt

finneSy meri ånnu nagot fattas.
1:0
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1:0 Det goda fom finnes.
2:0 Det goda , fom fattas.

§• 2-

Del. I. 1) Godt finnes bos en Chri-
(len, z anfeende til fknfelfen. Din hand—-
zzzzg', ftär hår i Texten, eller nårmare:
dina händcr. Man behofver icke hår med
någon vidlyftighet viha , at når Gud hån-
der och andra lemmar tilikrifvas, iå iker
det på månikeligit fåtr at tala. Dermed
förftås dock inter annat, ån hans hoga
Gudomliga egenfkaper, i formåga af
hvilka Hän, faft på et oåndeligen ho-
gre oeh fullkommeligare fåtr, kan utråt-
ta det famma, fom vi igenom vara kropps
lemmar. Når altfä hår talas om Hans
hånder, iå menas inter annat ån Hans
Gudomeliga allmagt, hvarigenom mån-
nifkan har undfårt lif, varetfe och alt ,

Ap.G, 17:25. J0b.33:4. David brukar
trenne ord hårom i Texten. (nsy fecit
oc H 3 preEparare , fovviave , 8c ftahilire ,)
och inläte vi ofs icke i deras tålknings*
fått, fom fora det forra til fjälen, och
det fednare til kroppen ; det år for ofs
alt nog, at månnifkan både til fjål och
kropp år ikapad af Gud, och kommen
ifrån Hans allmagts hand, Job brukar
et annat märkeligit ord hårom c. 10: 8.

och gifver dermed tilkänna, at Gud
likfom anvåndt en befynnerlig ähoga

fIm.JF.VoUV, St, 2. M Och
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©ch forgfållighet uppå at fkapa månni-
fkan; hvilket ock Mofes beftyrker i Mof.
1:26. Ty nyfs förut, innan månnifkan
fkapades, fade Gud: lät ofs göra — dr ;

detta brukas intet om något af de öfri-
ge fkapade krearur; utan det heter al-
lena at Gud Jade. Men når månnifkan
fkulle fkapas, få vånde Han fig med iit
Jade forft til fig fjelf, til hela den hogt-
lofvade Treenigheten : Ocb Gud fade: Låt
ofs m. m. Hår företerfig likfom en för-
hojning af den Gudomeliga kraften; at
rnånnifkac icke allenaft fkulle blifva et
fkapadt våfende, utan ock et fådant,
fom vore likt Gud, och lyfte af hans
belate. Här fkulle fåledes fullkomlig-
het åga rum både til kropp och til
fjål: at, faft kroppen togs af jord, få
måfte han dock få beredas, at han kun-
de blifva et hårberge for en fornuftig
fjål, och af henne regeras ; ja *ock tilli-
ka med henne kunde lefva et ouphor-
ligt fållt lif. En fjål måfte bo i honom,
fom ditkom igenom Guds
men icke igenom et blott Jade-, fåfom
det fkedde rned de öfrige kreaturen. Det
borde blifva något mer i henne, ån i
jänadens ande, Jom jar ned åt , och går
til forgångelfe, Pred. B. 3:21. icke af
Guds våfende, utan något fom liknade
Gud, icke allenaft til fit andeliga och o-
dodeliga våfende, utan ock til egenfka-

per-
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perne: Hår måfte icke allenaft vara en
förmögenhet til at förftå, fatta och be*
gripa, utan ock til at vilja, begåra och
åftunda. Gud ville f jelf förena lig med
månnifkan, och i henne hafva fin hvila;
derföre var det ock nodigt, at hon icke
allenaft kånde och vifste af lit fannfkyl-
diga goda; utan ock hade en innerlig
böjelfe derefter i viljan , ålfkade det,
och fkattade det hogr. Ho fer nu icke
håraf få vål Guds vishet i månnifkans
fkapelfe, fom det myckna goda, hvilket
henne i fjelfva fkapelfen blef meddelt?
David prifar Gud för alt detta hogeli-
genj Pf 139:14.

§• 3-
2) Goåt , i anfeende til Nya fhdeljen.

Det heter hår: /)/» handm, m. Och at
denna Guds nåde-handling hår i Texren
icke uteflutes , hafva fiere den H. Skrifts
urtolkare årkånt. (Se-Starke och Gezel.
in h.1.) Såfom åfyen månnifkan, få vål i
anfeende ril fkapelfen, fom til nya få-
delfen, kallas wriats Eph. 4: 24. & sj-c/jj-
jjlcc tS ©s§, Eph. 2: 10. jåmf. EX 57:19.
Månnifkan blef icke beftåndande i fin
medfkapade hårlighet, utan foll i fynd;
icke defs mindre blef det våfendteliga
goda hos henneqvar, få at Gud kunde
forbarma lig ofver henne, och fånda
henne en Frålfare, Ty, om det våfend-
teliga goda igenom fyndafallet åfven ha-

M 2 de
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de gått forloradt, få hade hon tillika
värit uran både forftånd och vilja, och
blifvit fårvandlad i et ofkåligt kreatur;
då upråttelfe igenom Chriftum ej kun-
nat åga rum. Men nu var derta goda
hos månnifkan i behåll; derfore kunde
ock Gud upråtta henne genom Näden,
och fånda henne en Fråuare. Det fked-
de ock; och tillika med Frålfaren fick
hon Hans ord, fåfom et kraftigt medel
til forbårtring. Når nu månnifkan icke
forfkjuter detta ordet, utan anammar
det i lit hjerta,få blifver hon foråndrad
til alla fjålenes krafrer; forftånder får
et nytt ljus, viljan en ny bojelfe til det
goda, d. å. månnifkan varder på nytt
fodd, och kommer til et nytt andeligit
lif. Men alt år det af Gud; få at det
ock hårom heter : Din hand— mig, i Pet.
i: 3. Joh. 3:5. Jac. 1; ig. Tit. 3; 5. 2Cor.
5; 17, 18.

§• 4-
. ,

3) Godt , i anfeende til Rdttfardiggo-
relfen och 'idelgelfen, Sä fnart månnifkan
födes på nytt, råttfårdiggores och hel-
gas hon åfven af Gud; Trones lif,fom
i nya fodelfen upgår, omfattar Chriftum
ick.e allenaft til rättfdrdigbet , utan ock
til hetgelfe. Alt år det et Guds vårk ,

och heter hår: Din hand bafver mig.
Rom. 3:24. Eph. 2:g. Vål år der fanr,
at månnifkan i Helgelfens tilftänd vår-

kar
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kar med Gud, få at det år hon, Tom
gor heliga och goda gårningar; men den

ftora kraften år dock hei och hållen af
Gudi, och icke af herne, 2 Cor. 4: 7.
Eph, 2 : 10. PC 100: 3. EC 29: 23,

§. S-
Del. 11. Men oaktadt det nu få år,

at det, igenom Guds nåd, finnes alle-
handa godt hos en chriften j få fattas
honom dock nägot, fom år fullkomlig-
het, Phil, 3:12. Derföre beder ock Da-
vid hår i Texten: undervija hud. El-
ler nårmare: ghr at jng fbrftår , och jag
[kai lava din hud. David var vilferligen
intet uran kunfkap, når hän framforde
denna bönen ; utan kånde, fåfom Do ■

ftor Lutherus fåger, Mofis böcker, och
dem dageligen låfte j men hår beder hän
åndock: undervifa mig hud, jemf. PC
25:4,5. §6: 11. 143:8* Hän anfer fig
lika fullr fåfom en nybegynnare, fåfom
en lårjunge, fom ånnu ingen ting full-
komligen vifste, 1 Cor. g: 2. Och hvad
vil det annat fåja, ån at vål något godt
fanns hos honom, något ljus och kun-
Ikap; men at det alt var blott ftyckevårk,
och at mycken ofullkomlighet honom
vidlådade, 2 Cor. 3: ig. Huru mycket
factades honom icke i kunfkapen om
Guds fårdolda flyrfel och regering? PC.
73; 16, 17, m. m. Håruti behofde haa
alt mer och mer ljus. Säg lian på fin

M 3 van-
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vandel, få fant hän ock der brifter och
ofullkomligheter PC. 19:15, Rom. 7: xg.
derfore beder hän ock få hjerteligen om
framfteg och tilväxt i det goda. Det år
på lika fått befkaffadt med alla trogna:
de hafva af nöden at forkofras både til
kunfkapen och utöfningen. De måfte
komma ifrån den ena klarheten m. m. 2
Cor. 3:18. Eph. 4:15. Phil. 3:12. ,2Per.
11 19. 3:18. och til Chriftendomens urof-
ning i lefvernet blifva alt bättre och båt-
tre. Chriftendomen år en vådjoban

, på
hvilken man altid måfte gå alt långre och
långre fram, men aldrig ftadna;ty eljeft
går man fåkert tilbaka, iCor. 9; 24. Ebr.
12: x. m. m. Men hårtil fordras en dage-
lig bon: undervijn bud.

§. 6,
Tillåmpn. xl Lutom ofs arkdnna vår fto*

ta ofårrpogenhet i andelig måtto, a Cor.
3: 5, 6. 2) Latoni ojs aldrig hogmodas
ofver det goda fom hos ofs finnes, det
år alt fammans af Gildi, och icke af ofs,
Ef. 64: 6. 3) Lätom ofs aldrig tånka at
vårt lefverne år heligt nog, utan låtotn
ofs altid åfva ojs fjelfve til Gudaktighet ,

1 Tim. 4:7. Ebr. 12: xi.m. m.
Difp. Il

§• *•

Apoftelen Paulus fåger mårkeligen
Apoft. G. 17: 25, At Gud gijuer allotn lif
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alt. Sä vifst det år at månnifkan år
er intet, Pf. 39: 12, 62: 10. få vifst år
ock det, at hon af fig f jelf åger intet,
1 Cor. 4:7. Ty huru fkal den, fom år
et intet, kunna af fig fjelf hafva någor?
vii hon ånteligen tilvålla fig något, få-
fom eget, få år det fynd, Pf. 51:7. Men,
fom hon af Gudi lefver och år til, få
hafver hon ock alt fit goda af Honom
både til kropp och fjål, både i andelig
och lekamelig matto, 1 Cor. 4: 7. m. m.

Mennifkans alt af Gud»
1:0 1 lekamelig.
2:0 / andelig matto.

§. 2.
Del. I. Alt hafver lekamelig matto.

Ty hon hafver af Honom 1) Lif och
varelje, med oåndelig vishet och godhet,
famt med en den fynnerligafle åtgärd,
af Gud beredt. Difp. I. §. 2. 2) Dejs fort-
fdttamle och hefldnd ; ty hon måfteihvart
ognableck hämta kraft af Gud til at kun-
na beflå; eljefl fkulle hon iet ognableck
falla til fit förra intet, Ap. G. 17:28. Col.
1; 17, Ebr. 1: 3. Upp.B. 4: 11, 3) Defs

fdllbet och vdl^ång , 5 Mof 28: 12. Pf.104:
14-16. Ap. G. 14; 17. Pf 127:2. m. m.

§• 3*
Del. 11. Alt i andelig matto; fåfom

uplyfningen, nya fodelfen, råttfårdiggö-
M 4 rel*
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relfen och helgelfen. Ja, fäfom min-
nilkan dageligen behöfver tilvåxa och
förbättras i andelig matto, få hafver hon
ock det af Gud. Difp, I, §. 3,4, 5.

§. 4-,
Tillåmpn, Hafve vi nu alt af Gud,

låtom ofs ock hålla honom allena för
vårr alt. Låtom ofs i tankar, ord och
gårningar vifa och årkånna, at vi af Ho-
nom hafve alt. Da högmodas vi icke i
medgångenj icke eller upgifvas vi i raot-
gängen; emsdan vi vete, at den Gud,
Tom på ena tiden kan taga alt, kan ock
på annan tid gifva alt, Job. 1; 21, 42: 13,

ra. ra.

HÖGMÅSSAN.
Difpof. I.

§• ».

]{/fenay du —jordene ,
1 Kon. g; 27. NärJ.VJ. j|infore deffa orden med den

foregåsnde 13. v. åfven med aMof 25:
S, 22. 0.29:44,45. 5 Mof. 12:5. Pf, 132:
13, 14. få tyckes det ena, vid förfta på-
feendet, ftrida emot det andra. Eller,
må inter den Guden fågas bo på jor-
den, fom förft fjelf befaller at en hel-
gedom fkulle honom göras, och fedan
icke allenaft få upfyller honom med fin
hårlighets nårvarelfe, at Prejlerna icke
kuuna ftå der , och fkbta ämbetet: 1 Kon.

B. g:
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B. 8: 10,1r, 12. utan ock derutur ofverljudt
talar med Mofe? aMof. 25:22. Detra
år viflerligen en fak, fom ingen låror
knnna neka. Men, når vi befinne, at
bar icke talas om detra Guds boencte i
Helgedomen, hvarmed hän på fynner-
ligt och underbart vis, bevårdigade If-
raels barn, fåfom fit egendoms folk; u-
ran, om hans oåndeliga, och obegripe*
liga hoga våfende och Majeftåt, fom up-
fyller himmel ochjord, ja ofvergår alla
himlar, och kan hvarken i något rum
inneflutas, eller ifrån något mm utellu-
tas, 2 Pet. 2: ö. 6:ig. Job. 11:8,9. EX 66:
1, få år emellan deffe halien alls ingen
ftnd. Salomon upmuntrar hår icke al-
lenatt fig fjelf til forundran ofverGuds
oåndeliga godher, i det at Hän, fom
i fig fjelf år få hog och Majeftåtifk,
iikvål ville på et få befynnerligit fått
vifa fig nårvarande i helgedomen; utan
hän vil ock betaga folket alla kötfliga
begrep om Gud, fom lkulle en månnifka
kumia bygga honom et hus, i hvilket
hän Ikulle kunna inneflutas och der haf-
va en fådan boning, at hän icke tillika
vore annorftådes, Ap. G. 17:24. I följe
håraf kan fåjas, både at Gud bor, och
at hän icke bor på jorden. Efter fin
omåteliga höghet kan hän det inter; raen
efter fin oåndeliga godhet och nåd,kan
hän icke allenaft uppenbara lin befyn-

M 5 ner-
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nerliga närvarelfe, uti något vifst af
Honom dertil förordnadr rum; uran ock
fanfäMeligen bo i månnifkans bjerta, ebu-
ru litet och trångt det ockår, i Cor. 3:
16. Job. 14:23. Vi få vidare aniedning
at tala hårom af närvarande H. Text.

Text. Ef. LVII: 15.
Den at Gud ock bor fa

jorden.
i:o Hvavejl ?

2;o Til bvad ända?
§• 2.

Del. I. Når nu frågan blifver: Hvar*

åji Gud hor på jorden? få fvarar vår Text,
at Haa bor når dem hafva, Här ftår
intet, at Hän bor i denna verldenes ho-
ga palats och pråktiga boningar; icke
eller når dem, fom fåtta iin hogfta luft
och glädje i verldenes fåfångeligheter ;

nej. Pf. 109: 17. Ordfp. B. 15; 29. utan
når dem allena Jom hnfvn. At Gud må
gåra fit boende hos defle fjålar få myc-
ket mårkeligare och tröfiefullare, få be-
fkrifver Hän fig fjelf forft på et gan-
fka högt och Majeftåtifkt fåtr. Alt jafä-
ger beligt. Hän kallat fig (Dl) ahus,
celfus , bbg-, i anfeende til fit väfende, i
det hän åger Gudomlig håghec, fom
deruti innefattas, och aldrig kan fondras
derifrån, och til fina egenfkaper, hög-

fta
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fta magt, vishet, godhet m. m. i hvilka
han oåndeligen öfvertråffar alla flcapa-
de ting, Pf. 83:19- 113:4.97:5). Job. 11:
8. Pred. 5:7. (NWJ) elatus , den bogt be-
futne eller upbojde , hvilker med det forra
år enahanda, och kan ej på annat fått
fkiljas, an at det förra kan fågas egen-
teligen fyfta pä Guds våfendes höghet,
det fenare tillika på Hans flora vårk,
hvarfore kreaturen bora honom prifa
och uphöja, Pf. 113: 5. 6. fåfom
ordet åfven brukas om en annans uphö-
jande, Ef. 3:1. j: 11. 2 Sam. 4:12. (ny p»)
inbabitans fom lebor evigheten \,

d.å. til hvilkens natur och våfende icke
allenaft den evighet, fom är utan ali be-
gynnelfe och ånda, fåfom en ofkiljaktig
fullkomlighet hörer, Pf. 90:2. utan år
han ock evighetens kalla och urfprung,
i det Han ock meddelar fina fkapade an-
dar en evighet forutan ånda, fom blif-
ver hogfi: fåll for alla lydiga, 2 Cor 4:
17. men hogft ofåll för de olydigaMath.
25:46. Hvilkens det år, våfende,
"egenfkaper, gårningar, famt alt hvad
om Honom kan fåjas, år föndradt och
fkildt ifrån alt hvad orått och oheligt
heter; och vii Han åfven, at det fkal
i högfta aro hållås af alt hvad fkapadt
år, bade i himmelen och på jorden ,

Phil. 2: 10. Denne hoge, ftore och pris-
vårde Guden tillågger fig nu fjelf icke

en.
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en, uran flere boningar här i Textea.
D En den bögfla och hdrligafle boning i
himmeten. Jag — hbgden. Denna boning
kan i er dubbelt affeende betraktas, dels
fa, at Gud bor helt allena, der ingen
kan vara nårvarande med
omApoft, Paulus talar iTim. 6:i6. Hår
år Guds fordolda helgedom, den inter
öga hafver kunnat, eller kan, fe in uri.
Hår åro alla Guds evige rädllag forfat-
tade , innan någor kreatur ännu var til,
eller denna verldenes grund lagd var.
Hår år månnifkans fkapelfe, upråttelfe
igenom Chriftum , famt utkorelfe afgjord,
m. m. Dels bor Hän der fä, at andra
kunna vara der rillika med Honom. Det-
va år det hårliga Paradifet Gud hafver
lofvat lina trogna, hvareft de rillika med
alla heliga Anglar få ätnjuta en evig
och obefkrifvelig fallher. Hår fä de
(kåda Gud anfigte emot anfigte: hår få£7 CD
de fe det m. m. i Cor. a; 9. Denna
boning kallas ock Guds Stol Uppen. B.
7; 6,11. Såte, i Kon. 8:43. Tbron PC n:
4. 19:8- 2) En belt befynnerlig boning i
Helgedomsn. Jag fom Helgedomen. Den-
ne kallas Guds hårlighets fåce, Jer. 14:
at. 17: ie. Icke allenaft derföre, at hän
var ganfka hårligen beredd; uran ock
derfore, at Gud fig der, på et ganfka
hårligtfått, uppenbarade; utgaf derifrån
lina befallningar, och forklarade fin he-

liga
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liga och ' nådiga vilja, 2MOC 25: 22. 4
Mof 7: 89. Man kan vål fåja, at Gud
likafom flyttade derifrån vid Chrifti död,
då forlåten remnade , alla fkuggor och
förebilder affkaffadeSjfamt Templet med
Helgedomen förftordes; men is. var dock
denna det Gamla Teftamenters Helge-
dom, i flere omilåndigheter, en mål-
ning af den 3) fom anna år i behåll ,och
den Gud aldrig öfvergifver, jag menar
Zion-, eller Hans kyvka cch förfamling bar
på jorden , famt hvar och en trogen fjål
i den Tamma, Pf. 132: 13, 14. hvilket
ock vår Text gifver tilkånna med tyde-
liga ord, når det heter: Jag —hr när
dem fom hajva. Derta år en tröft öf-
ver ali rroft, at den höge, ftore och
helige Guden, icke allenaft nådeligen vii
vårka i en fådan f jål, uran ock vara få
nårvarande hos henne, at Han på det
alranårmafte vii förena fig med henne,
famt bo och lefva i henne, fäfom i lit
råtta hus ochTempel, Joh 15 : 4,5. Eph.
3: 17. iCor, 6:19. Han kallar henne
hår i Texten en fbrkrojjad och ådmjuk
anda, (&OT) attrttus, contritus, contufus.
Och brukar Gud hår ordet jbrkroffa eller

fonderflå, emedan Han på flere flålien i
Skriften liknar månnifko-hjerrar fore
omvåndelfen vid en flen, klippa och
hålleberg, fom år hårdr, kalit och kån-
floloft, Jer 5: 3, Ez. 11: 19. Zach. 7: 12.

Men,
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Men, når månnifkan af den H. Ande
varder förd i den fanna båttringen; få
går det med hjertat, fåfom med ftenen
for hammarenj Guds lag blifver här det
råtta vårktyget, hvarmed det förkroflas,
Pf. 38 :9. Jer,
ene var kalit, hårdt och kånfloloft; kun-
de fynda, och le deråtj kunde uröfva
ali ftyggelfe, och icke ens blygas der-
fore, m. m. få blir det nu hei annorle-
des belkaffadt; hår upkommer nu en rått
öm och innerlig kånlla af fynden; en
kånfla, fom icke ftadnar vid yran, ellet'
hindrar blott fyndenes grofre utbrott,
utan går dl fjelfva grunden, at månni-
ikan med gråmelfe kånner fig aflad och
fbdd i fynd , Pf. 51; 7. Ty uppå denna
kånflan foljer ftraxt en ånger och ruelfe,
fom går åfven få djupt, fom kånllaa
af fynden, Pf. 6: 8* 88: 16. Jer. 45: 3.
ångren hafver bekånnelfe med fig, Pf.
32: 5. 38: 19. m. m. Bågge åro förknip*
päde med odmjukbet, ( bkv) btimilis , de-
preffus, demijjiis efi, betyder en fådan
odmjukhet, at man årkänner fin cgen
oformogenhet och ufelhet, och bortlåg-
ger alt forlitande på några egna kraf-
ter, Ef, 2: 11. 40; 4, Lagen, fom up-
penbarar elendet, låter fjålen tillika fe,
at hon ej har något at berömma fig af,
Gal. 3:10, Ef. 64:6, har ingen råddning
eller hjelp atvånta, hvarken hos fig fjelf

eller
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eller hos något annat kreatur; uran hos
Gud allena, Of 13: 9. Detra förödmju-
kar henne, och gor henne rårt fattig i
fin egen anda. Af Gud , den hon nu
håller for fir hogfta goda, våntar hon
ali hjelp, troft och hugfvalelfe. Och en
fådan forkroflad och odmjuk ande år
det, hos hvilken Gud bor. Der år den-
ne anden, £om, igenom trones band,
drager den oåndeliga Guden til fig, Ef.
66:2. Pf, 34: 19. 51: 19. I anfåktningens
ftund kan det falla henne i finnct hvad
Efaias fåger; c. 49: 14. orfaken år den,
at hon ånnu kånner fyndenes åfverlef-
vor Rom. 7: 18. men, då fynden nu år
henne altid led, men aldng behagelig;
få år det et bevis, at hon år utftruken,
urplånad, och kaftad i haffens djup.
Men, få fnart fynden år utftruken och
forlåten, år Gud ftraxt nårvarande, fom
fjelf fagt, at hän vil bo iet ofver fyn-
den bedrofvadt, forkrofladt och ödmjukt
hjerta. Och håraf håmtar hon nu troft
och vederqveckelfe.

§• 3,
Del. 11. Til hvad ända Gud vii bo i

detta hjertat, vifar vår Text når det he-
ter: på det bjerta. Hår brukas tven-
ne mårkeliga ord: i) Pederqvecka (flPnn9
ad vivificandum) til at lejvande gåra , hvil-
ket ord fyftar på det andeliga lif, dcn
glådje, troft och vederqveckelfe, en
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fådan fjål åtnjuter af Gud, Ty Gud
är intet fåfång i hjerrat, uran, når hän
har tagit fin boning deri, få upfyller
hän det ock med vålfignelfe, fåfom Ar-
ken hade vålfignelfe med fig, 2 Sam. 6:
11: Denna vålfignelfe, fom non ock nn
fom måft långtar cfrer, beftår deri, at
hennes nedflagna hjerra och förkroffade
andavarder tröftad, vederqveckt och lef-
vande gjord, fom det ftär om Jacobs
anda, iMof, 45: 27. Pf. 71: 20. Detta
fker igenomEvang. ord, fåfom det råt-
ta ochfanna mcdler, hvilket Gud hårvid
brukar, Pf. 119: 50, 92. Jer. iy: xö,
detta vederqveckandet tilfkrifves forden-
fkul den Treenige Guden , Fadren 2Cor.
t:3, 4. Sonen v. 5. 2Theff, 2: x6, 17, Den
H. Ande, Joh, 14: 16. Den tröften och
vederqveckelfen fom kommer ifrån Gud,.
kommer altfå ifrån alla tre Guddom-
fens Perfoner, och den fom kommer i-
från dem, kommer ju ifrån Ev. ord-
emedan Gud hårvid icke handlar ome-
delbarligen. Rätta arten af denna ve-
derqveckelfen beftår deri, at' fjålen får
kanna och årfara fin befrielfe ifrån fyn-
den , fåfom hennes högfta onda, famt,
at hon har en nådig Gud i ftållet för en
vredj år et Guds barn i ftållet for en
fatans rräl 3 har at vånta en evig falig-
het i ftållet för evig fördömelfe. Detta
uplifvar henne med en fådan Vederqvec-

kel-
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kelfe, fom hon icke kan med orden uf-
tala. Så anfåg ock Hifkias der fåfom
en den ftorfta vederqveckelfe nnder fin
ängeft, at HErren kajkide lak otn figy
Ef. 38:1?- Ty deraf flöt fedan alt det
pfriga. 2) Hela bjerta. Hår brukas
famma ord i Hebr. få at hela och lef-
vande gåra , går ut på et och famma.
Den Svenfka öfverfättningen förklarar
allenaft det forra urtrycket igenom en
liknelfe, at lika fåfom, når en forkros-
fad och fonderflagen lem forbindes med
en god och helande låkedom, våndan
och plågan faktat fig och går ofverj få
flipper ock fjålen r.u fin innerliga ån-
geft och klagan, och får i det ftållet
ärnjuta den Ijufva famvers frid, fom Gud
henne lofvat, Rom, 5; x.

.§■ 4-
Tillampn. 1) Ar mi den hoge och ftore

(Suden fä nådig, at hän vil bo på jor-
den i männifkors fjålar och hjertan, ack
få låtom ofs icke lågga hinder i vågen
for hans nådiga vilja och vår egen fan-
na lyckfalighet, uran gora ofs igenom
Hans nåd och en fann båttring dertil
fkickelige. Hvad uflare, än at vara eri
fyndenes och fatans boning, m. m. 2) Haf-
vcr Gud en gång fått fin boning i vara
hjertan, låtom ofs icke drifva honom
ifrän ofs igenom återfall i upfåtelio- fynd,
få at hän får orfak at klaga, Ez. St 6.

Horn. F, Voi IV, St, 2, N 9)
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g)Aro vt dngjlige och hedråfvnde hfver va-
ra fvaghets- fynder, och tycke ar Gud icke
kan bo i et få orenr hjerra; lårom ofs
trofta ofs af Hans lofte, jfagfom — hjer-
ta, m. m.

Difp. 11.
S- x.

HErren f>o der. P(. 132: 13. Vi bekånne om
Gud, at hau Sr et alleftädes nårvarande våfende,
fom hvarken kan i nägot rum innellutas, eller
jfrjn nagot uteflutas. Pf. 39: 7, g. Jer. 23: 23, 24.
Dock kan hän på et fynnerligare fätt uppenbara
fin närvarelfe, än på det ena rnmmet. än pä det
andra. nMof. B. 3: 2. 19: ig, 19. iKon. B. 19: 11.
nOrdfpr. B. 7: 1, 2. uMof. B. 24: iö. I anförda
drden fyftas egenteligen på ftaden Jerufalem, fom
tii en del var bygd på Zions berg; hvilken ock
utkorad var til den hårliga och fkona Gudstjän-
fben, fom fkulle förrättas i Templet, där ock Gud
fin befynperliga nårvarelfe uppenbara ville. Detta
fordna Zion ligger vål nu i fin afka: des murar
aro få förfallne , at der icke finnes ften på ften;
Ja hela Oifer-tjeniten , tillika med Judarnas Kyr-
kolag, år uphäfven och affkaffad, Dock Sr Gud
derfore icke Snnu utan fit Zion. Hän har nu i det
förras ftälle utvalt fig et annat, det med hånder
icke upbygt är; jag menar hans KyrkaochFörfam-
ling iN. T. tid. I detta uppenbarar hän fig nu,
fattiga och bedro rvade fyndare til glådje, trofi,
och vederqveckeife. m. m.
Guds Ifoning i fit utvalåa Zion.

1:0 Gud, fom bor i fit utTtnlda Zion.
2:o Zion , i bvilkct Gud bor*
3:0 Til bvad dnda Gud bor i Zion,

. & a-
Gud, fom bor i Zion, befkrifVer fig fjelf i

Texten pl et ganflca hogt och Majeftåtifkt fätt,
Ziou til tröft. Difp. I. §. a. §. 3.
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S-3-
Del. 11. Zion eller hvar och en råttfkaffens

invanare i det famma kallas har en fårkrojfud an-
de. Se ibid. div. 3.

% 4-
Del. 111. Gud bor i Zion til at vedenjvecka de

ådmjukas mida hjerta. ibid. §, 3,
Tillåmpn. fe §. 4.

AFTONSÅNGEN.
§. i-

TTi km—falig 1 Math, .19: 25. En frAga, fom
*■» JEfu egna Lärjungar framftälde, fedan Hän
hade Autat fit famtal med den rika ynglingen fom
begårte veta hvad godt hän fkulle göra, at hän
måtte blifva falig. Lårjungarne tyckte, at JEfu
faintal med honom var nog ftrAngt; i fynnerhet,
när hän vände fig til dem och fade v. 23. 24. DA
drojde de intet långe innan de framkommo med
denna fraga: Ho—fdtg 1 De togo denna JEfu ut-
låtelfe o m fvärigheten at ingä i himmelriket, f 5
vidftrackt, at de icke allenaft inneAöto alla andra
mlnnilkor deri, utan ock fig fjelfve; f 5 at ock de
började at tvifla om fin falighet. Men hvarföre
det? De voro ju intet rike, eller hade de nägot
af denna verldenes formAner? Jo, fakeniigger hiiri:
De trodde at Chriftus fkulle uprltta et jordifkt ri-
ke, fullt med tiinelig fällhet och lyckfalighet. Vo-
re det nu dem rikom fä fvårt at ingä i Guds rike,
fom JEfus fade; huru Huilie det dA gä med dem,
fom trodde fig igenom fin moda och tjenft, hafva
förtjånt det mafia och bäfta i detta riket? DSvo-
re det icke eller mojeligt for dem at bli falige.
Men JEfus uplöfer defla fporsmSlen, det ena efter
det andra- Ty faft det intet var mojeligare for
de rike, at, under fortröltan pS fina flcatter och
Agodelar, af deras egen formäga, fom i andeliga
fiiker år allsingen, ingå i Guds rike, An for en
Camel at ga igenom et nålsöga, få var det likväl

N 2 möje-
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aiöjeligt för deffa at årnä faligheten, då de fatte
ali fin lit på den, Gudens nåd, fom hade gjort en
rik Abraham, David, Job m. m. falige. Ochhvad
dem fjelfva angick, få borde de befinna, at Hans
rike icke Ikulle blifva jordifkt, eller lyfande af
en hop timeliga rikedomar och iallheter; utan an-
delig;, få at deras ftörfta rikedom Ikulle beftå i
andans gåfvor , med hvilka de Ikulle utruftas til
at gå ut i hela verlden, och igenom Evang. Pre-
dikan undervifa fattiga (yndare, ho den år , fom kan
varda Jalig. Således kunde ej eller jordilk välmå-
ga, om de den fått, ligga dem i vågen at blifva
falige; allenafi: at de för ali ting beflitade fig om
ödmjukhet, och bortlade alt förlitande på fig fjelf-
va och fina egna krafter. Vi drage håraf följan-
de flutfatfer. 1) At viigen til himmelen ingulunda
Sr få lätt, at vi kunne komma dit likföm fofvande,
Math. 7: 14. iPet. 4; ig. 2) At hm icke eller år
få fvår, fom Ikulle ingen kunna komma dit. Nej;
Gud hafver förefkrifvit ofs en vifs ordning, och
gifvit ofs de kraftigafte medel dertil. Den fom
derföre begifver fig in i Hans ordning oc'h bmkar
medlen, lian kan genom hans nåd, varda falig.
Och haroin få vi vidare anledning at tala af nårva-
rande H. Text.

Tex t. Rom. X: 9.
Den fregatti Ho den är, fom kan varaa

vdrda Jalig? Och fedan vi
1:0 Hafva fedt: Ho den år, vilje vi
s:o Bejkäda faligheten i Jig Jjelf.

§." 2. ,
Del. I, Når frSgan blifver om blotta mojelig,

heten|at blifva falig, fä fträcker den fig iifven fä
Ungt, fom'Guds nSd och Chrifti förtjånft, iTim,
a: 4,5, 6. Ez. 18: 23. Men fom Gtid icke på et
ySldfamt fått vii fora någon til himmeleu, ntan
i en vifs förefkrefven ordning, f5 kunna ock ickealle blifva falige, utan de allenaft, fom underkafta

fig
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Cg famma ordning. Vår nårvarande Text förelåg-
ger ofs den faken helt tydeligen, och vifar

S. 3-
x) At den allem kan vardn Jalig., fom mecl Jm —-

dr HErren. Och detta,utefiuter i) Hedmngarne ifrun
den eviga fdligheten: Icke ailenaft de gröfre; fom
•hvarken kanna Gud eller dygden; utan ock de
fedigare, fom i fin män, efterblotta förnuftets an-
vifning, veta af bägge, Rom. x: ai. a: 14. Deffe
veta väl, at en Gud är, fom bor dyrkas;men de
veta det icke rätteligen. De heh linna icke HErren,

utan hvilken bekännelfe ingen falighet år mojelig,
Joh. 3:18-17: 3. Ap.G: 4: ia. 1 Cor. 3:11. Upp.B.
ai: 34. Och hvad deras dygde vandel angår, få
fåger Paulus, at imet kått — Råttfårdigti Rom. 3:
30. At de dock igenom Guds milda förfyrr kuli-
na handledas dl kunlkapen om Chrift», är ingen
tvifvel; emedan vi deruppå hafva flere exempcl.
Men at, utom famma kunlkap, tillägga dem falig-
het, är at väldfora fig på Guds ord. At månge
ibland dem råkat i fin hednifka blindhet igenom
fina förfäders förvållande, urfäktar dem intet. Ty
då hade ock alla Adams efterkommande nägot at
urfåkta fig med, efter de icke fjelfve ,och i fina
egna perfoner hafva forvållat fyndäfallef. Gud år
en helig Gud äfven dä, när Hau hemföker fader-
nas mifsgärningar in på barnen: De äro icke eller
utan fkuld inför honom. Si — vatn ? Job. 14; 15,
,4: i§. 3) De villfarande i den Chrlftelign Urnns
grundfanningar , dem de upblanda med allehanda
månnilkofunder, och taga nn ifrån Guds ord nS-
got, det de intet borde, nu lägga nägot dl, fom
borde vara borta, Upp.B. 3a: 18, 19. gMof. 5: 3.
Ordfp. B. 30: 6. Jof. 1:7.m. m. 3) Fnljkti Chrijlna
ocb Jkvymtare , fom med blotta munnsn bekänna JE-
fum. Ja, fäger någon: Här fordras ju intet mer i
anledningaf Texte-orden: Här ftärju, at den, fom
medfin mun JEfum m. m. hän /kai vardnfalig, Men
yi böre hsr noga fe efter, hvad här menas för en

N 3 be-
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bekännelfe.; ordet oftohoyslv , fom hår förekom-
mer, är fammanfatt af oy.B & Agysiv tnm dicere

feu confiteri ; hvarmed gifves tilkänna at munnen
hafver något, med hvilket lian gemenfamt bekän-
ner en och famma fak; och detta är fjelfva tron
i hjertat, fä at bekånnelfen tlyter af tron, och är
en trones frukt, värkad af den H. Anda, 1 Cor»
12: 3. Denna är den rätta bekännelfgn, fom alle-
11a hafver falighet med fig; emedan den i flere
omftändigheter Ikiljer fig ifrån de fallka chriftnas
bekännelfe. Ty n) Jkyr hon Inga fnrligheter. En
fallk chriften bekänner Chriftum fä länge ingen
fara är för handen; få länge hän icke hotas med
förföljelfe for Chrifti fkuld; mennär fädant påkom-
mer, fä vänder hän. äter, ej olik Petrus Math. 26:
70. jämf. Joh. 7:13. 12: 42. gpic. 8:13; nien en
rätt Chriften bekänner JEfum, om det ock fluille
gälla både gods, ära och lif. nMaccab. 7:2. 2 Cor.
4: 8- n. Rom. B.' 35, 36. h) Bekänner hän JE-
fum hei och halien. Hän bekänner hoaom icke al-
ienaft fåfom JEfus en Frälfure , fom har gätt i dö-
den för honom och lätit fit blod utgjutas til hans
falighet; uran ock fS fom JEfus en HErre, hvars
vilja hän fig underkaftar til et heligt och rättfär-
digt lefverne. 1 Cor. 1: 30. En fallk chriften ic-
ke fä; hän kan väl bekånna honom med mun-
nen, fåfom en JEfus fom har lidit och dödt för
hans fynder; men bekänner och erkänner honom
icke fåfom HErre, fom fär herrfka och räda öf-
ver hans hjerta och lefverne; det vil hän fjelf
vara herre öfver; JEfu Herradöme Ikuddar hau af
fig, fåfom et, i hans kotsliga tycke tnngt, mö-
dofamt och obehagligt ok, och följer de lagar,
fom kottet och luftarne honom förefkrifya. Men
detta går intet an. Vi mäfte redan här beredas
til den falighet, fom Gud hafver. ofs lofvat i et
annat lif. Derföre är det intet nog dermed, at
JEfus är ofs en Frälfare igenom fit utgutna blod,
ntan ock en HErre, igenom fin magt öfver vår*

hjet-
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hjertan, ti! at åndra, förbåttra, på nytt föda och
helga dem, få at vi ock vandre fåfom hän vand-
rade, i helighet och rättfårdighet i alla vara lifsda-
gar, Tit. 2: 14. 2 Cor. 5: 15. 1 Pet. 2:24. Luc. 1:74.

§• 4-,
2) Härtil kommer, at vi tro i hjertnt — dada*

Detta är fjelfva kronau af alt hvad Chriftus har
lidit och gjort för ofs. Ty änden kroner verket.
Vår fynd var få ftor, at hon ej på annat fått
kunde .betalas ån med Chrifti död. Hade nu Gud
icke upvåckt honom, och hän fåledes icke bevifat
fig vara en fegerherre öfver fjelfva döden, fä år
det ju klart, at hans betalning för ofs icke hade
värit gållande, ej eller för ofs klar och uppenbar,
at vi på den famma kunde med trygghet förtrö-
fta. Men nu hafver Gud upväkt honom; derföre
år det et otvifvelaktigt kånnetekn, at vår fkuld
år til fullo betald, och vårt brott förfonadt. 1 Cor.
15:14,17. Den fom nu tror detta i lit hjerta,
tvårt emot alla de inkaft fom kött, fatan och
verld häremot göra, hän Varder fnlig. Och har-
oin få vi nu anledning at tala i

. S- s-
Del. 11. Hän fkal varda faliq ,

fäg-er Textern
Vi böre ingalunda tånka at den falighet Apofteln
hår omtalar dä förfi: tager fin början när evighe-
tens portar öpnas. Nej, hau börjas och fortfät-
tes redan hår, och fulkomnas fedan efter döden.
1) Hän harjas bar. Det heter redan i dopet Tit.
3: 5. Brytes förbundet, men förnyas Ster igenom
en fan bättring, få är redan i fjelfva bättringen
en falighet. Math. 5:4. 2 Cor. 7: xo. Pf. 32: 1.
Rom. 4: 7, 8- 2} Hon fortfåttes och hår i hel%el-
feus tilftdnd. Alla de plikter vi utöfve efter Guds
Jag, hafva falighet med fig. Pf. 106: 3. 119: 1.

40: 5. Ordfpr. B. 8: 34- pf- 4I: 2. Ef. 58: 7, g.
Joh. 16: 23. Ja, äfven fjelfva korfet, det en
Chriften icke kan vara utan. Job. g: 17. Jac. 1: 12.
Pen ehum värkelig hans falighet hår är, få år

hon
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hon dock ofulkommelig; men blir fulkommellg
3) Efter duden och i evigheten. 1 Cor. 13: 12. Här
blir hon oåndeligen ftor, efter hon utdelas i kraft
af JEfu oändeliga förtjånft, fom långt fulkomme-
ligare bar upfylt lagen ån både Adam i fulkom-
lighetens ftånd , ■ och fjelfva Ånglarne i himmelen.
Joh. 17: 22. Rom. 8: 17. Hdgtl furnfijande, derfö-
re, at de utvalde få fi Gud fdforn hän år-, och
få derjämte fe de Jänkar i Guds regerings kådja,
fom hår hafva värit för dem obegripeliga. De få
nu med förundran fe Gnds vishet och helighet äf-
ven derati, at dem giftt fom de de ogudnktignsra. m,
Predik. B. 8:14. Evig och ouphörlig, utan hvilken
egenlkap ingen fulkomlig falighet fkuile vara mö-
jelig. Men nu uphörer hon aldrig Ef. 35: 10.
derföre är hon ock aldeles fulkommen.s- 6‘.

Tillåffipri. 1) Hon nu ingen nimim Mifvn folig
an den, fom med fin mun råtteligen bekånner
JEfom —HErren; få latoni ofs profva vår bekån-
nelfe, om den går af tron, cller icke. Profvet är
icke fvårt; ty om den går af tron, få rope vi
icke blott HErre HErre med mhnnen, litan vi
bevife ock med en helig vandel, at JEfus Sr
Herre i vår fjål. Hum få råtteligen bekånna JE-
fum, vifar de flåftas gudlöfa vandel. m. m. z)Vnr-
da vi furfålgde och hcgabhnåe för det vi bekänne
JEfum , låtom ofs tröfia ofs deraf. at denna fmä-
leken år vår högfta ära; vår eländes tid löper
fnart forbi; och då blifver vår fmälek förvandiad i
en få mycket ftörre falighet. m. m. 3) Valiten eder
j mun-chrijlne och faifka bekånnare! lärer medan
tid år, at rätteligfen bekånna .at JEfus år HErrenj
eljell blifver hän eder en firråug domare på fin
ftora tilkommelfes dag. m. m.

UPSALA,
Tryekt feos Dire&euren JOHAN EDMAN 1782.

4* ] 194 t



FORTSATTNING
AF

PREDIKNINGAR
* ÖFVER

TIO GUDS BUD.
AF

ANDERS CHYDENIUS,
IH. DOCT., PROST OCH KVRKOH.

I GAMLA CARLEBY,

Voe,. IV, St. 3,

STOCKHOLM, UPSALA och ÅBO
HOS SWEDJERUSj ,1783.



Imprimatur
ERIC HYDREN.

Fac. Th. h. t. Decanus.



IX. PREDIKAN
ÖFVER TIO GUDS BUD.

§• *•

Vålfignade Åhorare! den få ofta om-
ralta åran, hvsrom man fållan gor

fig nog tydeliga begrep, år inter annat
ån andra mannifkors fördelakciga omdo-
xmen om vära fullkomligheter * och eme-
dan de kunna vara af ganlka mänga flag,
finner man åfven at ordet åra kan tagas
i alt for många bemärkelfer. Man vor-
dar den enas hoga ftånd, och en vid-
llråkt magt hos en annan: man prifar
et dåjeligit anfigte och en vålvåxter
kropp: man uphojer den enas forftånd,
den andras fnille och minner hos den
tredje: man vårderar den ena efter fina
ågodelar, en annan efter en lyfande vål-
lefnad och en tredje efter Tina forvårf-
vade kunlkaper, och få vidare; men fom
ingen ting i verlden pryder et fornuf-
tigt våfende mera ån dygden, inter hei-
ler gagnar månnifkligheten mera, eller
befordrar egen och andras lyckfaligket,
tilkommer den ofelbart bland Riia full-
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feomligheter fom en månnifka kan åga,
det fråmfta rummet» och den åra vi
förvårfva ofs genom dygden, mäfte til
folje deraf vara oåndeligen ftörre an den,
fom vinnes genom nagot annat. Och
emedan omdomet om vår dygd bor åga
fin grund uti värt dygdiga hjerta och
forhållande, få upkommer deraf en tveg-
gehanda åra, nemligen den invårtes och
ianfkylliga, fom beftår i vara in-och
utvårtes gerningars öfverensftåmmelfe
med lagen, och den yftre, fom beftår i
andras öfvertygelfe derom at vi åro få
befkafFade; hvaremot den, fom i hjerta,
ord elier gerningar öfverfkrider dygdens
grånfor och famtycker til laften, forlo-
rar med det famma den fanna aran, ocU
fiår andra månnifkor fålla et fådant om-
dome om honom, får han namn af en
laftfull och på vift fått årelös månnifka,

§.2.
Emellan den inre och yttxe aran år

{killnaden ganfka ftor och hufvudfakhg,
ehuru de afven ofra kunna vara för-
enade. En dygdig månnifka, fom på
fitt famvete åger årans rårra ftempel,
kan. omgiFven af befpottande fiender,
blifva afmälad för den laftfullafre, hvar-
emot en nedrig fjål ibland kan båra
namn af en årlig man. Orfakerna til
fådana mifstag åro i fynnerhet trenne:
den. förfta igenfinne vi uti vår egen na-
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turliga oförmogenhet, at fe och nogs
kanna andra månnifkors fannfkyldiga
inre befkaffenhet; deraf hånder, at vi
af några förhaftade prof eller fördomar
ochderpå bygdaorikrigaflutfatfer uphoja
den låga och laftfulla famt döma oför-
fkyk den dygdiga medborgaren. Andra
orfäken igenfinne vi uti männifkans med-
fodda begår, at (å långt fom möjeligk
år vifa fig for andra p 5 den båttre fidan,
hvaraf hånder, at hvar och en med hog-
fta flit döljer iina lafter, hvilka annars
förnedra honom: hvarigenom et ohyg-
geligit lafternas innandöme bortgömmes
under de vackrafte drag af den ofmin-
kade dygden. Den tredje orfaken lig-
ger åter uti vara medmånnifkors upfå-
teliga öfvertrådande af fanningens grån-
for, til at öfverfkyla laften eller beflåcka
den fanna aran, i affigt, at hjelpa den
ena och fkada den andra, eller ock at
uphoja fig fjelf.

Men orftkerna hårtil må vara hvilka
fom hålft, få blifver dock det en hand-
gripelig fanning, ar hela vår månnifk-
liga fammanlefnad i hogfta marto fka-
das derigenom, når vi anfes annorlunda
bland vara medmånnifkor, an vi vårke*
ligen åro befkaffade. En prågel på nå-
got mynt, fom ej inftåmmer med defs
ime hak, blifver altid et bedrågeri, at

O 3 be^
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berofva underfåtare deras egendom; men
intet bedrågeri kan vara fkadeligare, ån
då den yttre ftåmpeln på månnifkorna
år aldeles olika med deras invårtes be-
fkaffenhet. Bedragaren i fin fula geftalt
år aldrig få farlig, Tom då han får gom-
ma fin lift under årans mantel: dygdens
ftåmpel låmnar tjufven rhånga tillgån-
gar til andras egendom, fom då låttaft
kan blifva hans rof, når ågaren tror
honom om godt. Den under kyfkhets-
tåcker dolda otuckten fårar låttaft en
obevåpnad dygd, och en Amafa kan ju
intet plotiligare do, ån genom Joabs
fvård, (ora under et 6mt broders nam n
dolde en arg fjål och et blodtorftigt
hjerta. i Sam. 20: 9, 10. Icke mindre
blifver månnifkligheten lidande, når dyg-
den fvårtas och olkulden faknar fitt för-
fvar. Den fanna aran fer fig då mifs-
tånkt på alla fidor, och mälte umbara
det medborgerliga bitråde och fortro-
ende, hvartil dygden gjordt henne fjelf-
fkrefven, och i ryktets bok med fmårta
fe fitt namn ibland bedragare, åfven utur
ftånd fatt, genom förlorat fortroende,
at bitråda andra, fom hon f jelf onfkade.

§• 4-
Huru fkulle vai fanningenes Gud fin-

na fitt nöje uti fådana bedrågerier? En
Gud, fom i fin omåteliga allvetenhet kån-
ner alt, utranfakar hjertat och profvar

nju-
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njurarna, huru kunde fådant vara ho-
nom fördolt? En råttfårdig Gud, hvil-
kom et ogudaktigt våiende icke beha-
gar, kunde ju ej ålfka oråttfårdigheten.
£n vålgorande Gud kan omöjeligen tå-
la, at månnifkollågtet, fom blifvit före-
mälet for Hans omalle kårlek, ikulle
genom logn fåledes få förftöra fig in*
bordes; derföre hafver Hän ock i det
B:de Budet af fin Heliga Lag befalr, at
den yttre aran bör vara, få långt fom
möjeligit år, öfverensftåmmande med
den inre, eller vårt tai och omdöme ora
naftan fådant, at det intråffar med fan-
ningen eller fakens vårkeliga befkaffen-
het, då hän fåger: Tu [kait icke hara
falfkt vitneshord emot tin nafta. Det år:
fåfom et förnuftigt våfende år dig in-
galunda beragit, at fålla ditt omdöme
om förekommande åmnen och perfoner,
och åfven yttra det genom ord för an-
dra, utan år det tvert om ofta din fkyl-
digher, til fanningens förfvar; men det
allenaft förbjuder jag dig, at du inga-
lunda bar något falfkt vitnesbord fram
emot din nåfta, det år, at du aldrig lik-
nar min fiende den vederftyggeliga iög-
nenes fader, uran fkaffar dig fåkra och
fanfärdiga kunlkaper om faker, hvilka
hinna til din vetfkap, och redeligen ef-
ter kårlekslagen vitnar dem om din na-
fta, och blifver akid bergfaft och oryg-

O 4 g«l»g
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gelig vid fanningen, få at du befredar
och fcirfvarar den dygdiga nåftans goda
namn och rykre, och intet ftyrker, ge-
nom et otilbårligit medhåll, den laftfulla
nti fin ondfka, utan genom fanningen
foker hansråttelfe och fårbättring. Ord-
ningen leder ofs, vålfignade Åhorare!
at i dag nårmare betrakta detta dyra
Budet i HErrans Lag. J Ennen ju at
det fnåjrått leder til vär fanfkylliga fåll-
hec, genom hvilken Gud åfven vil vara
årad Låt ofs då i HErrans Namn
famla våra tankar til denna Berrakcelfe.
Lår ofs knåfalla for Himmelens Gud,
och bedja at hän åfven igenom fannin-
genes Anda ville i dag leda ofs uti ali
fanning. Fader vär &c.

§• 5-
Texten: 2 Mof. B. 20: i<s«

Tu /kait icke hara falfkt vitnes*
bord emot tin Nafta.

Efter den uti Ingången gifne anled-
ning, har jag af det uplåfta Åtconde
Budet tånkt at forklara
Van igenom famma Bud befredade

Namn och Rykte.
s. Hvad Gud ifädant affeende härförhjuder?
2. Hvad Han befaller „

At
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At Tn Tin Anda och kraft åfven i
dag med ordet vårdigas gifva, vi bedje
Ti o-, hor ofs milde HErre Gud! Amer?.

O*

§. 6.

F.örra Delen
At efter låfven kunna rått forklara

for Eder, mine Åhörare, hvad Gud i
detra Åttonde Budet förbjuder, blifver
nodigt at förut noga kånna den väfente-
liga åtfkilnad, fom år emellan ofanning
och lögn. Ofanning år alt hvad vi tro,
tale eller fkrifve i nägon fak, emot defs
verkeliga och fanfkyldiga befkaftenher,
hvaremor allcnaft den ofanning med råtta
får namn af lögn, hvilken antingen van-D 1 O ,årar Gud , eller fkadar naftan och ofs
fjelfva. Den fårra kan ofta vara låflig,
ja ock ftundom upbyggelig och rilbår-
lig, men den fednare aldrig. En dickt,
ehuru den ingen fanning åger, kan icke
allenaft vara låflig, uran ock om den
leder til forftändets eller viljans forbåt-
tring, nyttig och upbyggelig. Jonatbans
ofanning at forvara David ifrån fin blod-
torftiga fiendes, Konung Sauls hand , ftår
honom ingalunda til laft i Bibelen, utan
håldre til berom, i Sam. 20:. 29, och at
ibland dolja en hemligen fortrodd fan-
ning under ofanqingens rnantal, blifver
en få 6m ikyldighet, då det lånder til

O 5 nå-
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nåftans låfiiga forfvur, Tom der en an-
nan gång, da Guds och nåftans åra for.
dra fanningen af ofs, måfte blifva i hög-
fta matto laftbart. Derfore finne vi ock
at Gud hår ingalunda forbudit ali ofan-
ning, men vil ali lögn , Tom på något
fått framföres at fkada naftan j ty de o-
fanningar fom egenteligen råra det Gu-
domeliga våfendet och lända til förrin-
gande af Hans Majeftåt, hans nåd och
det uppenbarade ordets fanning, för-
bjudas i den Förra Taflan af Guds Lag;
men hår heter det uttryckeligen: 7«
jkalt ieke hara fulfkt vitneshord emot tiu
nafta , eller om maa ville taga orden
nårmare efter Grundrexten; Tala icke
emot tin nåfta fäfom et lögnvirne; hvar-
af tydeligen fes, at den ftore och Als-
mågtige Lagftifraren i detra budet för-
bjuder alt fallkt virnesbord och lögn
emot naftan i gemen, fom beftår der-
uti, när vi antingen fjelfve hyfe eller
gifva andra fädana begrep om naftan»
til defs eller andra månnifkors fkada,
fom ej ftåmma ofverens med fanningen
och defs inre hait, det år, Titta en o-
riktig ftåmpel på honom. At fatta detta
nårmare, bora vi århindra ofs på ena
udan, at ingen annan ån en allvetande
Gud och hjertats ranfakare kan fullkom-
ligen kånna vår och alla andra månni-
fkors/anfkylliga in-och utvårtes befkaf-

fen-
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fenhet, och derfore allena vara uran fel
uti fitc omdome; men vi böre ock på
den andra veta, at vår egen öfverty*
gelfe om fanningen af vårt omdomme
om naftan ingalunda på långt når fri-
kallar ofs ifrån detra hudets ofverrrå-
dclfe, uran ankommer det forft derpå,
huru flitigt vi underfokt den fak vi do-
me om; ty tager man faken fadan, fom
den allenaft i haftighet forekommer ofs,
måfte det ofta hånda, at vi rage mifte,
om den få ofta fig doljande fanningen,
den vi dock genom en nogare granfk-
ning kunnat upfinna. For det andra beror
faken ganfka mycket uppå vår ovåldug-
het vid fanningens fokande. Hvad in-
tryck fkal jag gifva Eder, mine Aho-
rare, hårom, med några få ord, en fak,
fom jag knapt rrodde mig hinna nog
öfvertyga Eder om i en hei
Hår hånder det oftaft, at vi åre parter
och domare i en och famnra fak och
oftaft i vår egen. Nåftans och vår egen
åra ftålle vi gemenligen på en väg; då
vi genom den medfödda egenkårleken
och högmodet vilja hoja ofs fjelfva i
den ena Ikålen, måfte naftan i den an-
dra i famma mån förnedras; llågr, an-
horiga och vånner, fom loka at under-
ftödja ofs, cte tros och förfvaras af full
ofvertygelfe, men beklageligen icke al-
tid med fanning och ovåldughet, och

får*
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fårgcn på den, fom i någor matto fka-
dat ofs e!!cr fökt at förringa det af ofs
efrerftråfvade anfeende, blifver gemen-
ligen fvart, ehuru olkyldig haa åfven
annars mårre vara. Hvem kan urtala
mångden af de falfka vitncsbörder emot
naftan, fom endaft af denna orfak up-
komma, få ar lögnaren fjelf naftan icke
vetderutai? Änteligen horer ock hit 3:0
denftyggafte af alla logner, nemligen den
fom iker emot egen öfvertygelfe, då
jnan vet faken annorlunda vårkeligen
vara befkaiiad, ån raan upgifver den
for andra, at antingen fåra ofkulden,
cller forfvara ofvernådaren.

Alt fädant falfkt vitnesbörd forbui-
des tydeligcn i derra buder; och år lög-
nen få vederftyggelig, ät åfven et fundt
förmift ej annat kan an fatta en allmån
affky for den famma, fåfom högft fka-
delig för hela månnifkoflågtcn, få at
ock vifa hedningar hafva fördomt den *)*
och huru tydeligen forbjudes den icke
på ganfka många ftållen uti Uppenba-
relfen? Gud befalte Mofes at fåga til
Ifraels barn: J fkolen icke ftjdlu eller Ijuga,
elier handin fnlfkeliga tben ena med tben
andra. 3 Mof. B. 19: 11. Den vife Ko-

nungr

*) Arifioteks fäger Lib. 4. Etic. Omne menda<
cium pravum & fugsendnm. eft. Themiftoclef
Orat. 4. Mentiri turpiffimum ac liberaii komini
indignum eft.
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r.ung Salomo råknar den ibland de fex
flycken fom HErren hatar, Ordfpr. B.
6: 16, 17. och (åger derfore, ar tben
rdttfårdige dr lognenes fiende , sm’» tben o-
gudaktige fkdmmer och fbtjntdder. Cap. 13:
5. Den ftora Hedningarnas Lårare för-
manar lina Ephefer (ålunda: Ldgger hort
Ihgnen , ocb tnhv fnnnipgen , hvar och en
viedfin nd/lg och upgifver orfaken, ejter vi
årom inhbrdes leima,sr, Ephef. 4:25. och tii
de Collolfer fkrifver hän åter dennakorta
men mårkeliga befallning Ljuger icke for
hvarannan, Coll. 3: 20. och råknar lögnen
ibland gamla månnifkans gerningar, fom
ingalunda anftå en Chriften eller pä nytt
fodd månnilka. Cap. 3; 9. Och må
den väl vara rått fafelig i alla Chriftnas
dgon, når de rillika århindra fig, at den
härftammar ifrån fjelfva mörkfens forfte
den grufveliga mandråparen, och hela
värt flågres fållhers förftörare, o m hvil-
ken fanningenes mun fåger, at hän icke
hlef ftändandes i J'anningene; ty fanningen
dr icke i honom , uran at ban dr lågnaktig
och fjelfva Ihgvenes fader. Joh. §; 44. Den
hårftammar fåledes ifrån honom; i den-
na lögnenes fnara fångade hän våra för-
iia Föråldrar, och med dem hela vårt
Higte, och fådde med det famma et för-
giftigt lögnenes fro i värt hjerta, och
fmickrar ånnu fyndare med et lognak-
tigt hopp om iyckfalighet, juft under

der
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det han leder dem til förderfvet. En
laft, fom få lågt fornedrar ofs och för-
derfvar i tid och evighet, må då vara
högft vederftyggelig i allas vara ogon.

X 7 -

s'* Men, mine Ålikelige! det går hår
ingalunda tilfylleft at vi tale om logn i
gemen ; huru många åro vål de, fom
vilja cller kunna göra deraf en noca
tillåmpning vid hvarje. forefallande fär-
(kilta tilfålle? kanfke vål på någon an-
nan, men alt för fållan på fig fjelfva;
hår fordras nödvåndigt en nårmare ut-
redning af fakenj och huru kunne vi
vål dervid undgä at förft och fråmft be-
trakta fjelfva den orena kalla, hvarifrån
det onda upvåller, det arga och förderf-
vade hjertat, fom Gud ftraxr efter fal-
let få-g vara benäget til det onda alt ifrån
larndomen. i Moi. 8: ii- Om det famma
fåger vår dyre Frålfare: Af hjertat utgä
otida tanfcar, och bland annat åfven/<?//£
vitne och bddelfe, Matth. 15: 19. och få-
ger om dem i den foljande verfen: Tbe
aro tbe ftycke , fom hefmitta månnifkona.
Af den befkrifning vi nylig«n gåfvo på
lögnen kan man lått finna, at den kan
vara både forftåndets och viljans fel;
nemligen forftåndets, då man utur agt
låter en noga underfokning af de faker,
fom man dömmer uti, men viljans, då
man antingen genom fördomar och egen-

kar-
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kårlek leder fornuftet i eri tökna, til ar
förvilla tankekraften efcer fitt bjertas on-
da afligter, eller ock upråteligen och emot
egen öfvsrtygelfe, för at virma lina fyn-
diga afligter, talar tvert emot det man vet

O O 3

faken och fanningen vara. Enfådan våld,
bvarifrån lögnen fafom utur en fpringe-
kålla upvåller, Ovh kånnes rårteligen igen
under namn af vårdslös okunnoghet,
afvoghet, oråttfårdighet och faifkhet e-
moc naftan, måfte fåledes hår aldraförft
i fynnerhet vara förbuden; ty få fåger
Salomo: at HErven hafver en ftyggelfe til
det bjertaf’ , fom meå arga HR uingåy. Ordfp.
B. 6: i6, ig. Tu forghr , fåger årer Ko-
nung David, the lögn.tktiga , och HFrren
hafver en ftyggelfe til the Kodgiruga och
falfka , PC 5 ; 7. och den timmeliga för-
bannelfen öfver dem lyder fä: Theblod•

giruge och falfke (kola icke komma til [in
halfva dlder. Pf. 55; 24. De aro ock en
ftyggelfe för alla goda och årbara mån-
nifkor, hvilka fåja med David: Faljkt
folk båller jag icke i mitt hus , och ljugare
trifvas icke når mig, Pf. 101: 7. och tan-
ka fom Syrac; Jag kan ingen ting få Ula
lida, fom en falfk månnifka, den hän be-
Jkrifver i denföregående verien, och HEr-
ven lider bonom ej heller. Cap. 27: 27.

§• 8.
Sedän vi nu fåledes hafve forft vi-

fat, huru Gud i detta budet förbjuder
falfk-
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fallkheten och den afvogher, fom ligger
i hjertat, hvaraf ali logn hårfiyter, an-
mårke vi vidare, at hår for det andra
i fynnerhet förbjudes ali logn och fallkt
vitnesbörd i ord; ty få fåger den fal.
Luther us; Vi fkole frukta och ålfka Gud ,

få at vi ieke 1:0 falfkeligen heljuge vsr
nafta, och emedan det kan fke både in-
fot och urom domftol, bore vi förft för-
klara huru Gud förbjuder fallkt vitnes-
bord vid domftol ar; dår hålles icke mau-
nifkor s dorn utan HErrans, 2 Crön, 19; 6.
och Ofverheten år af HErranom , fåger den
Vire Mannen i fin Boks 6:te Cap. v. 4.
och Apoftelen Petrus fåger, at hän år
fart de onda til ftraff och de goda tri pris.
1 Ep. 2: 14. Domfiolarna böra fåledes
framfor alt vara fanningenes fåren, hvar-
ifrån ali logn och oråctfårdighet åro för-
vifte. I anfeende hvartill hår förbjudes
förft alla fahka anklagare, hvilka draga
den ofkyldiga naftan för råtra3 at kumia
fkada honom til lif, åra eller egendom,
eller ock uptånka några påfund, at ige-
nom långvariga och oråttmåtiga rårte-
gångar och obilliga påftåenden urmårgla
den fattiga och fredliga nåftan, för at
håmnas öfver honom, för det hän ej
aldcles egenvilligt lårit fig trampa af den
mågtiga, dem HErren mårkeligen be-
fkrifver fålunda: The fkfuta medfina tnn-
gor altjammans logn och ingen fanning, och

fara
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fara alt med väld i landena 3 och gå ifri
then ena ondfkone til tbeu andra -

-

brodev mdertrycker then andra, orZi iw»

fårrader then andra. m. m. Jer. 9: 3,4,
Och pä et annat ftålle hos Tamma Pro-
phete: Man finver ibland rnitt folk ogud-
aktiga, the tber lialla fnaror och gildrefor
männifkorna , at the tnåga fanga tbem. - -

The omgå med ond fiycker, the halla ingen
rått; then faderlofa fram ja the ieke han s
fak ■ - Skulie jag thet icke hemfåka, fdger
HErren; och fkulle min f jäi icke håmnas
uppä jådart folk-, fom thetta dr? Cap. j :

26, 28, 29. Hit hörer ock vifferliga den
oridiga flathet, med hvilken Ofverhetens
betjente och upfyningsmån låmna allmånt
kånda mifsgerningar och tillragande la*
fer oangifna, hvarigenom ondfkan rotar
fig, Guds åra och nåftans vålfård får-
trampas; ofver hvilka HErren ropar for*
bannelfe, då hän fåger; Fe tbem , fom
kalla thet ondn godt och thet goda ondt ,

the ther af mbrkret ljus gora , och af /jufet
vihrker; the ther gora fbtt■ affuro ochfirt
af foto. ET. 5; 20. 2:0 Horer til falfkt
vitnesbord infor råtta, når den anklaga-
de, eller någon af råttfökande förneka
fanningen, til at antingen dölja fitr brott,
eller fortiga fanningen, at vinna en orått-
fårdig fak, eller undfiippa et råttmåtigr
ftraff, eller ock vinna utdrågt i et mål,
fom genom fanningen kunnat fnart af-

Hom.F. yai, IV, St .3, P hjel*
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hjelpas. Så gjorde ingalunda den {Vara
fallna David, då lian ftod til råtta for
fin Gud for linaftora ofvertrådelfer, uran
fvarade öppenhjertigt: Jag bafver fyndat
emot HErranotn. i Sam. 12: 13. Verlds-
liga domftolar aro ock HErrans, och
mifsgerningsmän ftå dår för en allve-
tande Guds ogon, fom ålkar fanning af
dem. En Ananias med fin huftru Saphira
måfte dö på ftållet for det de vågade
dölja fanningen for Petri domftol. Apoftl.
G. 6: 5, och Gehsefi umgålla fin logn för
Elifa med en obotclig fpetelfka. 2 Kon.
B. 5; 25: 27. 3:0 Förbjudes hir åtven
alla fullmågtigas ilibragder, eller få kal-
lade advocat-knep, hvarigenom de an-
tingen upågga medborgare til tvifter och
råttegångar,, eller genom falfkhet oche
logn dölja fakens fanfkylliga befkaffen-
het, eller genom liffc vranga den olkyl-
digas, och ofta den fartigas fak, eller
ock genom flera upfpundna invåndnin-
gar föka utdrägt i faken, för at antin-
gen defio långre få fkatra fin hufvud-
man, eller urmatta fin motftåndare, eller
at hålft upfkjuta någon tid med den o-
lycka, fom en oråttfärdig fak medförer;
på dcm palfar det, fom HErren fade
til Ifrael genom Propheten Amos: J
vdnden rdtten uti galla,ocb rättvifones fruktnti malort , Cap. 6; 12. och på et annat
ftålle: forvanden rdtten i malort, ocb
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fiåten råttvifona neder til jnvdena. Cape
5: 7. Om dem heter der: Fe them, /o«$
gifvu tben ogudaktiga rått får gåfvors /kuli,
och van da tbe råttfdrdigas rått ifrå them.
Ef. y: 22, 23. 4:0 Och ernedau vitnen
för rätra åro egenreligen de, fom genom
fin berårtelfe Ikola uplyfa den i fråga
varande faken, och domen efter Gudä
och naturfens lag beror uppå fjelfva vit-
nesmålen, y Mofi B. 17: 6. fbrbjudas de
hår fårnåmligaft, at inter bära falfkt vir~
nesbörd, det åf, inret gifva någon be«
råtrelfe om faken ännorlunda* ån de
fjelfva fedr och horr, och Vera fant varäj
faledes inret virna hvad dem fjelfva fal-
let i finnet, hunl de ville at faken vofe
befkaffad, eller vånner och gynnare til
viljes, eller efter andras intalan, ellei* for
mutor, eller hvad annan fördommelig
orfak kunde vara at bringa dem från fan-
ningen. Detta blifver folklarticke allenaft
af fjelfva detta Artönde Buders då
Gud fåger; Tti fknlt icke hara falfkt vit-
neshbrd emot tin nafta, utan öck af gan-
fka många andra Skriftenes rum, där
denna flags logn, nåftan den fafeligafte
af alla, hålft då den fned mened bekråf-
tas, alfvarligen af Gud förbjiides. Jag
må allenafl: nåmnä hvad Konung Salo-
mo betygar hifom ,• rierhligen, at Gud
hatar et falfkt vitne, fom icke fkåmmes vid
at tain ihgn. Ordfpr. B. 6: 16,19, Och af
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icke mindre Frälfaren fjelf, åa Apofte-
len Paulus bekråftar detta forbud, Matth.
19: 18. Rom. 13: 9. Och år denna llags
lögn få mycket vederftyggeligare, i det
den, då andra lögner gemenligen fkada
allenaft vårt goda namn och rykre, kari
berofva naftan både lif, åra och egen-
dom, Hvem kan derfore uran rysning låfa
Drottning Ifebels fafeliga anftalt at fkaffa
fallka vitnen emot den olkyldiga Naboth,
fom måfte gå ofkyldigt til dåden, fom en
Guds och Konungens förfmådare. x Kom
B, 21: 11. och den kylka Sufannas åra
beflåckas af lognare, Defs Hift. 2g, 5:0
Forbjudes hår domare at falla en vrång
och orått dora, Hit bör råknas, når
mål fom kunde ftraxt afgåras, for hvar-
jehanda affigters fkull upfkjutas ifrån
den ena rätregängen til den andra ,

el-
ler ock blifva aldeles forlagda. Sedän
höra ock hit alla de domar, fom fållas
af fårhaftande, eller af okunnoghet an-
tingen om lagen, eller målets belkaffcn-
het, fom fkal dömas, då uplysning lik-
vål ftått at vinnas. Vidare höra ock
under detta forbud förnåmligaft alla do*
mar, fom fållas af våld , antingen för
mutor och gåfvor, eller vänfkapsforbin-
delfer, hat eller männifkofruktan, hvar-
igenom olkulden kan fållas, och laften
blifva fri, och äganderåtten tildömmas
den oråttfårdiga inkråktaren. Anteligen

kan
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kan ock under detta forbud begripas de
otidiga bannor, hot, forfmådelfer och
fvordomar, hvarmed råttfokande blifva
i otid öfverfallne af domare, innan de
til fådana tiltal lagligen blifvit dömdaj
ty genom alt fådant forvåndes råttvifan,
Dårom talarKonung Salomo mårkeligen:
Then Jom then ogudaktiga dhmer godan ,

ocb then fom fordåmer then råttfärdiga ,

the åro båda Hkrranom en ftyggelfe. Ordfp.
B. 17: ij. Derfore heter det bland an-
nat: Ve tbem Skrzftlardom, fom orått lag
gora, ech vrångan dom fkrifva ; pä thet the
[kola vrangia tbens fattigas fak , och bruk*
våld uti the elåndas rått i mitt folk , få
at enkor tnåfte vara theras rof, ocb the
faderlofa theras byte. Ef. 10: 1,2,

An mårke vi, at vår nafta åfven fal-
{keiigen beljuges urom domftolarne. Så-
dant fker ofta af ovarfamhet eller en
eläk vana at ljuga; når man ej tilvånjas
fran barndomen at göra (kilnad emel-
lan fanning och lögn, når månnifkorna
låra fig at pladdra mycket utan urfkill-
ning, nu om et, nu åter om annat,
och ofta genom foråldrars och andras
yttrade vålbehag at åhöra fådant, ledas
långre och långre in uti detta tungans
raferi, fom igenom öfning kan gå ånda
til en fårdighet at ljuga, få at lögnaren
fjelf en gång icke vet dåraf, eller mera
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kan gora någon fkilnad emellan fanning
och logn, hvilket en bedröfvelig fårfa-
jrenhet ofta åfvertygar ofs om. Och hvem
sngär väl et fådant tai? Bland oråkne-
Jiga åmnen, fom falla på deras oroliga
tungor, år vål nåftan, defs åra och gö-
mål de vanligafte, fom dårvid ej annat
kunna än ofta blifva fårade. Sådant
(ker icke eller fållan af hogmod, då
den ftålta, fom allena vill fynas ofver
andra, nyttjar fin forgiftiga tunga at flä
andra utur brådet, och kan ej fordraga
at någon annan blefve hedrad och be-
romd an hän fjelf, famt år derfore får-
dig, at med allehanda falfka fkuggor för-
rnörka den fanna och ofminkade dyg-
den. Ofta hånder ocks at nåftan belj%i-
ges af idel arghej, ril at flåcka fin harm
eller håmnas på lina ovånner. Men hit
horer ock råtteligen det omårreliga eller
ofanfårdiga berom, hvarmed fomliga
taga fig fqre at uphoja fina anhoriga,
våqner eller vålgårare, at dårigenom
forvårfva dem et anfeende, fom dem ej
med råtta tilkommer, och et förtroende
bland medborgare, hvarigenom de få
nåftans egendom under fin vård, eller
genom lån om hånder, den de dock ej
kunna forvara- at fkaffa dem ämberen
och befordringar, dem de ej vederbår-
ligen kunna beftrida, eller at hjelpa dem
fil rika, fornåma och lyckliga giftermål,

dem
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dcm de ej aro vårde; hvilket alt inter
annat år, än at kalla det onda godt och
göra fört af furo, hvaröfver HErren icke
mindrc ropar ve, ån då man kallar det
goda ondt och gör furt af det föta Ef.
5: 20. Det heter, at falfkeligen bedrbfva
the rättfårdigas hjertan, och at ftyrka the
ogudaktigas händer. Hef. 13; 22, Och mä
här ingalunda gålla hvärken for Gud
eller månnifkor ril forfvar af et bedråg-
Jigt beröm , vår förbindelfe med den
berömda genom blodsband, vånfkap eller
vålgårningar; ry et fådant upforande leder
fnörrått at genom hans uphjelpande ftjelpa
och 1fkada fiera olkyldiga medborgare,
fom alt fundt förnuft måfte ryfa före.
Vidare må vi ock råkna hit det Ijugande,
fom {ker med åtbörder, då man genom
et behageligt och intagande vånligr um-
gängesfårr, uran at fjelf verkeligen hyfa
nägon upriktig vånfkaj?, fkaffar och
tilvinner lig fin godtrogna nåftas kårlek
och förtroende , dem man likvål i lirt
eget finne föraktar och beler, och dår-
igenom ofta ganfka fkendeligen bedra-
ger den menlöfa naftan. An må vi ock
omnåmna det bedrågeri, (om fker blott
genom ftillatigande, hvilket fynes inne-
båra et lugnt bifall och famtycke til det
onda fom talas eller för hånder hafves.
En illgårningsmah och en belackare har
ögonen omkxäng fig på de närvarande,
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ooh mårker noga tned hvad begarlighet
hans logngods anammas: kan hän i de
nårvarandes ögon låfa det vålbehag hvar<
med de emotraga hans lafter och för-
fraådande, eller åtminftone den jämn-
finnighet hvarmed de fårdraga dem, år
hän genom fådant ej allenaft upmtmrrad
at oforfynt den gången utprångla alt
fitt fårgiftiga kram, uran åfven at förfe
fig med nya och ttora uplag af deffa
tfggelfer, at pä lika fåtr framdeles gåra
bruk af; hvaremor et alfvarfamt mifs*
noje ytrradt med ord eller årborder och
en torklarad affky for nedrigheter ftop-
par ftraxt munnen på belackaren, och
bringar den lidcrhga til nägon efter-
tanka. Hvaraf fes, at et ftillatigande vid
fådant, oker fqvalrares djsrfhet at be-
Ijuga fin nafta, fom derföre i detca hii-
det alfvarligen fårbjudes; derfåre har
Gud befalt och fagc: lu /lait ftraffa tin
nafta , pa thet tu icke jkai lida för hans
fkul , 3 MoC B. 19: 17. men ingalunda
med god mine låta honom bedrifva ondt
mi din åfyn; ry det heter, at gåra ftg
delaktig i annars tnans fynder , hvilket A-
poltelen Paulus troligea varnar fin lår-
junge Timotheum före, 1 Ep. 5: 22.
Der fore fåger ock Johannes : Then benom
lålfar , det år, umgås vånligen och fsr-
troligen med den ogudaktiga, hän år del-
aktig i hans onda gärningar. % Epift, 11.
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Och jag forfåkrar, mine Alfkade, at det
ftår illa hl boks for Öfverfta Preften Eli,
och alla flata och klemiga foråldrar, när
de vid fma barns odygder icke en gång

Je Ula på them tberfåre. i Sam. 3: 13.
Sluteligen förbjudes hår åfven at fåtta
tro hl de vrånga befkyllningar vi af be-
lackare hora om naftan; ty få fåger
HErren; Tu fkalt icke tro Ihgnnktigt tai,
få ot tu gor enot.n ogudaktigom biftånd och
varder et vrängt vitne. 2 Mof. B. 23; 1.
J anfeende hvartill det blifver hogft an-
gelåget, at noga kanna deuralandes fregd,
at profva ordningen och fannolikheren
af hvad hän talar, jemfora hans berät-
telfer med hvad man förur med full
vilshet vet om den belackade, och ån-
teligen neka fitt famtycke til det fom
rörer näftans ära och goda namn, få
långe rils man af alla omftåndigheter
fammantagne måfte fulleligen derom öf-
vertygas.

§. 10.
For det tredje förbjuder Gud i detta

budet i fynnerhet at förråda naftan; ty
fåger den fal. Lutherus: vi fkole få frukta
och åhka Gud efter det åttonde budet,
at vi icke forrade vår nafta; det år, intet
af låttfinnighet, högmod, girighet eller
hat uptåcka något fådant, hvarigenom
naftan , fom fortrodt ofs något, kunde
tilfiyta någon fkada, dår Guds åra och
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vin medmånnifkors vål icke fådant af ofs
urkråfja. Hir höra flera vederftyggeliga
foretaganden, fåfom at genom lift och
en forftåld redlighet ftjåla fxg til fin
riåftas fårtroende, at genom eder och
forfåkringar gora honom ån mera for-
fåkrad derom, och at fedan mifsbruka
det famma til en annans fordårf; hvil-
ket intet annat år, an at genom lift låcka
fin broder at lemna fitt vapen i fin fi-
endes hand, fom fedan fårar den obe-
våpnade med fitt eget fvärd. Fortroen-
det år hågft oumgångeligt til en lycklig
fammanlefnad med månnifkor, och vi
finna huru upmuntrande det år for ofs
fjelfva, at hafva någon den vi kunne
6pna vårt innerila förej mifsbruket af
dctta vårt fårtroende heter fåledes får-
råderi; och fker forft då nåltan den vi
fortrodt ofs år, tilfogar ofs någon fkada
genom det hän röjer vara anflag, hem-
liga goromål, fel eller anlåggningar,
Derom fåger Salomo: Uppenhara icke eris
mnars bemlighet. Ordfpr. B. 25 : 9. Och
en hnktalare rbjer hvad hän hemligen vet ,

men then et trofnfi bjert/i hafver hm dål-
jer thet. Cap. ti: 13. Och det år högft
beklageligt, at en Rodocus ån bland vår
tids Chriftna hafver minga broder, 2
Macc. B. 13: 21. For det andra forrå-
das ågodelar, riken, ftåder och fåftnin-
gar } at antingen forvårfva fig åra och
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rikedomar, eller at håmnas formenta
ejnfkilta oforråtter; hvarpåtidebockerna
upgifva de bedrofveligafte vedermålen.
For det tredje forrädas vi til våra egna
perfoner, då forrådaren med lift antin-
gen lemnar ofs i våra fienders hånder,
elier ock fjelf genom fina illgrep {ka-
dar ofs, Hvarofver HErren kiagar ge-
nom Propheten, och kallar fådana en
nrg hop , ther then ena hrodren mdertryc-
ker tben \andvo , och en van fårräder then
andra, Jer. 9: 2, 4. få at en Simfon mä-
fte blifva et rof for the Philifteer genom
Delila; Dom, B. 16; 18. och JEhis fjelf
for olverfta Prefternas blodtårft, genom
Judae Ifchariots grufveliga forråderi. Luc.
22: 47. For det fjerde fker ock for-
råderi med andras bref, då de olofligen
upbrytas och nyttjas at fålla någon med,
eller ock at urfprida de hemligheter,
fom uti dem blifvit ols fortrodda. Den-
na förråderis laften år få vederftygge-
lig, at hedningarna hafva ryft for den
famma och kallat den aldeles omånfk-
lig, och råknar Syrac den (amma ibland
de tre forlkräckeliga tingen fom åro
vårre ån fjelfva doden, Cap. 26:5,6,7,
hvarfore hän ock fåger, at falfke och
arge munnar aro jorhannade, Cap. 28: t5.
Och alla tiders Hiftorier båra mångfal
liga vitnesborder derom, huru denna
förbannelfen folgt forrådare tåtr på hå*
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lama; hvarunder likvil en ordentelig
angifvelfe af grofva lafter, ellei* uptåc-
kande af de ogudaktigas råd at gåra
någon fkada, ingalunda bor begripas.

§. 11.
Lutherus fåger vidare i fin forklaring

öfver detta budet, at vi icke bora bak*
tala vår nåfta; hvilket £r det fjerde fom
HErren hår i fynnerher förbjuder, det
år, at fåila et vårre omdåme ora nåftan
i hans frånvaro, ån i ogonen. Baktala-
ren år gemenligen liflig och hai då hän
talar med den andra; hän rofar honom
i ogonen, men få fnarr hän vånder ryg-
gen ril, fvårrar hän honom på det fvå-
rafte. Alla hans gorornål, hans ord, åt-
border, klåder, til och med hans affigter,
alt håcklas på det kårlekslofafte; hans
fel befkrifvas vidlöftigr och afmålas på
den vårre lidan; de ofkyldiga tadlas,
och fjelfva hans goda gerningar for-
Jdenasaf foreburna onda aHigter: då måfte
hans gudaktighet få namn af fkrymteri;
hans tålamod och fagtmodighet heter då
en falfkhet, hans lårdom et grål, hans flit
och arbetfamhet en girighet, och hans
allmofor fågas fke blott af årelyftnad,
och få vidare. Med et ord: ingen ting
får låmnas oradladr; och om hän ej al-
tid vågar at mfpy detta fitt etter uppen-
barligen få långt fom hans arga hjena
det onfkar, gor hän det under do!t namn
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med allehanda fmådefkrifter, defn hän
i londom utfprider. For fådana bakta-
lare varnar derfore Salomo; Ordfpr, B.
20: 19. Och Syrac fåger märkeligen;
Gisfeln gor ftnmor, men en ond tanga Jon*

derflär ben och altjammans ; och månge am.
faihe genom fvärdsågg , men aldvig la mnn-
ge, fom jor mida tnngor, Cap. 28; 21,22.
Derfore tilralar Apoftelen Paulus defla
baktalare och fåger: Ho åft tu y fom do-
vier en nnnars tjenare? Rom. 14: 4. Och
Jacob frågar med famma ord; Ho dft tu-,

fom domev en annan? Cap. 4; 12.
§• J -

Ånteligen och för det femte förbju*-
der Gud at komina ondt rykte på vär
nafta, det år at genom helt ofanna och
aldeles updiktade belkyllningar forklena
nåftans goda namn och rykte. Kållan
til denna laft år et argr och afvunds-
fullt hjerta, ty Paulus fåger mårkeiigen,
at kirleken förtårnas icke, ocb tånker intet
argt. 1 Cor. 13: 5. Men dår vreden år
i hjertat, dår tånker man uppå, huru
man må fkada gora, och då måfte åf-
ven tungan tjena til et mordvapen, at
icke allenaft fvårta nåftans göromål ge-
nom baktal, uran at åfven angripa nå-
ftans goda namn och rykte med uppen-
bara lögner och forfmådelfer; riivitä ho-
nom ofårfkylt hvarjehanda flags lafter
och nedrigheter, for at aflkåra honom

des.
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den åra och aktning hän annars äger
bland medborgare, upfpinna fjelf alle-
handa flags falfka rykten, eller ock up*
fnappa dem af andras mun , och mad
begårlighet utfprida dem fedan bland
andra. Konung David liknar denna laffc
vid en cld i enebärsträ, och beder inner-
ligen lin Gud, ar hän ville frålfa honom
ifran lognaktign munnar ocb ifrån falfka
tungor. Pf. 120: 2, 4. Hän kallar dem
lejon, och fåger: jag ligger med minä
Jjdl ibland lejon - - theras tänder nro fpjut
cch pilar , och theras tnngcr fkarp fvnrd.
Pf. 57: 5. Hit horer ock at med en god
mine kunna alhora fådana forfmådelfer
och mordlkåtr, uran ar modåga dem
och taga nåftans åra i forfvar, eller år-
minftone gifva fitt mifsnoje dårofver ril-
kånna; hvilket alt uttryckeligen af Gud
forbjudes, då det herer: Tu [kait tcke
vara en baktalare ihland titt folk • -ty
jag är HErren. 3 Mof B. 19: 16 Och
Apoftelen Petrus formanar och fåger;
Sä lågoer nu bort ali ondfko och alt fvek ,

- - och afvumf och alt fortai. 1 Ep, 2; 1.
Och Jacob 'fåger: Fortaler icke hvaran-
nan kare hröder. Cap. 4: Ir. Derra råk-
nas af Apoftelen Paulo ibland de veder-
ftyggeligafte och hednifka lafter: Rom,
1: 30. Ja den år åfven af alla årbara
hedningar anfedd for en ftyggelfe j och
Syrac yttrar lig mårkeligen om den,

då
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då hän fåger: En tjuf år en fkåndelig ting,

me n en belackare år mycket Jlemmnre. Cap.
5 : 17. Hän förmanar hvar och en at
taga fig til vara för den famma, och
lågger et kraftigt fkål derril då hän
fåger; Belackare komma på åndalycktone
til [kani. Cap. 6 : x. Vålfignade i HEr-
ranom! den’är ock en aldeles djefvuhk
och förfmådaren iklåder fig aldeles hans
vederftyggeliga geftalr- ty hän var den,
fom med lögn förfi- fvårtade Guds eviga
fanning for Eva, til en obotelig olycka
för hela vårt llågte. x Mof B, 3:4, 5.
Han belkrifvcs fom en belackare på den
trogna och tåliga Hiob, Cap. 1:9. 2: 5.
och heter ån the trognas åklagare, Upp.
B. 12: 10 och derföre af fjelfva (annin-
genes mun kallas en mandråpare af be-
gynnelfen och lögnenes fader. Joh. g: 44.

§• 13-
Sednare Delen.

Lårom ofs jnu, Ålfkade i HErranom!
vånda efter låfven vår upmårldamhet
for det andra til det, fom HErren hår
befaller. Då lögnen på ena fidan i ge-
men förbjudes, fom vi nyfs hört, få år
klart, at motfatfen, det år fanningen, på
den andra alfvarligen befalles ; ty få få-
ger HErren: Thetta år tbet J gora fko-
ien: hvar ocb en ta/g fanningen med tben
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mdva; ocb dåmmer rätti ocb fkajfer fr id
i edrom partom. Zacb. 8-' '6. Det famma
förmanar ofs Apoftelen Paulus ril, då
han Utter lågn och fanning emot hvar-
andra och fåger: Lagger bort fågnen, och
taler Janningen hvar och en med fin "nafta.
Eph. 4: 2s. Derföre finne vi ock fan-
ningen vara på flera ftållen i den Heli-
ga Skrift beledfagad med hårliga nåde-
löften. HErren låfvade, at de Tkulle fa
ho i hans hydda ocb blifva på hans beliga
berg, fom gjorde rått och talade fanningen
af hjertat. Pf. 15:' 1, 2. Och then fom van-
drade uti rättfårdighet och talade thet rått
var , thet år fanning, han fuulle, fåger
HErren, bo i hbgdene, och klipporna fkutle
vara hans fålie ocb befkydd, ocb hans brod
fkulle varda honom gifvit. Ef. 33: xy, 16,
Men vi mårke vidare, at til denna fan-
ning höra fornåmligaft foljande fyra ftyc-
ken, nemligen, 1:0 En noga och ovål-
dug underfökning af fakernss famman-
hang, fom angå naftan; noga bor den
vara, få at man icke fårhaftar fig at ta-
ga iina egna eller andras tankar for på-
jiteiiga, förån man noga pröfvat faker-
nas befkarfenhet ; den måfte ock vara
ovåldug, (å at man icke vånder fina be-
grep efrer det man antingen af vånfkap
eller hat och afvund vii hafva dem, utan
fom fiken fig verkeligen och i fanning
forhåller, och derefterbor hjertats öf-

ver-
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verrygelfe ftadga lig hos ofs. 2:0 Bora
i folje af denna vår upriktiga öfvertygelfe
våra åtborder och umgånge med nåltan
åfven vara redeliga, det år, vånliga, alf-
varfamma och upriktiga, få at vi aflåg-
ge ali falflkhet och bedrägeri,at dårmed
forföra en godtrogen naita. 3:0 Men
fom derra budet förnåmligaft fyftar der-
på, at ftyra rungan, få fordras hår åf-
ven hufvudfakeligen fanning i ord, hvar-
til hörer at vi ej rale annat ån hvad
hjertat redeligen tänker, och at tankan,
fom nyfs nåmdes, kommer ofverens med
faken fom vi tale om: öfverensftåmmer
icke munnen med hjertat, få år fannin-
gen borta, och om ofvertygelfen år
falfk, och ralet dårefcer, få år talet lika-
ledes lögnaktigt och falfkt. Denna fan-
ning fårpliktas vi dl få vål infor råtta,
fom i dageligt umgånge , och åfven i
fkrifter, hvilka ej annorlunda kunna an-
fes ån tai, hållna for alla dem, fom låfa
dem. Domftolarna (kola i fynnerhet vara
fanningens Täten, Derfore fåger Syrac
om parter: Bekån fri tbct ratt år , når
vian folket hjelpa fkai: ty igenom bekån•

nelfe varder farmingen och råtten uppenbar :

Tala icke emot Janningen, utan låt hänet
bfver ti g gå ,

om tn i faken hrotjlig åfl.
Forjvara fanningen intil doden;fåfkal HEr-
ren Gudflridafor tig. Cap. 4: 28, 29,30, 33,
Den fordras få mycket mera af vitnen,

Horn. F. Fol, IV, St: 5. a eme-
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emedan HErren förordnat, at i tvegge
eller tregge vitnens mun[kola alla faker (ia.
5 Mof, B. 19: 15. Och Frålfaren fåger
fjelf, at tvegge mämifkors vitnesbord, är
Jarit. Joh. y: 17. Och ånteligen fordras
den ock hufvudfakeligen af domare; ty
få heter det til dem: Fbrhorer Eclra bvh-
der, ocb dommer rätt emellan hvar vian
och bans bvoder , och fråmlingen; det år,
efter fakens fanfkyliiga beDcaffenhet, 5
Mof. B. 1: 16. och vår JEfus fåger til
domare: Dåmmer icke efter anfigtet , utån
dommer en rätt dom. Joh. 7: 24 Men den
bör ock finnaå utom domftolar i famral
och i (krifter; ry få fåger Salomo: Kop

fanningena och fälg icke bort herne. Ordfp.
B. 23: 23. Och hos Propheten Zacharia
heter det: Sd fäger HErren Zebaoth: älfker
(illennji farmin g och frid. Cap. 8: 19. For
det fjerde fordrar HErren af ofs fanning
åfven uti gerningarna, det år at vi uti
ali ting handia redeliga med vår nafta,
och bevifa honom trohet och fanning
i förbund, och bemöta honom med kär-
jekst jenfter af et upriktigt hjerta, och
åro få af fjål och hjerta fanningene til-
gifna, at den fått heh och hallit foda
ofs på nytt, och gifva ofs hog och for-
tnäga at vandra uti fanning och gora
det godt år, åfven emot vår nåftaj och
det kallar Frålfaren at gora fanningen,
dä hän fåger; Hvar ocb en fom Ula går,

hatar
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Ijujet i *
- then fom går finnin-

gena han komnter til ljufet. Joh. 3; 20, 2i4

t)ch Apoftslen Johannes talar dårom få-
lunda: Then tber jag käntier Guds
ocb halitr iekehan s Intä , få at hän van-
drar i. en olkryrntad kårlek, hän är en
ljugare, ocb i hoitoni år icke fanningen.

1 Ep. 2: 4e och på et annat ftålle fäger
famnaa Apoftel, at de fom vandra i mbrk-
rec, och lefva ogudaktigt, de göra icke
fanningen. Cap. i* 6. och formanar der-
fore lina trogna: Min burn , älfkoms icke
med ordotn eller tungone, taan med gerning
och fanning . Cap. 3; ig, Och i Brefvec
til fin ålfkeliga broder Gajus betygaf
hän, at hän ir.gen flårre frögd hnfver , åit
then , at hnn horer fina burn vandra 1 fan-
ningene. 3 Ep. 4. Grunden til detta Guds
ällmånna fannings bud ligger uri Guds
egen eviga och oföranderliga fanfärdig-
het; Ty 'alle HErrar/s vågar aro godbet
ocb fanning fäger David Pf. 25; 10. Det
famma inneholt åfven Mofe och Lämb-
fens lång, den Johannes horde hclgo'-
nen fjunga, dår det herer: HErre Gud
alsvdldig! vdttfdrdige och f anne aro tina
vägnr, tn helgonens Konung. Uppenb. B.
s 5; 3. Skul/e hän da [dja ndgot och icke
ghrnt ? Skulle ban ndgot tala ocb icke hallat ?

4 Mof. B. 23 : 19. Då lagen nu inret an-
nat år §n en aflkrifr af Guds heligher,
den hän lemnat månnilkom, genorn hvil-

kens
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kens åtlydnad den förlorade Guds lik»
het kan vinnas, få har ock fanningenes
Gud ej annat kunnat ån dåruti fordra
fanning af ofs, och kan denna fordran
intet annat ån vara lika evig och oför-
ånderlig Tom Gud fjelf, och til följe
dåraf för ofs til den efcerlångtade lyck-
faligheten, Tom beftår i Guds likhet,
aldeles oumgånglig.

§• I 4’
Men den fal. Lurherus fordrar hår i

fynnerhet, at vi forft fkola urfågta vai-
naita; det år: vi fkole taga vår nafta, hans
goda namn och godarykte i forfvar. Ingen
ting hånder ofs oftare an at höra vår nafta
och jemnChriften baktalas och forklenas
af andra: då år ingalunda tid for en rått
Chriften at afhora fådant med bifall och
något yttrat vålbehag, utan ofs åligger
at på alt möjeligit fätt urfåkta honom.
Hvarvid vi likvål böra mårka, at det
ingalunda bor fke genom lågn, utan
aldeles vara grundat på fanning, få långt
den kan ofs vara bekant. Detta urfåk-
tande hårflyter vål helt och hallit ifrån
kårlekens och fanningens kållor, men
utöfvas dock olika efter olika forefallan-
de tilfållen. Dertil hörer, at på fannin-
genes profften underfoka de emot na-
itan anforda befkyllningar. Man tager
i dagligt tai ofta lofa rykten, blotta mifs-

tan-

4'' ] 230 [



tankar och vål uppenbara fienders f6r-
fmådelfer for fanning: man frågar foga
efrer huru de pafta in med tiden , och
flera omftåndigheter, eller huru trovär-
dig fagesman man haft, uran baktalar,
tror och dömmer; hår bor urfåkrandet
fke genom ovålduga prof, få at alt det
fom icke åger ali den vifshet fom en
rårt fanning bör åga, fkal, om icke al-
deles fornekas, dock fåfom ofakert fåt-
tas uri tvifvelsmål, och det orimmeliga
fom lågges naftan til laft, fom en logn
rodjas utur vågen. Men vi dommas icke
af vara medmånnifkor allenaft for våra
gårningar, utan ty vårr oftaft åfven for
vara affigrer, hvarigenom verkeliga fel
blifva afmålade mångdubbelt ftorre, och i
fig fjelfve oikyldiga gårningar tecknade
tned laftens ftåmpel. Hår fordrar kår-
leken åter at en fannings ålfkare bor
undanrödja fadana gifsningar, och mot>
faga det arga hjertats ogrundade utråk-
ningar, intet fjelf fåtta tro til dem, utan
hålre efrer kårlekslagen uttyda alt til
det båfta; och dåremot uphöja hans dyg-
der och välforhållande, men de vårke-
liga felen, fom ej utan motfågelfe af fan-
ningens röft kunna dragas i tvifvelsmål,
bora åter fåfom månnifkligheter eller
öfveriiningar urfåktas och förlåras. Sy-
rac talar hår om mårkeligen: Lät tig
icke tycka for klok vara } få at tn ftrajfar

Q 3 hvar
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hvar man, det år; inbilla d'g icke for
mycket fjelf, lyft dig icke i dina tankar
iå högt öfver alla andra, få at du icke
tai någon annans beröm , uran mäftrar
alla: ly en jadan fbrgiftig männifka fka-
dar fig Jjelf-, ocb vnrder finom avannoin
til fpott. Cap. 6: 2. 4* Vi låfe om Jona-
than, når hans fader Saul befalte dråpa
den oikyldiga David, tog hän honom i
förfvar , och iade; David bar ju intet
InUtit ti g emot , ocb hans gärningar aro
tig ganfka nytfigo, hän bevifte huru Da»
vid värit trogen i Konung Sauls tjenft,
ocb förvårfvar honom en ftor feger of-
ver the Philifteer, och fåger; Hvivilt tu
ta fynda på < t ofkyldigt blod, fd at tu drä-
■per David utan fak? i Sam. 19 :4, 5. Och
tänk, at Apofteleu Petrus åfven få långt
fom möjeligit var för fanningen, urfåg-
tar Judarnas fafeliga mord på Frålfaren,
då hän iåger; Kåre broder , jag vet vdlt
at J thet gjordt hafven af fakunnogbet ,

fåfom ock edre öfverfte. Apoftl. G. 3: 17.
Derföre fåger ock Apoftelen Paulus hår-
om rårt vackert; Kärleken förtornas icke ,

ban tanker tntet argt. Hän gläds icke of-
ver orättfårdighet, vien ban jrbgdar fig bf-
ver fanningen. 1 Cor, 13: 6. och HEr-
ren fjelf tilfåger en rik nädelön åt den ,

fom medfine tungo icke fbrtalar , ocb icke gbr
fin nafta ickefin nafta utan

wrfåktar och forivarar honom. Pf. 1s: 3.
§•
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§• «y.
Det andra, fom hår i fynnerhet be-

falles, år at tanka och tala godt cm na-
ftan, och vånda ali ting til thet båfta.
Denna plikten ftår vål i en nåra gemen-
fkap med dcn här nåft forutgående,
men fynes dock pä det fåctet kunna
betraktas fårfhild, at dä i det forra om-
talas vår fkyldighet at forfvara nåftans
goda namn och rykte, når hän af klaf-
faren varder oförlkylr fortalad, få år-
hindras vi hår om vårt eget hjertas och
tals befkaffenhet emot honom, nemli*
gen at tånka och tala godt om honom.
Och påminner Lutherus hår rätteligen,
at vi framför alt fkola forft tånka godt
om naftan, ry fker det icke, få blifver
det aldrabåfta tai icke annat ån en for
Gud och månnhkor hogft vederftygge-
lig lågn och et bedrigeri. Men dertil
fordras at med en upriktig ofvertygelfe
kånna fitt eget intet, och af fina dage-
hga fel och fvagheter, dem man fer och
årkånner, forodmjukas uti fitt eget hjer-
ta, få at vi, efter Apoftelen Pauli för-
maning, icke halle mycket af ofs Jjelfva ;

utan halla ofs lika med them fom ringa aro,
och icke halla ofs fjelfva for kloka. Rom.
iz: i6; utan med famma Apoftel håldre
råkna ofs for flbrft ihland fyndare , i Tim.
i: 15. fom derfore med vördnad bdmju-
kar fig under Guds maktiga hand. 1 Pet. 5; 6.

0.4 I
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I detta tilftåndet kan månnifkan fårft
rått tanka godt om fin nåfta, det år,
blifva varfe hos honom några fullkom-
ligheter, dem man hogaktar och ålfkar,
ty annars ftår nåftan gemenligen vår
egenkårlek i vågen och bortfkymmer
det ilolta hjertats efterftråfvade åra och
anfeende. Hos en ådmjuk och redelig
gran(kare upte fig många omftåndighe-
£er hos andra, dem hän ej annat kan årt
hogakta; fåfom defs kropps och fjåls
formögenheter, det vårde hän fått af
iin Forbarmare, Tom igenloft honom med
fitt blod, den delaktighet hän genom
trona undfått af denna frålsning; eller
om hän ej ånnu kömmit dertil, den nåd
fom honom ån ftår til buds, och den
uphöjelfe hän igenom defs anammande
kan komma tik och åtminftone den obe-
gripeliga Jångmodighet hvarmed fjelfva
den råttfårdige Guden bevårdigar ho-
nom hår i nådenes tid, defta och otaliga
flera omftåndigheter båra leda ofs, at
i alla fall tanka godt om nåftan , och
Ingen år fannerligen få ufel och ond,
at hän icke i denna vågen förtjenar vår
hågaktning, och fåledes både böra och
kunna vi tånka godt om nåftan, hvar-
före Paulus åfven iåger, at karltken tän-
ker intet argty i Cor. 13: 5. och förmanar
derfåre fina Philipper ialunda: Kåre bro-
der t hvad fani dr, hvad ärligit år % hvad

rått^
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rått-, hvnd Ijufiigit, hvad vai lyåer - - ocb
dr något läf, tänker ther efter, Cap. 4: 8-
Af detra goda hjertats fatabur åligger ofs
fedan at åfven båra fram godr. Matth.
12: 35. der år, tala godt om vår nåfta.
Ty fåfom Gud fatc tungan at vara hjer-
tats tolk, åligger ofs åfven, at igenom
godt tai opna det famma för andraj få at
vi både i nåftans når-och frånvaro omtala
och yppa det goda om honom fom vi
tånke; hvarigenom vi tilvinna ofs hans
och alla andras kårlek ock hogakrning,
hvilket likvål bår vara ovåldugt och
med fanningen ofverensftåmmande; det
bör ock vara allmånt, få at värt beröm
ej allenaft rorer en och annan, for at
upfåtta honom ofver andra. Men hum
år det möjeligit, tånker et ftålt hjerta?
man måfte vål göra Hcilnad på dygd
och laft; hnru kan man tånka eller tala
godt om en uppenbar fiende, en be-
lackare och mifsgerningsman? Jo, min
Chriften, det låter vål göra fig uran at
krånka fanningen: ho vet om icke du
til åfventyrs gifvit fjelf anledning til
fiendlkapen? Hvad år det för ifver du.
hafver, at vidloftigr befkrifya och pä
det fvartafte afmåla hans fel? Ar du icke
juft deruti belackarens broder? och hvad
forifrar du dig ofver hans fel? fer du inga
hos dig fjelf ? Intet få grofva menar du,
fom han§; jagfvarar; ofta långt gröfre om

Ct S du
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du ftåller dirt hjerra for en allverande
Guds ögon; men låt vara de åro min-
dre, de åro dock fordommelige. Vål an,
du år då icke i någon hufvudfak ftort
båttre ån den laftade naftan; och likvåi
vilie du at raan fkulle tanka och tala godt
om digj (å gack o! månnifka och gor
du fammalunda med honom; ty kärleken
ir tålig ocb mild, kärleken afvundas intetj
kårkken fkalkas ban upblåfes icke -

-

ban fordrager ali ting, ban tror ali ting,
ban boppas ali ting > ban lider ali ting.
i Cor. 13:4,7. och fåledes efter Do&or
Lutheri ord åfven vånder ali ting til
thet båfta. Ej cller må vi rro, at elettä
vårt bemodande fkal vara fruktlöft; nej
ingalunda, ty ingen ting i verlden kan
fåkrare förvårfva ofs et allmånt fortro-
ende ån at tanka och tala godt om an.
dra; ty få fåger Syrac: Tben (om ali ting
til tbet båfta Wtyder , ban gor fig många
vänner, ocb tben (om talar i fakene til tbet
bäfta, om bonom talar man ock thet bdfta
igen. Cap. 6: 5. Och fi, mine åhkelige,
detta år råtta nyckelen til det af ofs
få hogeligen efterftråfvade goda rykte.
Penna dygd låttar och förnöjer i(ven
ganfka kånbart vårt eget hjerta. Då kär-
leken år en ljuf f jålenes kånfla, och for-
fåtter ofs i en flags likhet med Gud,
fom år f jelfva kärleken, och ofelbart
urgår ali lyckfalighet i tid och evighet,

men
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men argher och afvund fråta fig fjelfva,
få år ock klart, at i fjelfva månnilkliga
umgånget år det ljuft at liika, och at
lanka och tala godt om andra, och hela
vår fammanlefnad, fom forekommer män-
gen ganfka fvår och tråkig, år for en
lidan hei Open, kår och angenåm.

§• *6.
Tillåmpni ngen.

Ser, vållignade Åhörare! få leda alla
HErrans bud ofs til lyckfaligheren, och
jgenkånnen hår Hans eviga godhet, fom
juft til defs befråmjande gifvit qfs lin
lag, och huru hän åfven i derta Atton-
de Budet rydeligen utllakar ofs vågen
dertil. Vi vote fannerligen icke långt
ifrån et paradis på jorden, om derta
buders plikter blefve noga iakttagne af
defs inbyggare j men, hvad fer jag?
lognens fader, fom genom det iilfundi-
galte bedrågeri rykte vara förfta förål-
drar ifrån iin Gud, planrerade med det
famma i det förderfvade månnilkohjer-
tat et förgiftigr lögnenes fro, fom gror
i flere tufende nedftigande llåkter; det
underhålles af et i hjerrat inrorat hog-
mod och en blind egenkårlek famt ut-
fprides i ftor omnoghet genom tungan,
och til hela vårt llägtes obclkrifveliga
olycka ofverfvåmmar alla jordens för-

nufti-
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rmftiga inbyggare, för at £a godt Tom
fårdrånka dem i elånde. Lögnen, detta
vederftyggeliga fatans fofter, våxer be-
klageligen ofver alt. Jag må icke ens
i dag taia om dan logn, Tora år rådan-
de i den ftora Gudens dyrkan, då maa
med fitt hjerta viker ifrän HErran, e-
huru ftorre delen nalkas honom med fin
mun och hedrar honom med fina låp-
parj hvarfåre hän ock hatar deras ny-
månader och års - högrider, och år ledfe
vid deras Sabbater, få at hän intet orkar
lida them. Ef. x: 14. Man må allenaft
Uuta deraf, at når de få våga båra lågn
fram för en hjertans ranfakare, hvad
Ikola de vål icke mera gora der for
månnifkor. Sjelfva domfåten åro, Gud
näde få vifst, ingalunda dårifrän befria-
de: ofta angripes fjelfva olkulden, och
mifsdådaren går fri; en famverslås djerf-
het rojer fig hos lagbrytaren, at forneka
fitt brott, lögn och menederi hos vitnen
hafva upvåckt en allmån klagan och o>
fåkerhet. Advocater blifva gemenligen
lagvrångare, fom reta medborgaren til
örlig med hvarandra, för at ti befkatta
fina hufvudmåns ågodelar, och ibland
at Ikifta hela rofvec fig emellan, fom

föroänåa rätten uti malhvt , och ftota ratt-
vifom neder til jordena. Amos 5: 7. Och
om domare må jag klaga med Prophe-
ten Micha: Gode vian åro borta i tbejfo

lande,
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lande , och the råttfdrdige aro intet mer
ibhmd fvlket. - - Hvad Flrfien vill, thet

fdger thet hän fkal gbra honom
en tjenfl igen : #7* vdldige tain efter fin
egen vilja , /a? gSra (kada

, or/? vrängat
bvart the vilja. Cap, 7: 2, 3. Når få dl*
går vid fjelfva domftolarna, dår HEr-
ren på et befynnerligit fåtc låfvat vara
med dem, fom dårvid hafva at fyfla,
hvad fkal då hånda i det allmänna lef-
vernet? Förbund och fårtroende åro dc
band, fom förena månnifkor til en in-
bordes hjelp och birråde, dårföre ha&>
ver HErren Helgat dem och fagt: Then

fom förbund bryter [kiille hän Jlippa? Hef.
17: 15. Men hvad affeende hafves uppå
iådana förbund; ty huru många tufende
af dem åro icke aldeles ofvertrådde ?

och Zedechias har både bland förftar
och medborgare oraliga trolöshets bro-
der, 2 Crön. B. 36: 13. Simei var inga-
iunda den enda befpottaren. 2 Sam. 16; 7.
De finnas, Gudi klagat, nog bland Chrift-
na. Man fkåms icke at gcnom fmicker
ftjåla fin nåftas förtroende, och til hans
förnedrande utropa på torget hans hem-
ligheter. Ifcharioth har ånnu ganfka
många förråderis bröder, och man nyt-
tjar utan blygd i vår tid hala ord, kyffar
och bedyrelfer om fin vånfkap och tro,
jult då man tånker bedraga. Hvad grund
år de fiåftas vånfkap bygd uppå? Jo,

uppå
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uppå öfverensfiåmmelfe at förfmåda ooh
baktala andra. Man roar fina vånner med
at dikra lögn - befkyllningar; at vrånga
ord, at nptinna och afmåla orena aflig-
ter pä de bafta gårningar. DrifFjådern
til ak fådant år tydelig: det oföråndra-
de och ftålta hjertat vil pä alt uptänke-
ligr fått förtrycka andras åra, for at up«
höja iin egen, och at få lyfa allena.

§• i?.
Vålfignade i HErranom! hvad fynes

Eder om denna mälning? Manne denna
fvarta tafla icke liknar alt för mycket
lynnet hos de flåfta vår tids månnilkor?
Jag vet vifst, at jag nog allmånt vinner
bifall af Eder harminhan; ty knapt fin-
nes någon, fom ej någon tid blifvit et
mål för belackare, och genom andras
lögn och trolöshet måft uthårda mycket.
Men tillåten mig at ftraxt förklara mig,
der jag föga år dårmed belåren, at J af
derta tai ragen Eder ny anledning til et
kårlekslöft nåftans dömande, hvilket at
håmma, likvål värit hufvudafligten med
detta budet och hela vår predikan. Nå-
got annat önfkade jag håldre, nemligen
at månge af Eder hålft igenkånde hår-
under lig fjelfve. Men dertil gifves föga
förhoppning, da egenkårleken på alla
fidor förlkanfat fig Ifarkt, och det onda
hjertat år få fulit med konlfiga invån-
ningar til fin enfkyllan. Dock hvarföre

fkulle
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fkulle vi uphåfva ofs til domare ofver
andra, då ingen kari fåga fig fri från
detta budets öfvertrådelfe? Den fom o-
fkyldig år kafte fritt forfta ftenen på
fin nafta. Men ho år, fom dommer en
annars tjenare? Betraktom håldre folg-
derna af et få mångfalligt falfkt vitnes-
börd. Sanningenes Gud kan ju omöje-
ligen fördraga lögnen: förbannelfen öf-
ver alla hans buds öfvertrådare 5 Mof.
B. 27. år ju foi (kråckelig, och drabbar
fyndaren ofelbart i rid och evighet: låg-
nens fader och uphofsman forvaras re-
dan under Guds råttfårdiga vrede med
eviga bojor intil den ftora dagfens dom.
Jud. 6. Fåfångt må då hans barn hop-
pas et bårtre öde: förrådaren, fom få-
ger i fitt hjerta, det år ingen Gud til,
tror vål icke at håmden fkal drabba;
men en dagelig förfarenhet vifar ofs
huru hans egna onda gerningar förråda
honom: han år plågad for fina med-
månnifkor: hans förftållning år en fnara
for den redeliga, och hans tunga en rako-
knif, hvarmed han affkår andras åra.
Konung David fåger vål: Hvad kan tben
falfka tungan gbra tig? Ocb hvad kan bon
uträtta? Men han fvarar ftraxt: Hon år
fafom en våldigs fkarpa pi/ar, fafom eld i
enebärsträ. Han jåmrar fig derföre der-
öfver, at han måfte bo ibland fädana,
och fåger: Fe mig at jag en fråmling år

ibland
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iVlanå Mefek , orÅ made bo ibland Kedavi
hyddor; thet varder niine jjäl långt at bo
når them fom jriden bata, jag bdller frid }

rnen når jag taga the til at orliga.
Derfore beder hän ock innerligen fin
Gud ooh fåger: HErre, fråls minä fjål i-
ft un Ihgnabtiga viunnav ocb ifråfulfka tango.
Pi* 120. Men ack! ar defla fmådemun-
nar hälft efterfinnade huru myckct de
genom lögnen fkada flg fjelfva: de för-
rorna dårmed en helig och råttfårdig
Gud, och ådraga fig hans hämd i tid
och evigher, och måfie en gång, fkiljda
ifrån fanningens Gud, gå bort i det
ytterfta morkret, at mi et oandeligit qval
göra fålfkap med lognenes anda, den
de Ta fkamligen folgt i nådetiden, Dock
år det icke allenaft denna eviga ham-
den fom förföljer dem; laften har ge-
xnenligen alrid fict firaff med fig, men
nåppeligen någon, fom med få rågat
mått lonar den odygdiga, fom lögnen.
Lögnaren blir fjelf ofelbart et mäl for
andra belackare. Hän affkär andras he-
der, och andra kanfke mera vålförtjent
hans: hän fårar andras goda naran och
rykte, men hän fårar hos alla dygdiga
och förnuftiga med det famma fitt eget:
hän gör andra tili ljugare, men ådrager
fig fjelf med det famma trolöshetens
fvarta fiåmpel. Hän vil arbeta fig up
genom logn och forfmådelfev öfver fina

med-
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medbroder, men juft derföre foraktas
och förkroffas hän af alla. Når nu hår-
til kommer et ondt famveres förebråelfer,
Tom åtfölja laften, och ofra gå til en för-
fmak af fjeifva afgrundsplågorna, få fe
rnine Ahörare, huru högft olyckeliga
detra bucicts öfvertrådare måfte vara,

§■ *B.
Vålfignade i HErranom! J, fom en«

ligit naturens egen drifc, alle fä enhåft
ligt föken lyckfaligheten, gorer det då
icke mera uti få förvånd våg, fom nod-
våndigt mäfte ftörta Eder i olycka. En
biort förnuftig eftertanka måfte öfver-
tyga Edef om defla fanningar, och en
förnuftig fedolåra kan förefkrifva Eder
vackra reglor uti Edert forhållande, men
den igenkånner icke råtteligen roten til
detta onda, ej heller kan den förefkrif-
va de fanfkyldiga medlen til defs for-
bårtrande, och aldraminft gifva några
krafter at redeligen vårkftålla dem. Up-
penbarelfen allena kan hår ratr hjelpa
ofs, och uptåcker tydeligen orfaken til
alt detta onda uti der ofs medfödda hog-
modec och blindheten hvaruti vi alle aro
ftadde af naruren, fom af ofs få liret kan
af egna krafter förbåttras, fom en Eti-
oper kan förvandla fin hud, och en
Pard fina fläekar. Dår få vi uti omvån-
delfep eller nya födelfen den enda men
oryggeliga vågen til vår förbåttring,

Horn, F. Voi IV. St, 5. R ucom
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utom hvilken ali vår dygd ej annat är
för en hjerrat ranfakande Gud ån lögn
©ch bedrågeri. Vål an, mine åifkelige 3efrer vi da fika cfter lyckfaligheten, fö-
kom då aldrig mera at öfverhölja hjer*
tatslift med Adam genom nägra fåfånga
tirfåkter, uran håldre med et upvåkt fam-
vete och bedröfvat hjerca blotta vår
blygd for vår Gud; flirigt och uran at
deruti inblanda några enfkyllningar, be-
trakta vårt onda hjcrtas falfkhec j och
frambära der i en ödmjuk bön om nåd
och förlåtelfe för vår enda och eviga
förbarmare och ropa med David: Skapa
i mig Gud et tent hjerta och gif mig en
ny vifs Anda. Pf. 51; ta. Latom derta
vårt fel under hela vår vandring dage-
ligen ftå ofs förögonen, och föråndra-
de genom hans nåd altid vaka öfver
det ilfundiga hjertar, blifva fafta vid fan-
ningen, tånka och tala godt om andra,
och vånda ali ting til thet båfta; få fkal
fanningenes Gud, under vår korta van-
dring, låta ofs genom fin vållignelfe bo
i fin hydda,och på ändalyktone uptaga
ofs på fitt helga berg. Pf 15: 1. Red-
lighet, kårlek och fanning Ikola befåfta
vår åra bland medborgare, göra ofs all-
månt ållkade i lifvet, och med ömhet

faknade efter döden; med et ord,
förvårfva ofs den ftörfta möje-

liga lyckfalighst, Amen.
X. PRE-;
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X, PREDIKAN.
§. i.

Vålfignade Abörare, af det fom vi 1
forklaringarne oTver de föregående

Atta Buden i HErrans Heliga Lag haf-
va anfårt, kannen J lltteligen inhåmta
den nacurliga och med fjeifva fakens be-
fkafFenhet öfverensftåmmande ordning*
hvaruti alla deffa Buden ftå med hvar-
andra Den förra Taflan af Guds Lag
förefkrifver ofs alla våra plikter emot
Gud nti trenne bud, af hvilka det förfta
förbjuder ofs i gemen at hafva ellei- dyr«
ka nägra andra än den enda, fänna och
lefvande Guden, och befaller ofs at förft
noga kanna honom, och fedan at qfver
ali ting frukra öch ålfka honom , famfi
fåcta ali tro och lie til honom. Det an-
dra förelkrifver ofs burn hän rått bor
dyrkas, och förbjuder under Guds namns
mifsbruk morfaifen deraf, under fvåra
horelfcr af ftraffj da det tredje utvifaf
och anbefaller ofs den til Guds dyrkan
öumgångeliga tiden. Däremot föreftål-
las ofs i den fednare Taflan vara inbör-
des (kyldigherer emot vår nafta i en fa«
dan ordning, at då föråldrarna ftå lika
fom uri Guds ftåfle } få foreftållas ock
plikterna emot dem ftraxt efter förra
Taflan nti det fjerde budetj men det
ofriga, fom hörer til befråmjandet af

R 2 mån-
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mannifkornas lyckfalighet, och hufvud-
fakeligen beftår uti fåkerhet til lif, ära
och gods, fåreftålles i lin naturligr ord-
ning fåledes, at Gud genom det femte
budet befredar-lifvet, f|fom det dyra-
fte, den fanna och invårtes åran emellan.
månnilkor af olika kån uri det fjette,
och vårt gods uti det fjunde budet,
men den yttre åran fom beftår uti godt
namn och rykte, år i fynnerhet forfva-
rad uti det åttonde budet.

§. 2.
Alla deffa HErrans bud fordra vål

en fullkomlig hjertats renhet, få an ock
alla onda luftar uti dem åro forbudna;
men då den Helige Guden nogfamt fåg,
huru månnifkorna vid fin laglydnad få-
fom finnliga, ville allenaft halla fig vid
det yttre, eller den i andras ågon ly-
fande årbarheten, under hvilken de ville
ofverfkyla fit onda och ilfundiga hjer-
ta, och med den rådfrågande ynglingen
tro, at de hallit alia Guds bud ifrån fin
ungdom, Matth. 19: 20. fant han för
nodigt at fårfkildt uti det Nionde och
Tionde budet lika fom med en dubbel
knut af fin helighet binda det falfka
och egenråttfårdiga hjertat vid årkån-
flan af fina ofvertrådHfer, få at om det
ock ville på något fått flingra iig un-
dan alla de andra buden, måfte det dock
ftudfa vid defla, fom åro lika fom et

lås
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Ms för hela HErrans lag, eller (om fäl.
Bifkop Pontoppidan kallar dem i fin f6r-
kläring ofver Catechefen en nyckel til
alla de andra buden, i det at hari uti det
nionde aldeles forbjuder ali ond lufta i
vårt hjerta, då det heter: Tu /ka/t icke
bajva lufl; och i det tionde går an lån-
gre och fordomer åfven den onda med-
fodda begårelfen och arffynden, fom bor
uti ofs alla, i det Jaan fåger: Tu fkalt
icke begära.

§• 3-
Uti bada defla budens ord finna vi

vål den fkilnad, at i det nionde nåmnes
någon faftighet fåfom förbuden, och i
det tionde upråknas flera lofa och lif-
ågande ting, men den fynes icke vara
aldeles hufvudfakelig. Lutherus famman-
flår dem begge uti fin ftorre Cateches,
och fkiljer dem vål ifrån det f junde bu-
det dåruti, at då i det f junde talas om
alt oråttfårdigt och olagligt tilågnande
a£ nåftans egendom, förbjudes i defla
begårelfen, at under lagens eller billig-
hetens tåckemantel foka draga under iig
något det enom likvål icke med råtta
tilkommer; men utan at utftaka någon
vefendtelig ikilnad emellan defla fidfta bu-
den inbordes, då likvål den råtta fkiU
naden emellan defla buden troligaft lig-
ger deruti, at i det nionde förbjudes ali
verkelig ond lufla, fom i det forderfvade

R 3 \ onda
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onda hjerrat af arffyndens rot upftiger,
och fluteligen i det tionde åfven fjelfva
den förgiftiga roten och tnedfodda on-
da begårelfen, hvaraf alt der andra ,up-
våxer, eller fjelfva den ftygga killan,
hvaraf fedan onda rankat*, ord och går-
riingar upvälla, och Tom en ftråm fånka
hela männilkan mi et borrnlött lallernas
djup. Båda della HErrans bud !eda ofs
fåledes rii kånnedomen af värt fdrderf-
vade hjerta, en fak den vi aldrig hinna
urftudera, fom likvål år ril vår forbåt-
tring på omvandelfens våg för ots högft
oumgångelig: och emedan ordningen i
dag jeder ofs r 1 förkiarande af der ni-
onde; lät ols då i HErrans namn göra
der med alfvar och andakt, och derfore
tnropa den ftora Guden om nåd och
vållignelfe dercil med Frålfarens jEfu
egen bon; Fader vår Zfc,

f 4»
Texten; 3 Mof. B. 20: 17.

Tu fkalt ieke hafva luji til tlns
llhftas hus,

Denna vår uplåfta Text gifver ofs
anledning at i dag beflcrifva

Den forderfueliga fyndaluftanr
Hvarvid vi mårka

X, Hurtt alfvarligen Gud fbrbjuder den< och
S. Hvad ban äåremot forärar af ofs?

O du
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O du helige och hjertat ranfakande
Gud, fom i din oförånderiiga råttfårdig-
het ftygges vid ai! fynd och orenligher,
gif ofsnåd at få kunna berrakta derra,
at vi deraf hvar och en måtte låra kån-
na vårt eger hjerras ftyggelfe, och huru
fvärliga du dåröfver fortörnas! Lår ofs
at rentvå det i ditt dyra Lambs blod,
och troligen vinlågga ofs om den ren-
het din heliga lag hår anbefaller ofs! O
HErre hör! O HErre hjelp och låt vål
gå, ti! dins namns åra och våra fjålars
jråddning och evig| falighet!

§• 5-

Förra Delen.
Då vi i dag förefatt ofs at tala nå-

got om den förderfveliga fyndaluftan,
fom hår förbjudes, blifver der nodigt
*t förut gifva Eder om den Tamma ty-
deliga begrep, Luften i gemen år intet
annat ån et ijålens begär ti! det vi fore-
ftålla ofs fåfom något godt; ty litan at
halla något for godt,' kunna vi aldrig
hafva luft dertil; och om det verkeligen år
fädant, fom vi föreftålle ofs det, nemli-
gen godt, år denna luften god och in-
galunda laftbar eller förbuden, men om
vi halla något för godt, hvilket likvål
i fjelfva verket icke år fådanr, blifver
det en fyndig och fkadelig lufta, fom

R 4 der-
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derfore måfte af den gode Guden, hvil-
ken genom fin heiiga Lag velat fore-
fkrifva ofs idel dygde-och iyckfalighets-
reglor, åfven vara förbuden. Af denna
korta befkrifning fe vi rydeligcn, at ali
luft, fom egemeligen år et vilja ns vår-
kande, hafver fin grund i fårftåndet;
ty om forftåndet hafver fålt en rått dom
Öfver alla förekommande ting, få at det
verkeliga goda anfes for fådant fom det
år, och det onda och (kadeliga hälles al-
deles for ondt, foljer luften åfven fam-
ma goda fträt, til at begåra der förra
och Iky for det fednare, och blifver en
god och Gudi behagelig luft; men år
forftåndets omdöme fallkr, få at det on-
da anfes for godt och det goda for ondt,
folja begåren famma bedrågeliga grund,
och få dä råtteligen namn af en ond och
fyndig lufia, fom i hela HErrans Lag,
men i fynnerhet i detta nionde budet
alfvarligen forbjudes. I affeende på de
olika foremål hvarmed våra begår fyfio-
fåtta fig, kan altfå luften i gemen vara
treggehanda. Den fårfta kan kallas na-
turlig, och beftår i en åtrå efter det
fom fordras til vårt lekamliga lifs uppc-
hålle, fåfom mat och dricka, klåder med
mera, och det icke allenaft til en oum-
gångelig nödtorft, uran ock til vårt vål-
feehag och nöje, hvilken Juft, allenaft
den ar infkrånkt och rnåttelig, ingalunda

bar
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här forbjudes, emedan HErren Gud fjelf
redan i forfta fkapelfen inplantat detra
begar nti vårt hjerta ; hvilket äfven ty-
deligen kan inhåmtas af HErraas ord
til Ifraels barn, 5 Mof. B, 12: 15. Du
ma (lagia , heter det, och ata koti i alla
tina portar , der år, ehvareft du bygger,
bor och viftas, och det må du gora
efter ali tine fjåls hegarelfe , icke allenaft
til nodtorft, uran ock til noje, efter HEr-
rans tins Ouds vålfignslfe, fom hän tig gif-
vit hafver: och af Efrae och Nehemiae
befallning til de från fångelfet återkom-
ne Juda barn på dea liota högtiden:
Gär bnrt och äter thet fet a och dricker thst
fota , och fånder them ock fom intet
for fig tilredt hafva. Nehem. 8 : 10. Den
andra flags luften må med Ikål hera
belig ellet andelig , fom har Gud och
Gudi behageliga ting til litt föremål,
och beftår i en innerlig ofvertygelfe
derom, at Gud år fjelfva godheten,och
at den ftorfta lyckfaligheren beftår i en
nådefull.forening med honom genom
tronaj och et dåraf upkommande begår
at få ätnjuta den famma, hvilken lå myc-
ket mindre kan vara forbuden, fom vår
råtta och fanfkylliga fållhet juft beftår i
detta heliga begäret* hvarfore Konung
David icke allenaft utropar den for fåll,
fom hafver fin luft til HErren och Hans
lag, och befkrifver märkeligen defs lyck-
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falighet, PH i: 2, 3. uran befaller åfven
alfvarligen den famma då hän fågcr:
Eaf tina hifi i HErranom, fom ville haa
fåga: du bor förfaka ali fyndig och o-
ren lufta, fom ftortar dig i elånde, mea
forlufta och vederqveck dig uti den fjelf-
ftåndiga jchovah, Tom år ali nådes och
välfignelfes enda kalla och urfprung;
frogda dig öfver hans krafriga biftand,
och vederqveck dig af hans ljufva inne-
boende uti dict hjerta; och var derom
förfåkrad, at få onyrtig, ja Ikadelig fom
verldenes luft år, lå hogft nyttig och
vålfignad Ikal denna luften i HErranom
vara; ry hun [kai gifva tig hvad titt hjer~
ta onfkar. Pf. 37: 4. Men den tredje fiags
lullan mi med Ikål hera fyndig och oveni
emedan den hafver Gudi mifshageliga
och ofs fjelfvora fkadeliga foremål, och
mäfte hårflyta antingen ifrån fjelfva för-
ftåndets mprker, eller ock deraf at fm-
liga begken genom fin håftighet för-
dunkla förftändets Ijus, och lika fom
bortfkymma der, at laften får, åtminfto-
ne på den ftunden då begåret öfvervål-
digar fjålen, et fminkat anfeende af gode
och behageiigr. Och denna luften år den
famma, fom hår af Gud alfvarligen for-
bjudes, då det heter; Tu fkn/t, o män-
nilka, ieke hafva hifi til tin naftas hus ,

eller något annat, fom dig år förbudit
och oloiligit. Så långe månnifkan bi-

be-

# ] 2J2 [ 4*”



behåll fig uti der. medfkapade Guds lik»
het, och ågde ei allenafr ljus i litt för-
ftånd, uran ock en ren och helgad vilja,
bade denna forbudna lullan inter något
rum hos hennej men då vår fiende i
faller fick utfå i rnånnifkohjertat et ve-
derftyggeligit och i många (låkter gro-
ende fyndenes fro, hvarigenom forftån-
der ofverholjdes med mörker, och vil-
jan lika fom fortrollades på det onda,
då blef jull denna arffyndens förderf
et urfprung dl della onda begåren; hvil-
ket likvål bor noga Ikiljas ifrån Ijelfva
den onda lullan, fom hår forbjudes; ty
det ena år den uti hela vår natur in-
lagda forderfvade ror, hvarifrån alt det
onda hlrliyrer, och det andra åro de
qvicka fkott utur den famina, fom i hjer-
tat upftiga och förderfva der, Om det
forra eller fyndaroten fåger David: Si
jag ar af fyndelig fdd fodd,

och min moder
hafver mig i fynd afiat. Pf. 51. 7. och

■ om det lednare, eller fyndalullan, fåger
Frålfaren JEfus; Af hjertnt utgd onda
tnnkar, mord> hor

, och få vidare, Mattbu

§• *•

Således Fe vi då håraf, mine Ah-
rare, i gemen, hvad det år, fom HEr-
ren under namn af lufta hår förbjuder,
och hvad icke. Men för at nårmare
kanna en fa.k af få ftor angelågenhet,

fom
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fom denna blifver åfven nodigt, at'no-
ga granlka den fbrbudna luftan til fin
olika arr och befkaifenhet, och vifa, bu-
rn den i alla affeenden år vederftygge-
lig och Gndi mifshagelig. Då vi rått
aflkilja den ifrån den bar nåft forut be-
Ikrefna fyndaroceo', och betrakra den i
anfeende til fina olika grader, beftår den
forft uti verkeliga i hjertar upftigande
fyndabegårelfer: den qvicka och forgif-
tiga arffynden verkar ftundeligen någoc
ondt, och des forfta verkningar i fjålen
kunna ej af en fådan Hara vara annat
an onda; en blindhet måfte åftadkomma
vilfarelfe, och et forderfvat begår, under-
ftodt af vår fxnlighet, utlläcka den dun-
kla gniftra, fom annars (kiille fynas vara
qvar i fårftåndet, hvaraf hånder, at lu-
ftan aldeles förvillas i mårker och finli-
ga begår, hvilka upgå nti fjålen. Hår
år luftan lika fom i fin födelfe eller fram-
komft, om hvilken Apoftelen Paulus få-
ger: Sytiden tog tilfälle af budovdet , och
upvåkte i mtg ali hegävelfe. Rom, 7; g.
det år: fjelfva arffyndehs rot åftadkom
och upvåkte uti mig verkeliga onda lu-
ftar; och della finnas ej allenaft hos de
ogudaktiga utan ock beklageligen hos
fjelfva de trogna, (om ehuru de icke
famtycka til dem, likvål ej formå at al-
deles hindra dem; hvarfore Apoftelen
fåger på famma ftålle lirer nedanfore r

3*S
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jfyg- fom vil gåra thet godt Sr , finner at
tbet onda låder vid mig. v. ai. Och huru
kunde vai et fädant gamla Adams fo-
fter bebaga den heiige Guden, fom for-
drar fulikornligher, och fåger derfore ril
Abraham: F-andra för mig och var ftill-
komlig. i Mof. B. 17: 1. For det andra
beftår den uti et vårkeligir famtycke och
bifall cil det i hjertat upgångna or.da.
De trogna, fom i nya födelfen forklarat
krig och fiendfkap emot fynden, få fnart
de blifva varfe något fådant upftiga uti
fitt hjerra, farta de en ftyggelfe och af-
fky for defla olofliga begår, och genom
den inneboende Guds Andas värkan,
undertrycka och doda dem, fåfom Apo-
ftelen Paulus derom intygar Gal, 5: 24.
The fom Chrifto tilhbra, korsfåfta fitt kott ,

fanit med lufiar och begärelje. Men dår-
emot alla de andra, de må annars for
månnifkor vifa fig huru dygdiga och år-
bara fom hålft, iåmna de likväl de ore-
na luftarna med en llags fornojelfe rum
uti fitt hjerra, och förlufta fig uti dem.
De varda hår, fom Apoftelen Jacob talar,
af fin onda hegdrelfe dragne och låckade ‘

3
Cap. 1; 14. famvetet, antingen fåfver
det, eller åtminftone nedtyftas des roft,
och hjertat roar fig innom fig f jelf med
defla begåren: den låttfårdiga fornojer
fig med otukriga tankar, faft hän for an-
dra vifar fig årbar och kyfk, och den

gi*
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girige, fäger Apoftelen Paulus, fnlkr nti
frefielfe och i fnnr «, och i vtånga dårnktiga
och jkadehga begårelfer. i Tim. 6: 9. hvil-
ka få mycket mindre kuruja vara Gudi
behageliga, Tom hän ftraxt i det följande
berygar, at the fånka männifkorna nti for-
derf och fordomelfe. loc. cir. Och hvem
fer icke at derra fjålens välbehag i det
Onia år fyndigt och hogft fördåmmeligr,
då Gud fåger urtryckeligen i fxn lag,
tu [kait icke hafvn hifi ril det fom ondt
år, och Apoftelen juft dårfore kallar få-
dant fkamliga luftnr , Rom 1: 26. med
hvilka de ogudakriga förnoja fig? At
nyttja nyfsnåmde Apoftelen Jacobs Hiv
nelfe, fa år det i detta famtycket fom
begårelferna afta; Cap. 1; 15. och eme-
dan foftret, fom af denna aflelfen up-
kommer, år fynden, hvilken altid år
och blifver fordommelig, kan ock defs
uphof ej annat vara ån fynd, och en ftyg a

gelfe for den helige Guden , fom der-
före här alfvarligen förbjudes, når det
heter: Tu fknk icke hegarn. Rom. 13:9.Af detta famtycket til de i hjertat up-
ftigande onda luftar, upkommer för det
tredje et vårkeligit upfat och bemodan»
de at få utofva dem, fom år den högfta
graden af begårelfer. Här kommer fyn-
daluftans aflelfe til fin fullkomlighet och
hogd, och efter Apoftelen Jacobs urfago
foder fynden; och det fker inter altid

med
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med verkeliga mofningen af der onda
fom man begårar, uran ock ofra med
blotta upfåret at bep;å det. Med et litet
exempel för jag nårmare uplyfa derta,
Den girige och iin Gud olydige Achan
berättar om fig fjelf, at då hän ibland
rofvet i Jericho fåg några kofteliga fiyc-
ken, fick hän laji ui tbem, och tog tbern.

Jof. B. 7: 2i, Hos honom upfteg forft
et girighets begår til det forbudna rof-
vet

, det torde ock upftigit hos fiera af
Ifraels barn vid des til {piilo gifvande,
men de förqvafde hos fig det famma,
dåremot forluftade Achan fig dåruti,Tom
var det andra fteget i begårelferna: un>
der detta forluftande våxte begårec til
en fullkomlig förefats och heilut, at raga
nigot deraf, och då var fynden i hjer-

fullbordad, det ankom fedan allenaft
pcå tilfållet och yrrre omftåndighererna,
at verkeligen taga och gorama något af
rofvet, Ty många fynder åro få be-
Ikaffade, at de låttare kunna begås i
hjertat ån i fjelfva gerningen, ofta kun-
na ock tilfållen fela til fjelfva utöfnin-
gen, ehuru fyndaren famtykt och heilu-
tat i fitt finne at gora det, och år det
likaledcs belkaffat med dygden ; den bor
rarteligen i hjertat, men vi hafve ej al-
tid tilfålle at varkftålla det goda vi åm-
nat. Och at denna i upfåret, faft ej al-
tid utvårtes fullbordade fynden, år for

den
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den helige Guden en ftyggelfe, derom
vitnar vår dyre Frålfare Match, j; 21,22.
di hän fåger, at den Tom i fitt finne for-
törnas på fin broder, hän år ikyldig
under famma dom fom fjelfva mörda-
ren, ooh verfen 28. at den fom med et
otuktigt begår fer på en qvinna, hän
ftår fom en horkarl i Guds råttfårdig-
hets bok anrecknad, ooh Apoftelen Ja-
cob fåger på forr anforda ftålle, at en
fådan i hjertat eller gårningen fullbor-
dad fynd, oundvikeligen .foder af lig
doden, det är, rinamehg och evig for-
bannelfe.

§• 7-
Men det blifver icke mindre nödigt

för ofs til en rått kånnedom af den hår
omnåmda luftan at betrakta den i affe-
ende på defs olika foremål, och huru
den åfven i fådana hånfeenden år alf-
varligen forbuden. Foremålen aro vål
i fig fjelfva nåftan oråkneliga, men kirn-
ua dock innefatras nti trenne hufvud-
åmnen fom fyftelfätta våra förderfvade
begår, nemligen vålluften, ägodelar och
aran, af hvilka begår det fom fyflelfåc-
ter fig med vålluften, af Apoftelen Jo-
hannes fårc nam n af kottjens begårelfe ?

det fom rraktar efter ågodelar kallas ågo-
v.ens hegarelfe , och det fom fiker efter
egen orilbörlig åra, herer et hngfdrdigt
lefverne, 1 Ep.2: 16. Vi Ikola korteligen

for-
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förklara dem hvardera. Under namn af
kottfens begårelfe kunna vål alla fyndalu-
ftar begripas, om man tager orden i fin,
vidftråktare bemårkelfe, fåfom Frålfa-
ren joh. 3: 9, hvareft med koti förftås
hela vårt forderf och ali deraf upkom-
mande fynd, och Apoftelen Paulus Gal.
5: 19. hvareft hän råknar alla fynder
ril kottfens gärmngar- men då Apofte-
len Johannes fårfkildt omralar ögonens
begårelfe och et högfårdigt lefverne,
målte kottfens begårelfe hår tagas uri
en inlkrånktare mening, få at med kot-
ter förftås egenteligen vår kropp med
des ftnliga kånflor, och at kottfens be-
gårelfer fåledes inter annat åro ån de
mångfaldiga orena och Gudi mifshageli-
ga utvågar, hvarmed månnifkorna loka
förnöja lina kroppar och ftnliga begår,
och råtteligen komma under namn af
vålluft, fåfom låtrfårdighet, otukt, fros-
feri och dryckenlkap, eller låckerher,
låttja, vårdslöshet och fomnaktighet med
flera fådana, af hvilka Apoftelen Paulus
åfven upråknar flera, fåfom hor , boteri,
orenli^bet , och lösaktigbet. Gal. 5: 19.
Hvarföre ock famme Apoftel förmanar
de Collofler, at döda fina lemmar, der
år, inter låta fina lekamliga begårelfer
råda öfver ftg, då det heter; bä doder
nu edra letuniar fom pd jordene aro, nemli-
gen haleri, orenhgbet. Uida och cmd begårelfe.

Horn, F. Foi. IV, St. 3. S Cap.
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Cap. 3: 5. och om alla defla flags vålluflsr
fynder fåger han til de Corinter, fom
utan tvifvel tykte at denna flags lufta
icke vore någon fårdeles ftor fynd, e-
medan man mcd dem icke fkadar få
mycket någon annan, fom icke faft mera
allenaft fig fjelf: Farer icke ville, bedra-
ger Eder ingalunda med en få gudlös
tanka; tv det må J vara viffe på, at
bvarken bolare, eller afgudadyrkarey eller

eller the veklingar, eller drånga-
fkänåare - - fkola drfva Guds rike. 1 Cor.
6: 9, 10. Den andra flags förbudna lu-
ftan år bgonens begårelfe; Doftor Luther
fåger at det år girighet och rikedom ,

når månnifkan genom penningar och
ågodelar föker at fornoja lina ögonj
fåfom då man anfer allehanda jordiika
och forgångeliga ting med et fynnerli-
git begår, och ftannar med fitt hjerta
vid dem; fåfom koftbara klåder, dyr-
bara fmycken, pråktiga bygnader, fiif-
ver och guld, penningar och ågodelar,
och beftår i en åtrå at få och åga alle-
handa flags fkatter, fom ofta blifver få
håftig at man icke värdar genom hvad
olofligafte medel de kunna forvårfvas.
Nåftans penningar, hus, åkrar och ågo-
delar de eftertraktas; det gor den giri«
ge lika mycket om han får dem genom
ftöld, rofveri, eller under något fken af
rårtvifa, och nånnes icke anvånda dem

en
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en gång til oumgångliga kroppens for-
nödenheter, ån mindre til fin fatriga nå-
ftas underftöd. Ther mycket goas år,

-
»

hvud nytto bafver hän theraf, fom tbet haf-
ver, annat ån at hän fer therpå med ögo-
tien? Fred. 5: 10. Och om den gi-
rige fager famme Predikare, at hans o-
gon varda aldrig mått af rikedomar. Cap.
4: 8- och om hogden af denna ogonens
begårelfe heter der mårkeligen: Helfve-
tet och forderfvet varda aldrig full; och
männifkornas ogon varda och aldrig mått.
Ordfpr. B. 27; 20. Den tredje Flags be«
gårelfen kallar Johannes hogfårdigt lef-
verne.. då man i ali ring vil fynas ofver
andra, vara ftor och ftålt, ofvertråfta
andra i pråktiga klåder, ärborder, ord
och glrningar, och högmodas ofver fina
kropps och fjåls formogenheter, och
allehanda flags lyckans formåner; hvil-
ka begär nogfamt yttra fig nti en dik-
tan och traktan efrer hoga åmbeten och
åreftållen, rang och titlar; uti det at be-
prifa, högakta och beundra fig fjelf,
fkryta af fina ågodelar,, fina anor och
fin anlenliga flågt, fina ftora egenfkaper
och många forrjenfter; uti åtrå at lyfa
i dyrbara klåder, och hårliga bygnader
i en vidloftig Idat, med många betjenter
och koftfamt bord, uti et orimmeligit
fkryt öfver fin klokher och många för-
måner framfor andra. Ja, med et ord;
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hogfårdigt lefverne innefattar alt hvad dea
anna maaninjan bröftar fig öfver, och
hvarigenom det ftolta hierrät föker vinna
fig Itort narun, en omåttelig högaktning
och årabland andra..Om denna flags luftan
talar Konung Salomo ganfka alfvarfamt
och fåger: AU bögmodig bjerta aro HEr-
ranom en flyggAfe, och [kola icke ojirajfade
llifva, om the an alle tUhopa ho 110. Ordfp,
B. 16: 5. Och tben fom et nederfall fkal
få, ban varder tilfhrene bögmodig ,

ocb flort
finne gdr for follet. v. iy. Men tuom
deffa tre hufvudluftar förbjudas hår af-
ven for der fjerde der månnifkliga fin-
nets oluft, eller den oförnöjfamhet, fom
ofta upftiger i vårt hjerta, och år, i an-
feende til lina föremål, ganfka mångfal-
dig. Man år mifsnögd ofta med fitt
ftånd, och tror fig hafva värit lyckliga-
re iet annat. Man trottnar och ledsnar
vid fin åmbetsbörda , och råknar fina
fyllor och göromål för odrågeliga. Man
knotar i fitt hjerta på fin Skapare för
det man ej fått fiörre pund, mera kroppa-
ftyrka, ftarkare hålfa, och til äfvenryrs
et långre och gkdare lif- och man mor-
rar åtminftone hemligen öfver Guds le-
dande, fom fört ofs få befvårliga vågar
genom ftåndiga motgångar och hvarje-
handa bedröfvelfer, fmålek och förakt,
och beftrört vår vandringsban med hvafla
rörnen. Jag fåger, defiå olufter och mifs-

nöjen
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nojen varda hår åfven förbudna; ty hu-
ru kunde vål den goda och akid väl-
görande Guden firma fitt nöje deruti.
De utmårka vår mifströftan til honom,
och på andra fidan vår förverenhet, at
med vårt infkrånkta begrep vilja ma*
fira hans allvifa ftyrelfe. Den förbjudes
ock fåfom aldeles onyrtig; ty kunne vi
vål något dårrned urråtta? flärt inter;
derföre frågar Frålfaren; Hvilken ibland
eder år, fom med fin omforg fårmår fdttja
en aln til fin långd , eller i någor mårro
dårigenom förbåttra fitt tilftånd? Matth.
6: 27. och ånteligen förbjuder Gud den
ock derföre, at den år ofs fjelfva fka-
delig; ty ju mer vi fcrja i vår nöd, ja
ftbrre hlir väriforjebrnd, och juft derföre
förmanar hän ofs och fåger: Sörjer icke
for edert lif v. 2y. Och for hvars [kuli
fbrjen j för kläder. v. 28. Och vidare;
Sä fkolen j mi icke bafva omforg, fåjande;
bvad fkole vi ata? bvad fkole vi dricka?
eller bvad fkole vi klåda ofs med? ty alt

fådant foka bedningarna. v. 31, 32. Uti
hvilker alt vår JEfus ingalunda förbju-
der den ordenteliga och tilbörliga om ■forgen, utan allenaft den qvåljande mifs-
tröftan och oförnöjfamheten; hvaremot
Paulus fåger; at vara gudelig och låta fig
noja, år vinning nog , och Konung Salomo
mårkeligen; Eåttre år något litet med HEr-
vansfr uhan, an en (ior fkatt med oro, Ordfp.

IS: l6' S 3 §.B.
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§• 8.
Sednare Delen.

Sedän vi fåledes mi vår Betraktelfes
forra Del förklarat hvad Gud i detta
budet förbjuder, åligger ofs nu, at i den
fednare efter låfven vifa, hvad faan dår-
emoc befaller. Sjelfva fakens natur vifar
ofs, at då i detta budet ali ond lufta
blifvit forbuden, mäfte n:otfarfen, nem-
ligen alla goda luftar vara ofs anbefalta,
och kallas egenceligen de luftar goda,
fom åro vår Gud behageliga, och rilli—-
ka leda til et godt åndarrul, det år, vår
fanfkyldiga lyckfalighet. Bland alt hvad
godt kallas, år utan tvifvel den ftore
och Treenige Guden ofelbart det hog-
fta, och i vift affeende det endafte goda,
Matth. 19: 17. ty alt annat hvad godt
år, år ingalunda af fig f jelf fådant, utan
af honom och igenom honom; derfore
befalles ock i detta budet, at vi framför
alt fkole hafva vår luft i honom, det
år, omfatta honom med den aldrahögfta
kårlek. Ty få heter det: Tu fkalt älfka
HErran tin Gud af allo hjerta, af allo jjäl
ocb af aUo fbrmåga, 5 Mof. B. 6: 5. och
David formanar: Haj tina luft i HErra-
nont) ban (kai gifva tig hvad titt bjerta
onfkar. Pf. 37: 4. En af Jobs vånner
Eliphas fåger derfore: Tu fkalt hafva tin
luli i tben Alsmagtiga, ocb uplyfta titt

an-
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anfigte til Gud. Job. 22: 2 6. der år, med
fjål och hierrä forena rig med honom j
ry om fkrymtaren och den girige heter
der: Huru kun bnn hufva Inft til then Ah-
mågtiga och nägot akulla honom? Cap. 27:
10. Och HErren fåger fjelf genom Pro-

pheten Efaiam: Ta [kait hafva luft i HEr-
ranom; hvilken befallning hän tillika be-
ledfagar mcd et ftort och oryggeligit
lofre om våhignelfej Och jug fkul fora
tig ofver hogäevna pä jordene, och fkul fpifa
tig med tins fuders Jacobs arf; ty HEr-
runs mun fäger thet. Cap. 58 ; 14. Denna
luft i HErranom, Tom förutfårter en no-
dig och med full öfvertygelfe beledfa-
gad kunfkap om Gud, hans ftora full-
komligheter och vålgårningaiy och om
den uppenbarade nådenes ordning, be-
ftår hufvudfakeligen uti trenne ftycken,
nemligen 1:0 uri en helig och barnflig
vordnad for Hans ftora Majeftåt och ho-
ga Gudomeliga egenfkaper: 2:0 uti en
upriktig och alfvarlig, ja fullkomlig kår-
lek til den Guden, fom innehafver de
aldraftorfta och ålfkansvårdafte egenfka-
per, och fom genom lina oraliga och
ftora vålgårningar på det hogfta forbun-
dir ofs til denna kårlek, och hvilken hän
åter få rikefigen belonar, i det hän fjelf
ålfkar ofs, och med fin himmelfka hug-
fvalelfe bor hos ofs. Joh, 14: 23. 3:0 Uri
en ratc barnflig rilforfigt til Gud, och

S 4 et
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et fullkomligit åfverlårande af alla vara
angelågenheter i tid och evigher uti hans
hånder, fom i fin Gudomeliga allvishet
f i vål fbyftär, i fin outgrundeliga godhet
få innerligen ri/, och ånteligen genom
fin fullkomliga allmagt åfven kan hjelpa,
leda och vålfigna ofs.

,§• 9-
Ser nu, mine Ålfkelige, fådan år den

heliga luft til Gud, fom HErren hår be-
faller ofs; men med denna år ock en
annan ofkiljaktigt forenad, fom flyrer
af den famma, nemligen en luft ril alt
der, fom Gud befalt och honom beha-
geligit år. Där en rått vördnad och kår-
lek ril Gud fåtr rum, dår blifver det ock
en innerlig luft, at i ali ting vara ho-
nom til viljes; de trogne fåga med David:
Jag batar ju HErve , tbe fom tig bata,
och på andra fidan åter, ålfkar alt det
fom han åhkar och hvad han hafver be-
falt, Pl. 139: 21. och vidare: Jag ålfkar
tin bud öfver guld ocb ofver fint guld. Pf.
119: 127: Uti dem hade David fin in-
nerligaluft, och talar om dem i fin Pfalm-
bok på alt for många ftållen, men i
fynnerhet i den nyfsnåmde hårliga 1 igide
Pfalmen, dår det heter: Jag bafvev lufitil tina rdtter, ocb fårgäter icke tin ord.
v. 16. Jag hafver luft til tin vitnesbbrd,
tbe aro minä rådgifvare. v. 24. Jag haf-ver luft til tin bud, ocb the aro mig kara.

v. 47.
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V. 47. Jag hafver hifi til tin lag, v, 70,
ocli få hela Pfalmen igenom. Til dcnna
luft horer 1:0 at gifva honom en fådan
dyrkan, fom hän befalt, och imet tjena
honom efter eget godtycko, eller män-
nifkoftadgar; ty fä fade Samuel Guds
mannen til Saul: Menar tu at HErren
hafver kili til offer och brånneojfer, fäjom
tber til at man lyder HErrans rbft? 1 Sam,
15: 22. 2:0 Et bemodande, at ien rätt-
fkaffens ordning befordra vårt eget vål
genom en noga måttelighet i mat och
dryck, hvila och arbete, nojen och fin-
ncs rorelfer, genom en from och Gude-
lig vandel, och i fynnerhet genom en
rått Chriftelig odmjukhet, hvartil Apo-
ftelen Petrus få alfvarligen formanar ofs,
at hän fåger: Håller eder hårdt vid hd -

mjukbetena. Hvilket nårmare efter Grae-
kilkan kan forfvenfkas: Ofverklåder e«
der helt och hälinä med odmjukheten,
fåfom med en ofverråck, hvilken ofver-
fkyler alla Edra ofriga fel och fvaghe-
ter ‘ ty Gud fiär emot the hbgfåvdiga, men
the ådmjuka gifver hän nåd. 1 Pet. 5: 5.
Hit hörer ock 3:0 en vårkelig luft och
åhåga at befordra andra månnifkors fan-
fkyldiga vålgång och nåje, genom fan-
ning, åra och råttrådighet, hvartil Apo-
ftelen Paulus förmanar lina Philipper och
fåger: Ser icke hvar på fitt eget häfta ,

litan hvar och en på en annars båfta , Cap.
S 5 2:4.
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2: 4. och til fina Romare fkrifver han:
Så fkicke Jig hvar och en af ofs , ai ban
ma taekas fin nafta til til forhåttring.
Cap. 15:2.

Vidare befalles i detta budet åfven
en alfvarlig ftrid emot de onda luftar,
fom hår och i hela HErrans lag blifvit
forbudna. Denna ftriden år inter annat
ån et kraftigt motftående af alla flags
i hjertat upitigande onda luftar och be-
gårelfer, hvilket lagen fordrar af alla,
men fom likvål utom nåden och för-
fpningen, dem lagen icke kinner, blif-
ver omojeligit, men tager fin början i
fjelfva upvåckelfen, då fyndarens ogon
rått opnas at han får fe ftyggelfen af
fina ofvertrådelfer, af fin a i hjertat up-
fligande onda tankar, af der fyndiga bi-
fall de vunnit hos honom, och det up-
fåt, fom ofta värit i fjålen at bedrifva
det onda, och blifver varfe den för alt
detta öfverhångande Guds vrede, och
deraf flytande fafeliga förbannelfe, och
hvilken i nya fodelfen kommer til fin
råtta kraft, då fjålen i denna fin fynda-
nod fiyr til fin eviga Förbarmare, och
genom en lefvande tro tilågnar fig Hans
dyra forfoning och tilfylleftgorelfe, och
med det famma omfattar iin kare Frål-
fare med en brinnande kårlek, genom
hvilken han blir i ftänd, at under vifs-
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het om hans kraftiga biftånd forklara
krig emot fitt eget onda bjerta, och en
fiendfkap emot alla fyndiga luftar och
begärelfer, fom i anfeende til der med-
födda fyndaforderfvet, dageligen upftiga
hos ofs, och foka at fkilja ofs ifrån vär
Gud och faligheten ; hvilkas forqvåfjan-
de och neddämpande derfore råtteligen
får namn af en ftrid, den Apoftelen Pau-
lus fåledes befkrifver; Kbttet , det år,
vårt medfodda for derf, bafver begårelfe
emot andan, ocb andan, det år, den inne-
boende och uri ofs vårkande nåden,
emot kbttet; the [avuna aro emot bvart
annat: Gal. 5; 17. Och Apoftelen Petrus
fåger at the kåtfliga hegärelferna ftrida e•
mot Jjålena. 1 Ep, 2: u. Paulus kallar
der et emotftående och kämpanäe emot [yn-

Ebr. 12; 4, det heter et korsfåftan*
de af fitt kott; ty få fåger (amme Apo-
ftel; 7he [om Chrifto titbbra , korsfåfta fitt
kbtt [nmt med luftar ocb hegårelfer. Gal,
5; 24, Det fär ock namn af gamla A-
dams dådande, och at db ifrån [yndene ,

Rom. 6; 2,4, 6. hvilket Apoftelen alf-
varligen befaller: Så låter m icke, fåger
hän, fynden våldig vara i e der dbdeliga
iekarnen , [å at j herne efterfbljen nti ben-
nes luftar , och gifver icke fyndene edra
lemmar til oråttUrdighetenes vapen. m. m.
v. 12, 13. Och Apoftelens Petri forma-
ning i famma åmne år ganfka om och

rq-
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r aran de: Kåre bråder, jag fhrmanar eder
fåfnm fråmmande ocb elånda, det år, fåfom
pelegrimer och vandringsmån, fom hår
åren gåfter och fråmmande, at jforva.
ten eder jhr khttfliga hegårel/er, hvilka ftri-
da emot fjalena; i Ep. 2:11 uti hvii ken
ftrid vi ingalunda allenaft böra med ali
flit fåka håmma fjelfva lafternas utbrott,
utan ock alt famtycke til fynden i hjer-
tat, och med alt alfvare qvåfva fjelfva de
dår upftigande onda begåren.

§. 11.
Men emedan vi uti denna ftriden in-

galunda konna fegra ofver et innom ofs
fjelfva boende ondt, fom upkommer af
et medfodt fyndaforderf, och underftö-
djes af fatan och verlden, genom vara
egna krafter, ty ingen ftrid år fvårare,
ån den fom vi mäfte hafva med ofs
fjelfva; blifver det for ofs åfven oum-
gångeligen nödigt, at dertil nyttja få-
dana medel, fom kraftigt kunna bidraga
dertil, hvilka derföre åfven måfte vara
anbefalta. De åro hufvudfakeligen fyra:
Det forfta af dem år hbnen. Så fnart
det andeliga ljufet fått beftråla den mor-
ka fjålen och Guds kraft upvåcker det
i fynden döda hjertat, at det börjar ro-
ras och fucka, få börjas et klagerop til
Gud utur forderfvets djup, hvarmed det
andeliga lifvet likafom genom de forfta
andedrag begynner at roja fig; under tu-

fen-
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fende bonefuckar upgår tron i hjertat;
under bånen kommcr det hugfvalande
fvaret ifrån himmelen tilbaka: tina fyn-
der forlätas tig , och igenom dageliga'
famtal med Gud uti bönen, underhålles
det i nya födelfen upkomna förtroendet
emellan Gud ooh ofs; och emedan juft
detta förtroende år grunden til vårt hjel-
temod i ftriden emot vara fiender, fom
förfåkrar ofs om fegften, få fe vi deraf
huru högft oumgångelig bönen måfte
vara, Så långc Mofes höh fina hander
up til himmelen, fegrade Ifrael ofver A-
malek, 2 Mof. B. 17: u, och få långe
en andelig ftridsman efrer Pauli råd 1
Tim. 2, i bönen uplyfter heliga hander ,

fegrar hän ofver alla fina fiender. Der-
före förmanar David och fåger; lyfter
eJra hander np 1 helqedomen, Pf 1341 2.
och Apoftelen Paulus förmanar fina E-
phefer at de fkulle bruka fina andeliga
vapen, dem hän lika fom en härhöfvits-
man fatr fina llridsmån uti händerna i
ali bon och åkaUan , altid hedjande i anda-
vom. Eph. 6: 18. och fina Theffalonicer'
förmanar hän och fåger: Bedjen utan d-
tervdndo. x Ep. 5: 17. Men ingen har
troligare påyrkat bönen ån vår dyr@
Frålfare fjelf; ty hän befalte at rnnn
jhille hedja och icke fortrottas. Luc. 1g: 1.
Hän var fjelf outtröttelig deruti, och be-
ledfagade fina upmuntringar til andra

med
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med de hårligafte löften om bonhårel-
fc. Luc. xi: 9. Joh. x6; 23. Det andra
medlet, fom tjenar til de onda luftars
dåmpande år vakfamheten, fom i detta af-
feende beftår hufvudfakeligen deruti, at
den upvåkta fjålen dageligen tilvånjer
lig at taga vara på fitt eget onda hjer-
ta, hvad tankar, hvad upfåt och hvad
begår dår upftiga, jåmte et aifvarligit
bemodande at kufva det onda. Faber ,

flger Apoftelen til fina Ephefer, med ali
idkelighct, Cap. 6: xg. och til de Corin-
rer fkrifver hän med ftort eftertryck:
Faber-, ftår i trone , hvuker eder manhga,
varer ftarka. 1 Ep. 16: 13. Petrus fåger
ock; Farer nyktre och vaker. 1 Ep, 5; g.
Och Johannes fkrifver i lin dyre Frål-
fares namn; Salig år tben

, fom vakar och
jorvarar [in kldder , Uppenb. B. 16: 15.
det år, tager få vara på fitt hjerta, at
det icke genom famtycke til fina fyndi-
ga luftar nedfölar eller fårlorar fin ige-
nora JEfum förvårfvade, och genom tron
iklidda råttfårdighetsmantel. EC 6x: 10.
Men ingen drifver få alfvarligen och
få ofta på vakfamheten, fom Frålfaren
fjelf under fina vandringsdagar på jor-
den. Hän kånde båft hvad moda det
koftade honom at forvårfva fjålar, haa
flg huru de utom vakfamheten fkulle
förloras; derfåre formanarhan ock dem,
fom genom trona kömmit til honom och

fåtc
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fått lif, ty den doda kan omojeligen va-
ka, at de ingalunda på nytr fkulle in-
fomna i fin forra fåkerhet. Når haa
förkunnade for fma lårjungar om Jeni-
falems jåmmerliga forftoring och om
verldenes ånde, upmuntrar hän dem e-
fomoftaft och fåger: Vaker fårthenfkul:
ty j veten icke hvad ftund eder HErre var-
der kommnndes. Matth. 24: 42 Hän of-
vertygar dem mårkeligen genom mån-
ga liknelfer om hogfta nödvändigheten
håraf, och fluter altid med formaning til
vakfamhet. Cap. 25: 13. Hän utvidgar
med et befynnerligit efterrryck denna
förmaning til alla i gemen och hvar
och en i fynnerher, då hän förft fåger
til lina lårjungar: vakery och ftraxt der-
på: men hvad jng fdger eder, det fdger
jag allotn: vaker. Marc. 13: 35, 57. Når
hän gick til -fin dödskamp i Getfemane
fade hän til fitt lilla medfolje: Blijver
bar och vaker med mig. Matth. 26: 38.
Och når de under hans bån och ångeft
i ortagärden infomnade, går hän til dem,
våcker och upmuntrar dem å nyo och
fåger : Vaker och heder, at j icke fulien
uti freflelfe , at fållas af fatan, och at 6f-
verrafkas af edra egna onda begårelfer;
ry anden ar viljog , det andeliga upfåtet
at blifva trofaft, är ganfka godt, men
om J icke troligen vaken och ftriden,
få år kåttet for fvagt at emotftå de onda

lw-
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luftar, fbm ftundeligen upftiga i ederE
hjerta, v, 40, 41. Det tredje medlet,
hvarmed onda luftar (kola håmmas. år
Guds heliga och uppenbarade ord, hvilket
Apoftelen Paulus kallar Andans fvärd ,

Eph. 6: 17. och befkrifver det til fin
virkan, Ebr. 4: 12. då hän fåger, at
det år lefvande och kraftigt, och jkarpare
dn något tveåggat fvärd , och går igenom
til tbes tbct ojfkiljer f jäi och anda , märg
och ben, och NB. dr en domare bjver tan-
tiar och hjertnm upfät Det ingjuter et
ljus i forttåndet, at tankan lärer åtlkilja
det onda ifrån det goda, och derfore
af Apoftelen Petro kallas fårnuftens wjhlk,
1 Ep. 2: 2. det bojer ock kraftigt det
onda hjertat, och liknas derfore vid en
e/d, fbm fmälter alt, och vid en havuna-
re, tben berg fnnderflår , Jer 23: 29. och
vid et fruktfamt regn , forn fuktar jrrden
och g§r den bdrande, EC S 5 ■ 10, n. Om
detta medlets flitiga nytrjande formanar
Paulus: Ldter Chrifli ord ho rikeliga nti
eder med ali visdom: Ldrer och formnner
eder inhordes med pfalmev och låffånger och
nnde/iga vifor i nedene Colb 3 ; 16. Hvih
ket ord derfore bör fiitigt och med an-
dakt horas, låfas och betraktas, famt
troligen lydas och efterkommas. Ty burn
fkal en yngltmr, eller ock en ålderftigen,
fin väg otlraffeliga gå? frägar David, och
fvarar ftraxt fjelf: når hän håller jig efter

Guds



Gnds ord. Pf. 119: 9, Derföre beprifaf
ock FråJfaren dem for Jaliga, fom bbra
Cuds ord-, ocb gömma thet , Luc. n: 28.
det år fädana fom ieke allenaft aro ordets
burare utan ock gårare. Jac. l: 22. Såfora
David j då hän fåger; Jag behäller tin
ord i mitt bjerta , på thet jag Jcke jkall
fyndii emot tig. Pf. 119: 11. Anteligen
och for det fjerde tjenar det icke litet
til förekommande af onda luftar, at maa
med fiit undfiyr tilfållen och retelfer til
fynd. Då verlden år aldeles ftadd uti
det onda, och vi fjelfva åfven af natu-
ren bcnågna dertil, kommer det vift alt
for myeket derpå an, hvad umgänge
och fålfkap vi väljä ofs; derföre fåger
Syrac mårkeligan : Far gärna nät the
gamla , fom föra en ftadig och alfvarfam
vandel, och hvar en vis man av, til ho-
noin hali tig. Cap. 6: 35. Far i fällfkop
med fromma männifkor, och var glad, dock
med Gudsfruktan. Cap. 9: 23. SS gjorde
Konung David, emedan hän fåger; Mi-
ne hgon fe efter the trogna i landenn , at
the mäga når mig ho. Pf. 101; 6. Ty
utaf dygdiga fålfkaper blifver msn up-
bygd, men förargeliga uragången up-
reta, förleda och förarga det ofkyldiga-
fte hjerra, och uptånda dår lågor, fom
förderfva det och fåra famverer. Sådant
fyftar Syrac uppå, då hän fåger: 'Then
Jörn kommer vid tjäro ban bejnnttar fig

Horn. F. Voi. IV. St. 3. T ther-
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theraf, och then fom gifver fig i falffkap
med then hbgfärdiga, hän lärer hogfård.
Cap. 13; x. Derfore forbod Gud åfven
lltt folk at umgås med hedningar, at
de ej af dem måtte lära afgudadyrkan.
2 Mof. B. 23: 32, 33. Och Konung Salo-
mo förmanar mårkeligen fin fon fålun-
da: Gif mig, min fon , titt bjerta ,

och lät
tinom ågom minä vägar behaga; ty en
fkokia ar en djnp grop - - ocb vnktar hofl
fäfom en råfvare, och tbe oaktfamma ibländ
männifkorna famlar bon til fig. Ordfp. B.
23 : 26, 27, 28. Och Syrac inftåmmer på
flera ftållen aldeles i Tamma åtvarning:
fåfom Cap. 9: 3. Fly eno. fkökio , at tu
ieke kommer i bennes fnaro , emedan the
Jom umgås med fkbkior, the varda vilde.
Cap. 19; 3. Med drinkare lärer man fig
fylleri, med edebukar blifver man en
fvårjare, bland belackare blifver man fjelf
en fortalare, bland giriga blifver maa
fjelf fnål, och .få vidare, Huru angelä-
gen plikt år da icke at afhålla fig från
fädana i hogfta rnåtto fkadeliga umgan-
gen, och jag förmanar Eder, naine Al-
ifkelige,med Apoftelen Paulo: Flyrfädana.
2 Tim. 3; 5.

§• 12.

Tillåmpningen»
Nu horen J, vålfignade i HErranom,

hvad Gud hår fårbjuder, och hvad han
be-
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befaller. Detta budet griper icke egen-
teligea an Edra urvårtes gårningar, de
aro formodeligen uti föregående budet
nog tråffade, om J icke med flii aldeles
undandragir Eder ali kånlla af fanning
©ch famveters vitnesbörd; men derra bu-
det går helt och hallit lofl på hjertat
och defs inre begår: J åren alrid benågne
at i der yttre flingra Eder undan lagens
dom med hvarjehanda enfkyllningar, och
åberopa Eder urbara vandel, at J åtmin-
ftone icke åren de vårfte; i dag angår
fa' en inter någotfådant: hela Pharifeens
långa merirlifta, om J ån kunden aldrig
få mycket fkarfva uti den, hjelper icke
et fteg fram vid detta budet; nej bjer-
tät, det hogmodiga, falfka oråttfårdiga,
arga, låttfärdiga, olydiga och ogudakti-
ga hjertat måfte i dag fram. HErren ro-
par; Tu fkait icke hiifva någon onå hifi i
dit hjerta; dår får inter upftiga något
fyndigt begär, ån mindre famtycke, och
aldraminft någon utofning af fynden.
Kommen nu och fåtter en och hvar E-
dert famvete fram for denna Guds he-
lighers fpegel, och drager det ingalun-
da undan, ry jag förfåkrar, det mäfte
åndock en gång fram, då böckerna fkola
uplåtas och domen hållas, då hvarkea
bergen vilja falla åfver Eder eller hö-
garna mera kunna fkyla Eder for hans
anligte fom fitter på ftolen; gorer det

t 2 då
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da håldre i dag för JEfu namns fkull;
men om detta honungsföta namnet ånnu
cj kan beveka Edert hjerta dertil, få be-
der jag Eder på det aldraömmafte, gö-
rer der då hålft för Eder egen falighers
fkull, och pröfver Eder bar i dag för
HErrans anfigte, Hafven J dock mårkc
några onda tankar upftiga hos Eder?
Hvad luft hafven J haft til HErran och
hans lag? Samvetet fvarar, föga eller
ingen. Hafva då några högmods, girig-
hecs, arghets, oråtrfårdighers eller hor-
doms lultar upftigit? Samvetet måfte fva-
ra: många tufende. Hafver du då hål-
lit hans bud? Nej, icke et enda. Har du
icke ofta roat dig hemligen med deffa
fyndiga begår? Har du icke ofta gått
hafvande med dem, i upfåt at uröfva dem?
Jo, ofta nog, Gudi klagat, måfte många
vidgå, faft mig felats tilfålle dertil, och
verdflig fkam och ftraff hafva afhållit
mig dårifrån. Men vet du, o månnifka,
hvad du med alt detta ådragit dig? Gud
nåde dig få vift, helfvetet och den evi-
ga fordommelfen; få at du vål har or-
fak at klaga utur en Botpfalm; Ack!
jåmmer , fkal dock jag ififor tin domftol
ftånda, ocb evigt fängjlas ther , fom alt dr
idel vånda-) &c, N;o 256; v, 4.

c
§. *3-Dock, du frågar mig: hvartil tjenar

denna grufveliga råfft, och hvad gagnar
den-
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denna fafeliga målning? Den måfte ju
förqvåfva ali ro i fjålen och fora en
månnifka på ytterfta brådden af förtvif-
lan? Jag fvarar: uran ångflan och oro
kan den arma fyndaren ingalunda hjel-
pas, och jag fåger rent ut, at Guds full-
komliga helighet tål hår ingalunda nå-
gra urfåkter; men jag vil gifva dig et
Mttre rldj ack! at du ville anamma der.
Tag nu ftraxt denna din odrågeliga fyn-
dabörda, och lågg den med en uprikrig
och ångerfull bekånnelfe for din och
hela verldenes Frålfares fötter, och be-
gyn at tigga om nåd for hans blodiga
förfoningsoffcrs fkull; fly til det men-
löfa Guds Lamb, fom år Hagtadt for
dina och minä fynders (kuli, bed honom
innerligen, at hän med en droppa af
fitt dyra blod ville aftvå ditt folade hjerta
ali defs ftygga orenlighet: omfatta med
tron denna din eviga Förbarmare och
bed honom, at hän ville iklåda dig iin
råttfårdighet, och åfverlåmna dig med
«n barnflig undergifvenhet, med kropp
och fjål för alla dina öfriga lefnadsda-
gar i hans tjenft, med et alfvarligit af-
fåjande af alla dina förra luftar och ftyg-
gelfer, fa fkal du fnart i denna din be-
dröfvelfe få Tamma vederqveckande fvar
fom den borttagna, af din JEfus, nem-
ligen: Far vid god trbfl , tina fynder jbr~
Utas tig; Matth. 9: a. och då får du

T 3 år-
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ärfara fanningen af det Konung David
fåger; Sali år tben hvitkom bfvertrådeljen
förlaten år, them fynden ofver/lyld är: fali
år tben manm(Itu , join Hhrren icke til-
råknar mtjsgdmtng , i bvilkens anda ingen
faljlibet år. Pf. 32: 1,2.

.

§. 14-
Men eburu vållignadt der vore for dig

o! männifka, orp nu Guds Anda finge
åftadkomma denna töråndring hos dig,
efrer det du bhfvit undervift, få tro lik-,
vål ingalunda, at altfammans dlrmed
vore afgjordt, och at du fedan hela dia
öfriga lefnadstid finge göra dig los ifråa
lagens och famverets hand. Nej, inga-
lunda. Lagen har vål då forlorat fin
fordömmande kraft på dig, men ej fin
fårbindande: Lagens fordringar hafva
tilförene värit et tvång, nu blifva de en
behagelig fkyldighet. I ftållet for de
onda lufiar, Tom forr herrlkat uri ditt
oomvånda hjerta, foker du nu med alf-
vare din luft i HErranom: Hans heliga
ord blifver nu tina fhtters lykia, och et
ljus på tinom vågom. Pf. iiq : iof. Der
blifver dig kofieligare an guld, och fmnknr
dig fåtare an bannog och hannogskaka, Pf.
19: 11. få at du bar lufl til HErrans lag,
och talar öin bans lag håde dag och natt.
Pfi r: 2. Kårleken til din evige Forbar-
mare drifver dig, at med en innerlig luft
hålla hans bud 3 och då får du årfara

hvad
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hvad Johannes fåger, ar hans lud icke
aro fvar. x Ep. 5; 3. Således får du vai
min Chriften, frid med Gud och frid
med ditt famvete, fom Apoftelen Paulus
inrygar det; Rom. 5: r. men under hela
din vandringstid hår i jåmmerdalen o-
roas du ånnu dageligen af dina andeliga
fiender, djefvulen, verlden och din egen
onda natur, emot hvilka du dageligen
bor bamanna dig, ar du af dem til åf-
ventyrs icke ä nyo blifver öfvervåldi-
gad, och du fåledes råkar i en farligare
belägenhet an du någonfm värit förut.
Gack derföre flirigt in uri Guds ruft-
kammare, och ikläd dig där alt Guds bar-
vefk, på det du må emotftå alla dina fien-
ders lifiiga anlopp. Eph. 6; ti. Nytrja
derril i fynnerhet de vålfignade, och af
långlig Guds barns årfarenhet beprof-
-vade medel, fom dig nyligen blifvit fo-
relagda. Vaka och bed , fom din dyre
Frålfare lärt dig, at tu icke faller nti
freftelfe. Matth. 26: 41. och ftyrk dage-
ligen din fjåls andeliga lif med et flitigt
nyttjande af Guds ord och de heliga
Sacramenterna, få at du efter Petri råd
åflundar förnujtenes mjolk

, fom intet fvek
vet, fåfofji nyfbdd barn. 1 Ep, 2: 2. Men
framför alt fly med alfvare alla fynda-
tilfållen: rro dig aldrig for vai: fåg al-
drig i ditt finne, det har ingen fara;
ty då är du redan hardt når ditt fall,

T 4 - och
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och jag forfåkrar dig af en långlig for-*
farenhet, ar den fom vågar fig i faran,
hän förgås dår j ry jag har med bedrof.
velfe fetr burn många hårigenom fårat
fina famveten, ocb aro [kepsvmtne vordne
i trone , i Tim, i: 19. Men gifve Gud,
ar J, mine Alfkelige, villen anraga och
troligen folja de rad jag årer i dag gif-
vit Eder, och på detta fåtret iklåda eder
den nya månnifktm , få fkullen J ock ge-
nom hans nåd redan hår i dodligheten
mer och mer förnyas til bans kunfkap ocb
heläte , fom eder jkapat bafver, Coll, 3 ; 10.
Och då ågden J det hugfvalande hopp,
at Eder falighets HErre fkulle en gång
fullkomligen fortoffa eder tned Apoftelen
Paulo och alla andra trogna ifrån ali ond
gärning , ocb fralfa eder til fitt bimmelfkarike: Hvilkom väre dra ifrån evigbet

til evigbet. 2 Tim. 4: ig.
Abien.

XI. PREDIKAN.
§. I.

At HErren Gud vid fin heliga Lags
utgifvande jåmte befråmjandet af fin

egen {anna åra, hufvudfakeligen fyftat
på månnifkoflåktets lyckfalighet, dårom
öfvertygar ofs alt för många omftåndig-

he-
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heter. Om vi aldrig få liret igenkånna
hans godhet i gemen emot alla fina fka-
pade Creatur, och bland dem emot mån-
nifkan i fynnerhet, i det hän uphöjde
henne, genom en fornuftig fjål, ofver
elia andra fynliga varelfer, och forfatte
henne uti en Jflags likhet med fig fjelf,
få finna vi tydeligen, huru omt vår vål-
färd legar honom om hjertat: vånda vi
vara egon ril hans dyra nådeloften emot
ofs, åfven efter fallet, få åro de få mån-
ga och intagande, at vi af dem nogfarat
måfte få ofvertygelfe dårom, huru hjer-
teligen hän befordrar värt vål; och de
hafva ingalunda ftannat vid blotta ord:
hän har icke ålfkat ofs allena med or.
dom, utan med gårning och fanning,
då den himmelfke Fadren vårkeligen
fånde fin Son til vår forfoning; Sonen
åtog fig vår fak, och for vår Tkull gick
olkyldig til doden, och den Helige An-
de arbetar ånnu dageligen, genom ordet
och Sacramenterna at tillåmpa denna fa*
lighet på ofs. Når vi då, vålfignade
i HErranom! fe uti alt huru öfverfvin-
nelig hans margfalliga godhet år uti alt
annat, ånda få långr, (om vår fvaga fyn
kan ftråcka fig, få blifver det vål omå-
Jeligit, at Gud kunnat vara fig olik uti
affigrerne vid lagens urgifvande. Ingån-
gen til fjelfva Budorden beftyrker ove-
derfågeligen det Tamma, dår hän upfåtter

T 5 tu-
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tufendefalt välfignelfer åt laglydiga, e-
mot tre och fyra flågters forbannelfe
uppå ofvertrådarena, och hela lagens
innehdll leder ofs, genom fin efterlefnad,
få til lyckfalighet, at därvid icke minfta
tvifvelsmål kan åga rum. När nu få är
befkaffat, at Guds affigt med fin heliga
lag värit at befråmja vårt vai, borde
man åfven med fkål vånta, at fornufti-
ga varelfer, fom med ali fin diktan ftråf-
va efter fin lyckfalighet, fisulle med ali
formåga vinlågga fig om de medel,hvar-
igenom dcn kan vinoas, och med en
helig tåflan fyflofårta fig med efrerlef-
naden af deffa HErrans bud. Men en
beklagelig erfarenhet vittnar heh annat:
Vi fe det goda, vi gilla det, men gora
åndock det onda. Hår upkommer altfå
fjelfmant den fragan: Hvad må dårtill
vara orfaken, at vi fom få ifrigt foka
vårt vål, åndock få godt fom med öp-
na ogon, genom lagens ofvertrådelfer ?

flörta ofs i elånde?

§• 2,

Denna gåta hafva alla verldenes vife
icke värit i ftånd at uplofa, och deras
giffningar i denna delen hafva värit få
oformliga, at de fårtjena foga upmårk-
famhet, fedan Gud genom uppenbarel-
fen få tydeligen updagat fakcn. De vi-

fafte
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fafte af dem hafva vål blifvit varfe nå-
got forderf hos ofs, fom dårtil värit
vållande, men hafva hvarken kändr defs
uprinnelfe ellei* belkaffenhet, då Moles
likvål, genom Guds omedelbara ingif-
vande förtåljer, forft den lyckfaliga ftåll-
ning Gud fatte männilkan uti, fom be-
ftod uti en flags likhet med honom, och
dårfore kallas Guds belåte» i Mof. B. i.
uti hvilken hon af Gud åtnjot alfkons
fållher, och flraxt darpå huru den fam-
ina forlorades genom ofvertrådandet af
Guds bud, och hvad fårbannelfe et få-
dant fall medforde, Cap. 3. och ånreli-
gen långre fram, Cap. 6 : 3, 5. Cap. 8: 21.
huru månnifkorna genom derta iynda-
fallet blifvit i grund förderfvade, och
icke allenaft blinda på lyckfalighetenes
våg, utan ock tröga til alt godt, raea
dåremot benägne til det onda; få at de
uti en Hags Tynda-yi-Ha, fikande efter
lyckfaligheten, af fina finliga begår for-
villades ril lagens öfvertrådande, och
dårigenom flörtade hg i elåndef

§• 3-
Hår igenfinna vi fåledes forfta ord-

faken til vårt forderf; den forgiftiga
fyndaroten uplkjuter begår i hjertat, fom
fedan upvåxa och båra forgiftiga och
dodande frukter. Får denna qvicka rot

lis>
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ligga i hjertat ornbbad, fa år det ofeb
bart, at nya fyndafkott aldrig kunna
förekommas. Dirföre hafver ock HEr-
reo, fedaa haa i det Nionde budet re-
dan, med fin heliga Lag antaftade den
upftigande luftan, Iluteligea hår i det
Tionde åfven forbudit fjelfva vår med-
födda onda bojelfe, fåfom en kalla, utur
hvilken detta giftet och ali vår olycka
Hpvåller.

Vålfignade i HErranom! Ordningen
leder ofs at i dag förklara detta fidfta
HErrans bud; men hvad åro vi at af
ofs fjelfva hårvid något utråtta? Blindc
til förftåndet och cil viljan forderfvade;
då likvål til uptåckande af vårt djupa
förderf viflerligen fordras nådenes ljus
och handledning. HErre vår Gi-id, fom
genom din kara Sons månnifikoblifvan-
de redan fokt upråcta vårt i fynd fallna
flåkte, och genom ditt dyra ord låtit
detta ditt ftora Råd komma til vår vet-
ficapj vi falla ned för dig i ftoftet,
och anhålla odmjukeligen, at du genom
din anda vårdigas i dag leda ofs, at
med en innerlig blygfel igenkanna vårt
elånde, at med alt alfvar genom din
nåd dåmpa det medfodda inneboende,
onda, och at en gång genom en falig
dod dårifrån fullkomligen blifva befriar
de! Ack hor ofs, Fader vår !

§. 4-
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§• 4-
Texten: a Mof. B. 20: 17.

Tu /kait icke begåra tins nåftas
huftru, ej belkr hans ej bel-
ler hans tjenarinna, ej beller hans oxay

ej heller hans åjna y ej beller något,
thet tin nafta bafver.

Då nu, vålfignade i HErranom, I
detta HErrans bud upråknas flera ting,
fom forbjudes at hafva begårelfe tii: men
flut-orden dåruti gifva tydeligen tilkån-
na, at de ingalunda alla finnas hår om-
nåmda, på hvilka detta förbudet iyftar,
år klart, at det til fina fordringar år
långt vidftråcktarej Doftor Luther har
åfven i fin ftorre Cateches vifat hvad
fårfkildta omftåndigheter och plågfeder
ibland Ifraels barn gifvir den ftore Lag-
ftiftaren anledning ar for dem i fynner»
het upräkna de hår forekommande ftyc-
ken. Hårvid mårka vi at hufvudfaken
i detta budet ligger uti det ordet hegåra,

hvarigenom begårelferna egenteligen hår
forbjudas; och emedan vi uti forklarin-
gen ofver Nionde budet, redan vifat,
huru dåruti alla mårkeliga onda luftar
forbjudas, komrna vi nu til flut, at af
detta Tionde forklara:

Arffyndens djupa forderf,
Så
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Så at vi därvid mårka
i;o Hvavuti det heflär.
2:0 Hunt HErren forhjuder det , och
3:0 Hvad Hän daretnot i detta ludetbefaller.

Men, Hart fårmtft forblindnt dry c.
N:o 232: 2, 3.

§• y.
Förfta Delen,

At rått kunna foreftålla hvaruti arf-
fynden beftär, hafve vi at vånda vår
upmårkratnher til trenne hufvud-omftån'
digheter hårvid, nemligen defs urfprung,
defs belkafFenher och defs bedröfveliga
följder, hvarunder det hufvudfakeliga-
fte, fom til denna låra horer, kan om-
roras. Hvad altfå 1) defs urfprung be-
tråffar, bor underrårrelfen hårom endalf
håmras af uppenbarelfen, fådan fom den
flore Guds mannen Mofes upteknat, och
nya Teftamenters fkrifter vidare uplyfa,
och det uti en af Mofis ord flytande na-
rurlig menmg, utan at få uptaga den uti
nägot forblommerat förftånd, emedan
den helga Skrift icke gifver dårtil min-
fta anledning, berårt ellen ej eller med*
forer någon orimlighet, och igenom en
fådan rubbning. hela vår Bibels fanning
och vara tros grundvalar blifva fvig-
tande. Detta arffyndens bedröfveliga

onda
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onda hänleder fig helt och hallit ifrån
vara förfia foråldrars olyckeliga aftall
ifrån fin förfia medfkapade heligher och
råttfärdighet, eller ifrån deras forluft af
Guds belåte, hvarmed de framför alla
andra Creatur blefvo i fjelfva ikapelTen
beprydde; tilgången hårvid var denna;
då Gud til et prof af männilkornas hör-
famhet, bade uti luftgården forbudit dem
at äta af kundfkapTens trå på godt och
ondr, inftålte fig den genom ormen ta-
lande djefvulen hos qvinnan, och Tökte
genom det hän ville gora fanningenes
Gud til en lågnare, förmå henne at
ofvertråda detta urtryckeliga forbudet.
Hän afmålade for henne, genom detta
fteg, hopp om en horre lyckfalighet,
och upvåkre med det Tamma hos henne
et begår dårefter, hvarigenom förftån-
dets 1 jus och råtta begrepet om Guds
fanning fördunklades och lika Tom bort-
blandades, och når fruktens behageliga
utTeende kom dårtil och retade henne,
voro krafterna til alt morftånd med det
Tamma forlorade; hon ät, öfvertrådde
Guds bud, och blef en Tyndare; mea
Eva hade icke förr tagit detta fieg, åa
at hon, förmodeligen, utan at betånka
de håraf flytande olyckeliga påfölgder,
bedrog fin man, alles vår ftamfader
Adam, at åta af Tamma dödeliga frukt,
hvilket icke lyckades båttre, ån at hän

äf-
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åfven år dåraf och föll i fynd, hvilkef
alt rydeligen kan inhåmtas af fallets Hi-
ftoria, fom Mofes upfkrifvit i Bok. 3 Cap.
Uti detta hogfrbedrofveliga fyndafallet
ligger nu egenteliga ordfaken til den
omkansvårda belågenhcr, uti hvilken vi
mi befinna ofs; hvartil råtta ordfaken
igenfinnes uti djefvulens lift och vara
förfta föråldrars låttrogenhet at låta for*
leda fig ifrån fin HErres och Skapares
uttryckeliga befallning, men ingalunda
hos Gud, ehuru det ej kan fågas, at

han icke uti fin allvetenhet fedt fallet
förut, ej eller at det värit honom omö-
jeligit at förhindra det famma; ty han
år fjelf en helig och råttfåidig Gud }

hvilkom et ogudaktigt våfende ingalun-
da behagar, Pf. 45: 6. Han förbod fyn- 1
daren vid forluft af fjelfva lifvet, 1 MoC
B. 2: 17, och hans råttfårdighet kan ej
låmna fynden oftrafTad. 5 Mof. B. 27: 26.

§■ 6-
Men låtom ofs vånda vår upmårk-

(åmhet, at nårmare kanna fjelfva befkaf-
fenhetea af detta förderf; hvarvid, for
ftörre tydeligher, i fyfinerhet tre ting
komma at iakttagas, nåmligen: 1) djup-
heten af vara forfåders fall, 2) huru
vida der famma fortpianräs på ofs deras
efterkommande, och 3) om vi för denna
fynd kunna ftraftas, Hvad nu der for-
Ita betraffar, blifver det högft nödigt,

at
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at Te in uti djupet af detra fall, emedan
det af många vil anfes for ganfka rmga
och fåga betydande, i anfeende ril det
utvårtes ringet/ hvarnjed våra förfåder
hade at göra, eller hvarpå de förfynda-
de fig, nåmligen et trads frukt i luitgår-
den j men om vi nårmare betrakta det
farnma, få beftod det ingalunda blott uti
der ena budets öfvertrådande om kund-
fkapfens träd, utan innefattade på en
gång et afvikande ifrån alla lina fkyl-
digheter emot iin Gud, fig fjelf och fin
nafta. Ty hade våra förfta foråldrar
rårt ållkat fin Gud och Skapare,det
högfta Goda, hade de vift ingalunda,
för alt hvad til var uti verlden, velat
gora emot hans bud, at förtörna ho-
nom, fom gifvit dem en få uttryckelig
lag. Ty thet är

, fåger Apoftelen Johan-
nes, kärleken til Gud, at vi båtl>. m hans
hud, 1 Joh. 5; 3. och fjelfva fanningenes
mun betygar det Tamma urtryckeligen
på flera Halien, fålom bland annat Joh.
14; 23. Then mig älfkar , hän varder häU
landes itiin ord ) och verfen 24. nten then
mig icke älfkar , hän håller icke mm ord,
Hade de rått fruktat Gud, få (kulle de
ingalunda vågat at trampa hans bud un-
der fina föcter, fom de nu likvål gjorde.
De kånde alt för vål Gud? fanning, rårt-
fårdighet och allmagt; men et inbilladt
godt, fom fatan mälade dem för ogonen

lioin. F, Voi lv. St. s. U Och
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«t fikande dårefter, fårrer dem i fdrgå-
renhet af denna fin Ikyldiga farhoga,
den Gud likvål icke mindre nti fullkom-
Hghetenes ftånd, genom det forelagda
ftraffet, ån vid Sedolagens utgifvande på
Sinai berg efter faller, 2 Mof B 20: 20.
ålkade; med denna fruktan och kårlek
forlorades åfven ak fortroende for Gud;
Guds eviga fanning om ftraff drogs hår
redan i tvifvelsmål, de trodde icke mera
at Gud gjort och unnat männifkan godt,
utan tvårt om at hon kunnat vara lyc-
keligare i nägot annat rillftänd, ån hon
nu vårkehgen var, ifrån hvilker Gud
likvål velat genom litt forbud affkåra
henne vågen, Såger då, mine Ålfkelige,
åro icke alla deffa faker de fvårafte för-
gripelfer emot den llore och helige Gu-
den? Men månnilkan förgriper fig med
det lamma ganlka illa emot fig fjelf.
Satt at foka och njura fin fanna lyckfa-
lighet i foreningen med fin Gud, brot
hon fjelf detta foreningsband och ftcr-
tade fig fjelf uti ytterfta elånde; och
detta gjorde hon, icke allenaft med fig
fjelf, utan ledde genom fitt fall alla de
otaliga fkarar af månnilkor, fom af hen-
ne Ikulle i hela verldenes ålder fram-
fodas, i famma högfl; beklageliga ufel-
het; ty ehuru Inga andra månnilkor ån
delfa två, dä vårkeligen voro til, ville
de likvål ganlka noga,.af Guds vålfignelfe

i Mof.
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i Mof. B. x : at dcras afff dingar fkulle
upfylla jorden, hvarföre en billig om-
tanka hade bordt göra dem härvid mera
varfamma; men alt forfummades, och det
inbillade goda, Tom made deras begår,
ledde dem at urur akt låta alla lina fkyl-
digheter: hvaraf rydeiigen kan inles,
hum deras affall ifråa Cmd var ganfka
vederftyggeligit och i högfta måtton
laitbart.

Dårnåft rilkommer ofs at underfåka,
huru vida denna våra forfåders öfver-
trådelfe fortplantas pä ofs, fom åro de-
ras efterkommande. At förklara detta
rått, bora vi vcta, at fjelfva deras lag-
brort, fåfom de det begårt *), ingalunda
kan utftråckas långre ån til dem fjelfva;
uran blifver hår frågan: om det narur-
liga forderfvet, den benagenhetcn til det
onda, och trögheten til det goda, fom
fans hos dem **) och upkom genom
fallet, om den, fåger jag, på något fått
fortplantas på deias efterkommande, hvil-
ket blifver nog tydeligit, antingen vi uti
denna delen rådfråga förnuftet ellei* up-
penbarelfen. Dä vi veta uti hvad lyck-
falighet våra forfta foråldrar voro i Pa-
radifet, begåfvade med et hårligit ljus
uti fjålen och en helig bojelfe til det

U 2 gO-

*) Peccatum priginans,
**} Pecpatum originatuin.
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g-ocla uti viljan, med formåga at urofva
det goda, hvaraf fölgde en lyckfalig for-
ening med Gud och en likhet med ho-
nom, och vi nu dåremot måfte blifva
varfe hos ofs et hogft bedrofveligit mor-
ker vara rådande uti forftåndetoch en
obåndighet i viljan, den fjelfva de vi-
fare hedningarna hafva mäft årkånna,
fom fortplantar fig genom alla flåkrer,
aldeles fådant, Tom Gud klagar öfver
ibland männifkorna, redan for fynda-
floden • 1 MoC B. 6: 3, 5. kan ingen
tvifvel vara dårom, at ju detta onda år
et olyckeligit arf, alt ifrån våra for Ha
llamforåldrar, hvilket icke mindre be-
ftyrkes af flera den heliga Skrifts vitnes-
border, bland hvilka Konung Davids be-
kännelfe uti iin alfvarliga bårtringsbön,
i fynnerhet år mårkelig , då hän med
en innerlig ikam, lika fåfom framvifar
Htt orena och forderfvade hjerta for iin
Gud och fåger; St jag år nf fyvdelig fååfödd , ocb min moder hafver mig i fyi?d
aflat. PC 51: 7, uti hvilka ord hän inter
bekånner Tina forfåders uran egna fyn-
der, dem hän lika fom et arf undfått af
lina fnräldrar, icke annorlunda an krop-
pens bråckligheter, fom åfven gä ige-
nom hela vårt llågte. Hvaraf fåledes
år klart, at detta naturliga onda hår-
ftammar dårifran, och har fedan utfpridt
fig til alla månnilkor i verldene, urom

vår
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vår dyre Frålfare JEfus, om hviiken
allena det ftår, at hän år litan fynd, Ebr.
4; 15. hvilket famma vålfignade Frål-
fare åfven fjelf intygar, då hän joh. 3 : 6.
fåger til Nicodemus; Tbet fom dr fndt
af kott, tbet dr khtt ; hvareft: på det förra
ftållet med kott forftås, fåfom på många
andra ftållen i Bibelen, intet annat an
månnifkorna, fom beftå af kott, fåfom
nti Johannis 1; 14. når der herer: Ordet
vardt kott , fom vil fåga det famma, fom
Guds Son, det våfenreliga ordet, hiet
månnifkä, det år, antog en månnifkelig
natur; och når det förekommer pä det
fednare ftållet, betecknar det et natur!i-
gir fördårf, fåfom det ordet altid tages
i den heliga Skrifr, då det fårtes emot
andan , til exempel uti Rom. 8 : 13. Gal.
5: 17. och flereftädes; få at meningen
af JEfu ord blifver denna: Hvar och en
fom fodes af fyndiga månnifkor, kan ej
annat vara ån til hela fin natur fyndig
och förderfvad, hvaraf fåledes år klart,
at icke en enda männifka år dårifrån
fri. Dårfore betygar åfven Apoftelen
Paulus, at ali verlden , det år , alla mån-
niflcor fom Jefya i verlden, [kola brotflige
varda. Rom. 3: 19. hvilket åter icke an-
nars vore möjeligit om icke alla voro
fbrderfvade.

Andreligen återftår ofs härvid at for-
klara, huru vida vi med råtra kunna an-

U 3 fes-
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les brordJiga' for Gud, och ftraffas af
honom for et medfödc ondr, hvartil vi
icke kuona fjelfve fågas vara vållande;
at Gud vårkeligen anfer ofs for brott-
fliga och i hogfta måtto ftrafFvårda, för
deuna ofs medfödda arffynden, om vi
ock inga vårkfynder haue begått, dår-
om äger ej nägor tvifvelsmål rmn ; ry
både Skriften och erfarenheten befannar
der. Apoftelen Paulus fäger; Kom 5: 12.
Såfom iaenom ena mämifko av fynden käm-
men i verlden, och for fyndenes lkuli doden;
fä år ock dbden k mimen bfver alla maani-
fkor, efter the alle fyndat hafva. Hår he-
ter der, at fynden år genom en mån-
nxrka kommen i verlden, inter kunde
det vara vårkfynden; ty Adams onda
gårningar kunna icke fiyrtas pä hans ef-
terkommande, uran hår mäfte fårftås arf-
fyndens förderf; der fåges hafva köm-
mit i verlden genom honom, och juft
dårigenom doden, fom år fyndenes lön;
ja denna fyndalon fåger Paulus vara kom-
men ofver alla månnilkor, få at ingen
år fri, icke de en ging, hvilka ånnu
inga vårkfynder begåtr, fom do redan
i födflen eller moderlifvet, och orfaken
nåmnes urtryckeligen , nåmligen, efter
fom alla fyndat hafva, der år, for arf-
fyndens (kuli anfes brottlliga och ftraff"-
vårda. Uti famma Epiftels 7:de Capi-
tol kallar Apoftelen detta naturliga för*

derf-
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derfvet, tio fårfkildta gånger får fynd,
och en (Idan fynd, fom medförde dö-
den; och uti Såndebrefvet til de Ephe-
fer, Cap. 2; 3. fåger hän om fig och
andra Judar, ar the likaledes, fåfom hed-
ningarna nf naturen alle voro vredenes barn ,

hvareft hän med vredenes barn måfte
forftå dem, fom åro under Guds vrede
och fotbannelfe, det är, infor hans dom-
ftol anfes för brortfliga; nu fåger hän
hår fårft, alla både judar och hednin-
crar åro brordliga! vore hår imet något
O . O

“

O . O 0 o
medfödt ondt, borde ätminftone nagon
vara fri; fedan forklarar hän uttrycke-
ligen, hvarifrän denna brottflighet här-
flyter, nåmligen icke få egenteligen ifrän
deras lagftridiga gårningar, uran nf na-
turen , få ar detta deras brott år dem
medfodt, hvilket åfven erfarenheten nog-
famt bevittnar, i det vi finna hela vårt
llågte genom fjukdomar, olyckor och
fjelfva doden vara underkaftadt famma
ftraff med vara forfta föråldrar, hvaraf
vi icke orårt fluta til enahanda flags
brott, y fom vi blifvit med dem fkyldiga
til- men ommare fynes den frågan blif-
va, med hvad råttvifa vi kunna böra
umgålla et forderf, hvartii vi ej kunna
fågas vara förvållande, och fom ej ftåtr
i vår magt at alboja ? Såfom fvar hår-
på kunde vi anföra, at Gud ingått med
vara forfta föråldrar et fprbund på he-

U 4 la
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Ia mlnnifkoflågtets vågnar, få at vid
defs ofvertrådande åfven hela flågtet
vore brotrfligit; man kunde åfven an-
föra, der Gud måtte forutfedr, at om
ock vara förfäder icke vårkeligen falllc
i fynd, få hade likväl en och hvar af
ofs, om vi värit i deras ftålle, gjordt det
famma fom de, och dårfåre rårtmåtigt
ftraffas for de brott vi åndock hade be-
gårt, lika med dem; men knuten fynes
ej, genom någondera af defla fkål kan-
na fulleligen lofas; uran håldre genom
vår Gads aldeles oinfkrånkta råttfårdig-
het, fom omöjeligen kunde låmna et få-
danr forderf, fom liknar en qvick rot,
hvaraf alla värkfynder upfkjura, oftraf-
fad, uran nödgades belågga den med et
få fvårt ftraff, fom den i fin egen na-
tur kan förrjena. Och om yi an dår-
emot ville invånda, at vi ju icke kunna
rå för de fel, dem vi ej fjelfve begått,
och dårfore ej eller fynas med råtta
kunna umgåjla dera, få håfves hela denna
fvårigher dårigenom , at Gud juft dår-
fåre , nåmligen at befria ofs ifrån detta
flraff, uptånkr och i nåder öpnat ofs en
fåker våg til befrielfe genom vår ftore
Medlare JEium, hvilken dårfore blifvit
uphögd på korfets tråd, at hvar och en
fom ville i trona anamma honom , det
år, tilegna fio; hans fårfoning, fkulle in-
galunda få evinnerligit lif,

J°k,
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joh. 3: 14. emedan Gud hafver fatt ho-
nom til en Nadaflol , genotn trona i kans
hlod. Rom. 3: 25. Dårfore fåger ock A-
poftelen mårkeligen, at Skviften hafver alt,
ej allenaft vårkfynderna, uran ock det
medfodda forderfvet, hejlutat under fynd ,

det år, i fin helighet anfetr alt for fynd,
på tbet loftet [kulle homma genotn J-Efu
Chrijii tro , tbem fom tro. Gal. 5: 22,

§• 7-
Nu leder ofs ordningen at nårmare

forklara olycksfölgderna af detta mån-
nifkoflågrets fvåra fall. Månnifkan be-
ftår af tvånne delar, kropp och f jäi,
båda delarna hade håraf en ganfka ftor
kånning. Sjalen, den ådlafte delen af
vår varelfe, måfte hårvid de!s lida ftora
forlufter af det goda hon tilforene egde,
dels ock befvåras med mycket ondt,
fråa hvilket hon tilforene var befriad *).
Uti fullkomlighetenes ftånd egde män-
nilkan under namn af Guds belåre en
tilråckelig kunfkap om Gud det hogfta
Goda, och om medlen och fättet at er-
nå och behålla fin lyckfalighet i for-
eningen med honom. Ali denna kun-
fkap forlorades genom fallet, få at hon
fig fjelfvom låmnad, af alt detta ingen
ting vet .eller forftår, fåfom Apoftelen
Paulus det intygar, 1 Cor, 2; 14. Then

U s nä-
’) Malura privativum & pofitivum,
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natarliga männifkan fornimmer intet af thet
Gnds anda tilhbver. Hon egde forut en
förmåga at tydeligen föreftålla fig deffa
himmelfka fanningar, dåremot åro nu
ajla fådana begrep, o.m hon ock blifver
undervift och handledd uti detn,helt mör-
ka, bortbiandade och otydelige; dårfore
fåger Paulus på nyfs anforda ftålle, at
den naturliga männifkan intet km begripa
jådant. H.ennes vilja egde tilförene en
otvungen årrå til det goda, jåmte för-
måga at vårkftålla det: hos henne var
då rådande en helig och rått barnflig
fruktan for Gud och en om kårlek til
honom; men beklageligen, alt detta för-
lorades; få at Apoftelen måfte bekånna
och fåga: 'Jog vet at uti mig , thet är i
mitt kött, bar icke godt. Rom. 7: 1%. Och
om de oomvånda hedningar fåger han:
at theras forftånd är formorkadt; och the
bortkomne ifrån thet /if, fom of Gudi är,
genom then fåvitfuo, fom i thet» är , och
genom therus hjerias blindbet. Eph. 4: tB.
Han vii få roycket fåga: hos månni-
fkorna uti fi-tt naturliga tilftånd, finnes
dels en faknad af alt det goda, fotn dc
under Guds belåte egde, dels ock vår-
keliga ofullkomligheter, fom nu forderf-
va dem; faknaden beftår på förftåndets
fida, uti et förloradt ljus uti alla nödiga
kunfkaper om Gud och. lyckfalicrheten,
på viljans, uti det at de bortkommit ifrån

det
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det andeliga lifvet uti Gudi, det år, de
hafva förlorar både viljan och förmågan
at lefva efter fin Guds behag, och dår-
eroot finnes hos dem en fåvitfko, en
troghet och obeqvåmlighet at fatta eller
begripa de högrt vigtiga Gudomeliga
fanningarne och en fåvitfko, eller råt-
tare hårdhet eller förderf uti hjertat,
fom leder dem til det fom" ondt och
Gudi mifshageligit år. Det tilkomna onda
år icke mindre ftort och mångfaldigt;
ty på förftåndets fida finnes dår förft
en orklöshet eller oförmögenhet at rått
bruka fitt fornuft, for det andra en ftor
fvåriohet och naftan «mcVjlig-het at gora
fig några fullkomliga begrep om Gud,
om ånglar, om fin egen fjåls vafende
och om allehanda andeliga faker, for det
tredje et rådande vålde af inbillnings-
kraften och allehanda finliga föreftällnin-
gar ofver förnuftet, hyarigenom vi på
det håftigafte upretas ril det onda, och
hvaraf for det fjerde hårflyter en böjelfe
i förftåndet, at anfe det for godt, fom
kitlar vara utvårtes finnen, hvilket likvål
en fund eftertanka ofta kan finna vara
högft forderfveligit. Men på viljans fida
beftar detta tilkomna onda fornåmli-
gaft uti finliga begårelfernas herravålde
öfver viljan, uti hjertats bojelfe at fam-
tycka til deffa begår och följa dem, fom
år ofta få håfcig, at den öfvervåldigar

"et
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et fundt oeh uplyfl: fårnufts beflut och
förefatfer, och åndteligen uti hela vår
viljas troghet och motftråfvighet, at gorsi
det fotn godt och Gudi behageligit år.
Hårril kommer ånnu åfven vårt minnes
fårderf, fom ej allenaft forlorade fina
förra kunfkaper om Gud och det goda,
utan blef åfven helt obeqvåmt at be-
hålla dem, fom genom mycken moda
måfte lika fom inpråglas dåruti. Vår
dyrafte Frålfare afmålar nog ftarkt detta
onda, då han i Matth. 15: 19. fåger, at
af bjertat ntgå onda viord-, hor ,

fkbrtefnad, tjufveri, falfk vitne , bädelfe ;

hvareft han vii fåga: hjertat, det år,
fjålen, fom efter allmånt talefått, fades
bo i hjertat, år fyndenes, råtta och får-
domeliga urfprung, hvarifrån alla onda
tankar, ord och gårningar upvålla, få-
fom utur en kalla; det famma klagar
HErren ofver redan i 1 Mof. B. 6: 5.
nåmligen at aU månnifkiones bjertas upfät
var altid benäget til det ondt var , och
Cap. g: 21, at det var fådant alt ifrån

och vi låfa i forenåmde 6:tQ
Cap. v. 3. åfven orfaken dartil, då det
heter; ty the aro kott, det år: de år»
af naturen i grund förderfvade. Dårfore
fåger Apoflelen Jacob, at bvar och en

* vnrder dragen af fin egen begärelfe , det
år, af fin egen medfodda onda bojelfe.
Cap. is 14.

Ibland

4" ] 3®2 [ 4*



Ibland detta förderfvets bedrofveliga
folgder, bor åfven råknas det ftraff,
månnifkan derigenom ådrog fig* de for-
ut anforde hadc fin grund i fjelfva fal-
let och defs natur, nu vil jag allenaft
nåmna om der ftraff eller de olyckor,
hvartil den ftore Lagftiftaren förklarac
månnifkan därigenom vara förfallen. Do-
nien blef redan afkunnad af Gud forr-
ån hon föll uti fynd, och lyderTå: på
hvad dag tu äfsr af thet fbrbudna trå-
dct, {kait tu doden db. i Mof.B. 2: 17.
Det årerftod efter fallet ej mera, ån at
allenaft gora tilldmpning dåraf pä hen-
ne, eller urmåra domen . fom beftod uti
doden, o,ch berecknar ali flags lekamlig,
andelig och evig olyckfaligber, eller en
rått fmårtefull faknad af alt godt, och
en bitter kånning af alt ondt, hvilket
alt kommer under namn af den lekam-
liga, andeliga och eviga doden, då vi
med den lekamliga forttå, når der ordet
rages i fin vidftråkrare bemårkelfe, alla de
plägor och olågenherer, dem vi kånna
til vår kropp och utvårtes finnen för
fyndenes jfkull, hviika i fin mån iner
eller mindre värka at åndteligen fönder-
flita det band, fom år emellan vår fjål
och kropp, hvarom HErren fade til
Adam ; 7u /kait ata titt hrhd i tm miete?
fvetty tili thefs tu varder dter tili jord igen,

tber tu af tagen äfi. Cap. 3: 19. Dårracd
ådi-og
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ådrog månnifkan fig åfven den andeli-
ga döden, i det hon for fyndenes (kuli
förlorade fitr barna-förtroende hos Gud,
och ali den frogd och hugfvalelle, fom
denna vålfignade forening medforde,
hvilket icke illa betccknades for våra
•föråldrar, genom ucdrifvandet urur luft-
garden, och kallas af Apoftelen Paulo,
at vara dod nti öfvertrådelfer och Jymler,
Eph. 2: 1. och veri’. 3. at vara vredenes burn,
och åter vcrf 5. at vara dåd uti fyndena.
Och om Tina Colofler ralar hän och få-
ger: at the hade tilforene värit döde i
fy-vierua och nti t(teräs kötts forhud, det
år, nti fitr naturliga forderf; Cap. 2: 13.
men det fafeligafte af alla ftraff yar o-
felbart den eviga dodcn, fom beftår uti
et uteflutande ifrån Gud och ali lyck*
falighet, och den bittrafte känfla af out-
fågeliga plågor, fåfom den befkrifves
pä flera ftållen uti den Heliga Skrifr,
och kallas den andra döden , Uppenb. B.
2! 11. Cap. 21: g. och heter ibland
helfvetet och döden, Cap. 20: 14.- Ifrån
hvilken Apoftelen Paulus likvål betygar,
at vår Frålfare jEfus nådeligen förloflat
dem, fom tro på honom, då hän fåger, at
döden år upfvolgen uti fegren . 1 Cor. 15: 54.

§• 8-
-Andra Delen.

Sedän jag nu fåledes, vålfignade i
HEr-
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HErranom forft fått forklara for Eder
derta ar.f-forderfvet til lin befkaffenhet
och djup, vil jag allenaft i korther vifa,
huru HErren Gud hår forbjuder der
famma. Uri de föregående Buden hade
Gud forbudit alla Ilags lafters utbrott,
och i der Nionde åfven alla onda luftar
i hjertac: men i detra fidfta går hän
ioft uppå fjelfva roren och arffyndens
förderf, dä hän fåger, tu [kait teke begåra;
hvilket efter Ebreifkan, uri 5 Mol B.
5: 21. råtr bor få förfvenlkas: Du Ikalt
få laga, at du inter begårar, nåmligen
någor ondt, eller, du Ikalt icke hafva
något hos dig, hvarigenom du kan kom-
ina at begåra; hvaruppå fedan uti detra
budets ord anfåras flera ting, fåfom nå-
ftans hultru, tjenare eller tjenarinna, med
mera, allenaft fåfom excmpel af de ring,
hvilka begårelferne egenreligen kunna
falla uppä; men hvilka upråknade inga-
lunda utgöra alla de forbudna foremå-
len, emedan det heter ril flut, eller nå-
got annat, fom honom kumie tilhora. Hår-
af fes dä, at vienen af derta buder ligger

O OO

hufvudfakeligen daruti, då vi tage det
noga efter orden, at vi icke hafva nå-
got hos ofs, hvarigenom vi blefve bragra
at begåra något, fom vore ondt och o-
lofligit. Hvad fkulle vål det vara? Det
är ju inter annat hos ofs, hvarigenom
vi kunde formås dårtil, ån det med-
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fodda onda, ellei* fjelfva naturliga för»
derfvet eller arffynden; ty den allena
år denvederftyggeliga kalla, hvarifrån
få mycket ondi upvåller, hvilken där-
fore hår i gerheu forbjudes, Denna för-
giftiga ror, fom år qvick ac ftundeligen
upikjura i hjertat nya fkott, kunde ej
annat ån kornma under derta förbud,
fåfom den dår uti den Helige Gudens
ogon måfte vara råct vederftyggelig, och
til hela vår förbåttring i högfta måtton
hinderlig. jfnghade intet vifi, (äger Paulus,
af l/egårelfen, om icke lagen hade jagt: Tu
Jhilt intet begdra. Rom. 7; 7. Man kan
vål någorlunda flura af fundt förnuft, at
upretade begår til der onda måfte vara
förbudna, ty fynda utbrotten åro naftan
altid från dem öfluljaktigä j men at fjelf-
va naturliga benågenheten dårril 3 åfven
fkuile höra under forbudet, fåger Paulus,
fådant hade jag ej vetat, om icke lagen
fagr: Du fkak intet hafva något hos dig,
elier uti din natur något förderf, fom
kunde leda dig til fyndiga bcgårelfer,

Når nu fåledes hela arffynden i ge-
men finnes vara af Gud förbuden, få
måfte ock hvar och en defs gren vara
det- fåledes forbjudas hår i fynnerhet
alla förftåndets och minnets brifter, och
ibland dem 1} den ofs vid fornuftets
bruk medföcid?, matt- och dälighet at kun-

na
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Ha farta, i ordning ftålla och på fannifi«
genes proffien ovåldugt underfoka aile-
handa ilags, hälft andeliga forekomman*
de tings fanfkyldiga befkaffenhet; hvar-
af ofta hånder, at vi ej allenaft årö 0*
kunnige om hvad rårt och orått år j

hvad godt eller ondt 5 uran förnuftet 6f-
Vervåldigas äfven genom allehanda fifl-
liga föreftållningar, at forringa det fan-
fkyldigä goda och uphoja flygtiga och
ofta fyndiga ttöjen. Jag tycker* min©
Aifkeligc! at Apoftelen Paulus fyftar på
dettä forderf, dä hän fåger om fig fjelf:
jfog af kbtjlig fälder under fyndena , Rorn.
7: 14. det år; jag år af fynden i grund
forderfVäd, fä at mitt förfiånd år ald.e-
les trögt och obeqvåmt at göra iiågra
fornuftiga flutfatfer i de angelågnafte mål:
jag år kotflig • ty minä begrep de åro
finliga, få ar, faft jag ån vinlågger mig
Om af kuuna utredä mig ifrån (letti, fä
år det dock få godt fom omojeligit, och
jag fer mig vara likfo in fåld til fynde-
nes morker och flafveri, ofvef hvilkef
hän fig hår rårt hjerfeligen beklagaf.
2) Forbjudes hår i fynnerhet den narur-
liga troghet och oförmogenhet, fom år
hos ofs ar kunna få några rydeliga he»
grep orn andeliga och ofynliga ting.
Det år ofelbart, ar vår lyckfaligher huf-
Vudfakeligen berör på kånnedomett af
de ofynliga tingenj ty Gud fom af

Horn,F, Voi. IV, St. 3. X ällä

4 ] 3ö7 [ 4-



alla tingens eviga uphof och ali vår
lyckfalighets urfprung och medelpunkr,
år et för ofs aldeles ofynligit våfende;
ofynlig år vår egen hufvudvarelfe, eller
vår förnåmfta del, nåmligen fjålen ,o-
fynlig år ock fatan vår forförare, Guds
och vår aldraaffagdafte fiende, Oin alla
deffa varelfer åro vi icke i ftånd at go-
ra ofs några rena och tydeliga begrep,
och de fvaga, fom vi ock med ftor möda
kvmna få ofs om dem, åro til ftörre delen,
fatt icke aldeles oriktiga, dock finliga:
men dåremot faller det for ofs låtrarc
at begripa de lekamliga tingen, hvilkas
vårde likvål år ganfka ringa emot de
ofynliga * ty the ting /om fynas , aro ti-
inelig; vien the fom icke fynas , aro evig,
fåfom Apoftelen Paulus fäger, 2 Cor.
4: ig. Lika få fvårt har den naturliga
månnifkan at fatta allehanda llags andra
andeliga ting, fom i fynnerhet röra fjå-
lens förening med det Hogfta Goda och
den dåraf fiytande lyckfalighet, få at de
forekomma henne fåfom en galenjiap ,

den hon ej kan begripa i 1 Cor. 2 ; 4. hvil-
ken blindhet fåledes ej annat kan, ån
vara Gudi högft mifshagelig. 3) Förbju-
des hår i fynnerhet de finliga föreftäll-
ningarnas herravälde ofver förftåndet
eller et fundt förnuft, hvarigenom för-
nuftet och alla dårpå bygda flutfatfer,
qvåfvas och undercryckas, hvilket åfven

vår
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vår dyre Frålfere fynes hafva affeendö
på, då hän fåger: Tbet fom dr fbdt af
kott tbet år kbtt, ]oh. 3:7, 4) Forbjudas
hår åfven de oriktiga liutfatfer, fom for»
ftander, i anledning håraf, gör, at oilla
der onda och at laita der goda, air efter
fom de behaga eller mifshaga de utvår-
tes linnen och den oordenteliga inbiiinin-
gen, få at det onda kallas godt och der
goda ondt, och hvarofver HErren Hera
gånger urropar ve och förbanneife. Så-
ledes fåger den vife Konung Salomo;
Then fom tben ogudnktign domer godan ,

och tben fom för domer tben tdttfdrdign ,

the aro bdda HErran m en ftyggelfe, Ordfp.
B. 17: 15, och HErren fjelf fåger ge-
nom Propheten: Ve tbem fom kalla tbet
onda godt 'och tbet goda ondt, det år, låta
få fitr fornuft öfvervåldigas af lina lin-
liga foreftållningar, at de fålla et vrångr
och orätt omdöme om dc forekoraman-
de ringenj the tber nj mörkret ljus göra,
och af ljujet mörker; the tber göra fött af
fnro

, och furt affoto. Pe tbem , fåger hän
vidare, fom for lig fjelfve vife aro,
och tro lin fordårfvade naturs bedråge-
liga omdomen , och halla Jig fjelfva fSf
klokn. Ef, 5: 20, 2f.

§. to.
Men i anfeende til viljan, forbjuder

Gnd i detra Buder 1) de kotfiiga eller
fmliga begårelfernas herravåide ofver den

X 2 fam*
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famma. Alla våra finliga begdrelfer och
håftigare finnesrårefter, fom annars kal-
las affecter, åro ofs medfkapade och
af den allvifa måftaren ofs gifna, ar med
fa mycken ftörre drift kunna omfatra
honom, fom år det Hogfta Goda, och
at dårigenorn gifva ofs en flags lyck-
falighet, fom år okånd för de fkapade
andarna, hvilka ej kunna äga fådana lin-
liga kånllor; men de ftodo i borjan un-
der det uplyfta förftåndets och den ftad-
gade goda viljans ftyrelfe; men antin-
gen det nu hårrörer af forbudna trådets
fårgiftiga frukr, hvaraf våra forfta för-
åldrar åro uti Paradifet, fåfom många
af vår Evangeliflca förfamlihgs uplyfta
Lårare halla det fore, hvilken fmitta
fedan fom en arffjuka fortplantades på
hela vårt flågte, eller om det annars up-
kommit genom’ fallet, få vitnar likvål
en beklagelig forfarenhet, at förcftållnin-
gen af de fynliga och finliga tingen ej
allenaft intagit herravåldet ofver for-
nufret, uran ock begårelferna, fom råra
defla fynliga foremål, blifvit ofver viljan
rådande, ja ganfka oordenreliga, få at
de utofva en befynnerlig håftigher och
omåttelighct uti efterftråfvandet af fin-
liga vållufter; men däremot en troghet
och kånllolöshet at få åtnjuta der fan-
fkyldicra och varaktiga goda. 2) Forbju-
des har den af et fådant herravålde up-

kom-
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kommande bojelfen i viljan, ar följa be-
gårelfernas drirt, der år, ac håldrc urvålja
fådanr, fom fmickrar de oramda finliga
kanflorna, ån hvad er fundt förnuft hade
funnit för godr. Apoftelen Paulus talar
hårom mårkeligen: Rom. 7 : 23. Jag /er,
fåger hän, en annor lag i minä lemmar ,

fom ftrider emot then lag fom uti min hog
ar, ocb griper mig fången uti fyndenes lag ,

Joni dr uti minä lemmar. Hän talar hår
om fig fjelf i fi.tr nårvarande tilftånd,
fedan hän genom omvåndelfen gjordt
en öfvergång ifrån fynden til fin Gud,
och handiar här om en tvåggehanda flags
lag, af hvilka hän fåger at den ena var
uti hans lemmar, och den andra uti hans
hog, då hän med den forra förftår fjelfva
arflyndens forderf uti viljan, efter den
naturliga bojelfen til det onda, den hän
ftraxt derpå juft därföre kallar fyndenes
lag, och fåger om den famma, at den
var uti hans lemmar, det år, den up-
kom uti hans fjål, förmedelfl: lekamliga
af kroppens och blodets befkaffenhet
förderfvade och finliga böjelfer: med
den andra lagen, fom var uti hans hog,
förftår hän den uti nya födelfen und-
fångna nådens och Andans värkan. Haa
omtalar hår en ftrid emellan deffa båda,
hvarvid utgången, oakradt alt hans be-
mödande, ieke var lyckeligare, ån at
hans lernmars lag ville gripa honom fån-

X 3 gen,
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s?en, det år, hans medfödda onda bojel-
fer ville naftan fegra öfver honom och.
den invårres månmfkan; hvaraf jag alle-
naft tror rnig med full trygghet kun-
na fluta få mvcket, at om finliga begå-
ren vilja fångfla och naftan ofvervåldi-
ga de trogna, hos hvilka det fårlorade
Guds belåtes upråttelfe år med alfvare
påbörjad, huru grufveligit och for mån-
nifkan i hogfta matto fkadeligit måfte icke
deras herravålde vara hos de otrogna?
3 ) Åndteligen förbjudes hår åfven den
medfödda och naturliga tröghet och o-
vilja, fom finnes hos ofs, til utvåljande
och utråttande af alt det, fom kunde
vara godt och Gudi behageligit; den
kånde famma Apoftel åfven ganfka vål
hos fig fjelf, då han fåger: Jag vet at
t mig , det är i mitt kott , bar icke godt;
viljan hafvev jag, vien at gora godt thet
finner jag icke. Ibid. v. i- Hår talar han
likaledes om arffyndens djupa forderf,
och fåger: Jag vet det ganfka vål ej ai-
lenaft af Guds rena ord, utan Gud nå-
de mig få vift, af egen bedrofvelig er-
farenhet, at uti mig, efter det beklage-
liga fyndafallet,ingalunda bor något godt,
och det fornåmligaft i anfeende til min
korfliga art, fom genom allehanda flags
finliga luftar råder ofver det uplyfta för-
ftåndets ljus och den dåraf flytande och
ftadgade viljans beflut, Han beklagar fin

gan-
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ganfka ftora oformögenhet nti görandc
af det goda, ehuru hän ock uri omvån-
delfen vårkeligen fått hog och luft dårtil.

§• ii'

Tredje Delcn.
Nu få vi lof, at i den Tredje Delen

af denna vår Predikan åfven korteligen
förklara, hvad HErren i detta Budet be-
faller, Gå vi med vara tankar tilbaka,
ar betrakta hurudan månnifkan blef fka-
pad, få få vi fe henne uti det tilftånd,
ibm defs ftore Måftare ville hafva hen-
ne. Hari hade gjort henne efter fitt be-
låte, i Mof. B. i: 27. uti hvilket hon var
HErranom aldeles tåck och behagelig;
v, 31. Men då denna lyckfalighets fkrud
blef genom fyndafallet forlorad, blifver
det klart, at Gud, fom juft i detta bu-
det har egenteligen at gora med arf-
fynden eller det forlorade Guds.belåte,
hår i gemen befaller det forlorade Guds
belåres fullkomliga upråttande å nyo;
ty få fåger Apoftelen Paulus: Afklåder
eder tben gamla månnifkan, med hans gdr-
ningar.) ocb ikläder eder tben nya, tben tber
förnyas til bans kunfkap ocb heläte, fom bo-
nom fkapat bafver. Coll. 3: 9, 10. Uti
hvilka ord han med gamla månnifkan
forftår fjelfva arffyndens vederftyggeli-
ga rot, med alt det onda, fom af den

X 4 fam-
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famma upvåxer, hvilket bar forbjudes;
hvaremot hän bar befallcr, at vi Otele
förnyas til Guds kunOtap och belåte,
thet ar, blifva aldeles fådana, fem vi
voro for fyndafalletj det famma anhe-
fake hän lina Ephefer, då hän fåger förft;
Fbrtiyer eder i edor finnes andn, fem villa
hän fåga: J Otelen blifva på nyrt igen
fådana, fom våra forfta foräldrar voro,
cjå Gud Otapade dem, och ikläder eder
then nya mänmfkiona, tben efter Gudfknpad
(ir , i [anfkylUga råttfavdigbet och beligbet,
Cap, 4: 23, 24 Hvaraf tydeligen fes, at
HErren Gud fordrar hår af månnifkor-
na i gemen, alt hvad hän i fkapelfen
hade, under namn af Guds belåte, förlänt
dem, qch de genom fyndafallet förlorat,

§■ 12*

Men får at nårmare kånna deffa Guds
fordringar, blifver nodigt at fora ofs til
(innes de hufvud-omftåndigheter, hvar-
tti Guds belåte beftod; ty juft dem må-
ile hän ock hår befalla, och kan hans
bud i denna delen, hvarken vara vid-
ftråktare eller mera infkrånkt: vidftråk-
tare kan det ej vara; ty då fordrade haa
tnera af ofs an hän i Ikapelfen forlånt;
ban kan ej eller urelåmna någoc dåraf;
ty då hade hän forlånt dem något fom
Värit onyttige eller ofverflådigt til vår
Jyckfalighcr, hvilket likvål år orimligit;
gcb emedan ep del af defla gåfvor egen-

teli-
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teltgen rilhörde förftåndet, andra åter
viljan, blifva åfven hans fordringar af
ofs i detca affeende tvåggehanda. Uti
Gu Js beläce egde förftåndet Forft en klar
och rydelig kunfkap om Gud och alla
Gudomeliga ting, åtminftone få långt,
fom til vår lyckfaligher var nödigt om
Guds vilja och ordningen, uti hvilken
vi kunde bibehålla ofs A en vålfignad
forening med honom, och hvad ofåge-
lig fållhet dåraf ofs kunde rilflyra i tid
och evighet. Samma kunfkap fordrar
HErren af ofs, i krafc af fin helighet i
derta budet; darfore befaller ock Paulus
på nyfs anförda ftålle, at vi fkola åfven
förnyas til hans kunfkap och heläte, fom g[s
j.kapat hafver , nåmligen ifrån det natur»
liga morker, fom genom fyndafallet köm-
mit ofver ofs. For det andra egde vi
utom defla kunfkaper en fund och djup
eftertanka, at af defla fanningar gora rena
och oforfaflkade Ilutfatfer uti alla, i fyn-
nerhet andeliga faker, hvilken formäga
Apoftelen kaliar at (loma andelitpen om
andeliga och ofynliga ting, 1 Cor. 2:
14, 15. Och emedan den nu beklageli-
gen faknas, och alla våra begrep och
ilutfatfer åro både oriktiga och finliga,
fordrar HErren med råtta åfven alt detra
forlorade af ofs tilbaka, och fåledes be-
faller ofs fårftåndets flitiga och råtta bruk,
hvarigenom fanningen utviklas och det

X <> råtta
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ritta ljufet och lyckfaligheten upklarna,
emot de många finliga foreftållningars
irrblofs, fom annars fa ofta fårleda ofsj
Ty tbet av

, fåger Frålfaren fjelf, evin-
nerligit hf\ at mannifkorna råtteligen kanna
Gud. Joh, 17: 3.

Dettä befalles nu på forftåndets lida;
men dårjåmte befalles ock på viljans,
1) en råttfkaffens Gudsfruktan, karlek
och förtroftan på Gud. I luftgården for-
enade de förlla månnilkors kårlek dem
på det turmalle med fin Gud; en barn-
llig fruktan gjorde denna kårleken me-
ra vårdnadsfull, och en barnfiig tilfor-
figr til honom gjorde dem redan hår på
jorden fullkomligen lyckfaliga' då nu det
beklageliga fyndafallet aldcles fonderflet
denna forening, och förvandlade kårle-
ken til en afvoghet och fiendfkap emot
Gud och fruktan til en trålakrig rådd-
hoga, och den olyckeliga mdnnilkan i
lie naturliga hågrnod Ikulle blifva fin
egen hjelpare, hvarmed defs eviga olyeka
och undergång var forknippad, belaller
Gud, at alla dellaforlorade llycken (kullc
årer uprättas. Hit hörer yifferligen HFr-
rans allmånna befallning; 5 Mof. B. 6: f.
lu fkalt ålfka HErren tin Gud af allo
bjerta , af allo fjål och af allo forvtåga.
s) Anbefalles hår både vilja och formåga
at befordra eget och nåftans fanfkyldiga

vål.
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vål. Båda egde Adam och Eva uti Guds
belåte; de kinde icke allenaft den fanna
lyckfaligheten, utan deras vilja var åf-
ven af Gud beftåmd at genom rårta me-
dcl föka den famma, hvarjåmte de hade
en kropps och fjåls förmåga at nyttja
medlen, fom ledde til detta ftora ånda-
målet; ty annars hade Gud ingalunda
kunnat anfe detta fina hinders vårk for
godt; men detta alt förlorades genom
dst beklageliga fyndafallet, fåfom vi til-
förene anmårkt, och HErren fjelf kla-
gar i Mof. B. 6: 3. och fåger: at män-
nifkiovna intet mera ville lata Guds Anda
ftraffa, det år, leda och råtta 'fig-, och
det i grund af fyndafallet, hvilket HEr-
ren betecknar dårmed , då han fägerl
ty the aro kbtt-, och uttryckeligen bety-
gar, at ali deras bjertims upfåt och tanke
var altid henägen til tbet ondt var. v. j.
Och hvilket viljans forderf Apoftelen
Paulus vifligen indelar uti a:ne fårfkildta
ftycken; nåmligen fjelfva viljan och for-
mågan at vårkftålla det goda, då han
fåger om fig fjelf: jfag vet at uti mig,
tbet år i tmtt kbtt, bor intet godt; vil-
janbafverjagj men formågan at gbra godt,
tbet finner jag icke. Rom. 7: Ig. Hvar-
vid vi bora anmårka, at Apoftelen i fitt
naturliga tilftånd icke hade någondera,
faft han genom fin ofvergång til nåden
blifvit forbåttrad, få at han fattadt et

godt
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godt upfåt; men klagar dårofver, at e.
huru hän äfven fått krafter och förmåga
afhågden ril et nytt lefverne, kånde hän
dock genom arffynden hos fig en hogft
bedrofvelig trog- och orkeloshet til

Bat
fullkomligen göra det goda. Ålfkade A-
hörare! denna förlorade vilja ril det goda,
och förmågan at vårkflålla det famma,
blifver fäledes hår alfvarligen anbefalt;
fåfom HErren ock g6r det på flere ftål-
len i den heliga Skrift, af hvilka jag al-
lenali må anfora et enda, då HErren
fåger genom Mofe ril Ifraels barn: Ca-
rey edra fjdlar icke til ftyggelfe , befmitter
eder icke,

-
- -få at j blifven arene; ty

jag är HErren eder Gud, therfåre fkolen j
helga Eder , at j blifven helige , ty jag år
belig. 3 Mof. B. 11: 43, 44.

Af detta, fom fåledes ailenaft lika
fom i kort fammandrag år vihat, nåm-
ligen, hvad HErren i detta budet för-
bjuder och befaller, ville mine våhlgnads
Ahörare intaga, huru det famma ftråckcr
fig til hela Guds lag, och alla forbud
och befallningar, fom dåruri förekomma,
faft icke få egenteligen til utvårtes ut-
öfningen, dock få mycket nogare, til
hela det onda hjertats fullkomliga for-
åndring. Guds lag år ju Guds eviga rått-
yifa och ftrånga viljas fårklaring, huru
vi ofs fkole ftålla med tankar, ord och
gårningar emot Gud och vår nåfta, Guds

b§*
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belåre beftod ju i et fullkomligt vårkftål*
lande af alt detta, hvilket, då der genom
fallet gick forloradr, befaller HErren hår,
i grund af fin oforånderliga råttfårdig-
het, defs fullkotnliga åter upråttande, och
det ingalunda fäfom allenaft et godr råd,
uran fom en alfvarlig Gudomehg befall-
ning, hvilkens minfta utur akr lätande,
ej berofvade ofs mindre, ån ali lyckia-
lighet, och gjorde ofs fakre til en grufve*
lig forbanneife och ftraff. 5 Mof. 3,27: 26.

§• »4-
Tillåmpningen.

Vår Berraktelfe år fåledes ofver detta
fidfta budet, i HErrans hehga namn, llu-
tad; men defs innehåll år mera mårke-
ligit, ån at det af ofs må, i hela vår lef-
nadstid förgåtas. Vi hora et hårdt rårt-
fårdighets forbud uppå alt detta onda s
fom ofs år medfodt, och bfvergår alla
vara krafter at undvika: vi få en flrång
befallning til fullkomlig helighet, eller
upråttelfe af det forlorade Guds belåre,
fom aldeles for ofs blifver omojelig,
Hår hafva inga urfåkter eller undanflyg-
ter rum. Vårt eget förnuft binder ofs,
och vårt famvete domer ofs, vi måfts
klaga; Hela hufvudet år krankt. Hela hjer-
tnt år forfmågtadt , ifrån fotabjållet alt up
til bufvudet 3år intet helt tippi ofs , litan

får s
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fär , fvuhad och ctterhnld
, the ther imet pläflrnde,

forhtmdne , eller med oljo tnukte åro. Ef. i:g, 6,
Hvad ft:sr dä at göraV Vi mä ej underftä ofs at
knota emot den Alsmägtige, det hjelper ofs icke
at fkjnta ikulden på våra förita föräldrar; det Jr
ovift om vi i deras idälle värit bättre: nog af,
förderfvet är ganfka känbart och ftort, och Gutds
rättfärdighet är evig och oinfkränkt, och kan al-
drig Unina fjmden eller defs förgiftiga rot oftraffad,
Förbannelfen ftfir öfver ofs, hämden hänger ofs
pj. hälarna. Vi och våra fäder mille fkämina ofs,

'at vi halva fyndat emot HErren. Dan. p: g. Ofs
feiar af naturen kännedom af den fanna
heten, och medlen at kumia emä den famrna; här
flnnes hvarken vilja eller förmaga at hjelpa ofs;
hjertat är en vedcrfiyggelig fammejplats af alt ondt,
fora förderfvar och orenar täde kropp och fjäl,
Matth, ig: 19, 20. Sinliga och förgängeiiga tiug
intaga ofs, och v?.r iiende djefvulen föker at här
fyffelfåtta ofs hela vär dyra och korta nädetid med
idel fmiifaker, för at göra ofs i evighet olyckeliga,
utän at de idältä af ofs en gäng kunna märkä denaa
lift, eller frukta för den hotande faran. Vi mä då
gråta med en Jeremias, och f.iga: Af väet hufvuii
ir kronnn fallen• ackl ve ofs, ns vi f! fyndat bnfvtu
Klag. Vif. 5: 16.

.

§■ r-
Men, mine Alfkelige! få bedröfveligit Tom detta

förekommer ofs, hälft i anfeende därtil, at vi kom-
ina at mngälla, genom Guds rättfärdighet, detbrott
vi icke fjelfve begätt, och döraas för et fel, det
vi fåfom et olyckeligit arf emottagit af vära för-
äldrar; fä har ock deana vär ufelhet förmätt Gud,
gfenom iitt evigt förbarmajjde hjerta, at uptänka
och framftälla för ofs fyndare en ny, och för ofs,
genora hans Andas biibänd, möjelig väg til falig-
lieten, genom vär Medlare JEfurn Chrilluin, med
den raita och oryggeliga tilfagelfe, at hvar och en
Jom sror på honom /kai ingalunda furgns , utan fä

evin'
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evinnerligit lif. Joh. 3: 15, 16. S 3 at icke en enda
af ofs kan blifva olyckelig, om hän icke vil, un-
der den egna rättfärdighetenes nedfolade mantel,
öfverlkyk dctta fitt medfåddaforderf, cch det dåraf
upvåxande onda, och förakta denna af Gud ofs
fatta uådallolen, Rom. 3: 25. da vi likväl hafva en
fri tilgang, at trdfteliga trMa fram til den fnmma,
mtn mdge\ fd harmbertighet och finnit ndd, pd then tid
ofs hjelp hehdfves,

Ebr, 4: 16. ty Apoilelen Paulus
figer, at Skriften juft therfure hafver ah hejlutit un-
der fynd , pd thet lujtet JkuUe komina getto m JFfu
Cbrifii tro, thcm fom tro, Gal. 3 : 22. Med JEfu
blod, dyrt återlöftefjälar! Ikynden Eder dä i dag,
at för denne dyra Medlarens fåtter, med en inncr-
lig blygfel, nedlägga Edert forderfvade hjerta, och
faga med David: St, ack li, min evige Forbarmare,
jag år af fyndelig fdd fudd , och niin moder hafver
mig i fynd oflat, Pf. 51: 7. Men, vnr du tnig nd~
delig efter tina godhet, och afplann min fynd eftcr tin
ftura harmbertighet. v. 3. Och Jknpa i mig HErre
min Gud et rent hjerta och gif tnig en ny vifs nnda,
v. 12. Och jag förmanar Eder nu, i min HErres
och Frålfares JEfu namn, fom, för at rena Edert
och mitt fyndiga hjerta, hafver fvettats blod, oFrat
ej allenaft bån och tårar, utan ock fidfta blods-
droppan af fitt hjerta: SS bdttrer eder uu och omvdn-
der eder, pd thet edra fynder mdge affkntpade varda.
Apoftl. G. 3: 19.

< Ty uti den fanna omvandelfen varder hela det
fyndiga och orena hjertat genom trona rentvagit
uti Lambfens blod, och med hans rättfärdighets-
klådnad pH det härligafte beprydt. Ef. 61: 10. Hos
denna vär Själalåkare undfär det på nytt fodda
hjertat åfven nya krafter til at döda gamla Adam,
och at pfi nytt upr.ltta det genom lynden förlo-
rade Guds beläte; dJrfore form&nar jag ock Eder
hjerteligen med Apoftelen Paulo: Iklader eder then
nya then ther efter Gud Jknpad dr i fan ■

JkyUiga råttfdrdigbet och helighn, Eph. 4: 24.
§. j6.
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S- 16.
J trogne Guds barn! hvad ordfak hafVen Jieke

at innerligen tacka hela den högtlofvade Treenig-
heten, för det vålfignade råd där. blifvit fåttadt, til
det genom arffynden förlorade rinånntfkpfiågtets
raddning? Tacker Eder JEfum, fom få ömt åtagit
fig Eder förlorade fak, och genom litt dyra blod
köpt Eder löfa ifrån Edra fienders fvfifa tråldöm;
Ack! tacker den Helga Anda, fom genom fina
kraftiga nådevårkningar redan ledt Eder fS långt,
at J kunnen faga med Paulo, Gud väre !of! tiijt,
ja mig ufla och arma fyndare år vederfaren barin-
hertigbet. x Tim. i: 16. Men jag formanar Eder
ock, at J icke fortröttens under Eder mödofam»
ma vandring hår i jäunnerdalen. J hafven v"i 1 fätt
en fullgiltig förfoning uti JEfu omfattade rättfår»
dighet, J hafven ock fått et nytt och viljogt hjertä
at troligen tjena och ållka Eder evige Förbar»
mare; men huru ofta oroar icke Eder annu detta
förderfvade hjertat, genom fin tröghet och kali*
finnighet, ja genom fin benagenhet til det onda *

dageligen forkroflär och med fiiam trycker Eder
til jorden, få at J ånnu många gånger, med nyfs*
nämde Apoftel nödgas fjiiriga klagevifor och fagäS

armn månnijkia, ho /kai llifa »»'(; ifrån thcnnå
dodfens kropp? Rom. 7: 24. Darföre fåger jag!
fortröttens icke. J åren ju ftridsmån, 2 Tim,- 2: 3*
kåmper da redeliga med Patilo, en god trones
kamp, til defs J fullbordat loppet och behällit trona,-
Cap. 4: 7. vai vetandes, at om J blifven trof.iftc
iii doden , få fkolen J icke allenaft af Eder Själa-
van och Brudgumme få hffetts oförvanfkeliga kroriOj
Uppenb. B. 2: 10. ntan ikolen ock på den dagen
blifva ifrån alt fyndaförderf fullkomligen befriade,-

och fiterfa det förlorade Guds belate, med en
fördubblad glants i bimmelen. 1 Joh<3:2.

Amen.

UPSALA,
Tryckt hos Dire&euren Johan Edman.
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FÖRSTA PREDIKAN.

Ingangen.

Vifar,atmånnifkan uti fullkomlighetens
ftånd måfte haft någon lag.

§. 2. Huru den bibringades månnifkan
i detta rilftånder.

§. 3. Den var efter fyndafallet långr
oumbåiiigare.

§. 4. Huru lagen kungjordes for fyn-
dafloden.

§. 5. Efter fyndafloden genom Patri>
archerna til Mofes.

§. 6. Ora lagens ikrifteliga utgifvande
på Sinai berg.
- §. 7. At den ar grunden til hela yår
dygdelåra och dårafflytande lyckfahghet.

Texten: 2 Mof. B. 20: 5, 6.
§. g. Om tre flags laga-r, fom blefvo

gifna för Ifraels barn, af hvilka Sedo-
lagen allena förbinder ofs.

Horn. F. Voi. IV. St. 4. Y 2 Före-



Fårefiållning.
Den oförånderliga Lagen eller Sedolåran
i gemen, til

1) Defs ftora höghet eller helgd,
2) Defs förbindande kraft, och
3)-Defs vårkeliga nytta.

1. Delen.
§. 9. Bevifar lagens helgd, fom kan

begripas dels af fjelfva utgifvaren, dels
ock utgifningsfåttet; förft af utgifvarens
Majeftåt i gemen, men i fynnerhet

§. 10. Af hans eviga visher,
§. 11. Af hans Gudomeliga allmagt;
§. 12. Af hans helighet och råttvifa,
§. 13. Af det ftora Majeftåt, hvarmed

lagen utgafs.
11. Delen.

§. 14. Lagens förbindande kraft bevi-
fes a) af den relation, fom år eraellan
Gud och ofs.

§. iy. b) Påraf, at den år er afrryck
af Guds egen oforånderliga helighet, och
rål dårfore aldrig någon åndring.

§. 16. *•) AfLagftiftarens grymma håmd
öfyer lagbrytare, och ånreligen

§. 17. d) Af hans oåndeliga nåd och
vålfignelfe emot dem, fom halla hans
bud.
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111. De le n.

§. ifi. Den gagnar öfs icke få, at vi
igenom lagens gårningar blifva faliga.

§. 19. Uran fäledes, at vi a) lära dår-
af kånna vara plikter,

§. 20, b) Våra många öfverträdelfer,och
21. c) At den blifver vår tuckro-

xmiftare til Chriftnm.
Tillåmpningen.

§. 22. Hår tiltalas de, fom akta Guds
lag ringa.

§. 23. De fom klaga ofver lagens ftrång-
her.

§. 24. De fom tro, at lagen var blott
för Ifraels barn och Gamla Teftamentet,
och derfore betinga lig et lagloft fjelfsvåld.

§. 25. De fom gora lagens nytta i om-
våndelfen til intet.

§. 26. Omrorer flere mifsbruk aflagen»

ANDRA PREDIKAN.
Ingången.

• §. 1. Vara plikter åro, i anfeende til
olika föremål, fyrahanda.

§. 2. Forklarar fornuftiga Creaturens
plikter emot Gud, fitt uphof.

§. 3. Om plikterna emot ofs fjelfva,
at i rått ordning befordra vår varaktiga
iyckfalighet.

§. 4. Om plikternå emot naftan.
Y 3 §.5-
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§. $. Ora plikter emot andra fkapade
ting, hålft ånglar och djur, fom ilå i
vår tjenft.

Texten: 2 Mof B. 20: 2, 3.
§. 6. Forklarar budens ordning i forra

Taflan, och upgifver i
Forejiällningen

Vara dyra pligter emot Gud i gemen,
fom beftå deruti, at vi

1) Kanne honom rått:
2) Frukte honom:
3) Alfke honom, och
4) Fårtrofte uppå honom, hvar-

vid vifes högfta nodvandighe-
ten af Guds kännedom.

1. Delsn.
§. 7. Bevifar at en Gud år, af fornuftet.
§. 8- Uptåcker hvem det år, af uppen-

barelfen.
$. 9. Foreftåller Gud til fitt höga vi-

fende och egenfkaper.
§. 10. Denna kunfkap måfte vara lef-

vande.
11. Delen.

§. ii. Bevifar nödvåndigheten atfruk-
ra Gud.

§. 12 Fruktan i gemen förklaras.
§• 13. Hurudan fruktan Gud fordrar

af ofs.
328
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§. 14. Den råtta fruktan kan efter fal-
tet ej äftadkommas af lagen allena.

§. 15. Denna fruktans goda vårkan til
dygdevandel.

111. De lev.
§. 16. At kårleken til Gud år ofs an-

befald.
§. 17. Forklarar tre hufvudgrunder til

kårleken emot Gud.
§. 18. Kårlekens råtta.art och befkaf-

fenhet,
§. ig. Om och huru vida denna plik-

t,en för ofs blifver möielig.
§. 20. Fyra ofvikeliga kånnetekn til

det at vi ålfka Gud.
IF. Delen.

§. -2i. Bevifar vår fkyldighet at for-
tröfta uppå HErran.

§. 22. Forklarar hurudan denna for-
tröftan år, och hvarpå den grundar fig.

§. 23. Vifar hvilka de åro, fom kuri-
na fortrofta på Gud.

§. 24. Denna fortroftans vålfignade
vårkningar.

Tiliäm pninge n.

§. 25. Tiltalar alla i gemen, mcn För-
åldrar och Lårare i fynnerhet.

Y 4 TRE-
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TREDJE PREDIKAN.
Ingången.

§. 1. Vara plikter emot Gud efter
forfta buder, måfte vårkeligen utofvas;
hvilken utofning kallas Gudsdyrkan.

§. 2. Denna dyrkan år tvåggehanda,
invårres och utvånes, och båda befkrifvas.

§. 3. Bevifar at Gud fordrar båda, och
at de derfore måfte månnifkom föreftållas.

Texten: 2 Mof. B. 20: 7.
Fore/iållning,

§. 4» Utofningen af vara plikter emot
Gud, eller en rått Gudsdyrkan. Der»
vid mårkes

i) Defs råtta befkafFenhet,
2) Den i lagen forbudna motfatfen,

och
3) Hvad fom bor förmå ofs til

denna dyrkan.
1. Delen.

§• 5. Bevifar at Gud af männifkor
måfte dyrkas, a) af fjålenes vårkfamhet,
h) af vår forbindelfe, c ) af Guds uttryc-
keiiga befallning, d) af alla förnuftiga
varelfers exempel,

§. 6. Hvarifrån underråttclfe fkal
håmtas om en rått Gudsdyrkan 3 hvar-
vid vifes a) at vi ej veta af naturen
hqru Gud vil blifva dyrkadj utan dår-

til
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ril fordras uppenbarelfe. h) At den He-
liga Skrift år den endafte fäkra handle-
dare håruti, forenad med et fundt fornuft.

§, 7. Forklarar hvad en rått och fal(k
dyrkan år* och at den råtta beftår i Guds
uamns helgande eller råtta brukande.

§. 8. Hvad Tom forftås med Guds
namn? nåmligen, alt det hvaraf hän år
kånd ibland ofs for det hän år: fåfom
n) hans egenteliga namn, b) hans höga
egenfkaper, c) hans ftora vårk och vai-
gärhingar, d) hans heliga ord, e) af fina
nådetekn, de Heliga Sacramenterna.

§. 9. Huru der fl<al råtreligen brukas?
d) genom et flitigt* och rått nyttjande af
Guds ord, h) genorn fiirig bon, c) genom
tack och lof, d) genom en redelig lyd-
nad for hans bud, e) då vi vid påfor-
dran i hans namn med edgång betyga
fanningen.

11. Dele 71.
§. 10. Hår forbjudes a) at förakta Guds

namn
,

få at man ancingen icke ens,
eller ock fållan brukar det.

§. ix. Hår forbjudes b) at orått bruka
detta namet, fom fker i;o då der nyt-
tjas i låttfinnighet pä flerehanda fått.

§. 12. 2:0 Då det nyttjas til Dadana
foretaganden, fom i fig fjelfve åro fyn-
diga, fåfom bannfkap, menederi, vid-
Ikeppelfe, falfk låra och fyndig vandel.

Y S UI
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111 Delen.
§. 15. Ti! en rårt Gudsdyrkan bor for-

må ofs n) Hans uttryckeliga befallning.
§. 14. h) Vår egen dåraf flytande lyck-

faligher.
§, 15. c) Den ofs annars ofver hufvud

hångande förbannelfen.
Tiliämpn ing e n.

§. 16. Här beklagas bjerteligen Guds-
dyrkans forfall ibland ofs, och hans namns
fkåndeliga mifsbruk.

§. 17. Anbefaller n) en profning i ge-
men, burn hvar och en forhållit fig,
och gifves räd, at genom en upriktig
årkånfla och tilforfitn til forfoningen,
cc c 3 TD 1

förbattra fig. h) Et alfvarligir prof for
lårare, om Guds namn genom dem blif-
vit helgadt eller forfmådadt.

FJERDE PREDIKAN.
Ingang e n.

§. i. Alla goromål fordra hos månni-
fkor fin tiet, hålft de, fom aro af fyn-
nerlig vigt.

§. 2. Gudsdyrkan år ofs ålagd, den
år vigtig och fordrar derfåre fin tid.

§. 3. At dårtil måfte åtgå någon mår-
kelig tid, bevifes dåraf, at myeket där-
vid måfte låras, myeket utofvas, och vi
ofta om vara plikrer påminnas och til
deras i akttagande upmuntras.

Tex-
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Texten: 2 Mof. B. 20: 8.
Fbreftåtlning.

§. 4. Hår berrakras Sabbats- eller Hvilo-
dagenj Hvarvid forklaras

1) Hvilken den famma år.
2) Huru den bor rått helgas.

Eller:
Den til Guds dyrkan oumgångeliga tiden,

1) Hvad det år for en tid, fom
hårtil bor anvåndas.

2) Huru det rått bor {ke.

I. Delen.
§. 5. Huru hvilodagen i Gamla Te*

ftamentet blef inftickrad.
§. 6. Huru den i Nya Teftamentet blef

flyttad ifrån Lördagen til Söndagen.
§• 7. Bevifar, at en lidan föråndring

år Gudomlig.
§. 8- Förklarar, huru åfven Sabbatens

inråttning år nödig til vår kropps hvila,
och fåledes åfven billigas af förnufret.

§. 9. Omtalar Guds barnas dageliga
Sabbat och ro uti Gudi.

11. Delen.
§. 10. Bevifar, at Sabbaten fkal helgas,

men ej genom Levitifka ftadgars tvång,
§. 11. Den bör helgas dels genom gö-

rande, dels genom låtande; til det förra
hörcr ä) allmänna Gudstjenftens och un-
dervisningars biviftande.

§• »3.
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§. 12. t>) Enfkildt andakt hemma i hufen.
§. 13. Dåremot forbjndes a) et allmånt

forakt for Guds ord.
§. 14. b) Alla i fig fjelf fyndiga före.

taganden.
§. 15. c) Alla umbårligalekamliga fyflor.
§. 16. d) Alla onyttiga tidsfordrif och

luftbarheter.
§. 17. e)'Et af verldfliga omforger be-

tungadt hjerta.
Tillampningen.

§. xg. Beklagar vår tids fritånkeri i
denna delen, och fritänkare förmanas,
at rått efterfmna fin egen oroliga ftåll-
ning, och åhörarena, at genom en lef-
vande Chriftendom gifva dem ofverty-
gelfe orn nödvåndigheren och nyttan af
en lefvande Gudsdyrkan.

§. 19. Anttåller en pråfning, huru Sab-
baten hafver blifvir helgad ibland ofs,
och tiltalar alla i gemen, men Foråldrar,
Lårare och Ofverhetsperlbner i fynner-
het; åfven fkrymtare, och fidft upmua-
trar Guds barn.

FEMTE PREDIKAN.
Ingan g e n.

§. i. Kårleken emot naftan år en all-
mån plikt, men hafver dock fina grader.

§. 2. Utftakar defla grader, få at ågta
makars år den nårmafte, dårnåft emellan

för-
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föråldrar och barn, fedan blodsförvanter
och Chrilrendomsbroder, loftes - och vål-
gårningsmån, och ånreligen alla månni-
(kov, åfven ovånner.

§. 3. Hvarföre Sednare Taflan borjar
med foråldrars och barns inbördes plikter?

Texten: 5 Mof. B. 5: 16.
§.4.Hvarf6reForåldrarnesplikter åfven

innefattas i detta buder. Sedän upgifväs i

Föreftållningen '

Foråldrars ochbarns inbördes(kyldigherer
1). Hvilka hår förftås under delTa

namnen.'
2) Deras fkyldigheter, och
3) Hvad fom bor formä dem til

deras iakttagande.
/. De len.

§. $\ Der gifves" £yra ilags famfund,
föråldrar och barn, husbånder och tje*
näre, ofverhet och underfåtare, lårare
och åhorare.

§. 6. Bevifär fårfkildt at alla defla fam-
fund hora til detta buder.

11. Delen.
§. 7. Indelar defla plikrer i tre flag,

a) dem, fom åro gemenfamma för för-
åldrar och barn. b) Dem, fom tilhöra
foråldrarna fårfkildr. c ) Barnens enlkildra
plikrer.

§•
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§. g. Forklarar deras gemenfamma plik-
ter , och hvarpå de grunda fig.

§. g. Eefkrifver foråldrarnas fårfkildta
plikter emot fina barn, nemligen n) bedja
Gud for dein. h) Ömt (kota deras krop-
par. c) Låmna dem allehanda flags kun-
Ikaper. d) Tilkalla dem lii dygd, Guds-
frukran och arbetfamhet, hvilkct lämpas
på alla dem, fom åro i foråldrars ftållc.

§. to. e) Horer hit en fornuftig aga
och f) et upbyggeligir efrerdome.

§. n. Utreder barnens fårfkildta Ikyl-
digheter emot föråldrarna, fom beftå
dåruti a) at hedra dem i hjertat, ord,
åtbörder och gårningar. h) Lyda dem i
ali ting villigt och beftåndigt, och c)
rjena dem oombcdna i alt hvad de kumia:
hvilka alla plikter fårfkildr infkårpas for
underfåtare, tjenare och åhorare.

111. De len,
§. 12. Skålet, fom fkal förmå forål-

drar och barn ril lina fkyldigheter åro
a) Guds uttryckeliga befallning. b) For-
åldrarnas och barnens dårunder beroen-
de lyckfalighet, fom med hjerteligafte
upmuntringar låggas dem på hjertat.

SJETTE PREDIKAN.
Ingang en.

i. Vår lekamliga lyckfalighet beflår
i tre ting nemligen fåkerhet til vårt li f,-
åra och gods.

"

§. 2.
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§. 2. Lifvet år det dyrafte, men år
underkaftadt många åfventyr, åfven af
andra månnifkor; dårfore blef det af
Gud befredadt genom lagen.

§. 3, Forklarar hvad åra och ågode-
lar åro, och at Gud åfven fridlyft dem
i lagen.

Texten: 2 Mof. B. 20: 13.
For eftållning.

§. 4. Såkerheten for vårt lif.
1) Hvad Gud til den åndan i det

Femte budet forbjuder.
2) Hvad han befaller.

1. De len.
§. 5« Detta budet ftadgar fåkerhet for

vårt eget och nåftans lif. .Vårt lif år
tvåggehanda, lekamligt och andeligt. Hår
förbjudes fåledes a) At fkada vår egen
kropp, antingen med våldfamheter eller
lafter.

§. 6. h) At fkada fin egen fjåls ande-
liga lif.

§. 7. Nåftans lif år ock tvåggehanda:
båda .befredas. Det lekamliga få, at hår
a) förbjudes alt det, fom i hjertat kan
foranleda at fkada naftan, h) Vredfamma
åtbördcr. c) Skålls-o,ch fmådeord. ä)
Alla vårkeliga mordgårningar, hvaraf
fem flag upråknas.

§. 8.
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§. 8- Det andeliga lifvet, genom for»
bud, at hindra näftans förening med Un
Gud, eller Uita honom dårifrån, fom
fker på mångahanda fåtr. Hvarvid åf-
veri anmårkes grymheten emot ofkåliga
creatur.

§. 9. Hår uteflutes icke Öfverbetcns
ftraff-råtcighet pä Guds vågnar, hvilken
h forklaras.

11. Delen.

§. io, Til befredande af vårt eget lif,
befalies a) at forförja det med fådo och
kläder. h) En nyckter och mårrelig lef-
nad. c) Måtteligt arbete. d) Hälfans för-
varande. e) Farors afbojande.

xi. Det andeliga lifvet bor vinnas
och forvaras a) genom underrärtelfers
forlkaffande i Salighetslåran. b) Genom
flitigt bruk af de medel, hvarmed det
forvaras. d) Genom en clagelig tilvåxt
x nåden.

§. is, Näftans lekamliga lif bor be-
fredas af ofs a) genom en allmånnelig
niännifkokårlek. b) Genom förfonlighet.
c) Tålamod, d) At vi åro redebogne at
bevifa hjelp i näftans nod. e) Genom
rnedlidande.

J. 13. Huru nåftans andeliga lif fkal
vårdas» m
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Tiliämpningen.
§. 54. Anftåller en noga pröfning, hu-

ru elettä buder blifvit efrerlefvat, 1 an-
feende til vården af vår egen kropp och
ijäi, jåmte ömrna beftraffningar.

§.15. Beklagar den bitterhet hvarmed
mången Ikadar nåftans lif, defs kropp,
men ån mera, huru hän fkadas til fjå-
3en, och åfven Guds barn förföras; och
låmnas en hjertelig förmaniag til' om-
våndelfe.

SJUNDE FREDIKAN.
Ingangen.

§. i. Vifar huru angelåget förtroendet
år ibland månnifkor, til vår lyckfalig-
het, och hvaruti den fanna aran beftär.

§. 2. At trolöfa månnifkor gifvas, och
huru de förftöra fin och andras lyck-
falighet.

§. 3. Slurer äåraf huru oumgångeligt
förtroendet år emellan månnifkor, och
upgifver det, fom år emellan månnifkor
af olika kön, för det ömmafte; hvilket
dårfåre med ali flit bör befredasj och det
fker i 6:te budet.

Texten: 2 MoC B. 20: 14.
Fbreftållning.

§. 4. Sjette budet i HErrans Lag: Tu
fkalt icke gora hor,
Horn, F, Voi IF. St. * Z l)
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i) Hvad hordom år.
2) Hvad Gud i anfeende dårtil hår

forbjuder.
3) Hvad han befalleiv

/. De len.
§. 5. At kåidek emellan månnifkor af

olika kön år naturlig ogh lofiig, allenaft
.den år ordentelig.

§. 6. At kyfkbeten beftår dåruti, når
'inånnifkor af olika kori förena fig i rät-
tan tid, i en rått affigt, med råtra per-
foner, och uti en genom Gudomeliga
och månnifkliga lagar faftftald ordning;
och otukten uti uraktlätande af detta.

§. 7. Bevifar i fynnerhet at en oorden-
telig förening emellan lediga perfoner
år en hordoms fynd.

11. De le n.
§. 8. Hår forbjudas fåledes n) otuktiga

tankar. b) Otukriga äthåfvor. c) Otuktiga
famtal. d) Otuktiga gårningar,

§, 9. Sedän forbjudas ock alla anled-
ningar dårtil, taioin «)-låttjan. b) Frås-
feri och dryckenfkap. c) Lättfårdiga fål-
fkaper. d) Til laga ålder komnas athål-
lande ifrån giftermål.

111. De len.
§. 10. Hår befalles i gemen a) et rent

hjerta. b ) Kylki oga och åtborder, c )
Anftåndigt tai. d) Kyfkhet i alt umgån*
ge och gårningar.

§• 11.
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§. 11. I fynnerhet befallas de fom aro
utom ågtcnfkaper, ar befiita lig a) ora
en Chriftelig återhåilfamher. h) At de
icke förhåfva fig öfver lyckans formåner.
c) At de unge inhåmta foråldrars ti;ogna
och mogna råd. å) Aro forhgrige i iitt
vai. e) Begifva lig darril med en trogen
bön och rådfrågan hos Gud.

§. 12. Deras fkyldighet fom åro ftadda
i ågta ftåndet, beftår a) uti en rått ågta
kårlek och trohet. b) Ai icke milstånka
iina makar, och forebygga alla anled-
ningar til mifstankar på lin fida. c) At
hellitä lig om en rått husaktighet. d)
Troligen vårda lina kårleksplantor.

§. 13. Genom hvad medel denna dyg-
den kan befordras, hvilket hår åfven
befalles, nemligen a) en trogen bön til
Gud om hjertats bevarande ifrån otukt.
b) En Chriftelig måttelighet. c) Vakfam-
het. d) At altid halva Gud for fina 6-
gon. e) Ar vålja fig tuktigt umgånge.

Tillämpninge n.
§. 14. Beklagar otukrslaftens tiltagan-

de, och et fkåndeligt fritånkeri om kyfk-
het; hvilkec vederlågges genom förnuf-
tets tkål, och oruktens Ikadeliga folgder.

§. 15. Underioker örfakerne dårtil, och
bevifar at darril i fynnerhet bidraga n)
de fornåmares efterdomen. b) Når Ikam-

Z 2 men
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men for troloshet forringas och utplå-
nas. c) När politifka orfaker af halla folk
ifrån giftermål.

§. 16. Sluteligen förmanas åhorarena
at forvara fxnahjertan ifrån otukrslaften,
och bonfalla hos Gud for hoga Ofver-
heten, om visdom at håmma lafter och
befråmja ära och trohet i vårt land.

ATTONDE PREDIKAN.
higången.

§. I. Hvad ågodelar åro.
§. 2. Huru ågande råtten år nodvån-

dig och genom lagen ucftakad, och för-
fåkras i det fjunde budet.

Texren: 2 Mof B. 20: 15.
Fbrefiållning.

§.'3. Den i fjunde budet ofs gifna fåker-
heten på vara ågodelar.

j) Hvad Gud i detta budet för-
bjuder, och

2) Hvad han befaller.
/. Delen.

§. 4, Förkiarar hvad tjufnad år, och
indelas i gemen i tvenne (lag, nemligen
a) et aldeles lagloft borttagande af na-
ftana egendom, fom forofvas under en
allmånt årkånd oråttvifa, genom röfveri
ellet lonlig tjufnad. '

§• f-
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§.,5. b\ Genom lonliga bedrågerier:
a) emot Ofverhet och befallande.

§. 6. /8) Emot lydande.
§. 7. 7) I handel och vandel emellan

månnifkor fom gelikar.
§. 8. Om tjufnad emot fig fjelf, at den

gifves.
§. 9. Huru det fker: a) genom låttja.

I) Genom oaktfam hushållning. c) Ge-
nom iloferi. d) Genom karghet.

11, De len.
§. 10. Hår befalles a) at rått vårda

nåftans egendom.
§. n. b) At rått forfona fig med Gud

och naftan, fedan man ftulir.
§. 12. c) At rått hushålla med vår egen

egendom, at förvårfva den, at forvara
och at rått anvånda den,

§, 13. d) At vara fornogd med vår del.
Tillämpningen.

§, i- Befkrifver huru vederftyggelig
denna tjufnads fynden år.

§. 15. Anftåller en profning, och til-
talar grofva tjufvar och bedragare, och
förmanar dem til båttring.

§. 16. Tikalar egen - råttfårdiga ,* och
foker förmå dem til egen ufelhets år*
kånfla.

Z 3 NION-
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NIONDE PREDIKAN.
I ngan ge n.

§. i. Aran år tvåggehanda, den. inre,
fom beftår i dygden, eller hjertars och
gårningarnas ofverensftåmrnelfe med la-
gen. Den ytrre, fom beftår i den of-
vertygelfe andra" hafva om vår dygd.
Laftbarheten lika få.

§. 2. Den inre och yttre åran kunna
vara förenade; men efter månnifkorna
icke åro hjertats ranfakare „ kan omd6-
met åfven vara olika med det inre, få
at den dygdiga hålles för laftfull, och
den laftbare för årlig.

§■ 3. At anfes annorlunda ån man år,
bibringar ftor fkada i hela månnifkliga
fammanlefnaden.

§. 4. Dårföre har Gud, fom år hjer-
tats ranfakareoch ålfkar fannin£fen,o

för at
befordra vår fillhet, befalt i det Åtton-
de budet, at vårf omdomnae, eller den
yttre åran, bor, få mycket fom fke kan
af månnifkor, vara ofverensftåmmande
med den inre; det ar at befreda vårt
namn och rykte.

Texten: 3 Mof. B. 20: 16.

Fbre/iållning.
§. f. Vårt i det Åttonde budet befreda-

de namn och rykte.
1)
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1) Hvad Gud i fädant affeende hår
förbjuder.

2) Hvad hän befaller.
I. De le n.

§. 6. Hår forbjudes i gemen alt fahkt
vitnesbörd, fom beftår dåruti, når vi
anringen fjelfve hafva, eller gifva an-
drom fådana begrep om naftan, fom
ej ftåmma ofverens med defs inre hait,
en eläk ftåmpel på god vara, eller tvårt
om. NB. vara begrep kunna vål ej vara
få fullkomliga, men der kommer derpå
an, om vi flirigt underfökt befkaffenhe-
ten, om vi värit ovåldiga dårvid, och
om vi åre redelige, at upgifva den för
andra.

§. 7. I fynnerhet forbjudes a) ali avog-
her i hjertat emot naftan.

§. 8. b) Ali lögn, a) for råtta, at an-
klaga den ofkyldiga, flåppa den fkyl-
diga ifrän tiltal', at neka til fin gårning,
at drifva en oråttfårdig fak, at vitna
den fkyldiga fri, den fria/til fkyldig,
at upikjuta faker i otrångda mål, dom-
ma egenvilligt, fålla oflculden och fria
laften,

§. 9. Utom domftolen. /3) Frambringa
ofanningar af låttfinnighet eller upfåt at
fkada, prifa eller lafta öfver hofvan.

§. 10. c) At forråda naftan. Stålla fig
in med lift, låcka ut ens hemligheter,

Z 4 up-
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uppenbara dem for andra, eller nyttja
dern til at fnåria eller fkada, åfven up-
fnappa och upbryta andras bref.

§. ti. d) Bakrala, det år, fålla vårre
omdome om nåftan i defs frånvaro ån
i ogonen, och urfprida fmådefkrifter.

§ 12. e) Förfmåda och lafta, der år,
komma honom ondt rykre uppå, antin-
gen af ondr upfåt eller i en orått fak,
munteligen eller fkrifteligen,O O

11. Delen.
§. 13. Hår befalles i gemen fanning,

at n) flirigt och ovåldugr underfoka och
i hjertat fatta den. h) I ätborder roja
den. c ) Med munnen tala den. d) I går-
ningar folja den.

§. 14. I fynnerhet a) urfåkta naftan,
det år, inter fåtra fvart fårg på nåftans
fak, efter afvundsmåns tai, egna gifsnin-
gar och affigters utråknande, och hård
dom; uran enligt fanning och Chriftelig
kårlek, forfvara hans ofkuld,

§. 15. h) Tånka och tala godt om ho-
nom , och vånda ali ting til det bäfta.
Det pålågger ofs den Chrifteliga kårle-

forvärfvar ofs allas fortroende,
det lattar och fornöjer vårt eget hjerta
©ch fammanlefnaden.

Tillämp ningen.
§. 16. Beklagar huru det af fatan ibland

ofs fådda lögnenes frö gror och våxer
- ■ ym-
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ymnogt hos ofs, vid domftolar och an-'
norftådes. Huru det narurliga högrnodet
retar oomvånda ac trampa andras åra,
for ac uphöja iin egen.

§. 17. Vifar olyck.sf6lgderna dåraf,
ncmligen Gud förtörnas, naftan fkadas,
ir.en vi fkada ofs måft fjelfva i tid och
evighet.

§. 18» Fofmanai' at noga betrakta vara
egna fel; at blifva vid fanningen, och
falla altid milda omdömen om naftan,
ty dårigenom vinnes den ftörfta möje-
liga lyckfaiigliet.

TIONDE FR E DIK AN,

Ingången,
§. i. Vifar naturliga ordningen på de

åtta budcn.
§. 2. Förklarar orfaken och anlednin-

gen til de rvå fidfta.
§ 3. Utreder egenreliga ikilnaden e-

mellan 9.-de och io:de budet.
Texten: 2 Mof. B. 20: 17-

Fbrejiållning.
§. 4. Den forderfveliga fynda - luftan.

1) Huru alfvarligen Gud forbju-
der den.

2) Hvad han då dåremot fordrar
af ofs.

Z s /• De-
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1. De len.
§. j. Der gifvas i alimånhet en tregge-

handa flags lufta, nemligen a) en Naturtig
efrer maf, dricka, fom n, m. m. h) Ar.de-
ligy til Gud och Gudeliga ring. c) Syndig,

til det Tom Gudi år mifshageligt och ofs
fkadeligt. Denna ffrbjudes hår, fom at*
Ikiljes ifrån fin kalla, arffynden.

§. 6. Den befiår a) uti vårkeligen up-
ftigande begårelfer. h) Samrycke til dem.
c) Bemodande at få utofva dem.

§, 7. Den yttrar fig a) i begårelfe ef-
ter ågodelar. b'\ Ara och hoghet, c) Vai-
luö. d) Mifsnoje ofver fina ågodelar,
fitt öånd och beqvåmligheter, Guds le-
dande, m, m.

//. Del en.
§. g. Hår befalles a) en luft i Gudi,

fom det högfta goda.
§. 5. h) Til alt det fom år godt och

Gudi bchageligir.
§. 10. c ) En beftåndig ftrid emot onda

luftar.
§. 11. d) Et flirigc nyrtjande af de hjelpe-

rnedel, hvarmeci den onda luöen dåm-
pas och dcn goda befredas; nemligen
bönen, vaklamheren och Guds ords be-
traktande, och at undfly fynda-tilfållen.

TiII å mpni ng e n.
§. 12. Anmodar åhorarena at taga fram

firt hjerra och alfvarligen profva der, och
underöödjer dem dåruti.
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13. Vifar och leder til famvetets
rening uri JE(u blod genom trona.

§, 14. Handleder dem pä nya’ fodel*
fcns våg, och forvarar dem från årer-
fall ifrån näden.

ELFTE PREDIKAN.
Ingången.

§. i. Vifar huru'Gud genom Lagens
utgifvand.e fyfcar hufvudfakeligen på vår
lyckfaligher, och framftåller fråga,n: hvar-
fore månnifkorna genom lagens hållan-
de icke befordra den famma?

§. 2 Befvarar denna fråga.
§. 3. Huru Gud i detta budct angri-

per fjelfva det medfödda forderfvet eller
arffynden.

Texten: 2 MoC B. 20: 17.

For eft alin ing.
§. 4. Arffyndens djupa forderf.

t) Hvarud der beftår.
2) Huru HErren forbjuder det.
3) Hvad hän dåremot befaller.

7. Delsn.
§. 5. Befkrifver arffyndens urfprung

genom fyndafallet.
§. 6. Vifar defs befkaffenhet, och få-

ledes d) djupheren af derta f ali. b) Huru-
vida arffynden fortplanras. c) Om vi dår-
fore kunna anfes brortfliga.

§. 7.
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§. 7. Forklarar olycksfolgderna af fal-
let, hvilka antingen hade fin grund i
fjelfva fallet, eller voro et ftraff for bu-
dets ofvertrådelfe.

IL Delen,
§. g. Hår forbjuder Gud a) arffynden

i gemen.
§, 9.' h) Der forderf, fom derigenom

upkom i forrtåndet,
§. 10. c) Det Tom i fynnerhet befvå-

rar viljan,
UI. Delen.

§. 11. Hår befalles a) i gemen hela Guds
helåres fullkomliga upråttande å nyo.

§. 1 2. h) I fynnerhet en fullkorrdig och
ril faligheten nodig kunfkap om Gud och
Gudomeliga ting.

§. 13. c) På viljans fida en råttfkaffens
Gudsfruktan, och både vilja och för-
rnåga at befordra eget och nåftans fan»
fkylliga vål, och fåledes hela lagens full-
koraliga efterlefnad.

Tiliämp n in g ea.
§. 14- Befkrifver vår jåmmerfulla be-

lågenhet, den vi genom arffynden ra-
kat uti.

§. 19. Upmuntrar åhorarena, at gs-
nom iron i omvåndelfen deltaga i JEfu
fullkomliga helighet, och vinlågga lig
om Guds belåtes åter upråttande.

§. 16.
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§. 1 6. Formanar de trogna, ar racka fin
Frålfare, fom for! of lät: dem från lagfens
forbannelfe, och ar under kånflan af fina
dageliga fvagheter, långrä efter fin full-
kornliga förlofsning i himmelen.

Utkaft *) •

Til Intrådes-Predikjiingar
ofver

SEDNARE TAFLAN.

FÖRSTA PREDIKAN.
Ingang e n.

§. t. Nåft Gud finnes icke någoc når-,
mare foremål för vara plikter, ån vi
fjelfva, I anfeende til vår förbindelfe
bör Gud hafva företrådet, men i anfe-
ende til vår naturliga böjelfe ftå vi fjelfva
i fråinfta rumriiet. Dem har Gud få
förenat, at vi genom intet annat ån kår-
leken til honom kunna årnå högden af
vår lyckfalighet.

§. 2.

*) Herr Forfattaren har behagat bilågga detta,
ehuru Inga Predikningar derefter äro utarbetade;
bifogas dock här få mycket häldre, fom denna
Herr Auftors Syftematifka Sciagraphie kanåemna
hvar och en lått anledning at fjelf de dår fåre-
flagne åmnen vidare afhandla.
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§, a. Uptagcr den frågan: Om några
plikrer emot ofs fjelfva behofva före-
ftållas, i anfeende til den öfverdrefna
egenkårleken, Tom är ofs medfödd?

3 Befvarar frågan med jakande,
och bevifar det a) dåraf, at då den vår-
keligen år en plikt, måfte den på fitt
råtta ftålle afhandlas. b) Kånner man
utan handledning hvarken råtta fore-
inålen for denna egenkårlek, ellei* defs
råtta befkaffenhet och utofning. c) Eme-
dan den blifver et monfter for vår kår-
iek til nåftan. Matth. 22; 39. d) Emedan
månnifkorna ofta ålfka lig fjelfva orått,
för mycket ellei* for liret.

4.
Texten: Ephef. 5: 29.'

lngen bafver nägan tid hatat fitt eget
kott , utan håldre joder och fordrar thct.

Fåreftållnivig.
Ora plikterna emot ofs fjelfva.

1) Hvaruti de beftå.
2) Huru de rått eller orått utöfvas.

1, De len.
§.5. Såfom alla plikter emot Gud och

naftan innefattas uti det at ålfka,
13: 10. få ock pliktei*na emot ofs fjelfva.
Och at kårleken emot ofs fjelfva år en
plikt*fom bor utöfvas, bevifes 1) dåraf
at Gud i hogfta matto ållkar fig fjelf.

2)
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2) Emedan vara förfla fptåldrar uti full-
kornlighetenes ftär.d utöfvade clcm; ry
annars hade dödsftraffet, hvarmed de
hotades, icke hafr nägon vårkan. 3) Den
år inplantad i naruren; den år gillad och
anbefald i den Heliga Skrifr, i vär Texr, i
Fred. B. 4: 5. Coll. 2: 23. Rom. 13: 14.

§. 6. Kårleken til ofs fjelfva definieras
at den år et, vålbehag ud eller ril ofs
fjelfva, fom upvåcker et bemödande at
befreda vår egen lyckfalighet. Hvarvid
forklaras befkaffenheten af detta vålbe-
hag: huru iyckfaligheten år fann eller
inbillad, och bemödandet lyckligt eller
olyckllgr.

§. 7. Til' et rått begrep om lyckfa-
ligheten fordras foljande kurifkaper; a)
Om ofs fjelfva och vara rvenne deiar,
och om hvardcras behof. b) Om urfprun-
get til vår varelfe och lyckfalighet. c )
Hvaruti (ållheten for hvardera delen be-
flår, och d) ora fåttet huru den kan
vinnas,

§. 8- Alla deffa ku.nfkaper bora rått
anvåndas, til et alfvarligr bemödande, at
ifrån råtta källan i en rått ordning vinna
for båda delarna en fann och varaktig
lyckfalighet.

§. 9. Förklarar vidare, at detta bemo-
dandet bör fke vifliga,Matth. 25: 2. o. ff.
Ephef. 5: 15,16. med ali flit, Rom, 12: n_
och beftåndigt. Upp. B, 3:11. Cap. 2: xo.
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IL De len.
§. 10. Deffa plikter Ikola få utofvas,

at vi a) vårda vår kropp, hvilket bevi-
fes af Texten och efterföljande fpråk;
Coll. 2 : 23. Ordfpr. B. 11: 17. Cap. 24: g.
Syr, 14: 5, 6. til foda , klåder cch nö-
diga beqvårnligheter, urider hålfa och
fjukdom. Syr. 38, i, 2,3, 12, 13. Jac,
5; 14, 15. dock få, at vj ej låmna våra
lemmar ti! fyndenes t jenit. Rom. 6; 12,
13, 19. Cap. 12: a. 1 Cor. 6; 18.

§, 11. b) Fornåmligaft i fjäien, at a)
upodla forftändet, och gifva det nodiea
kunfkaper i Gudomeliga och månfkliga
tmg, jS) Kraftigt boja viljan ifrän det
onda til det goda, fom år grunden til
ali lyckfalighcr. 7) Vinna och bibehålla
föreningen med Gud

, och fortroendet
med månnifkor.

§. 12, c) Vårda vårt goda namn oeh
rykte, lå at vi a, ) icke låmna laftarenom
mm, /S) Fly det fom ondt fynes. 7) Up*
daga vår olkif-d med faktmodighet, och

låta vårt Ijus lyfa.
§. ig. d) Aktfamr vårda våra ågodelar,

at cc) under Guds vålfignelfe genom Idit
redeligen forvårfva dem, /3) Aktfamt
forvara dem. 7) Til Guds åra, vår och
vår nåltas gagn rått anvånda dem.

§. 14. Ingen år, fom ej på något fåtr
tuöfvar delfs plikter 5 ty det år ofs med-

födt;
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födt- men fom der af de flåfte fker hek
orått, blifver nödigt at vidare rike, hvad
hår forbjudes , eller huru deffa plikter
oråtc utofvas? Hår forbjudes fåledes a)
at emot fjelfva naturen hata eller fkada
fig fjelf.

§. 15. b) At ålfka fig fjalf mera åa
Gud,icke känna fina egna fel, utan blif-
va fin egen afgud.

§. 16. c) Alfka det fom fltadar ofs,
nemligen för vår kropp otjenlig fpis
och fkadeliga drycker, med mera: för
fjålen, ali fynd och ogudakrighet.

§. 17. d) At äifka mera det fom fåmre
år, fåfom kroppen, och mindre det fom
ådlare är, fjålen; det lekamliga mera
ån det andeliga; det flygtilga och för-
gångeliga mera ån det beftåndiga; pen-
ningar mera ån lifvet och defs uppehålle,
fom den giriga. Vållufter mera ån en
nodig utkomft, hålfa, heder och lif; fom
den lata, låckra, drinkaren och flöfåren,
xned flera.

Tillänipnittgen.
§. ig. Anftåller en profning, hvad en

och hvar hafver ållkar, och i hvad ord-
ning; och beklagar hjerteligen, huru
ftörre delen under en blind egenkarlek
hata och fkada fig fjelfva, och vifar
deras olyckeliga belågenhet.

Horn. F. Voi. IV. St. 4. Aa §.19,
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§. ig. Formanar dem, at föka fin lyck-
falighet ifrån den råtta lyckfalighetenes
kalia , nåmligen foreningen med Gud ,

genom en ångerfull kånnedbm ai litt
inter och nådfökande genom JEfiim, och
en rått dygdevandel, åfven, at viiligen
fordra korret, dock icke til kareja.

ANDRA PREDIKAN.
Ingangen.

§. 1. Det tredje föremålet for vara
plikter år vär nafta, eller andra månni-
fkor, hvilka rnåfte vara myckec vidftråk-
ta, emedan de uptaga hela fednare Taflan
af HErrans Lag, och innefartas i fju bud.

§. 2. Vifar huru uppå vårr forhållan-
de emot naftan, och hans emot ofs, be-
ror ganlka mycket vår lyckfaligher.

§. 3. Dåraf flutes, huru angelåget det
måtte vara, at fådant förhållande noga
utftakas, Sådant bör fke forft i gemen,
at vi underföka, om vi vårkeligen ftå i
någon forbindelfe emot naftan och hvilka
de åro, och fedan fårfkildt efter hvart
bud i denna Tafia. Nu fåledes i gemen.

§• 4-
Texten: 3 Mof. B. 19: ig.

Tu (kait alfika Un nafta Jäfom tig fjelf-
», ty jag är HErrev.

Fåre-
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Forefi ållning.
Om våra plikter emot naftan i getnen*

Hvarvid vi underföka,
1) Om vi vårkeligen aro forbundnä

til några plikter emot naftan ?

2) Hvilka då de famma åro?
§. 5. Der ordet nåfta, rnåfte förft for-

klaras, hvad därmed forftås. Ho år min
nåfta? frågade den lagkloka. Luc. 10: 29.
At dårmed forftås alla månnifkor, fom
på något (ått kunna blifva foreraål for
vår kårlek, bevifes a) af Chrifti fvar
loco cir. b) Af vår Text> emedan för*
fvånfkade ordet nåfta, i Hebreifkan be-
teknar ej allenaft nårfkylda, uran ock
vånner, 2 Mof. B. 33: u. åfven otack-
famma och otrogna. Jer. 9; 4, j,

h D eleli.
§. 6. At vi åro forbundnä utofva nå-

gra plikter emot dem, bevifes n) af Guds
alfvarliga befallningar ivår Text, hvaråft
forbindelfen infkårpes med orden; Ty
jag år HErren. Matth. 22: 39,40. Luc.
10; 37. och många andra fpråk,

§.7. h) Af vår Guds och Frålfares jEfu
Chrifti exempel. Rom. 5: 8* Joh. 15: 13.

§. g. c) Emedan vi alla åro i Ikyld-
fkap, genom Adam. Apoftl. G. 17: 2 6.
och hafva famma oden , i anfeende til
fodelfe, vandring och dod, Mal. 2: xo.

§. 9. d) For vår egen vålgångs fkul|
ty vi behofva hvarandra.

Aas IL
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//. tieten.
§. 10. Huru bör då detta (ke? At vi ålfka

naftan fom ofs fjelfva, och fåledes a) hans
kropp til lif, hålfa och nodiga behof.

§ 11. b) Fornåmligaft hans fjål, få at
förftåndet uplyfes och handledes: viljan
bojes til det goda.

%. 12. c) Nåftans goda namn ochryckte
förfvaras.

§. 13. d) Hans egendom förokas. och
befkårmas.

§. 14. Detta alt bor ifce med en up-
riktig kårlek til naftan i hjertat.

§. if. Med vånlighet i ord och åtbårder.
§. 16. Med vårkelig hjelp och våivilja.

Jae. 2: 14, ij, 16. Matth. 7: 12.

Tiliätnp n inge n.
§. 17. Omralar de forfta NyaTeftament-

fens trognas inbordes kårlek, och deras
kårlek til fina mordifka fiender: den be-
prifas, och forklaras huru den hårfiot af
en brinnande kårlek til Gud och Frål-
faren JEfum. 2 Cor. 5: 14.

§. ig. Beklagar vår tids kårlekslöshet
dåremot, fåfom profpå en fvag Chriften.
dom. De ftora förakta de ringa, de ringa
hara de ftora, de nafta hara, Ikada och
bakrala fin nafta.

§. 19. Huru llcalfadant botas? TrådetmSfte förft
blifva godt:Guds kårlek kraftig i hjertat,genom tron
i nya födelfen. Dårföre formanas fäkra fyndare at
Vanda oai: trogna, at blifvamera brinnande ikårleken.
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OTTESÅNGEN."
§• '■

J~\ina klippo [kopat hafver. Denna
forebråclfe gifver Mofes Ifraels folk,

fedan de pä et I'yndigt och Gudi högft
mifshageligir fårt hade mifsbrukat hans
oåndeliga godher emot fig 5 Mof B.
52: 18. Med khppan fom dem fhdt ho de-,
menar hän Guds Son, fom icke allenaff
var deras Skapare,utan ock fölgde dem
igenom öknen, och förekom alla deras
nödtorfter. 1 Cor. 10: 4. Men alt detta
förgåto de, och kaftade fin Gnd bak om
fin rygg ■ 1 Kon. B. 14: 9, för hvilket
ock Mofes i anförde orden få alfvarli-
gen tiltalar dem. At forgåra och glom-
ma är ofta rått få nödigt, fom at minnas
och ihogkomma. Hafva vi fjelfve gjort
något godt til Guds åra och vår nåftas
nycra, det böre vi forgåra och glömma,
fäfom åndock ringa och ofullkomligt.
Phil. 3: 13. Den fom jåmt fpeglar fig i
fina egna gårningar, hän blifver fnart
«pblåft och högmodig. Luc. 18; 11, 12.
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Forgåra böre vi det onda andre gora
ofs. Den fom jåmt tånker pi lin nåftas
förbrytelfer emot fxg, fattar fnart ril
håmdefvårdet och afviker ifrån kårle-
ken Eph. 4: 26. Forgåra böre vi ock
våra egna olyckor och fvårigheter; låte
vi dem jåmt fväfva for våra ögon, få
blifva vi ju mer och rner ned/lagne och
orolig«, ja, kunna pä det fåttet fnart för-
korea värt liF. Ordfpr. B. 12; 25. 17: 22.
Syr. 38: 19. Men ,

är det myeket vi
hafve nodigt at glömma och forgåra;
få år det ock myeket vi hafve nodigt
at minnas och ihogkomma. Vi böre al-
drig förgåta våra många och ftora för-
brytelfcr emot Gud. 5 Mof B. 9: 7. Pf.
51: y. 1 Tim. »: 13. Phil. 3: 6. Aldrig
at vi ej jåmt få viftas här. Pf. 39: 5.
90: 12. Aldrig det goda andre gora ofs,
litan det med et tackfamt finne ihog-
komma. 1 Theff 5; 18. Aldrig våra oför-
rätter emot vår nafta, utan ois med hen-
no tidigt förfona. Matth. 5: 2y. Men
framför alt böre vi icke forgåra. och
glomma vår göde Gud och Skapare.
Der år det hän med få myeken rått af
ofs fordrar. 5 Mof. B. 8t 11. Vår Gud
och Skapare gor ofs mer godt ån vi
kunne förftå och begripa 3 derföre böre
vi igenom hans nåd föka at komina i
den forfattning, at vi icke förgåte ho-
rtoili, fåfo.n vår ftorfta och båita vålgår-

nings-
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ningsman, utan bonotn af alt hjerra od-
mjukeligen tacka, prifa och lofva. m. m.

T ext. Pf. xo6: i, 2,

En fom icke förgåter fin
Skapare.
1:0 De vigtiga fkal, fom fbranläta bonom

at icke forgåta fin Skapare.
2:0 De tydeliga Irvis , med hvilka ban

ådagalågger-, at han icke förgåter fin
Skapare,

§• 2.

Del I. De vigtiga fkål Skapare,
framlågger vår Text helt tydeligen för
vara ogon, når hän icke allenaft kallar
honom miSf utan ock vifar, at bans god-
het varar i evigbet. Ordet tnild fom hår
brukas, heter egenteligen: god. (31a bonus)
Ordet godbet åter, forn ftraxt derpå föl-
jer, heter nonn, ftudiofa benignitas,
gratia & beneficium, quidem Jummum
cf infigne , qnod fit gratuitum, nulla ratin-
nt babita compenfationis , 5 Mof. B. 7: 9.
Pf, 5: 8. 13: 6. Bågge orden gå på et
ut, och vifa at Gud år den aldraftörfta
godheten, nåden och kårleken. Och
detta år det fom foranläter en Chriften
at icke förgåra honom. Men ehuru vi
icke kunne begripa bredden och långden

A a 5 och
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och djupet och bogden af Guds godhet och
nåd emot ofs, låtom ofs dock gå tilba-
ka ånda til den ciden månnilkan låg i
fin tyfta möjelighet. Låtom ofs begynna
dår, och fedan följa henne til defs hoa
får förbyta det timeliga lifver i en härlig
evighet, få (kole vi få en behagelig
ofvertygelfe därom at vår Skapare år god.

§• 3-
Goå år han, 1:0 Emedan han fkapade

månnifkan. Gud hade ju i evighet värit
och forblifvit fjelfva godheten, om in-
tct fkapat creatur hade värit rilj ry god-

ten år en egenfkap hos Gud, fom år
. kiljaktig ifrån hans våfende. 'At Gud
frambragre månnifkan utur fitr inter, det
var idel godhet, och icke årelyftnad fom
honom dertil bevekte; ty hvad behof-
ver den vara lyften efter åra, fom åger
oeh hafver den- aldraftörfta inom fit vå-
fende-, den ereaturer hvarken kan för-
oka eller förminfka? Men godheten ville
ej allena vara godhet, utan åfven- med-
dela fig åt andra; och den var det, fom
gjorde, at månnifkan blef fkapad. Och
ehuru ingen nekar, at Gud både får och
bör harva åra igenom fkapelfen; få år
det dock helt annat at blifva årad och
at vara lyften 'efter åra. Der forra år
nödvåndigt, det fenare år et Fel fom al-
ärig kan falia på Gud. 2:0 Emedan ban

upse-
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vppehåller den fkapade manntfkav.- Hvad
vore vi urom den uppehållande godhe-
ten? Er ufelt ftoft, fom ginge til fit forra
intet igen, i famma ognabhck vi hade
blifvit något. Job. 34: 15. Pf, 104: 29.
Der år icke dermed nog at vi hafve fått
vår varelfe af Gud, den mäfte ock jämt
underhållas af Tamma allmagrs hand fom
den gifvir. Det år få litet mojeligt för
män nilkan at fortfåtra Tm varelfe fedan
hon den fått, fom at raga den, innan
hon den fått. Hvarfore ock Paulus få-
ger, at Chriftus bar ali ting ord, Ebr.
1: 3. {(pfyocv povtans\ hän fåger intet, at

hän hafver burit ali ting, men återvåndr,
fedan det hade fått fin varelfe; utan at
hän bar det jåmt och ouphörligen, bar
det få, at hän fortfåtrer famma Gudoms-
kraft til defs beftånd , hvarigenom det
den undfått. Samma Apoftel brukar ock
ordet (avvearyiKs) Coll. 1; 17. hvilket be-
vifar det famma, Conf. joh. 5: 17, Apoftl.
G. 17: 28. Rom. 11: 36. Uppenb. B. 4:
n. Och böre vi hår anfe den alleftå-
des nårvarande Guden fåfom vårkande
utan medel; emedan hän i hvart ögna-
blick bår ofs med fin allmagts hand;
ja, ofvergifver ofs icke en gång i fjelf-
va grafven, utan hafver en nådig up.
fikt ofver vårt ftofr, at icke det minfta
dåraf kan forkomma. Pf. 34: 21, Luc. 21:
ig. Pf. 37: 28. Utom denna uppehällel-

fen
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fen år hår ock en annan, fom flker me*
delhnvligeu , och vicnar icke mindre otn
Guds godhet Igenom deana förekom-
mer Gud icke aTlenaft våra nodrorfter,
uran ock befordrar våra beqvåmligheter
och nojen. Vi hade ju kunnat bårga
ofs med mindre timeligt godt ån vi åga.
Vi hade kunnat måtta ofs med et flägs
fåd, fkyla ofs med et flags klåder, flåcka
vår torit med et flags dryck. Men fe,
hvad for et rikt förrådshus Guds god-
het har opnat for ofs i hela naturen.
Hår åro oråkneliga flag bäde til foda
och klåder, beqvåmligheter och nojen.
PC 33: 5- 104; 13, 14, 145: 15,16. Denna
Guds godhet tnifsbruka vai många, ja,
taga fig juft af defs margfallighet anlecW
ning til fynd; Neh.9: 25, 35. 5 Mof. B,
32: 55. 8: ti, 13, H- 52: 3- EC 26:
io. Jer. 5:7. 2:7. Of 7: 5. 13; 6. Vish.
B. 13:7. Ty, om inret vin och ftarka
drycker voro (kapade, få kunde drin-
karen inter förfynda Cg igenom fylleri.
m. m. Hvad ? år då Gud orfaken til
vårt forderf, efrer hän gifvir ofs det,
hvaruppå vi kunne ofs förderfva? Bort
det. Vi bore beGnna, at det råtta och
fanna åndamålet af Guds godhet år, a)
af låcka ofs til fig. Rom. 2: 4. Och, e-
huru Gud vål fer, at mänge liota fig
på hans godhet, få ler hän ock det til-
kka, at det Iker .Jpä tilfålligt fåtcf och

Icvårt
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tvärc emot hans upfåt och vilja. Hän
bar icke allenaft gifvit ofs firt goda,
ucan ock infkrånkt defs bruk innom de
tydeligafle iagar, til h vilkas efrerlefnad
hän tilbjuder ofs den tilråckeligafte kraft;
hvarföre den, Tora dem frivilligt öfver-
tråder, har at tacka fig fjelf för fitt för-
d.erf. Vish. B. 13: 3. Gud hafver intct
mer velat dölja fin godhet för ofs, ån
fin ftränga råttfårdighet; Råttfårdighe-
ten gifver ofs ock de aldraftarkafte fkål
at icke mifsbruka godheten. h) At pröfva
ofs. Gud hafver många fårt at pröfva
ofs uppå, fåfom för ofs högft nödiga.
Alla åro heliga , ja lika heliga. Hän
pröfvar ofs icke altid igenom ailehanda
nöd och fvårigheter, fåfom en Job:
Cap. r och 2. utan ock igenom fin öfver-
flödande godhet, fåfom Ifrael. 2 Mof B.
16: 4. Ju ftörre lydnad vi nu vife vår
Skapare, ju ftörre fållhet bar hän ofs af
nåd beredt. Men ingen lydnad år ftörre
åa den fom uthårdar de ftarkafte prof.
Gud åger högfta rått at pröfva ofs;
men vi ingen at enfkylla ofs, om vi icke
vål igenoingå profvet; fom hän har lof-
vat ofs tilråckelig kraft dertil, få blir ock
vår näpft få mycket ftörre, når vi det
förfumme. Rom. 2; 5. 3:0 Emedan bm
uprättur den i fynd fulina männijkan. Hvad
var der annat ån en högft förunderlig god-
het och barmhårtighet foen detta gjorde?

Hän
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Hän hade ju med lika rått kunnat ftraffa
den fiårfta olydnaden, fom vifa godhet
och näd ? Det var en den iättalte lag
månnilkan var gifven at lyda. Hon ha*
de dårtil en den dlråckeligaflc formåga,
Hon var ej tvungen igenom den mm-
fta nod. Alt hvad hon behofde, ågde
hon. Alt hvad henne fornoja kunde,
ftod for hennes ogon. At i fådant fall
fela, var ju något få ftraffvårdigt, at
råtten hade bordt gå for nåden. Men
fe, godheten vil vifa lig vara godhet
utan like, dcrfore urgjutes den icke ai-
lenaft öfver en ovårdig, uran ock ofver
en fådan, fom } jåmte fin ovårdighet,
hade forfmädat fin Skapare, och ei trort
honom på hans ord , utan håldre den for-
klädde fatan, fom igenom fin lögnaktiga
tunga nog tydeligen förrådde fin argher,
Men, mifsgärningsmannen må nu vara
få ftor och ovårdig haa år, Guds god-
het och nåd vil åndock rådda honom.
Och, ehuru det icke var mojeligt utan
Guds egen Sons blod; få hjelpte det in-
ter, Råttfårdigheten påftod årfåttning,
visheten upfan medlet, och godheten
fatte altfammans i vårket. Hår fannas
rått hvad fom fiår i vår Text: Ho kari
littala vark. 4:0 Emedun hän genotn ordet
och Sacramenterne gifver hennekrafter at hlif-
va delaktig af den fkedde uprättelfen. Hvad
gagnads ofs uprättelfen,om denna härmin

icke



icke komme ril? Hvad gagnar det en dod
at låkedömen ftåiles pä bordet, når haa
iatet kan taga honom dl lig, Aldeles inter.
Sä år det ock hår. Men, igenom ordet
och Sacramenrerne låttas vi i ftånd at be-
gagna ofs af alla de vålgärningar, Tom
Chriftus hafver ofs forvårfvat. Och, ehuru
kallelfen tij nåden i Chrifto icke Iker på
lika fårr och i et lika måtr hos alla; la
far dock hvar och en lå rnycken del
deraf, at hän blifver uran urfåkr, Rom.
i: 20. ' 5:0 Emedan hän hafver tålamod
med benne fdfom härdnacknd och genftrdfvig.
Gud kunde ju kalla ofs fyndare blott
en enda- gång, och få aldrig mer, om
hän få ville, och ingen kunde åndock
fåga, at hän hade blifvit ifrån hans god-
her utefluten, Men ack! huru få hade
icke då värit i himmelen af dem, fom
likvål nti åro dår, och få glädjas öfver
Guds godhet. VSr Gud trottnar inret vid
ofs,falt vi åro motftråfvige. Hän befokcr
ofs med fin kallande nåd, icke allenall
bitcida om morgonen, icke allenaft den
tredje, fjette och nionde flunden, uran
ock den ellofte. Matth. 2: 20. 1: 6. Jag
menar, hän kallar ofs icke allenaft i ung-
domen och medelaldren, uran ock på
den hoga åldren; ja, når vår fifta ftund
nu år kommen, få få vi åndock hora
hans råft. Jer. 3: 1. Klag. V. 3; 23. EC
65; 2. Rom. 9: 22. 6:0 Emedan ban gifver

benne
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henne få maiiga anledningar til bdttring.
Hafver hon ån mycket fom rerar fig til
fynd, få hafver hon ån mer fom manat
fig til båttring. Guds befallningar i or-
der, jer. 3: 12, 14. 25: 5. Ez. 18: 30. hans
hårliga loften, 5 Mof B. 22: 1,2. Pf. 81:
14- 17. Ef. 48: 18. vålgårningar, Of. 6: 4.

Rom. 2: 4. tuktan och ftraff, Ef. 26: 16.
2g: 19. hennes eget famvete, Rom. 2: 15,
m. m. Alt ropar med en mun: Marc. 1:15.
7:0 Etnedan hän för läter henne fåfom bot-

fårdig, Ef 61: ih. Ez. 18: 21, 22. Ef 43; 2s.
Pf 103; 2, 3. g:o Ernedan hän aldrig ta-
ger fin goåbet ifrån henne

, om hon blifver
i godbeten, Rom. 11: 22- Derfore ftår
här ock i Texten, at hans godhet varnr
i evighet. Hårmed beftyrkes icke alle-
naft fjålens odödeligher; uran ock at Gud
hafver beredt henne et evigt godt. For-
multnar ån kroppen i jorden, få (kai
hän dock en gäng upfrå, forenas med
fin fjäl och få infankas i det godhets
haf, hvaraf de hår allenaft kunnat få
fmaka några droppar. Pf 27: 13. 17: 15.
Ef. 3j: 10. Uppenb. B. 21: 4. Når en
Chriften air detra rått befinnar, få fin-
ner hän de vigtigafte fkål at icke för•
gäta fin Skapare.

§. 4,
Del. 11. Det bevifar hän ock derige-

nom, at hän innerligan tackar, lofvar
och prifar fin Skapare, Halleluja. Tacker

HEv■
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HErranom. Ho kan verk, fiår i Textcn,
]SI år vi jåmföre den 47 verfen med 1
Chron. B. 16; 34, 3s. få finne vi at David
urbraft i d€nna loffång vid det tilfåliec
HErrans Ark blef ärerhåratad ifrån dc
Philifteer, och inford i det tilredda Ta-
bernaklet. v. r. Arrken var Ifraels
hårlighet, 1 Sam. 4: 21. Hän var fjelfva
Guds Thron ibland Cherubim. Det var
dår Gud vifade fin befynnerliga når-
varelfe, och horde de båner fom blefvo
för honom utgutne. Det var dår man
feck tala med Gud och få de nodigafte
fvar. Det var ock for Arkens fkul Gud
vdlfignade folk et, då hän tvårr om tog
fin befynnerliga nåd ifrån dem, når hän
var borta, hvarfore ock Eli blef få he-
iton når hän feck veta at HErrans Ark
var borttagen, at det koftade honom lif-
ver. 1 Sam. 4; 17. Når vi nu föreftålle
ofs Davids oro ofver Arfcens bortova-
relfej få kunne vi lått inbilla ofs hans
befynnerliga glådje, når hän feck ho-
nom tilbaka, och kunde införa honom
i Tabernaklet igen. Då urgjuter hans
hjerta fig i en fådan glådje, at hän icke
allenaft upmuntrar fig fjelf, uran ock alt
folket, til at tacka och lofva HErran;
Halleluja , tacker HErramm , fåger hän.
Hän börjar fåfom en månnifka fom haf-
ver vunnit någon fårdeles ftor formon,
hvilken icke forft talar om fafcen hän

Hom, F. Voi, IV, St, 4, B ’b VUR-

4 3 37* C 4



vunnif, uran bdrjar med Guds lof; Lof-
vad väre Gud, eller Gudi fke lof, ar
den eller den lyckan hafver håndt mip.
En rått Chriften liknar håruti David; nar
hän i en ftilla andakt berånker hvad godt
Gud bonom pjort /w/iw,Pf tog:2, få utbrifter
hän på fatnma fåtr i er frogdefulltHEmns
lof. Orden (hSn och sit) komma på et ut,
och betyda at gora en ting ftor, hårlig
och lyfande. En rått Chriften gor Gud
hårlig och ftor. 1:0 Fcr (itt eget bjerta ;

emedan Guds rårta lof aldrig kan kom-
ma ifrän et fådant bjerta, for hvilket
Gud icke år rått hårlig och ftor. Veri.
denes barn hilla verlden for hårlig och
ftor; derfore fåga de til guldklimpen.
Job. 3 1; 34. m. m. 2:0 För andra, och det
a) medfin mun. Pf. 35: ig, 28- 66: 17.
71: 15. Marth. 12: 34. h) Lefverne. At
lofva Gud med munnen och forneka
honom med lefvernet, år icke allenaft
ar forfmåda Gud, uran ock at föra an-
dra med lig i famma fynd. Matth. 5:16.
Joh. 15: 8. m, m.

§• S-
Tillåmpning. 1:0 Tagom ofs til vara

f6r en få gräfelig fynd Tom det år at
forgåta HErren vår Skapare och hans
outfågeliga godhet. Hunt många lefva
icke af Guds godhet, fåfom de ofkåliga
creaturen af fodret, de der icke tacka
gifvaren. 2:0 Lät ofs anropa Gud om nud

ar
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arkunna honom rått tacksoch lofva. Låp-
parnas builer aktar hän inter. Amos y. 23.
3:0 Framharde vi i vår ftora otackfambet ,

uran at homma vår Gud ihog med et
tilborligit lof, få måfte vi en gång,
antingen vi vilje eller inter, uphoja hans
åra igenom värt eviga Phil. 2:1 r.
4:0 f trogne ocb Gud lofvande jjålarf
upmunrrer Eder fjelfve at alt mer ooh
mer lofva och taekaGud, P£ 71:14. Det
glåder och ftyrker Eder i nodenes tid, och
gör Eder ågare af en ånnu öfverflödigare
godhet. Matth. 13: 12. 5 Mof, B. 7: 13.

Difp. 11.
Lofva hafver. Pf. 103: 2. Difp. I. §, 1.

En Jom icke fårgåter bvad
godt Gud honotti gjordt hafver.
1:0 Hvadgodt Gud honom gjordt hafver,
2:0 Huru ban det icke förgäter.
Dcl. 1. Godt har Gud gjordt honom

1:0 / fkapelfen. 2:0 Vppebållelfen. m. m.
Difp. I. §• 3. Del, 2. lian fhrgater det icke;
emedan hari tackar och lofvar Gud for
hans godhet. §. 4.

Difp. HL
Syr. 32: 17. Tacka fSr alt — hafver.

MÅnni/kans fyldiga tackfambet emot
fin Skapare.
i;o HvarfSre hon hor tacka fin Skapare.
2:0 Huru hon hor honom tacka.

B b a Dsl.
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»TT

Del. t. Hou bor racka honom, i:o
Etnednn hän fjelf bafvey det befait. Tacker

,

ftår iTexten. ig. Coil. 3: 15,17.
2:0 Emedan det dr hcgft In/ligt. Gud åi’
den hogfta godheren. Difp. I. §. 3, Del. 2.
Hon bor tacka honom i trone ocb nf hjertat.
PCS7: 8- 86: 12. Medmmnen. Difp. I.§. 4.
Div, 11. Lefvernet. Rom. 12: 1. 1 mot ocb
med. P£ rig: 21. EC 12: 1. PC 6gs 20.
Vi böre akta ofs för den forebråelfen,
Co m flår i 5 Mof. B. 32:6, ig. Jer. 17: 5.

HÖGMÅSSAN.
Difp. I.

§• i.

Ti/fen j «ren det egendomsfolket-: at jfka-
■* *•* len forkunna bans djgd. Sedän Apo-
flelen i den föregående B:de verfen hade
taltom fådane fom i otro ftotte fio- på
Chriftum qch hans ord, vånder han fig
til fine åhörare med de anforde orden:
Mm m. m. i Per, 2: 9. Haa kallar dem
hår Guds egendomsfolk. Et det hårligafte
namn de någonfin kunde få; fåfom det
var fårknippat med de aldraftörfta for-
måner. Ef. 43: 1. Med ordet 7ieqnion\irn
(acquifitio) foin Apoftelen hår brukar, har
han affeende på Chrifti forfonings - offer,
hvarigenom månnifka;i år loit ifrån Guds

vrs-
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vrede och fatans våld, och år fåledes
blefven en Guds egeadom. Håremor
fvarar Hebr. hSjd ptculiiini , pvoprium; 2
Mof. B. 19: 5. Pf 13?: 4. och betydet
en fådan egendom, den tnan dyrt for-
vårfvar, fåtter et fårdeles vårde uppå,
och med ali forgfållighet forvarar. Ho
kan neka at icke detta hår hafver fitr
rum? Det fom hafver koftaf Guds Sons
epet blod, koftar vift mycket, och måfte
faledes vara i et ftort vårde infot Gud,
och åtnjuta hans befynnerligafte ynneft
och omvårdnad. Dock år det hårtil icke
nog at vara en Guds egendom i anfeen-
de til fkapelfen och äterlösningen; utan

bor det ock vara i anfeende til omvån-
delfens och helgelfens nåd; hvarfore
Apoftelen nyfs förut kallar lina åhörare
heliga. Men, til hvad ända år månni-
fkan blefven en Guds egendom? Til
ingen annan, ån at förkuntia hans dygd;
hvarmed inter annat förftås ån hans
hoga och prisvårda egenfkaper och full-
komligheter, hans visher, allmagt, god*
het, m. m. Deffe bor hon, sfcayyeAciv,
annunciare , in notitiam aliorum perducere,
is3, hae vatione alios ad. glorificandum Deum
exeitare. Och hvad kan vara billigare ?

En fjål fom vet med fig fjelf at hon år
en Guds egendom, hon upmuntrar både
lig fjelf och andra at forkunna fin Guds
dygd. m. m, Pf. 150: 6.

Bb 3 ' Text.
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Text. Pf. 9: 2, 3.
De trogne , J'åfotn Guds egendoms folk>

til at forkunna batis dygd.
1:0 Guds dygd) den fnlket forkunnar,
2:0 Hurn det den forkunnar.

2.
Del. 1. Guds dygd, den folket for-

kunnar, nåmnes i fynnerher i vår Texr,
och kallas HErrans under. Ocb jbrtdljer

under, ftår hår. (hikS-o mirabilia opera
Dei admiranda, yaig hutnamz rationis cnptuni

finita naturce vires excsdunt). Och bru-
kas om de ftorfta under Tom i den He-
liga Skrift omcaias. 2 Mof. B. 34: xo. Jof.
3: 5. Pf. 106:22. Och, at vi få mycket
båttre må kuona foreftålla ofs HErrans
under, få viije vi upfoka dem både 1

naturens och nådenes rike.
§• 3.

i) / naturens rike åro de vårkningar
af den Aldrahogftas oinfkrånkta magr,
och bora noga Ikiljas ifrån underliga ting,
dem både månnifkor och djeflar kunna
gora, Deffa fynas ofta ofvergå alla na-
turens krafter; men förftodo vi'deras
Inre fått, famc hvad medel dertil bru-
kas , få fkulle vi finna, at det vi for-
undre ofs öfver, betydde ingen ting, få-
fom alt hafver lina naturliga orfaker, och
förråttas igenom naturliga medel. Råtta

un-
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under aro fådane vårkningar, Tom irkc
allenaft ofvergå fjelfva naturens, utan ock
alla (kapade creaturs krafter. Sådane finne
vi många i dea Heliga Skrift. Se Buchner
Tir. Under §. 4. Deffe ftå icke i nagoc
(kapat creaturs formåga at förråtta. Vift
år det at flora under åro fkeddabåde af
ånglar och månnifkor; men de hafva altid
värit medel i Guds hand, och forråttat
dem på hans befallning och igenom hans
Gudomeliga krafr. ApolH. G 3: 12. Hvar-
före vi ej cller våge ofs at gora en fä-
dan fordelning på under, fom (kulle Gud
gora viffa, krearuren åter, af egen med-
fkapad formåga, kunna gåra andra; lå-
fom det helr och1 hallit ftrider emot Skrif-
ten, fom tillågger den aran Gudi allena.
Pf72: 18. 77' G'* 8 6: 8, xo, 136: 4. Hår-
af följer fåledes, at icke eller faran kan
gora fanfårdiga under. Underliga ting
kan hän gora, fåfom hän år både en
llug och måptig ande, fom både fårftår
och kan, på et måfterligt fått herjana
fxg af naturens krafter. Men, at åndra
fjelfva naturen, eller at gora något of—-
ver, eller emot naturen, det år honom.
intet mojeligt. Hvarfore ock Paulus kai
iar hans krafter lognaktiga. 2 Theff 2: 9
Ville någon fåga: de Egypriike trull-
karlarne gjorde likvål, igenom fatans
tilhjelp famma under fom Mofes och
Aron igenom Guds kraft: få fvaras, at

B b 4 det
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det fa fyntes, men var icke få. Had®
(aran kunnat gora fannfåtdiga under,
hvarföre låt randa litt rike blifva til
(kana ? Hvarföre for ekom haa icke at
Arons ftaf icke upflukade trullkarlarnes?
Hvarföre förvandlade hän icke blodet
tii varren igen ? Hvarföre rog hän icke
bort paddorne fom hän hade framfkaf-
fat? Nej, det kunde hän inter, uran alt
måfte fke på Mofis bön til Gud, Aldra-
minff kunde haa gora Aron efter, når
hän flog i ftoftet och låt en fafelig ohyra
homma öfver Egypti land. Da måfte
hän bekånna at det var Guds finger. År
detra at kuona gora fanfårdiga under?
Nej, der var et ftorr bedrågeri och biind-
värk; haa måfte med ali fta konft blifva
til fkam, och låta Gud allena behålla
den aran at göra fanfårdiga under. Hvad
Apoftl. G, g: io. 2 ThefT, 2: 9, angår, få
blifver alt tydeligr, när yi paininne ofs
den lldlnad vi tilförene hafva gjorr e-
mellan underliga ting och fanfårdiga un-
dervärk. At nu någoc nårmare lira kanna
råtta arten och befkaffcnheten af Guds
allmagts under 3 få mårke vi, at de fkc,
dels privative , fåiedes, at hän hin-
drar och tilbakahäller natarens krafter,
få at de ej kunna vifa fin naturliga och
vanliga vårkan 3 fåforn, då lian betager
elden fin kraft at brånna, Dan. 3: 22,23,
förgiftet fin at döda, Apoft. G. 28; 5.

So-
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Solen fin både at gå Jof. io; 13, och
lyfa, Matth. 27; 45. Dels pofitive, fä,
at haa antingen förhöjer cfeaturens kraf-
ter vida ofver deras vanliga mårr; fåfom
når haa fpifar en ovanlig folkhop med
et forråd, fom knapt kundi forllå for
två eller tre. Matth, 14: 17. jåmf. 2 Kon,
B- 4-2-6. eller ock gor någor uraa alla
medel ; fåfom då hän fkapar verlden af
inter. 1 Mof.B. 1; 1. jåfnf. 2 Mof. B. 19: 18.
eller ock föråndrar et rings natur, få
at det icke mera år,- hvad det tiiförene
värit; fåfom då haa forvandlar varten
hl vin, eller blod, Job. 2: 9. 2 Mof, B.
7: 20. m. m. I alt detta lyfer en ailmagt,
fom vida ofvertråffar alla Ikapade krea-
turs förmåga, och uphojer Gud långt
öfver dem; få at hän med ikäl kan fråga:
Ho ar tni(r liki Jcr. 49: 19. jåmf. 5 Mof
B. 3 : 34. Pf 71: 15. 113 :5,

§• 4-
2. Men ofs mbta ock under i Nädenes

rike, hvilka David ingalunda utefluter
hår i Texten , efter hän ralar om ali
HErrans under. Hår moter ofs et djup,
fom öfvergår alla våra ord och tankar.
Hår blandar fig en oåndelig vishet och
nåd uti en oåndelig ailmagt och kraft;
få at vi hafva orfak at utbrifta Pf.92:6,
De lie finna vi 1:0 1 äen falina männifkans
uprdttelfe igenom Cbriflum. O! et under

B b 5 of-

4- ] 379 C 4



öfver ali under. Gud fjelf födcs af en
månnifka, en fann månnifka, och år
i

c
en perfon både Gud och månnifka.

Annu icke nog. Denne höge Perfo-
nen år fri och uran fynd, men gbres
för ofs til fynd-) 2 Cor. 5: 21. få at
hari inför Gud anfes få, fom hade hän
tånkr, lyftat och begått air det onda,
fom hvar enda månnifka hade rånkt,
lyftat och begått alt ifrån Adams fall in-
tti verldenes fifta flut. Ja, de tilraknas
honom icke allenaft fåfom egna; utan
hän måfte ock plikta och betala for dem
fåfom egna. Hän måfte undergå alt det
qval fom hela månnifkoflågtet hade för-
tjånt, ånda til de grufveligafte helfvetes
plågor. Ar icke detta et Guds barm-
hårdghets under öfver alla, at få plåga,
pina och döda fin egen Son for ar frål-
fa ofs ? Hår måge vi boja vår knä med
Paulo och bedja, at vi mätte m. m. Eph.
3; 14, jg. 2:0 Under i männijkans förande
til Cbriftum. Detta fker vål icke utan
medel och ordningj men hvad under
finne vi icke i bågge ? a) Under i medlen.
Under i ordet både Lagfens och Evan-
gelii. Pf. 119: ig, Huru ofta fåtter icke
fyndaren fig up emot Gud, och tilhår-
dar fitt hjerta för honom fåfom en dia-
mant? Men Lagfens ord går igenosm,
kroflar dea härda diamanten och gör
honom böjelig. Jer. 23: 29. Ebr. 4: n.

Hunt
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Huru ofta qvider icke det forkroflade
hjertat ooh finner ingen troft; men i
Evangelio finner det den fa ofverflodan-
de, at det kan fåja Rom. j: g. Under i
döpelfen. Dår utgjutas några hånder fulla
med varten ofver ofs, i den HeligaTre-
enigherenes namn, och dårigenom Airas
vi nr fatans klor, och forfåttas i JEfu rike,
Tit. 3; 5, 6. Under i Nattvarden. Hår
år Guds Son fjelf både vård och fpis.
Hår år hän vår låkare, fom låker ofs
med fitt eget blod. m. m, h) Under i ord-
vingen i hvilken hon fbres til Chriftmn.
Vi blifva godc utan at fjelfve vårkader.
2. Cor. 3; 5, 6. Coll. 1:12. Vi blifva ha-
tare af det vi naturligen ålAca, och ål-
fl<e det fom vi af naturen hara. Rom.
5:3. 2 Cor, 7; 4. m. m, 3:0 Under
i de trognas levarande ocb hefkyddande,
Hurfl liren år icke den hopen, fom Gud
rått dyrkar, emot den oråkneliga fkara
fom honom orätt dyrkar. Och Kuru lått
vore det icke, at göra denna lilla hopen
til inter, om icke Guds underliga magt
uppeholle och bevarade honom? Men, fom
jEfas hafver fagt, Matth. 16: 18. få biif-
ver hän ock beftåndande midt ibland det
vanavtiga ocb vrdnga Jlågtet, Phil. 2; 13.
David råknar detta ibland Guds under,
och tilfkrifver det Guds magt ibland folket.
Ff. 77: 15. 66:3, 4:0 Under i nddelonen.
Luc. 12:37. 1 Cor. 2:9, 1 Joh. 3: 2. m.m.

§• 5*
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§. 5.
Del. 2. Folket forkunnar Guds dygd,

i:o ojfetiteligen och uppeaburligen. Jag
tackav HEvran , och fbrtäjer under ,

ftår i Texten. Hebr. (m' jecit , prnjecit)
heter egenceligen at kaita något fram,
och brukas om Guds lof och prisj eme-
dan den, fom rätt lofvar och prifar Gud,
icke allcnaft i hjercat ärkånner hans höga
vårdighet; utan ock framlågger den för
andra, at ock de må dertil upmuntras.
Matth. 5 r 16, Jåmf. Pf. 34; 4. Rom. 15: 5,6,
2:0 Hjerteligen, Jag af alt hjerta. Juft
der bevifar at man lofvar Gud af hjer-
tat, at man vil hafva flere rned fig. Den
fom icke lofvar Gud af hjertat, låter
fig noja med eget fkrymteri, och frägar
liret efter andra* mcn det hjerreliga lot-
ver upmuntrar alt det fom un da bafver.
Pf. 150:6. 148:1-4. 3:0 Cladeligen. Jag
frhgdar mig i tig, Guds råtta lof år
aldrig uran hjertats frögd. Pf. 63: 6. Den
fom under fxna bitrrafte itun der upmun-
rrar lig at lofva Gud, Ikal därunder vis-
ferligen få arfara en befynnerlig hugnad
och glådje. Pf. ig; 7. 147: t. 92: 2.

4:0 Beftåndigt , derfore fåger ock David
i Texten: Jag tackar lofvar och fhr ~

tdljm-; och talar deroni, icke fåfom om
en förbigången, utan en jåmt fortfaran-
de fak. Pf. 34; 2. 104: 33. Når Gud tuk-
tar ofs, böre vt åfven fa vål taga til

Pfal-
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Pfslrarfpelet, fom når han lårer ofs ali
iing lyckofamligen aflopa. Job. 1:21. Ef.
12: 1. Tob. 2: 13, 14» 1 Per. 4: 16. Rifec
år ofs ofta nyrtigare ån frogdebågaren.
Pf. 94: 12. Ebr. 12: 10.

§•6.
Tillåmpning. 1:0 Huru letrakta vi Gads

under både i Naturens ocb Nsdenes Rike?
Få göra det råtreligen.* Den ftorfta ho-
pen föraktar Guds under, både i catu-
rens och nådenes rike. Pf. 78: n, 32.
2:0 Huru prife ocb iofve vi Gud 'för alla
haris våigårningar? Ju mera godt Gud
bevifar ofs, ju mer mifsbruke vi det.
Pf. 7g: 14- 17. 3:0 Faktoin ofs for en flik
olyä/iad, Förakte vi Guds godhets under,
fa kan han vifa ofs fådana under i vrede,
fom kofta ofs alt vårt vål. Ef. 29: 14.
4:0 Jfå. trogne> fom ånnu finnas ibland ofst

upmuntrer Eder på denna dagen til et
alfvarligt HErrans lof. Hafver Gud lof-
vat, ar, for några få rrogna fkona et
helt folk; få torde han ånnu for Eder fkul
hafva tålamod med ofs. m. m.

Difp. 2.
Ef 12: En ftor hoghet och hårlig-

hec tilfkrifves hår Gud, fom öfvergår ale
hvad fkapat år. Pf. 93: 1. 2 Mof B. 15: n.
Derföre bör den ock af ofs noga betån-
kas och för andra utropas och förkunnas.
Pf. 145: 5, G 7.

Guds
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Guds hevifla och fårkunnade bbghet
och harlighet.
1:0 Bevift af Gud.
2:0 Fbrkunnad -af ofs.
Del. 1. Guds hoghet och harlighet

bevifes igenom hans under. Difp. I. §. 2,3.
Del. 2. Vi bore forkuuna Guds hoghet
och harlighet offenteligen och uppenbarli-
gen. m. m. §. 5.

Difp, 3.
Uppenb. B. 4: 11. HErre aro.

Vår Gud, Jåfo?n vårdig at taga. ära
och pris.
1.-0 Hvarfhre han ära och pris.
2;o Hurudan åra och pris han dr vär-

dig at taga.
Del. I. Vårdig år han, emedan han g6r

ftor under. Difp. I. §§. 2, 3. Del. 2. Han
år vårdig at prifas offenteligen, m. m. §. j.

Difp. 4.
Syr. 51: jo. Guds lof af en ny tunga.
1:0 Hvarfore bon lofvar Gud? For det
han gör under. Del. 2. Huru bon lofvar
bonom? uppenbarligen. sn. m.

Difp. 5.
Pf. 57: 8- En Cbrifiens bjerta, få-

fom redo til at lofua och prifa Gud.
1:0 Hvarfåre?
2:0 Huru det dr redo at lofva ochprifa Gud.

AF-
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AFTONSÅNGEN.
§, I.

Ibland de goromål Tora Öfverfte Pre-
ften allenaforråttade i GamlaTeflamen-

rer, var åfven det et, at hari bnfkade folket
bälfo i HErrans mtmn , fom Syra.c fäger
Cap, 50: 22. Når vi fe på 4 Mof. B. 6:
24,25,26, få beftod denna önfkan juft i
fjelfva vålfignelfe ordens utropande ofver
folket ; hvilka i et kort begrep innehålla
ali den fållhet ooh lyckfalighet, fom
hirnmelen kan gifva i fin nåd, ooh jor-
den emottaga i fin nod. Når Apoftelen
Paulus begynner fme Epifilar, få gör
haa der merendels med famma mårke-
liga önfkan, fom til innehållec år lika,
faft til orden någoc olik. Så g6r hän
ock på flere Ifållen når hän flutar fme
Epiftlar, Rom. 16:24. 2 Cor. 13: 13, Eph.
6: 23,24. och åfven i nårvarande heli-
ga Aftonfångs-Text, til at dårigenom
ISra ofs hum vi fåfom råtta Chriftne
åro forbundne, icks alleneft at göra och
bevifa hvarannan godt; utan ock det
af hjertar hvarannan önfka och unna.
Matth 5: 44, Rom. 12: 14. Pf. 122; 6.
Varandes det ai les vår fkyldighet'at få
lefva och upfora ofs, at fådana onfknin-
gar kunna få rum hos ofs och fullbordas
uppå ofs. m. m.

Text;
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Text. 2 Theff, 3: 16.
Den lajia, bnfkan öfuer et folk .

1:o Önfkan i Jig jjelf.
2:0 Folket join kan den smottaga.

§• 2.
Del. 1. Når vi nu vånde vara tan<

kar på önfkan i fig jjelf få forelågger
ofs vår Text en dirbbel önfkan. i;o Sjelf
ver. fridfens BEvve matto. Paulus ön-
fkar bar fma åhörare ali fiags frid. Och
hafve vi hårvid åt märkä 1) ifrån hvem
bnn bnfkar friden, nemlige n fridfens HErre ,

eller, Po m hän annorftådes kallar honom:
fridfens Gud, Rom. 1f: 33. aCor. 13: n.
Ebr. *l3: 20. Och år detta uttryck ora
Gud iå aldeles Pauli eget, at hvarken
nägon af Propheterne i der Gamla Te-
flamenter, eller Evangelifterne och Apoft-
larne i det Nya,.hafver honom få kal-
lat. Salora Paulus hade värit en rebell
emot Gud, och en den grufveligafte ha-
tare. och förföljare af alla dem fom då
Chrifti tro bekånde, få kunde hän båft
fåja, hvad ftor nåd och frid fmnes hos
Gud, fom förlåtic honom hans brort,
och uptagit honom i et nådigt fridsför-
bund med iig. Hän hade ock flere or-
faker, hvarföre han tillågger Gud denne
carafter; n) emedan frid år en våfendte-
lig egenlkap hös Gud, få vål fom hans

lan-
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fanning och nåd. Hvarfore ock Chriftus
kallas vär frid. Epii. 2: 14. b ) Emedan
ban bar uprånat den forlorade friden ige-

' noin Sonen, Ef. 9:6. c) Emedan ban
jjelf vårkar friden i de trogne, och (kån-
ker den igenom fin Anda. Gal. 5: 22.
Jfrån denne Fridfens Gud och HErre
önfkade Paulus fma åhörare frid; och
fäfoin det åfven är at mårka, at Paulus
ftåller denna 6nikan til Gud fåfom en
bon, i hvilken hän utgjurer hela fitt
hjerra for honom ; få vil hän dårmed,
dels råra Guds hjerta til at efterkomma
det hän nu bad honom om; och fåfom
hän var blefven en fridfens Gud igenom
Sonens blodiga förrjånft, få hoit lian nu
honom den före i fjeifva namner, och dår-
med krafteligen klappade på hans hjer-
ta; dels at gåra fme åhorare fullt tor-
fåkrade om det hän onfkade dem, efter
hän intet hade at göra med en grym
och ftrång tyran, utan med en fridfens
Gud och HErre, fom igenom Chrilii

' eget blod var forfonad och tilfredsftåld.
Coll. 1; 20, 2:0 Friden fom hän bnfhn ;

hvilken hän ällundade a) blifva gifven.
Fridfens HErre gifve eder frid, fåger hän.
En fjelftagen frid dugier intet ftort, va-
rar icke eller läjnge; utan år fåfom rim-
froft för folenes varma ftrålar; hvilket
vi fe af alla deras exempel, (om foka
at fjelfve förlkaffa fig frid. Huru mån-

Hom. F. foi. IV. St. f Cc ge
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ge åro icke de, fom förfoka, om ock
icke det fkal gå an ? Når famveter nå-
gon gång anklagar dem, och hjerrac liår
dem, li gora de antingen fin fynd til in-'
gen, eller ock, om de ån (kola medgifva,
at det eiler det år fynd, få anfe de det
for en fvaghet, den Gud inter lårer bry
fig om, eller räkna nägor uppå; aldra-
långft gå de, fom vilja bereda fig en
frid på Religions bekofinad, och före-
ftalla fig den fåfom et löit prar, det lor-
nuftigt folk ej behofver at råtta fig ef-
ter; men denna friden varar inter be-
ftåndigt. Forfoke defie at jåmt for-
vara fig for de fvårafte famvetsftygn
och hjertats tåta forebråelfer! Förföke
at ftålla fig til frids i nodenes tid, i fyn-
nerhet i dodfens ftund, nir de fe at det
blifver alfvare af, at de (kola fkiljas hä-
dän och gå in i den foreftående evig-
heten! O! huru månge hafva icke fun-
nit, at en fjelftagen frid inter duger?
Huru hafva de icke funnir, huru omo-
jeligt det har värit for dem at få fmaka
en droppa frid i fjålen, innan de, få-
fom rätt ufle och elåndige tiggare, kru-
pit fram til Religions grundfanningar,
och af dem undfått den råtta friden?
Sannerligen, den råtta friden måfte ofs
gifvas af fridfens HErre. Den ftår faft
i alla omfkiften. Derfore prifar ock JE-
fus den friden allena, fom hän läter ocb
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gifver, fäfom den råtta och fanna. Job,
14: 27; Paulus önfkar ock fine åhörare
ingen annan. Fridfens gifve frid,
fåger hän. jåmf. Rom. 1:7. x Cor. 1; 3.
h) Önfkdde hän dem en fr id altid och i
allshanda matto. Hvad gagnar det, ar den
ena tiden hafva frid och den andl-a ofrid?
Hvad hjelper det, at den ena fiunden
kunna tala med Gud fåfom en nådig
fadcr, och den andra fiy för honom få-
fom en ftrång domare? Nej, altid måfte
friden vara. Vi måfte altid få lefva och
få upföra ofs, ar Gud kan gifva o(s fin
frid. Bryte vi friden et enda ögnabiick, få
kan Gud i det famma betaga ols lifvet;
och huru går det då med faiigheten? m. m.
Men fom friden bör vara altid, få bör
lian ock vara i alla matto, (lv tiuvtl taottu).
Det går inter an at få frid i et mål,
men inter i et annat. Det går inter an
at tinka: jag iaktrager fkyldigheterne
emot Gud; jag låfer, beder och går i
kyrkan, dårfore måfte vål Gud vara mig
nådig, Nej, plikterne måfte ock iakt-
tagas emot naftan. Det ena år hår få
nåra förenat med det andra, at det icke
kan fonciras. Den fom menar fig iakt-
taga plikterna emot Gud, men inter emot
naftan, hän inbiliar fig förgåfves at hän
åger Guds frid; Gud har förenat och
fammanbundit bågge; 1 Joh, 4:21. bågge
b©ra dårfore iakttagas; då hafva vi förfl

Q es frid
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frid i alla matto , och en fädan frid on-
fkar Paulus fine åhorare.

2:0 Men hän önfkar dem ock delta:
HEvren aHorn. O! hvad uflare ån en
månnifka, ifrån hvilken Gud år viken?
Dom. B. 16: 20,21. 1 Sam. x6: 14. Hos
en fådarj, taga alla lafter öfverhanden, tii
hennes egen .(kada och förderf. Eller,
huru kunne vi fe en fådan ulan ar ryfa
odx håpna? Hon utmårker fig fjelf ige-
nom gårningarne fom åro onde. Hat,
bitterhet, fvordom , losaktigher, m. m.
åro hennes hvardagsgårningar. Och,
hvad hafver hon dåraf? Et ufelt nöje,
det hon får betala med andras forakt,
fattigdom, fjukdom oclri (idft den eviga
doden. Of: 9: 11. Sadan år deras lott,
fom HErren nödgas öfvergifva. Dår-
före onlkar ock Paulus få hjerteligen
hår i Texren, ar fridfens HErre jåmt
måtte vara med hans åhorare, ja, ingen
undantagen; emedan hän vide ar hvareft
Gud år i nåd, dat år ock aU lyckfalig-
her, HErren allom.

§• 3- •
Del. 2, Men fom det intet år nog

med at önlka godt åfver andra; uran,
de made ock kunna det emottaga; få få
vi nu fe på folket , fom kan njura denna
onfkan til godo. Apoftelen nåmner det
hår i Texten med det ordet: Eder: Sjetf-
ver gifve Eder, ftår hår. Och för(lii-

dät-
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dårmed fine åhörare, fom hade anam-
mat hans lära och förde åfven et Gud-
frukrigr och Chrifteligit lefverne. Det
gagnar inter at önfka den godr, fom ej
kan der emortaga. Om an alla månni-
fkor på jorden, och alla ånglar i him-
melen, ville önfka frid och ali annan
lyckfalighet ofver en fådan, få gåller
det inter. 2 Kon. B. 9: 22. Ef. 48: 22.

Jer. 30; 5. Ez. 13: 10, 16. Hår måfte
fåledes en fann och ofkrymtad båttring
goras, ali upfåtelig fynd öfvergifvas och
JEfu förtjånft igenom tron anammas; då
kan önfkan om frid och flere formåner
få rum hos ofs, och på ofs fullhordas
2 Cor. 13; ,11. ra. m.

§ 4-,
Tillåmpning. i;o Aro vi et fådant folk

fom kan taga emot de hårliga onfknin-
gar , fom innehållas i vår Text? Gud
näde ofs! om hän fkulle handia med
ofs gfrer förtjånft; få fannades på ofs
hvad fom låfes om Juda, Jer. 16; 5.
Eller hafver ogudaktigheten någonfin til-
forenfc värit få fårhårdad fom nu? m. m.
2:0 Aktom ofs at långre fortfara i en Hik
oborfårdighet! vi kunne fnart gåra Gud
ledfen vid ofs; då ban utråcker fina hand
emot ofs til at forderfva ofs. Jer. 15: 6.
3:0 Cbrer i dag bot i floft och afko, få fkal

Jjelfver fridfens HErre måtto}

och vara med Eder aHorn.
Cc 3 Til-
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Tillåggning *)
Innehallande

Pr e d ik n i n g a r ofv.e r
Ottes. och Höomasso-Texterne

på IV. St. Boned. 1782.

OTTESÅNGEN.
§, I.

TTErygy tu Sft ftor och titt namu nrflort ,

och tn katit tbet bevifa vied gärnin■

garna. Detta ar Jeremite utrop iCap. 10:6.
Propheten var nu fyffelfart at varna Guds
folk for afguderi och vidfkeppelfe, och
for at få mycket mer infkarpa denna
högftnodiga formaning i deras hjertan,
lemnar hän en befkrifning af de hedni-
fka afgudar, hvarutinnan var affkildrad
hela deras vanmagt och ufelhet, famt
folkers dårfkap fom tilbådo deffa för-
gängliga bilder. Men då hän likafom
ledfnat fkåda deffa ofornuftiga gyckel-
vårk, vånder hän et uplyft forftänds öga

til
') Sedän man hade affatt de föregliende Difpoil-

rionerne, nro deffa nu efterfoljande ofver Ottef.
och Hågmäffo-Texterne inkomne, och befunnos,
efter ©pnad Sedel, vara forfattade af Bruks-
Paftorn Herr J. Köster . fom af Sålllkapet der-
fåre ärhSllit Tre Silfver-Jettoner,
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til vår Gud, och då vardt hän få rord,
fi uptånd af en helig ifver mor afgu-
darne och en djup vordnad för Guds
tilbedjansvårda Majeftår, at hän ittbrifter:
Tig HErre dr ingen ltk, tu äft m. m. Vår
Gud, fom år alla Creaturs Skapare och
nphofsman, alla andars fader, ali riUgs
begynnelfe och urfprung, et omäteligt
våfende af alla fullkomligherer, hän kan
ju ej annat ån vara ftor. Stor år hän
til fit forflånd, fä at inter flyr hans kun-
ficap, hän känner på det tydligafte och
det åfven ucan ali tids utdrågt, få vål
alla värkliga varelfer, Ebr. 4: 13. famt
håndelfer fom hafva värit, fom åro, fom
framdeles kcmma Ikola, fdfom ock de,
hvilka under viha vilkor åro möjeliga.
1 Sam. 23; n, 12. Marth. 11:23. Denna
Ijufens fader fer altid fanningen i fin
fulla dag. Stor i anfeende til fin vilja ,

fom år den renafte och heligafte , efter
hvilkcn hän befrämjar lina lydiga Crea-
turs vål och faligher, men hemföker de
hallftarriga med råctvifa ftraff. Rom, 2:

6,- 9. Vift år hän ftor, fom befirter få-
dan rikedom af visdom och kunfkap,
Rom. n: 33, fom alt vifligen fkickat,
grundat och tilredt, Pf m; 3. fom alt
hårligen gjordt, mågdgt bevarar och til
fä ådla ändamäl ftyrer. Men denna
Majeftätifka Guden år icke allenaft i fit
våfeade omåteligt ftor, hän bår icke ai-

C c 4 le-
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lenaft et ftort naitin, Ef. 42:5. Pf. 111: 9.
Pf. 4R: n. utan alt högr, Hoit, och
förtråffligr, fom vi kunne föreftålla ofe,
kan hän bevifa med gårningarna. Epä.
3: 20, Hän år ej en fädan Gud, hvi 1 -
kens fullkornligheter blifva okande ocli
hvilande, utan gettoni fitta dräpliga gär
nittgar och lofliga värk har lian låtit fitt
Gudoms Majeftåt framlyfa med de hår-
ligafte ftrålar. Hårom fä vi i anledning
af Texcen handia, då vi vele föreftålla;

'

Guds dråpehga gårningar.
1:0 Til deras urfprung.
2:0 7/7 deras hefkaffenhet.

§• ä.
Hoppet om detta åmnets tilborliga

fcårklarande, fynes af fjelfva Texten vara
för ofs omöjeligit, då David fåger: //o
kan uttala HErrans dråpeliga gårningar;
Iwilker år det famma, fom han fade,
det år omöjligt, det låter fig intet göra*).
Vi må ock i djupafte odmjukhet inför
vår Gud tilftå vår vahmagt hårutinnan;,
då denne HErrens gårningar aro få un-
der/iga. Pf. 66: 3, 5. at vi vid deras förfta
åfyn nodgas utbrifta: fådan kunfkap år
mig för underlig och jhr hbg-, jag kan ieke
hgripaty Pf. 139: 6. få mångfaldiga, at
vi ieke kunna finna pd det vårk } fom Gud

gcr,
•) Vid. Starit. h. L
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■gor, hvarken hegynnelfe eller anda, Fred.
B. 3: n. få vidftråkta, at vi kutina fåga
om Guds gärningar der fom fåges om
Gud fjelf Job. n: 8,9. De aro bogre r in
himmeten, hvad vilt tn gora? Djupare an
belfveter, hiivu kun tu kama them ? Långre
an jorden och bredare in bafvet. At full-
komligt uttala Guds dråpeliga gärningar,
dårril erfordras, at med en granfynt up-
mårkfamhet genomvandra de omåteliga
rymder, fom åro uti naturens, nådens
och hårlighetens riken, dår Gud i fina
vårk allettides utbreder fin åra ibland
.fina Creaturj men dårril behofdes, at
kunna fkåda alla ting, alla håndelfer,
alla orlaker, med alla defs folgder i de-
ras enhcr, i deras vidd och deras fam-
manfårtning; ja der vore at fåga mer,
an et åndeligt forftåud kan farta och en
fkapad runga uttala, ty denna HEtren
hän gor niägtig ting , fom m,an ieke litran-
faha kan , och under, derpå intet tai år.
Job. 9; 10. Om alla the tri och gras nti
rnark, the bade håd /tamma och tunga
JEfum lofva. Pf B. N- 354; 5. faft min-
dre med vidloftighet upråkna, omtala
och belkrifva Guds dråpeliga gärningar.
Dock oakradt alt detta, få har Gud icke
nekat ofs den fornöjelfe, fom nodvån-
digtvis hårflyter af Guds värks betrak-
tande, Pf. m: 2. och David, en man
efeer Guds hjerta, ånfl<6nt haa fant både

C c 5 fvå-
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fvårigherer och omojlighet, vid at grun-
deligen kanna och vårdigt uhala Guds
dråpeliga gårningar, få upmuntrar åndå
han, fom fjelf fmakat få mycken fotma
under denna glada fyHan, åfven andra,
at kanna famma Ijuflighet; komtner, fåger
han, och fer uppä Guds vårk, then få un-
derlig år ifina gårningar, ibltind månnifkors
burn. Pf. 66: 5.. Kunna vi icke med flyr-
ka gra!>'ka, med redighet fatta, med
vältalighet utfdja deffa Guds dråpeliga
gårningar, få få vi dock i fvaghet, få-
fom bärn jollra dårom. Alla de ofull-
komligheter vi blifva varfe under detta
vårt bemödande, blifva lika få många
talande bevis om åmnets vigt, ftorhet,
förtråfflighei:, {om vi hafva for Hånder.
Komingars och Forftars rad och hemlighet
må man vål fortiga, men Guds vårk fkal
vian hårligen prifa och uppe?ibara. Tob. 12:7.
For at efter vår ringa formåga, bidraga
ril detta höga, men fkyldiga goromäl,
fåfte vi vår andåktiga upmårkfamhet vid
Guds dråpeliga gårningar.

* 3-
I. På deras urfpmng. Da Konungen

David nu var fyfiofatt at frambåra lin
och alles vår vålgorare et helgadt lof,
för haris öfverflödande godhet, få kun-
de haa icke forglomma orfaken til den
ymniga vålvilja, fom vår Gud altid lå»
tit framlyfa for månnifkoilågtets vål>

Han
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Hän framftåller dårfore den fol, hvar-
ifrån alla vara lyckfalighetsftrålar ned-
komma. Hän uptåcker den åder,hvar-
ifrån alla välfignelfes ftrommar hårflyta.
Hän opnar den outöfeliga grufva, där-
ifrån alla vålgårningar bora håmras. HEr-
ren, fåger hän, dr mild. (aio bonus). Om
hvar blodsdroppa i vår kropp vore ta-
lande tungor, få kunde vi icke åndå ut-
fåja det ffora, omåreliga, fom innefattas
i detta; HErren dr mild. Frågas, hvar-
fore Gud fkapadr få många plaHtor,
fljernor, folar, få oråkneliga Creatur, få
ypperhga varelfer, en få pråkrig verld?
Vi kunna icke gifva någon annan orfak,
an denna: ty HErren är mild. Frågas,
hvarfore denna vår Gud haft en få brin-
nande omhet for den i fynd fallna mån-
nifkan, at Guds Son f jelf blifvir män-
nifka, och uri lin mandom lidit få fmår-
tande plågor, et få bottenlofl: lidande,
en få hilkelig dod? Vi kunna icke mera
fåga ån, ty HErren dr mild. Frågas, hvar-
fore hän fom har himmelen til fitt fåte
och jorden til fin fotapall, fom befitter
ali falighet, ali förnöjelfe uti fig f jelf,
åndock ftråcker få vårdande omforg til
alla lina Creaturfå at de minfta med
de ftorfta få fägna fig af hans uppehål-
lande kraft? Vi kunna icke fullkomli-
gare utredat, ån bekånna: ty HErren dr
mild , ban dr allena goä och jorbarnutr (ig

bfver
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bjver ali fin vårk. Pf. 145 : 9. Ja, god år
tu ftore HErre Gud , harmherfigheten år tin
fkrud, tin fotfpår fetma dryper; utbjver alla
creatur, fr an mänfkan til det minfta djur

,

fani ned i fioftet hyper. Sv. Prof-Pf. B,
N:0 40,'9. Gud år mild, hän åger denna
egenikapen, fåfom alla andra fullkomlig-
heter i omdrelig grad. Ingen år god utiln
allena Gud. Luc. 18: 19. Ingen lian i det
affeendet hara -detta namner mer ån hän.
Det goda, Tom finnes hos creaturen, har
ju fin uprinnehe från denna eviga god-
hets kallan 3 och den år jåmforellevis
emot Guds godhet, fålom en droppa mot
verldshafver, fåfom en liten gnifta mot
fjelfva folen, och ån mindre; ty HErren år
icke allenalt god och nådelig, uran af flor
godhet. Pf 86: S- Men denna Guds våfen-
teliga godhet har icke för ofs värit nå-
gon tilfluten ortagård och en fovfeglad
Hog. V. 4: 12. utan hela jorden dr full
af HErrans godhet. Pf 33; 5, Denna god-
hets kållan har icke velat vara inne/lu-
ten i en tom evighets tyfta gomlle j dar-
forc har hän (kapat fådana varelfer,
hvilka kunna [maku och fe burn god och
ljuflig HErren år. Pf 34: 9, Hän har lå-
tit den ena godhets och barmhårtighets-
fioden efter den andra, begjuta ofs mån-
nifkor. I detta affeende fåger vår Texts
forfattare på et annat ftålle, at Guds god-
hst år hdttre dn li}, Pf. 63: 4. emedan.

’
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juft Guds godhet och mildhet _ år grunden
och orfaken til både vårt natmiiga, an-
deliga och eviga lif, famr ali den lycka
och fållher, fom vi dåruti årfara och njuta.
Icke endaft månnifkan, utan alla fkapade
varelfer mäfte årkånna Guds mildhet for
den råtta fpringekålla til lirr lif och fma
formoner, ry bans godhet racker ja vidt
fom hitamelen drx ocb bans [anning Ja vidt
fkyavna gå. Pf 36 : 6. Gvtds-mildbet år da
en ljuflig driffjåder til alla Guds dråpe-
liga gårningar; en dyrbar grundvtd, hvar-
uppå'creaturens vai fig fotar; en ofvi-
kclig pelare, hvarvid vi med frimodig-
het må trygga ofs; ry bans mildhet dr
hvar morgon ny, nti et jåmc fortfarande,
och hans trohet år ftor. lvi ag.V, 3: 22,23.

§ 4.
IL PJ derns hejknjfenhet. De kalias i

Texren dråpeliga gårningar (nnoj, vir-
tutesy illuftria jdBa), ry de virma lika få
mycket dårom, at i Guds hand ftår krnjt
ocb magt,

1 Chron. B. 29: 12. fom at bans
godhet av ftor. Pf. 31: 20. De vika ofs en
-{kynit af Skaparens Majeftät, och åro
en liten afbild af Guds tilbedjansvårda
fullkoanligherer. De lyfa alla af en evig
visher, en oåndelig .godhet och en öf-
verfvinnelig förmåga. Låtom ofs befkåda

§• S-
a) Skapelfen. O! hvad drapelig gär-

ui ng Hdr prifar vi/i vårket miiftaren.
Syr.



Syr. 9: 24. Med det enda allmagts ordet
varde , framför hän kå många lylande
himlakrodpar, en kå fruktram jord ifrån
litt inter. Hän hjuder de ting fom icke voro,
lika fovi de voro. Innorn kex dagar byg*
ger hän en verid, hvars underbara fam-
manfåttning månnifkor, genom kex tu-
fend års forlkning och årfarenhet, ånnu
inter hunnit utleta, thet år minft , fom vi

fe af bans vdrk, mycket jiörre aro ofs anna
fårdold. Syr. 43: 36. Hän inråttar alt, få
at det palkat ril de ftora ånckmålen, iin
åras utbredande och creaturens fållher.
Himlavna made fbrtålja bans åva och fåflet
jörkuuna bans bånders vdrk. Pk 19: 2. Hän
låter ofs i de fkapade tingen kmaka det
kota, for at påminna ofs burn ljuflig HEv-
ren dr. Pk. 34: 9. Vi få fkåda det vackra
och intagande, for at ihogkornma, det
Gud är ali fdgrings måflare. Vish. 13:3.
Vi få forundra ofs' åfver alla naturens
mårkvardigheter, på det vi mätre tanka,
det mdfte vara en fior HErre , fom benne
gjordt hafver. Syr. 43; 5. Men ho hau fe
ftg mdtt af denna bans bdrlighet? Syr. 43: 1.

och ho kan uttala alla della HErrans
dråpeliga gärningar? Kommer , låter ofs
derföre tilbedja ocb knåbbja och nederfalla
för HErranom, tben ofs gjordt hafver. Pk.
95: 6. Jag tackar tig HErre tberfbre , at
jag underliga gjord min fjål vai.
Pk 139: 14.

. 6,
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§• 6-

V anele vi nu vara ögon /3) på månni-
fkojlågtets återlåsning genom Chriftum,
hvad ciråpelig gårning finna vi icke detra
vara, dnr Guds egenfkaper framflråla i
(in högfla glanrs? Då månnifkan, genom
en fråck olydnad , brutit Guds förbud,
i Mof. B. 3: 6. flitic det kårleksband, fom
var emellan henne och defs ftore Ska~
päre, gjordt fig fkyldig til domens un-
dergåsjide, tu■ fkalt dåden då; i Mof. B.
2: 17. få' var naftan intec hopp öfrigt
oin defs upråttelfe. I hela fkapade na-
turen fans ingen,fom hvarken ville eller
kunde hjelpa. Men hår öpnade Gud alla
fina kårleks rikedomar, bans bjerta bvifter
for mannifkans fkitll, at ban måfte forbarma
fig. Jer. 3 1: 20. Hans vishet finner me-
del, når alla andra gifva faken förlorad.
Enda Sonen bl-ifver månnifka, for at
kunna rådda månnifkor, at frålfa det,
fom fortappadt var. Of bvilken djuphet
af den rikedom fom är bans vågar. Roni.
11: 33. Den djupafte förnedring, det bio

.digafte lidande, den våldfammafte dod,
och, jag håpnar, fjelfva afgrundens omå-
teliga plågor undergås, och det endaft
for mannifkans fkull, fom i anfeende til
fin Gudomeliga återlofare, dock intet an-
not är ån ftoft-ocb a/ka. 1 Mof B. ig: 27.HErre bvad är männifkan, at tu [a tänker
på benne? Pf. 8: 5. Då jordifke Konun-

gars
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gars ftorvårk ofta kofta underfåtarenas
blod och tårar, få låter denna Himla-
Konungen fitr eget blod rinna, för at
urfora lict ftorvårk, verldenes forfoning
med Gud, Hvad dråpelig gåvning, at
på en gång upråtra er helt månnilko-
flågte, ac frålfa få många millioner fyn-
dare ! Der år intec underligr, ar ånglar-
na, defte rena Himla- varelfer, brinna
af åftundan at fe in i denna Gudäktigbe-
tens bemligbet, i Pet. i: 12. ry fannerli-
gen år der icke en få dråpelig gårning,
en få underbar frålsning, at fjelfva evig-
heren inrer år nog rilråcklig for ar ur-
reda defs djupheter. Dock få vi, til vår
eviga förnojelfe, med uptåckt anfikre, i
er högre ljus (kåda denna kronan af alla
Guds vålgårningar : dår få vi for hans
outöfeliga frikoltigher fjunga denna nya
fången : Lhmbet, fom dadat <?r, thet år
värdigt

§.7.
Men vår Gud han har icke allenait

fkapar och årerlöft ofs, uran y) han fort-
Jåtter ånnu håde i natwens ocb nådens ri-
ken deffa dråpelig» gafnhigar, då han up-
peblller heh den vidftråckra naturen, Ebr.-
1: 3. vårdar (iaa hånders vårk, och bar
en få urmårkr öm omforg om månni-
ikanj, ar lian icke allenaft: befråmjar defs
lekamliga vål, uran genom fin Anda och
de fkånkta nåddmedel arbetar på defs

om-
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omvåndelfe, nya fodelfe , råttfårdiggö»
relfe och helgelfe; det år, på förfomn-
gens rillåmparide, mottagande, anamman»
de och befeglande, få at månni(kan får
fjelfårfara., at Cbriftus Jlifus är o/s af
(iadi gjord til forlofsning. i Cor. i: 30.
Deifa Guds dråpeliga gårningar, de Ikola
icke uphöra, fä långe himmelens dagar
vara, ty hans godhet vararevinnerliga.
Hvad vidftråekt fålt forefaller icke hår
vara (kumma ogon. Med en vink ftyr
denne alsrnågtige HErren både himlarna
och jorden. Huru många oråkneliga va-
relfer måfte icke tilftå, at han gifver
dem lif.j anda och alt? Apoftl. G. 17: 5.
Kunne vi råkna dem alla, for hviJka
ban bpnav fin hand, och mättar til behag-
ligbet? Pf. 145:16. Foglarna under him-
melen och gråfet på marken åro ju åf-
ven et foremål for hans uppehållande
godhet. Matth. 6: 26, 30. Hvad huld ora-
värdnad, hvad ofverflödande vålgårnin-
gar bevifar han då icke månniikan,fom
han fjelf fåger vara mycket mer än the.
.Matth. 6: 26. Hennes ingång i lifvet,
Job. 10: 8- 11. hennes fortgång i verl-
den, v. 12. hennes afgång ur tiden, Cap.
14: 5. år af det allfeende ogat icke alle-
naft fedd, utart utltakad, afpalTad. Et
blindt öde och toma lyckfkott åro
icke orfaker til de fkiftande håndelfer,
fom drabba ofs, uran en fölgd af Guds

D d '
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vifa regeringsplan, hvilken dodliga ogon
inter fkönjer forr an efteråt, Cedan tåc-
kelfet år borttaget. HErrans oga fer uppo.
tbem fom frukta bonom , them— tr ojia. PC
33 : iß> 19- ty hans godhet varnr evinnerliga .

8j
oHvad brinnande åhaga ådagalågger

icke äfven Gud vid fyndares upfokande
och frälfande? Til den på Cyndaftigar-
na vilfefarande ropar hän icke allenaft:
vändt om tu ajfållige, Jer. 3:12. uran med
denna röften Ikånker hän en Gudome-
lig krafr, fom år både uplyfande och
forbåttrande, då den med lydakrighet
mottages. PC. 32:8, 9. Hvar och en om<-
vånd måfte ju tiiltä, HErre tu bnfver dra-
git mig och jng bnfver mig draga lätit.
Jer, 20: 7. De måft rorande flag, Upp.
B. 3: 20. de bevekligaite foreftållningar,
Ez. 33: 11. de nåderikahe loften EC 45:
22. Joh. 6: 37. brukar denne omma for-
barmaren vid månniikors npvåckelfe och
omvåndande. Ivgen herde kan ja lein
kärlek gräta. PC B. N:o 243; Huiu
forgfålligt vårdar hän icke den fundne
och råddade fjälen? Säfovi en fnder
frukta bonom. PC 103: 13. Hän tecknar
den på Jim bänder. EC 49: 16. Den år
hans ögnaften. Zach. 2: g. An mer, haa
utvåljer henne ril fin boning; Joh. 14; 23.få at hon hlir Guds tempel, och Guds Ande
lor i benne. t Cor. 35 16. Ja hän har,

ef-
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efrer sietra fiygtiga och korta lifvet, be-
redt henne er varaktigt i hunmelen, dår
et oforgångeligit, ohejnnttadt och ovnvfkeiigit
orf x Per. i: 4. blifver hennes lorr; en
fkön krona hennes nådelon: en åfver
aiia måtton vigtig hårlighet hennes be-
ftåndiga falighet; ty Guds godbet varar
evimerliga. Det år då det oförfvarliga-
fte öfverdäd at vilja fkada och förderf-
va henne, fom år få innefluten i Guds
raågtiga hägn, och fätt detta löftet:
hv liken Guds tempel forderfvar, bonom fkal
Gud for derfva. x Cor. 3: 17. Det vore
ock det ftorfta oförftånd af ofs, at mifs-
rröfta om denna Gudens vårdande näd,
då hpns evhmerUga. Ingen håndelfe
timar ofs utan Guds verfkap. De målt
rryckande bördor åro ock af den eviga
godheten åt ofs afvågde. De kunna ej
annat an befordra värt vai, då vi dår-
inunder håHe ofs ril HErran ■ty Guds
godbet evhmerUga. Lår då olycks-
ftormarna rafa under vara få lefnads-
dagar, vår Gud kan tulppa vädret Matth.
8: 26. Hän ftyr nog vårt tros fkepp til
hamnen, då hans godbet m. m, Låt forger
trycka, vår jEfus år ofs en glådjefol i
dellaftora bedröfvelfer, Låt fiender hara,
tadla, ja dräpa; vår Gud hän gifver lif,
vi hafve en Gud , en Gud then tber bje/per

frälfar. P C 68 : 2J. Låt plagor och
fjukdomar tara denna dödfens kropp,

D d 3 at
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at man nodgas gomma defs ftoft i ftof-
tet, HErren [kai upväcka ofs af jordene.
Job. 15: 25. ry Guds godhet värar evin-
nerliga. Blifve denna fanning: Guds god-
het varar evinnerliga , flafven hvarvid vi
ofs ftodje under vår vandring, en hviio-
bådd under ali vara plågor, en hugfva-
lelfe i ali motgång, vårt ljus i lifvet,
vår fol i doden.

Hvad åro vi. nu Gudi for ali hans
mildbtt och godbet, för alla hans dråpe«
liga gärningar fkyldiga? Fårgåfves bjude
vi til, at vedergåUa H&rranom alt det goda
ban ofs gbr. Pf. i\6: 12 Det ftår icke i
vår förmåga, det ofverftiger oindligtvara kraftei - . Rom. 11: 35. Han fordrar
icke eller någon betalning af ofs. Han
fkånker alt af nåd och for intet. Ef. 55:1.
Vi målte tillftå ofs vara ovårdige, ofor-
tjente, alt fbr ringa til ali den barmhar-

och trobev 5 fom ban mot ofs gor. 1

Mof B. 32: 10. Men et tackfamt" hjer-
ta och en tunga, fom talar Guds pris,
åro de offer, fom vi böra frambåra för
denna högfta vålgoraren. Pf. 50: 14, ij.
Dårföre begynner ock Konungen David
vår Text med detta loffåjande utrop:
Hallelujah {laudate Domimim), Han fant
intet något båttre påftående at borja med,
då han uplyfter fin andakt til Guds drå-
peliga gårningars fkårflcådande, an detta

01?
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ordet, Halleluja. Hän upmuntrar både
fig och andra, at i ftofcer nedfalla for
denna HErren (n*) fom dr, fom w, och
fom komma ikai, Uppenb. B i: 4. åiv7-
7?# lefver ifran evigbet til evigbet, v. xg.
at hembåra honom brinnande tacldågel-
fer och et andåktigt lof, for ali hans of-
verflodande godhet. Hän vifar ofs fjelfva
Texren fåfom et efcerdome, at Guds
tack och lof bor vara både begynnelfen,
medelpunkten och fluret af alla våra få-
reraganden, få at alt hvad vi gore med
crd eller tacka Cud och Fadren genom
honom. Coll. 3; 17. Men då vi vinlagt
ofs efter ytterfia formågo om denna
glada fyflan at loffjunga vår Gud; då
vi rånkr och fagt alt hvad vi kunna i
detta ljufva ämnet; få måfte vi åndå
vidgå, at der måfta återfiår, ty ho kan
pnja ali hans lofliga vdrk , eller for kunna
alt hans lof. Prof-öfverf. Fi md prifa
HErren få mycket vi fbrmä, ban dr åndå
hogre. Syr. 43: 32.

§• 10-

Låtom ofs i dag med en olkrymrad
eftenanka befmna, om vi gifvit akt på
Guds dräpeliga gårningar, om vi fatt
fådant vårde på dem, fom de vårkeli-
gen fortjena, om vi dårfore rilborligt
lofvat och prifar vår Gud. Jag fruktar
at HErren får klaga, Ef. t:2, 3, at vi
få blygas ofver vår foriummelfe och

D d 3 kali-
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kallfinnigher. Efr. 9: 6. Vi böra med
fmårra kånna våra brorc, vär (Vaghec
och våra förfeclfer; da forft blir Gud
rärt ftor och majeftåtifk for fjålen, hans
nåd ganfka dyrbar, hans vålgårningar
aldeles oumbårliga; då kunna vi, når vi
i trone fiy til nådaftolen, årnå både re-
ning från fynderna och kraft til hei-
gelfe, 1 Cor. 1: 30, Vån dig, du Gud-
åhkande fjål, hår vid de faliga förrått-
ningar, fom dår (kola blifva de utval-
das gladafte fyfla. Dår nedkafta de (ig
och Tina kronor för ftolen, och fjunga
den evigc lefvande Guden, (in medlare
och forfonare, for alla defs dråpliga går-
ningar, lof och pr is i evigherers evig-
hec. Begyn da hår i fvaghet, at du dår
måtre få fullborda lofvet 1 fullkornlighet,
och fjunga hallelujah, vär HErre alsmäg-
tig Gud hafver mtqget rikct. Uppenb. li.
19: 6. Tu dft värdig at taga pris och
ho fkapt . Cap. 4: 11.

Difp. 11.
Jer. 32: Ig, 19. HErre Zehaotb dr titt

■namu s ftor t rdd och mdgtig i ghningav.
Haa kallas med fkål HErre Zebaoch,
(hårarnes Herre) ty hän ftråcker en all-
radande fpira öfver himlarna och jor-
den. Dan. 7:10- 14. Hans råd åro (tora,
ty de åro grundade uti hans tankar , fomho få fvara djupa. Pf, 92; 6. Ef. 55; 8-Delyfa af en oändelig vishet. Job. 12; 13.

Men
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Men hvad magt i hans gårningar! där
framftråla ofver air en oinfkrånkt formå-
ga, et vålde uran grånfor. Job. 9: 19. §. 1.

HErren Xebaoth\ ftor i rad och
mågtig i gårningar.

I. Guds ftora rad cc) om Skapelfen. Hvad
djup af vishet tråffa vi icke i Guds råd
om månnifkans och hela verldens fka-
pelfe. Han befluter fkapa, icke blott
rörliga kroppar och hårliga utaa
lefvande crearur, förnuftiga månnifkor
och rena andar; på det at fammanfått-
ningen af derta olika, måtte blifva et
beqvåmt medel til Skaparens åra pch
naturens inbordes fållhet. Han bildai:
månniikan af jord, på det at åmnets
ringhet måtte vara et talande bevis af
måitarens ftorher. Men han fkånker hen-
ne dårjåmte en fornuftig och ododlig
fjål, på det at då hon fmakar Guds
godhet i naturen med iina kropps fin-
nen , hon ock med fin konftiga tunga
fkal fjunga fin Skapare et förnuftigt och
andåktigt lof. Rom. 12: 1. Ja månniikan,
denna lilla verlden, år et vidftråckt fålf,
at vi icke nog kunna förundra ofs öfver
defs underbara fammanflttning m. m.
Vittnar icke alt detta , at når honom ,

Gudi, 2Sn vishet — förfländ. ]oh. 12: 13.
/3) Om Aterlosningen ; hår fynes af Guds
vagar aro hoge. Ef. 55: 8. Det var un-

D d 4 der-
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derligr, at Gud, den eviga godheren och
visheten, ikapade fnånnjfkan, h.vilfcen hän
i fin allverenhet fäg Ikuiie fynda, och
genom fynden förlora ali fin medfka-
pade fållher. Hän heter ock derfore
fjelf underlig famt rad. Ef. 5: 6. Hans
råd aro vai underli.ga igenom. Ef. 28; 29,
Hän låg uprårtelfen genom Sonens mån-
nifkoblifvande och påfoljande lidande.
Hår dr bredden och Idngden, djupet och hög-
den af Guds råd och kårlek. Eph. 3: 18. §.6.

IE Mågtig i gdrnivgar. §§.4, 5, 6,7,
Sovi mannen dr, fd dr ock bans magt. Dom.
B. g; 21. Tillåmpn. § §, g. 10.

Difp. 111.
Pf. TO4: 1. IJErremin Qud, ttfäfigan-

flia barlig. Gud år hårlig til ifitt vafen-
de, hårlig i fina gårningar, §. 1. i fynt
nerhet For ofs månnifkor. m. m.

Nägra ftrålar af Guds prisvårda
egenfkaper, updag-ade i defs hushåll-
ning med manmfkoflågtet.

Guds egenfkaper i fin fulla glanrs,
kunna icke {kådas afdodliga ögon, icke
fördragas af få ofullkomliga varelfer fom
vi åro, hvilka måfte dragas med en
fyndfens och dödfens kropp. Men vi
få dock i Guds hushållning med ofs
har nedre, fe få raånga ftrålar dåraf, fom
vi kunna önlka och fördraga. a) Guds

pod-
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godhet och allmagt i fkapelfen. § §. 3, 4.
h) I återlosningen Guds rättfårdighet ,

fom icke kunde iämna fynden oftraffad.
Guds visbet, fom fanr råd emot derra hi-
Ikeliga onda. Guds kårlek och medlidande,
fom fånde enda Sonen. §§.356. c ) I up-
pehållelfen hans ar bvar
morgon ny. Klag. V. 3; 23. §. 7. d) I om-
våndelfen, helgelfen och hårliggörelfen,
dår ftrålarna af Guds egenikaper likafom
i en punkt fammanftota. §. 8. Tillåmpn,
Huru hårligc har icke Gud uppenbarat
lig for ofs fyndare? Glantfen af hans
fullkomligheter, då vi anfe honom få-
fom en förfonad Gud, bor uplifva det
forgfnafte finne, upekla det kallafte hjerta
och upvåcka denftummafte runga at fjun-
ga HErrans pris. Men år Gud få hår-
lig ibland ofs, få lätom ofs oclc förhår-
liga Gud i hjertac i lefvernet i
Jifvet i doden. Gif Gud at jag tig
ärar m. m. N:o 267: 6.

Difp. IV.
Dan. 2: 20. Lojvadt väre Guds namn

ftarkbet.
Et för Guds vishet och Jiarkbet

fkyldigt lof.
1:0 Guds vishet. Difp. 2. Del. I. 2:0

Guds ftarkbet. §§. 4,5, 6,7. 3:0 Det [kyl~
diga lojvet. §§.9, 10.

D d s Difp.
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Difp. V.
Tbet är fkedt af HErranom vara

bgon. Pf. 118: 23.
Tie utaf Gud bevifia under.
1:0 I Naturens rike til Skapelfen, §. 4.

och Uppebällelfen, §. 7. 2:0 I Nådenes rike
Aterlhsningen, §. 6. Omvåndelfen och Hel-
gelfen. §. 8« 3:0 I Harligbets riket. Coll.
3: 3, 4. 1 Cor. 2: 9.

HÖGMÅSSAN.
Texren. PFalm. 9: 2,3.

§• 11.

Jig bafver HErren för bgon altid. Den-
** na vackra bekånnelfe, fom lyfer af
en ren Gudsfruktan, fom virtnar om en
brinnande kårlek, fom rojer en frimo-
dig fortröftan, och fom år grunden til
et andåktigt lof, låfe vi uti Pf. 16: 8.
Denna Plalm kallas med fkål i öfver-
fkriften et gyldene klenodiumj ty Da-
vids prophetilka anda affkildrar hår med
ftarka drag Meffiam i defs bön och defs
lidande, i defs fornedring och uphöjelfe:
han infåtter åfven defTa orden ä Meffise
vågnar: Jag bafver altid, fåfom en
juvel at an mer pryda detta dyrbara
fmycket. Det kan ej annat ån for en
råttikaffens Chriften vara både upbyg-

ige-
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geligt och fågnande, at under ftrt Chri-
ilendoms lopp få och kutina nyrrja fam-
ma ord, fom defs högdofvade Frålfare
brukat vid defs falighets forvårfvande,
under fitt djupafte lidande. Då vi i tro-
nes kraft begagne ofs af fådana helgade
ordalag, få förnyas hos ofs åtankan af
vår ftifrade förioning, hjertat genom-
trånges af JEfu lidandes kraft, {jålen up-
fylles af de ljufvafte kånflor, och tun-
gan kan icke nog uttala hans lof, fom
bafver igenlbft ofs Qudi medfitt hlod, Upp.
B. 5 : 9.

jfffg bafver a/tu/, år et iblan.d de
många Skrifrenes tånkefpråk, fom för
en Gudålfkande år bäft paflande och
muntrande. Når deffa orden blifva hjer-
tats luft, ogats fynpunkt, tungans val-
fpråk, få kan intet annar ån alt bvad
bon gbr tacka Cad och Fadven genom
bonom. Coll. 3: 17.

J-ag bafver altid, innefattar icke
allenaft en ofkrymtad bekånnelfe om Guds
alleftådes nårvarelfe och allfeende, hvil -

ken alla fkapade varelfer nodgas med
enftåmmig röft aflågga, at i bonom Gndi
lejva vi, röras ocb bafva varelfe; Apoftl.
G. 17 : 28. utan den innefattar ock et vår-
keligt hjertats och fjålens våndande til
Gud, feende på Gud, fortröftan och
hvilande hos Gud, ro och förnöjelfe i
Gud. Så at en trogen fjal hafver HEr-

ren
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ren for ogon, eller nånnare, hafvev fatt
HErren för fig , fåfom en fkölci, hvil-
ken fkal betåcka henne; fåfom en borg,
hvilken fkal omgifva henne ; fåfom en
klippa, pä hvilken hon vil bygga; fåfom
en nådaftoi, dit hon vil flyj fåfom en
Konung, den hon vil tilbedja och lof-
fjunga; fåfom en fol, hvilken henne
lyfer, fågnar och vederqvåcker.

Jag hafvev altid , är icke någon
flygrig tanka på Gud, och et vaklande-
begår emellan jord och hiramel, utan
en beftåndig fjålens, böjelfe til Gud, fom
yttrar fig i en oatbruren fruktan för Gud,
kårlek til Gud, pris och tack for Guds
nutfåjeliga gåfvnr. 2 Cor. g : 15. Antingen
vi då åro hemma eller borta; antingen
i vårt hus eller i Guds hus,- antingen
i fållfkap, eller i enfamher; antingen
iyckans fol lyfer, eller motgängs mor-
krer ofverhöljer; antingen vi hafva et
eller fiera fteg til grafven; antingen krona
Och fcepter fallit på vår lotr eller tigggare-
ftafven, få läta vi vara begår vara kunniga
infår Gud med hon, åkallan och tdckfågelfe.
Phil. 4: 6. Den månnilka, fom hafver

altid, defs hjerta vårmes af Guds
kårlek, defs begår upeldas af Guds god-
het, och från defs fjål och tunga hår-
flyter et andåktigt Guds lof fåfom vattn
frångkäUan, fåfom ljus och vårma från

fo-
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folen. I anledning af Texten vcle vi
genom Gnds nåd foixftålla:

En Cbrrfiefi, fom bafvev HErren
for ögcn-atud.

§• 12-

Når en månniika, under lefvande å-
tänfca på Guds alleftådes nårvarelfe, all-
feende, kårlek och barmhårtighec håm-
tar af deffa och famteliga Guds fullkom-
ligherer bevekande fkål ril Gudsfrukran
och dygd , til glådje och frid i Gudi,
tii Guds lof och pris, få låges hon at
hafva HErren for ogon. Så gjorde mån-
ni/kan for fallet, då Guds belate var
hennes prydnad, ofkulden hennes krona,
föreningen med Gud hennes fullkomliga
falighet: hon hade då r Gud,
och defs lefnad jåmte hjerta och mnga
frambar HErranom et vårdigt lof. Men
denna fålla tiden år forbi. Mannifkan
föll af och fyndade. Uti fitt naturliga
och oföråndrade tilftånd, då hon fåfom

fodd af kott , år kbtt, Jah. % : 6. har hon.
nu et kottjligt fin ne y fom år en fiendfkcp

■ emot Gud. Rom. 8:?. Hon år ftadd i et
biftert fynda-morker, dår hon intet fer
fitt djupa elånde, intet årkånner defs e-
låndes Frålfare, intet forftår huru falig-
heten genom honom kan årnås. Hon
år få oförftåndig, at hon intet frågar
efter Gud, hon år få dåraktig, at hon fåger
ifitt hjerta, det år ingen Gud til. Pf. 34;

1'
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i, 2. Hon år få förmåten 3 at £o;z /><?&»■
Gucl i nila fina tankar for intet. Pf. 10: 4.
och huru ornojligt år icke i detta tii-
ltä n d at hafva HErren för ogon och
fjunga hans pris.

Dock lår vara, at en oomvånd, fom
ånnu intet har näg;ot andeligit lif. eller
några andeliga lifskrafter, viile efterapa
Guds trogna barn, inftårnraa med dem

>i deras andeliga frogd och frogdefulla
loffånger; få år det endaft ljud uran an-
dakt,ord utan hjerta, glåttighet utan fjåla-
ro. HErren klagar öfver fädana: Detta
foi ket nalkus mig bjerta år långt ifrå
mig. EC. 29: 13. De åro honom en ftyg-
gelfe. De blottftållas för fkrymtares lön.
Matrh. 24: 51.

Igenom den omvåndande och helgan-
de nåden kan månnifkan endaft förfät-
tas i det lyckliga tilflånd, at bafva HEr-
ren altidy famt dårinunder utofva fina
förnöjande Chriftendoms-plikter. Guds
anda måfte med ordets genomtrångande
kraft fkingra der mörker, den okun-
nogjhet och de fkadande fördomar, fom
af naturen aro alle förderfvade Adams
afkomlingar medfödde; uplyfa forftåndets
öga med liffens ljus, med de himmel-
fka fanningars grundeliga kånnedom,
och böja viljan til deras frivilliga efter-
lefnad. Den nådehungrande måfte med
tron fatta och lig tilågna JEfu blods

re-
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renande krafr, hvarigenom hon bekom-
mer fyndernås nadiga rilgift och en in-
för Gud gållande råttfårdighet, famt krafr
til helgelfe; då forft kan hon fågä: Jng
frogdar mig i HErranom och råttfår-
digbetenes kjortel,E£ 6i: jo. Då kan hon
fjunga med Maria: Min fjil prifar florliga

milloin Fralfare. Luc. i:'4"6, 47.
§• 13.

Då nu månniikan, genom den msd-
verkande nåden, genom de ofvanefter
gifnä krafrer, både ridt och ofra fram-
iriger med fina tankar for den ofynliga
thronen, då hon med en helig fruktan
och vördnadsfull forundran befkådar ho-
nom, fom bor i det eviga ljufet, fåfötn
ail vållignelfes ordfak, allfalighets fprin-
gekålla; Då hon öfvervågar alla de o-
råkneliga godhefs prof, fom denna Iju-
fens fader bevifat hela menni/ko flåg-
ter, vid fkapelfen, under uppehållelfen,
genom återlosningen, fam den vårdan-
de omforg, fom denna eviga godheren,
få ofta låtit fram(kina for defs enfkildta
•vål, då HErren icke allenaft låtit Itg
vh da em defs jjäl ganfka bjerteliga, EC
38: 17. uran under alla defs lefnads da-
gar, under alla forånderliga tidsfkiften
värit defs lyckas få fynbara befordra-
re, at hon öppen-hjerrigt nödgas be-
kånna: HErre tn til vår tilflygt ifrä (lag-
te til flågte, Pf. $0; 1, få kan hon intec

an-
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annat, ån med David, tacka HErranom
af alt hjerta. Då lefvande foreftållnin-
gar om Gud och Hans grundlofa god-
het behårfkar defs fjål, då hans vålgår-
ningar fvåfva för defs 6gon och fyflo-
fårca defs tankat, och då en eldig luft
brinner i defs bröft och hjerra, ar tåc-
kas fin fora vålgorare, få kommer hon
med tach in for hans anfigte och Pfal-
mer, Pf. :2. Det kan då aldrig bri-
fta en månnifka, fom bar HErren
äitiä , uppmuntrande och bevekande fkål,
at tacka HErranom. Vore Gud et få-
danr våfende fom imet hade något, at
gora med ofs; inter tånkte på ofs; in-
ter vårdade fig om ofs 3 vore vi lika
lyckelige och fålle, uran Gud; kunde
vi framhjelpa ofs, uran hans vakfamma
forfyn: lefva, uran hans uppehållande:
forförja ofs, uran hans ätgård; få kun-
de vårt forhållande, i anfeende ril Gud,
vara mindre lagbundit, vår förfummel-
fe, mindre flraffvårdig. Men nu då
Gud med ofs, och vi med honom åro
förbundne med de farkefta hand: Nu
då fkapelfe, uppehållelfe och återlös-
ning, lemnar Gud en trefald rått til
ofs, famt pålågger ofs mångdubbla plik-
ter i anfeende til honom: Nu då Gud
och hans underbara forfyn har den
ftarkefta inflyteife på lif, vår lyc-
ka, vår fållher, både i tid och i evig-

het;



het; Ho kan då vara få ofornuftig,
Tå’ djerf, fä formäten och vilja affkud-
da fig den plikt, den fdrbindelfe, at tae-
ka HErranom? Viupvåckas til at tae-
ka HErranom

§• »4-
i) Af Hans egna hbga fullkomligheter.

David kallar honom i texten HErre
mrr;'Et namn, fom tilkånna gifver en
Majeftåtifk hoghet, en oåndlig godhet,
en öfverfvinnelig nåd; ty det år et knip-
pe, hvarurinnan alla fullkomligheter a-
ro fammanfattade. Denna Guds hög-
het vore for ofs en förborgad fkart,
och et djup fom vi aldrig kunde på-
finna , om icke Gud i fitt ord behagat
uppenbara, i de Ikapade vårken . lätit
framlyfa, och i lina vålgårningar mot
ofs tåckts ådagahlgga den famma; men
nn kan hans ojynliga våfende af gär-
vingarna Rom. i: 20. Gud med fina
vårkfamma egenlkaper, må vift våcka
begår i alla fkapade bröft, at tacka ho-
nom. Ack! o månnifka, om du finge
Ikåda detra tilbedjansvårda våfendet//£k-
ren , om en. ftråle af hans* hårlighet en-
daft finge genomtrånga ditt hjerta; om
en droppa af hans falighet nedfolle på
din fjål, månne du inret fkulle fkatta
for din hogfta ro,.f6rnöjelfe och falig-
het ,at evigt få tilbedja, Igfva och tac-
ka denna himlarnas Konung? Guds hog-

Hom. F. Voi. IV, St. 4. E« .

• het.
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het, denna klara fol, fom forblindar d«
fkarpafte ögon, for hvars glants Che-
rubim och Seraphim flcyla iin anlet,
ångiar och rhåanifkör buga, djeflar och
helfvetct darra, den ifppeldar en Chri-
ite n fom bar HEfren altid at ned-
falla til ftoftet och utropa: vi tacke tig
HErre alsmägtig Gud, tujom afl ocb vä-

rit hajver ocb tilkommände år,

2) Hans ömniga vålgerningar', om hvil-
ka vi ftraxt rnå bekånna at de ftå icke
til at rakna. En gåfvas vårde måte vi
dels i anfeende til perfonen, hvilken
fkänkt den famma* dels i anfeende til
briften hvarutinnan vi åre ftadde. Guds
valgårningar åga i båda deffa .hånfeen-
den et ypperligt vårde. En gåfva af
en våns hand fkatte vi h6gt. En fkänk
utaf* Konungen forvare vi med • ytter-
fta årkånfla, fåfom et ftåndigt vittne om
hans nåd. Det å/. Konungens, det år
vånnens vårde, fom Iågger vigt til gåf-
vorna. Gud år den båfte vSnnen hvilken
icke låtit fig utan vittnesbörd ibland
ofs. Han å£ Konungars Kotmrig, ocb
HErrars HErre\ huru kan då någon
gåfva vara liten, hvilken kömmit ifrån
denne Ljufens Fader ? huru kan den mot-
tagas utan den djupafte årkånfla och
hjerteligafte# tackfågelfe ? Vara brifter
derenjot aro få tryckande, vara behof*

ver
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ver få botrenlofa, at aldrig kumia
lindras, faft mindre afhjelpas, uran en-
daft och alleriaft af denna HErren, hvil-
kens'godhet varav evimerliga. Guds vål-
garningar emot ofs, de aro få många,
at vi icke kunne minnas dem; få vid-
Itråckta, at vi icke kunne fnåta dem;
få ftora at vi icke kunne vårdera dem;
derföre kallar ock Konungen dem i rex«
te n under. Jag fhrtåljer ali tin under
eHer nårmare vil fortdlja , ty genom up-
råknandet af Guds allmagts under i
Skapelfen, hans kårleks under i återlos-
ningen, hans vishets och barmhårtig-
hets under i uppehållelfen *) blef hän
ånnu mer upptånd, at tacka HErranom,
hvilken gör tekn ocb under hade i him-
meten ocb på jorden

, Dan. 6; 27, Hsn
fäger med flit, at hän ville fortålja,,ty
hän var vifs nog, at hän icke var i ftänd,
at fullkomligen utreda elettä, då Gud
gor under , dåvuppd intet tai dr 3 Job, 9:
10. Hän fåger ock dårfore på et an-
nat lialle: HErre min Gud fiora aro tina
under the fiå% icke til at råkna,

Pf. 40; 6. hvarutinnan åfven Syrach in-
Hammer: thet dr them heligom ånnu icke
gifvet under uttala hmna ,

Syr. 42; 17. Men en Chriften lom bar
HErrren —■ oltid, och dårutaf yppvåc-
kes och förbindes, at tacka fin Gud,

E e 2 hän

D Se mera hårom i Ottefångs Texten.
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hän gör det af alt hjerta, Hjertat bor
vara grunden til alla våra goromål, åf-
ven fä til våra tack- At racka Gud
uran hjerta, der vore at frambåra et lyrt
ofFer, fom år HErranom en ftyggelfe.
Honom tåckes icke et deladt hjerta och
en ljum Jjdl. Upp. B. 3: 16. Alla våra
böjelfer och begår, alla fjålens förmö-
genheter, forftånd,. tankar, vilja 3 alla
kropps krafter och gårningar, alt hvad
vi åge och hafve, bor vara lågande af
kårlek til Gud , uppofFras Gud, anvån-
das til Guds tack och pris. Dä vi med
tack vilje komma för Guds anfigte, lå
tnåfte hjertats varma kånflor och en
brinnande andakt drifva ofs dårtil; det
måfte hera: Gud mit hjerta fjun-
ga och lofva. Gud år ej nog med fång
at bfva ; få gor bvar fogel på fin qviji.
Af mig längt mera fordras vift , fom md-
fått har långt florre gäfva. Mig hjelper
ban ur Jyndens faif mig til fitt helat hän
fårnyar. Upp hjerta åfver hogfla fkyar ,

och lägg tig for hans fotapalf Prof-Pfalm,-
bok. N:o 3: 5. Men härtil årfordras en.
trägen bön , en oafbruten vakfamher,
et beftåndigt feende pä Gud och förnya-
de årindringar af Guds fullkomligheter
och bevifta vålgårningar, om hjertat ftåd-
fe fkali blifva hångande vid Gud fin
Falighets klippa, få at det i tack och
loikan utgjutas HErranom 1 Sam. 1: xj.

§. 16.
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•• §• 16-
En Chriften, hvars hjerta. år intä-

get af Guds godhet., hvars fjåla-kraf-
ter och lifsandar fyilofåttas i en helig
förening, fåfom et vål ftämt inftrument,
at fjunga fin vålgörares lof, den fråg-
<)dr fig och år glad i Gudi Denna an-
deliga frögd begynnes hos den trogna,
då hon blifvic förViffad, at fynden ur
forlåten och Gud hennes forfbnte
der. Den forökas och tilvåxer under
den dageliga helgelfen, då Guds kårlek
ftundom i få ymnigt måtc hlir utguten
i defs hjerta genqm det: Helga Anda, Ro m.
5: 5. at den trogna med fotafte förno-
jclfe finner fig vara i Guds kårlek in-
nefluten. Hårutaf uptåndes bjertat af
en hrinnande glhd och en HErrans låga ut-
fprider fig i alla defs fjåla-förmögenhe-
rer Hog. v. 8:6. få at hon utbrifter;
bjerteliga kår bafver jag tig HErre &c.
Ff, 18; 2, 3. Jag frbgdnr mig c, Ef.
61: 10. Denna invårtes fjåia-frögden
ftiger ftundom dl en få hog grad, at
den utbryter i en utvårres gladje , få at
de kropplliga delar åfven blifva. intagne
af et fådanr begår til Gud, fådan lång-
tan och trångtan efter Gud f) at det he-
ter: mitt kbtt långtav efter , tig, Pf. 63: 2,
ja fådan ro och for/iöjelfe i Gud, at
både kvopp och jjål fragda fig i lejvanele

E e 3 Gud
*) Nohvborg 18 S. p. Trio.
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Grtd, Pf. 84: 3. Och derfria frögden ,

fåfom en frogd i Gudi, hvilken år fjelf
oorribytelig, kan »ke utblåfas af bedröf-
velfens ilande ftormar. De trogna kuri-
na med Paulo vara ghida nti ali fin be-
dr-ofvtlfe) då frogd i HErramm år derm
jiarkbet. Men låt vara, at deras glå-
dje-fol fkulle någon gång bortfkym-
mas' af forgemolnen, och deras frogd

gick'e vara rått kånbar, för denne tid-
fens tryckande vedermöda, få tipklar-
nar.ju fnart den dagen då hon får in-
gå i frogdeboningarna tber evig frqgd

fkall .vara —- fuckan mafie bortgä , Ef.
35: 10. Glådje tilfylleft ocb et luftigt vd-

Jeride på Guds hogrn band evinnerliga,
*

%: ry.
Es Chriften fom bar HErren

altid-, lofvar äfven Guds natnn eller når-
ljttnger. Antingen med Guds namrt

tilkånnå gifves Guds ornåreliga varelfe,
eller haris tilbedjansvårda egenfkaper,
fom ock år Gud fjelf, eller hans heliga
ord, hans dyra Sacramenrer, hans ftif-
tade falighers ordningi hans dråpeliga
under , hans fortråffeiiga vålgårningar *),
få finner en Chriften ljufligen, at det
alt fammans år* vårdt vördnad,. hög-

- akt-
*) Durch den Nahmen Goties vird verjlnnden nl.

les , dadurch er fich Jcinem Crenturen geoffenhnhret
hnt und zu erk Annen giebt, Rambachs Erleuter:
Freylingh, Theol. p, BÖS.
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aktning, pris och löffång. Då hjertat
år kånflofullt af Guds godhet, då få
många åmnen, fom i Cuås namn inne-
fattas, fiå defs ögon , få
behöfver hon intet lera efcer ord, intet
vara rådvill, hvad lion fkal fåga, når hon
vii lofva HErrcn. Nu bpnas mun til Guds
namns pris-, nu biir hon brinnande 1 bö-
ner och tacfågelfer förutanårervåndo, och
GudsiofbJir altid i hennes mun. Men
det år henne nu icke nog, at blott talande
lofva fin Gud, utan hon vii anvånda alt
til Guds åra. Med fin bojeliga rofl: vii
hon åfven i < PJalmer, Lofjånger och an-
deliga vifor fjunga ach fpela HErranom *)
Eph. 5: 19. Hon ricktar ock alla lina
gåmingar til det ftora åndamåler Guds
åra och lof, hon vandrar vårdeliga HEr-
ranom och låter fitt Ijus lyfa för månni-
fkom i himmeten Mattb. 5 : 16. Elon
betånker ftådfe, at Gud bor prifas vid alla
tilfållen, på alla rum, i alla tider och at
alla fkapade varelfer, dårfore blir hennes
valfpråk det famma fom Davids: Jag vii
lofva HErren, —få långejag bar år. Pf 146:2.

§.lB.
Alla defla tackfågelfer och loffånger

måfte nu hembåras åt den Aldrahogfle ,

hvilken Pfalmiften/ilförene kallar HRrre.
Han bår detta namn icke derföre, fom

E e 4 fliulle
*) Se detta vidare utfördt i Horn. Förf. Voi. I.

St. 4. p. 430.
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fkulle hän vara oändeligen hvgt och Idngt ifrän oft;
nej, hans hoghet beftar därutinnan, at hnn dr ndr
hvnrjom och enoin af ofs, at hnn uvfyller himmel och
jord. Jer. 23: 24. Alla hans fuljkotnligheter Aro
omåteliga. Hans välde och magt är dpn aldraftorfta,
om hnn fdger, fä Jker det, am hnn hjuder, få dr det
vjordt. Pf. 33: p. Hnn dr hogre ån himmeten, m. m,
Job. ix: 8, 9. Alla fkapade varelfer måfte nedkafta
% för hans Guda-thron och utropa; HErre, ho
dr tig lik - undergdrnnde? 2 Mof. B. 15: 11.

§. lp.
Tillåmpn. Otnyi nu dArigenom, af vi hafve

HErren nkid, blifva påminte, upmuntrade och
drefne, at fullgöra vara plikter emot denna vår
eviga välgorare; och om vi under plikternas i akt-
tagande, åmå den fällhet, fom Gud lofvat lina ly-
diga creatur, och vi efterftrafve; få at vi i detta
förbåttrade tilftånd kunne frSgdn ofs och vara glnde
i Gudi; få borde ju Gud altid vara i vårt hjerta,
hans yålgårningar ftädfe i vårt minne, hans åtanka
oafbrutet for våra ogon, då fkulle vi altid med en
Davids tunga kumia inftamma; Jng tncknr HEr.
runo m— m nldrahSgfie. Men Ikal detta årnås, få
vinlAgg dig, genom nådemedlens vårdiga nyttjande,
genom andäktiga böner, genom tätä Gudaktighets
ofningar, at ftädfe erindra dig Gud, dageligen tan-
ka pä hans närvaro och grundlöfa godhet. öpna
ditt hjerta för Guds kärlek, at den ftrömvis där
mätte få intrånga, få Ikall det blifva din hjertms
frngd och hifi, at tm Gud med glnd mun lofvn. Pf.
63: 6. Din bön iäge altid af en eldig andakt,
och lof - offer brinne ftadfe pä ditt hjertas altar.
Din frögd väre grundad i Gud, få behofver du
icke oroas vid alla tidfens våxlande fkiften. Trött-
na icke uti ditt helgelfog lopp. Styrk dina af-
tagande krafter med trogna blickar pä din JEfum.
Skäda andra lidan om grafven. Se huru JEfus
där utdelar kronor, palmer, hvita klåder och feger-
tecken 3t alla, fom kämpät en god trones kamp.

Hnf
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Haf HErren for ogon nkid, få år du glad i tiden,
föroögd ocli frimodig vid döden, högft lycklig i
evigheten, da du får ärfära, at den råttfåriliga nhid
tipS:år IjiiSj och fromrnom hjcrtans gfådje.

Difp. 11.
5 Mof. B. 32: ö. Tackar tn fa HErren ovifh

folk. För välgärnihgar bör tagkas. Guds yälgår-
ningar emot ofs aro et haf, fom icke kaft mätäs,
en kalia , fom icke kan uttorka, en ftröm, fom
aldrig kan uttömas, en ymnighets rikedom, fom
icke kan råknas ellet- värderas. §. 15. Brifter tack-
famheten, få klagar Gud.

Chriflnas o/vikeliga fkyldighet , at tacka
HErren fin Gud.

Skyldige äfe vi ä) i anfeende til Gud, defs
höghet, magt, vishet och kärlek, hvilka alla värit
värkfamma til vårt vai. § §. 18, 14, 5> 6, 7. h)
i anfeende til valgårningarna, fom aro få ymniga
i oi) Naturein i [f) Nådenes rike, ibidem. c) I an-
feende til vär ovärdighet. Denna fkyldigheten 'bör
utofvas af hjertat. g. 15. Med orden, i gårningarna.
S* I7- Tillåmpn. §. 19.

Difp. in,
1 Mof. B. 16: 13. Tu Gud fer mig. Gud har

fett ofs. Pf. 139: 16. Hän fer ofs nu. Job. 34: 21.
Jer. 23: 24. Hän fer vara tilkommande öden. 1
Mof. B. x8: jB, 19. Ef. ,42: 9. Coll. Ef. 43: 12.

Eevekande /kai, håmtade af Guds all-
feende ocb allejiådes ttärvarelfe, at tacka och
'/ofjjunga Gud.

1:0 De heveknnde fanien g g. 12, 13. hvarfore
Gud bör lofvas. 2:0 Hnru hän bar lofvas. §g. 15,
lö. Tillåmpn. g. 19.

• Difp. IV.
1 Chrömß. 16: 25. HErren dr ftor och fafl hflig.g.ji.

Gud, Jafom (ior ncb fa[i loflig.
x:o At hm år for. §g. 14, ig, 3:0 At hah år

hflig- % S- 15, 17. Tillåmpn. g, 19.
Eeg Imic-
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Öfver de Skriftenes Språk,hvilkafi denna
IV:de Volume til Texter och Ineårio-

åro nyttjade och forklaradei
NB. T. betyder at Språketar fåfom Text,,

och J, at det år til Ingång nyttjar.'

Sid.
i Mof.B. i6: 13. L 427.
2 Mof.B. 20: 14. T. 6.

- x s:.r. 96.
16. T. 202.

. . 17. T. 245.
. T. 287.

S Mof.B. 19:18. T. 356.
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57= 8- ■?. 385.
66: 18,19.20.T. 83'
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11. Rcgiftret.
Öfver dc mårkvårdigafte åmnen, hvilka

uti denna
Fjerde Volumen biifvit af-

handlade.

A.
Advocnt -kuep , hvad dår-

*■* med forftås?'forbud-
ne 212. f.

Afvoghet i hjertat emot
naftan, forbnden 208. f.

Anklagare falfka, hvilka?
forbudne 210 f.

Ankdningnr alla fom be-
fordra otukt, förbudna
26 f.

Anjedd blifva for det man
icke är, medförer ftor
fkada i fammanlefna-
den 199 f.

Antnl de trognas, år ftort
. i fig fjelf, men litet i

jåmföreHe emot de o-
trogna 162 f.

Arbete, ofs ålagdt, 94,128.
huru detråtteligen fkal
fke 129.

Arf barns at förflofa, år
en tjufnad 108 f.

Arffynden hvad?uti io:de
budet förbuden 85,2835
305 f. intet eller föga
kånd af hedningarna

254. defs urfprang 2§g
f. befkaffenhet 290. vid-.
fträckthet api f. fort-
plantande 293 f. tilråk-
nande 295 fl'. det dår-
afupkomnafordårfvet i
forftåndet 306 ff. i vil-
jan 309 ff. olyckbga
följder håraf 319 f. fom
knnna håfvas genom
båttring, tro och hei-
gelfe 320 f. kufvad på
dettafättet, år hon icke
hinderlig nti vår bön
och defs hörando 84 ff

B.
Baktahnde nåftans, hvad?

förbudit-222.
Barmhärtigbet emot den

fattiga anbefald 104.
kan icke utöfvas af dc
oomvånda 156.

Barn böra inhåtnta förål-
drars eller giftomåns
rSd til ågtenikapsval 41
f. fiartiamord fe Mora.

F f Mc
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Behlandelfe köttflig.fe Hot:
Begdrelfe fe Lujin.
Bekånnelfe en rått Chri-

ftens 192.
BeUte Guds, defs fullkom-

liga uprättande S nyo,
i gemen anbefaldt i
io:de budet3i3 f. med-
len dertil 320. f.

Berom et otidigfc, år en art
af logn, förbuden2i6 f.

Befpottare fe Förfinddare.
Blodskraft JEfu 417.Blod/kam kan naftan omö-

jeligen undvikas af o-
ågtabarni vara tider 20.

Boning Guds, i högden
182, i helgedomen ib.
uti Zion 188, iti hvar
och en trogen f jäi 183-
ff. faliga fölgder dåraf
185 ff-

Bud et nytt gifver JEfus;
i hvad affeende nytt?
152.Bref andras at upbryta,
nefligt, förbudit 321.

Bfijelfi fe Luffla.
Bon de ogudaktigas, hu-

rudan? 66, 88 f- höres
icke af Gud ib. f. de
Gudfruktigas, luiru-
dan ? 68 f. 72 f. höres
af Gud 69. hvarfpre ?

72 f. genom en rätt får
man af Gud för intefc,
76. ja man får alt 77.
icke allenaft förfigfjelf
utan ock för andra 78.

felaktigbeter. fom icke
hindra bonen 83 fffom
hindra 88 ff- bonen år
et ftridsvapen emot de
onda luftarnas anfall
370. f.

c.
Calibat (ogift ftänd) ofca

en,anledning til otnkt,
och i det fallet förbu-
dit 30 f. de fom dSri
lefva, bpra vara äter-
hällfamme, 15,39f. icke
förnåfva fig öfver natu-
rens eller lyckans för-
mäner, hvarigenom de
fedan uti et framdeles
ägtenfkap blifva odrå-
geliga 40f. inhåmta for-
åldrars och giftomåns
råd viti ägtenikapsval
41 f. vara forfigtiga 43.
bedja Gud ib.

D.
Dngtjufvnr, hviika? 104,
Delaktighet de trognas in-

bördes, i hvarandras
forg och gladje 153,
grunden därtil ib. ff. be-
ikaffenheten dåraf 157
ff

Dom vrång och orätt för-
buden 214.

Domare, fom taga mutor,
begi"ft6ld«io7 f.

Domflohir, dårvid år ali
lögn och falflct vitnes-

börd
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börd forbuden 209 ff.
dårvid gär nu ej fällan
ganfka lila til 338.Dtyekenjknp ,fåfom en an-
ledning til otukt, for-
buden sB-
- Guds, därmed får-

ft°is hans nnderi natu-
rehs och nådenes rike
376 ff. 379 ff.

"Boden et flraff fomföljde
p°i fyndafället 303. den
lekamliga ib. den ande-
liga 304. den eviga ib.

Duren til himmelen, til»
fluten genom Adams
fall, men öpnad genom
Chriftum 80.

E.
Egendom Guds, Sr männi-

flcan 374 f. til hvad ån-
da 375 f.

F.genkårlek fe kårleh.
Egett/knper Guds, fe Full-

komligbtt. updagade i
defs hushållning med
männilkofiägtet 410.

F.
FM djupheten af vara för-

fta foråldrars 290 ff. o-
lyckliga fölider deraf
299-303.

Fehktigheter finnas hos al-
la Adams barn 82. viffa
gora icke hinder uti vår
bön 83 ff. viffa åter hin-
dra bönhörelfen 88 ff

Fhthet otidig, emot mils-
gårningsmän förbuden
au.

Fortplantniug djurs och
växters omöjelig utan
bägge könens förening
7. arffyndens 293.

Frid är en våfendtelig
Guds egenlkap gSö.bör
Öfverheten bibehålla
122. bör tilonfkas et
folk, hurudan? 387. ff

Frugil andelig, 423 f.
Frajferi, en anledning til

otukt, forbuden 28.
Ftfllkomlighet finnes icke

hos männifkor 175 f.
utan allena hos Gud
och hvilken? 179, igo
ff 393 f.

Fågring öfver fin naturli-
ga, bör man icke för-
häfva fig 40.

Fudelfm den nya, mårmi-
fkans godhetdåri 173f.

Forderf förftåndets, i an-
ledning af fyndafallet,
hvad ? förbudit 306 ff.
viljans affamma anled-
ning, hvad? förbudit
309.fr.

Furdåljande af näftans i-
genfundna ågodelar, ar
en tjufnad 114.

Furtmäl för Guds godhet
och uppehållande nSd
äro alla både lifågande
och liflöfa ting. 403.

Fårening de trognas med
F f a Chri-



Chrifto och fms emel-
lan 156 f. bägge könen
emellan nödig for alla
flågters fortplantande
7. deri i akttages ofta
af de oförnuftiga dju-
ren en vifs ordning,
huru mycket mer åfkas
den dä icke af månni-
fkor 8> en ågta, goda
foljder dåraf 9, bör fke
i rktan tid 10, i rått af-
ftgt ib. f. emellan råtta
perfoner 12 ff. med
Guds ocb månnifko-la-
gars i akttagande 14 f.
41 f. med mycken för-
figtighet 43, med bön
til Gud ib. fe vidare
Agtenfkap.

FSrgåtenhet af vara goda
gårningar högft nödig
361. jemvSl af olyckor
m. tn.362.dari bör dock
Gud ej låmnas ib. beve-
kande fkål därtil 363.Fårmdner öfvcr näturens
och lyckans bör man
icke förhåfva fig 40.

Fårmögtnbeter alla fjMens
böra upoffras Gudi och
til hans lof användas
422 f.

Fornöjfamhet med vår del,
ofs älagd 132. medel til
denna dygden 133.F6rrMonde," Fårråderi e-
mot naftan, hvad? för-
budit 219 fF.

■ Firfmådtire Guds 3f. 64 f.
t näftans 223, f.
t Ffkfouing bör fökas hos
i Gud och männiflior för
l det fom ftulet år 125 ff.

. FJ>^rr'e//eritankarnaicke
altid hinderiiga uti vår
bön och defs hörande

.86.
. FårftSnd männifkans, for»

derfvades genom fyn-
dafallet 299 ff. alt hvad
fom til dettaförderfvet
i förftändet horer, för-
bjudes 306 ff.

Furtalnnde nåftans förbu-
dit 219. ff. '

Furtroende månnifkor e-
mellan högft: nödigt 1.

Furtrvfian finnes uti der;
råttfårdigas bön 72.
hvadän? ib. ff. 75 f.

Fårö dmjukandemånnifkans
genomLagen 184 ff.

G-

Gifmildhet Guds hurudan?
76 f.

Girigbet förbuden i 9:de
budet 260 f.

Glddje billig och obillig
154f. i hvarandras taga
de trogna del 155,159.

Godhet Guds, år ingeri
förSndring underkaftad
4°s> 363» 397 ff- bevi-
fad af fkapelfen 364,
399 f. 409. af uppehål-
leifen 365 ff.402 f. 405.af,
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af Sterlösningen 367 f.
401 f. 409. af Sterlös-
ningens tillämpning el-
lei-helgelfen 368 f.404.
af Guds tälamod 369.
af de mSnga anlednin-
gar fom hau gjer ofs til
battring 370, 404. af
fyndaförlåtelfen ih. af
löftet om vsr upftåndel-
fe til et evigt lif ih. för
denna Guds godhet
hembär en rätt Chriften
honom tackfägelfe 370
f. 407,418- hos männi-
fkan i anfeende til Ika-
pelfen 171 f. til nya fö-
delfen 173 f. förnyelfen
174 f. men mycket fat-
tas dock henne 175 f.
de trognas 164. grader
däruti ih. f.

Gud bör ej förgätas af ofs
363. vigtiga fkfil därtil
363 &

Cudfrugtiga, hvilka? 68.
deras bön hurudan?ih.f.
hores af Gud 69. de f5
hvad de bedja om 76 ff.

Gudsfrugtan en råttfkaf-
fens ofs anbefald 316 f.

Gårningnr lika, kunna i an-
feendc til objefter och
fubjecter vara olika 70
f. otuktigä förbudnaas
f. kyfka anbefaldta 38 f.
en råttfinnig Chriftens,
hvilka 150. forgätenhct
af vfira goda,högft nö-

dig 361. Guds drSpeli-
ga, inaturens rike 376
ff. 397. i nådenes rike
379 ffi 401 f. Ikola ai*
drig uphöra. 403.

H.
Hedningarne hafva ftiftat

Lagar uti ågtenfkapet
9. fördomt lögnen 206.
uteflutne fåfom fädana
ifrån faligheten 191.

Helgelfen (Senfu Strift.)
männifkans godhet dåri
174 f. (Senfu Latiori)
Guds godhet deri 368 f.

Heligbet i viljan ofs anbe-
faldiio-debudet3i6f".

HerrtivaUe begårelfernas
öfver viljan förbudit
309 f.

Himmeleu tilfluten genom
Adams fall, men cpnad
genom Chriflxtm 80.

Hjertn et otuktigt, likfom
framlyfer uti ögonen,
Mådedrågten m. m. 23.
et rent ofs anbefaldt33
ff. 246. huru det renas
147,279. renadt, huru-
dant? 149. då en boning
för Gud 183 ff. i hvad
afligt 185f. direfterråt-
ta fig gårningarna 167.
et afvogt emot naftan
förbudit 208f. bör pröf-
vas. 277 f.

Hor hvad darmed förftäs
• 7 ffi otillåteligit emellan

F f, 3 ogif-



ogifta, bevis dartil af
uppenbarelfen 16 f. af
förnuftet 17 f. olyckli-
ga följder dåraf 18 f.
althvad dit hörer ftran-
geligen förbudit 21 ff.
ifrandeemot defs öfVer-
handtagande 52 f. or-
fakerna dårtil 54 ff.

Hungcrsnåd,dkri böröfver-
hetcn förja för fma un-
derfåtare 123.

Husbfmdtrs plikter efter
7:de budet 123.

HushMlning geuom en e-
lak, man fig fjelf
115,118. olyckligafölj-
der dåraf 115 f,

Hag fe Lujia,
HSgfärd år enfyndig luftai

9:de budet förbuden 261.
Höghet Guds 179, 180 ff.

et fyndigt begar dår-
efter förbudit 261.

I.
Ingifvelfer fatans böra och

kunna hindra vår bön
och defs hörande 86.

Innebocnde fe Boning,
K.

Knlljinnighet icke altid hin-
derlig nti vår bön 86.

jdippn, fä kallas Gnds Son
361.

Klådehmnd en lättfårdig,
vittnar om et otuktigt
hjerta 23,

Krig, dårfore bör öfverhe-
ten fä långt möjeligt
år forvaraiina underfå-
tare 122.

Krnpp en,aro allatrognatil-
fammantagne iöi f. vår
kropp bor vårdas 334.

Kunjknp en fullkomlig och
til faligheten nödigom
Gud och Gudomeliga
ting ofs anbefald 314 f.
fom gifver ofs rått be-
grep om vår egen lyck-
falighet, högft nödig,
livari den beftär? 353.

Kyjkhet, hvari den beftår?
10. dårtil fordras äter-
Mllfamhet utom ågten-
ikapet 15. innom 16.
därtil böra ioråldrartil-
hålla fma bara ig. 1
hjertat ofs anbefald 33
f. i Stborder 35 f. i tai
36 f. i qmgSnge och
gärningar 38 f. medel
därtil åro flere 48 ff.

Kårlek var til naftan, kan
ingen håfva förfin hans
hjerta blifvit retiadt och
helgadt 146 f. hurudan
den då blir 149 f. 168,
358- bor beftåndigt vifa

, ug i gårningarne 150.
därtil gifver JEfus et
nytt bnd, i hvad affeen-
de nytt? 152. til ofs
fiel rva, hvadV 353. hvar-
fore den år en plikt e-
aiot ofs fjelfva? 353.

htt-
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hurn han råtteligen ut-
6fvas?3S4. orätt3Ss.
JEfu til ofs ganlkaftor
153 f-

Kone n bfidas antal i detnar-
mafte lika uti flere ri-
ken 13.

KStt, dårmed betecknas i
den Hei. Skrift månni-
Ikorna 295 och arffyn-
den ib. defs begärelfe
eller vålluften förbuden
i p:de budet 259.

L.
Lap, Ltgar huru månni-

ikor utan dem fkulle
Upföra fig emot hvar-
annan 4 f. goda, dår-
igenomböröfverheten
bevara fina underfåta-
res ågodelar 122. Guds,
är icke annat an en af-
fkrift af Guds helighet
229, defs ändamål 282,
år eftertryckelig 134f.
förkroffar och föröd-
mjukar männiiko - hjer-
tat 183 ff.

Laflharhetcn år tväggehan-
da, den inre och yttre
198-Leknmcn fe Kvopp,

Lemmnr äro de trogna i
Chrifto, och fåledes
goda 164.

Lid/wde en mifsgåmings-
mans, d.iraf oroas icke
Guds barn, men vai af

de rättfintas, eller fina
bröders i trone 158.

Lifvet det naturliga, hvari
det beftSr? 93. bor vid
raagt Mllas ib. medel
dårtil 94. defs beftänd
och välgSng beror af
Gud 177.Lik Gud är ingen 39c f.

Lufta i gemen hvad? 249.
god och ond ib. natur-
lig 250, andelig 251,
fyndig 252 f. denna fyn-
diga beftärutivårkeliga
npftigande begärelfer
254. uti famtycke tii
dem 255 f. uti bemö-
dande at f å utöfva dem
256 f. den yttrar iig nti
begnrelfe efter välluft
259. efter ågcjdelar 260.
efter åra och höghet
261. den yttrar % ock
uti mifenöje med fitt
ftänd, göromål, ägoda-
larm. m. 262 f. god, an-
befald; fåfom uti Gud
det hogfta goda 264 f.
hvari den beftår? 265.
luft til althvad Gudi be-
hageligit år, vidare ai>
befald 266. hvari den
beftär? 267. emot onda
luftar fkal man ftrida
268f-vapnen dartilåro:
bönen 270 f. vakfamhet
272 f. Guds ard eller
Andans fvård 274. und-
flvende afallafvnda-til-

Ff 4 fål"
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fMlen ocb retelfera7s.
deffa luftarnas herraväl-
de öfver viljan förbudit
i io;de budet 309 f.

Lyckfalighet männilkans,
af Gud påfyftad uti Ika-
pelfen 283. fökt genom
forfoningen och , defs
tillåmpning ih. äfven ge-
nom iagens utgifvande
ib. f. 35X.. men kan lik-
väl nu ej vinnas genom
lagen, i anledning afarf-
fynden, fom gör ofs o-
förmögne til defs hål-
lande 284f. hvilkakun-

' Ikaperfom fordras til et
rätt begrep dårom 353.befordras genom i agt-
tagandet af plikterae e-
mot naftan 356.Lein,' lana utan at betala
är en tjufnad 113.

Låttja, en anledningtil o-
tukt, förbuden 26 f. där-
igenom beftjål man lig
fjelf 1x7,129.

Lågn hvad? fkiljes ifrän
ofanning 203. fker ofta
af en felagtig öfverty-
gelfe 205 f. äfven emot
öfvertygelfe 206 f. för-
buden i Guds ord ih. f.
fördömd af hedningar-
ne ih. kan vara et för-
ftandets fei 208, eller
ock viljans ih. f. vid
domftolar hvad? förbu-
den aio f. utom äfven

fs'2rs- den fker af en
eläk vana ib. f. af hög-
mod, arghet", fmicker
m. m. 2r6. genom åt-
börder 217. genomftil-
latigände ib. f. dennala-
ftens allmänhet bekla-
gas 237 ff. olyckliga
följder däraf 241 f.

L6ll tjenftefolks eller fat-
tiga arbetares at inne-
hälla elier minlka år en
fiöld 109 f.

M.
Makar Seta, fe Furening,

Aztenjknp.
Mened ftrångeligen forbu-

den 213 f.
Mildhet fe Godhet Guds,

hvartil den förbinder
månniikan 406 f.

Mifsnoje raed vår del for-
budit 132. medel dår-r
emot 133.

kutina ofta fke up-
på eller emeilan en dygi
digoch nedrigfjäl 198.
orfakerne dårrii ib. f.

Mord barna-, ordiäkerna
därtil 19, 31 f.

Mutor, at dcm taga, ar en
ftold 107 f.

Mytit falfkt, åf en tjufnad
begången af öfverhe-
ten 106 f.

Mdl, Mätt falfkt at bruka
år en tjufnad 110 f.

Månggifte förbudit 12 f.
Mdn.
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Mnnni/knn , et dyrt före-
in.il för Guds uppehål-
lande godhet och nåd
403. mö-krånkning for-
buden 17.

N.
Nnntn Guds, ■ hvad, och
huru det bör 1ofvas? 424.

Nnturen defs ljus otilråc-
keligt at yifa urfprun-
get och kufvandet af
det onda 243. Guds un>
der däri, hvilka? 376
ff. böra betraktas och
förkunnas af ofs, huru?
382 f.

Nafta, hvad dårmed för-
ftås? 357. åre vi fkyl-
dige villa pligter 358.förhviiken orfak?3s7.

O.
Ocker et ofkäligt pennin-

ge -, Sr en tjnfnad rr2.
Offir, tages ofta uti den

bemårkelfe i den Heliga
Skrift, at därmed be-
tecknasGudstjenft.fång
och bön, ordets höran-
de m. m. 63.

Ofomojfambet förbuden i
£>:de budet 262 f.

Ogift ftånd fe Calibat.
Qgudaktige afflere flag 63

ff. deras bön och Guds-
tjenft huradan? 66.

Oky/kbct fe Hor.
Ohkhet uti helgelfens

ftånd 165.

Orndome vårt om naftaa,
kke altid öfverensftåm-
mande med fannirigen
198 f.lkada därafiiam-
manlefnaden 199f. vårt,
bor fä mycket möjligt
ar, grundas på fakens
natur eller inre befkaf-
fenheten hos det ting
eiler den perfon' fom
domes 200 f. et felag-
tigt eller falfkt at hafva
I fitthjerta emotnaftan
forbudit 208 f. et falfkt
i orden åfven få 210.

Omvdndelfen , männilkans
tilftånd for och efter
den famma 183. f. fyn-
dares et Guds eget värk
4°4-

Oi d ctuktigaförbudnc24.
kylka anbefaldte 36 f.
Guds, defs faliggörande
kraft 147 f. et ftrids-
vapen emot de onda
luftarne 274.

Ordning en naturlig Sr ofs
anbefald uti det io:de
budet af Guds lag 245,
246 f.

Ofaming hvad? 203. icke
altid fkadelig, ofta lof-
lig ib. Sr icke det famma
fom lögn ib.

P.
Fliher öfverhetens, fe

öfverhet, Husbönders,
fe Husbönder m. m.

F f 5 vara
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vSra enligt 7:de budet
121 ff. vara emot ofs
fjelfva, behöfva fore-
ftållas, ehora f 3 myc-
ken egenkårlek är ofs
medfodd 352. hvarati
de beftff? ib. f. huru de
rått atöfvas 354. huru
orått 355. emot naftan
vidftråfcta 356. deras i-
akttagande befordrar
vSr lyckfalighet ib. be«
vekandelkäl atiagttaga
detn 357. hvilka deffa
piikterna äro 358. ige-
nom den omvåndande
och helgande nåden blir
männiikan i ftånd at ut-
åfva lina Chriftendoms
plikter 416.

Pofygnmie förbuden 12.

a
&hmohnnet lika förmöget

til fortptantning fom
mankunet 13.

R.
Kegering, Guds vifa, or-

fakar alia månnifkans
håndelfer, men ej et
blindt öde 403. dåruti
updagas ilere Guds e-
genfkaper 410 f.

Retelfer fyndiga, hindra
icke altid vSr faon och
defs haran de 86. böra
dock undflys 275.

Ryhe, et ondt at brinefa
naftan uti, forbudit 223f. nåftäns goda at för-
fvara ofs anbefaldt23o
ff. värfc eget goda bör
vårdas 354.Råä, Guds, om Skapelfen
409. Åtjerlösningen ib.

Råmårke, deras flyttan.de,
en tjufnad 112 f-

Råtten ägande, defs fåjcer-
het grandad uti natu-
ren, befåftad genom
Guds och mSnnifko-
lagar §5.

Råttvifa, öfverheten Slagd
122.

Rofvcri, hvad? 198. blir
ofta åtfoljdt af mord m,
m. ib. f~. lögn 100.

S.
SnJigbeten icke omöjeJig at

ernä 189- f- af hviika
den kan vinnas 190 fF.
defs befkaffetihet 193f.

Samvetet, hvad? 73. defs
värkfamhet ib. f.

Sanmttg , hårmed beteck-
nas Guds ord 147. defs

' varkan 148. denna dyg-
den ofs anbefald 225»
bor underfokas och å-
gas i hjertat 226. vifas
i åtborderna 227. talas
med munnen alleftådes
ib.f. följas i
228.defs fördoljande vid
domftolar forbudit2ii.

Sjål
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Sjål vsr, bör värdas, hu-
ru? 354. andras åfven
f» 358.

Skapelfen bevifar Guds
godhet364. i anfeende
dårtil år månnifkan god
171 f-

Skatt fe Utlngor,
Skilhnä emellan ofanning

och lögn 203. emellan
o:de och io:de budet i
Guds lag 247. ■Skrymtare farhga 200. få-
fom fådane uteflutne i-
från faligheten 191. f.
kunna ofta ej fkiljas i-
från de råttfinnta 416.
orfaker dårtil 198 f.

Skdl, bevekande at tacka
Gnd 419 ff.

Slåferi, en ftöld emot fig
fjelf 119.

Smicker år en art aflögn,
och fåledes förbudit
21 6 f.

Smtteri banar vfig til ftör-
re tjufnad 101.

Snålhet en ■ öfverdrifven,
år en ftöld emot fig
fjelf 121.

Sorgbillig och obillig 154.
i hvarandras taga de
trogna del 155, 158 f-

Sp.irfamhet ofs ålagd 131.
Stillatigandc år ofta en art

af lögn, och fåledes
förbuden 217 f.

Stmff' fölgde på fynda-
fallet 303.

Strid emot de onda luftar
ofsanbefald26Bf.ftrids-
vapnen 270 ff.

Stthid ogift, fe Calibnt.
Stuld fe Tjufnad,
Svärd Ändans. eller Guds

ord, et lyckligt vapen
at bruka emot de onda
luftarna 274.

Sjndare åre vi alle afnatu-
ren 82. äro afflere flag
63 f. obotfärdigas bö-
ner horas icke af Gud
ib. ff.

Synda-mörker , en dåruti
ftadd männifkas elånde
4T5-

Sållfkaper låttfårdiga, fcr-
budne 29. dygdigaböra
fokas 275 f.

T.
Tttchfdgelfe hembär en

Chriften Gvid för defs
godhet 370 ff. hurfl det
fker 372, 382 f._

Tai i allmånhet, vittnar
om hjertats befkaffen-
het 24. otuktigt förbu-
dit ib. f.etkyfkt anbe-
faldt 36 f. et godt pm
naftan anbefaldt 235.
fruckten dåraf 236.

Tankar otttktige forbudne
21 f. kyfke anbefaldte
33 f. goda at hnfva om
naftan anbefaldt 233 f.

Tiggcri olofligt, är en tjuf-
nad 10+ f.

TiU
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Tilfallen til fynd, böra
fl: undvikas 275.Tjufnad eller ftold, hvad

dårmed i allmänhet for-
ftås? 97, 100. begås
uppenbarligenoch med
väld 98 f- hemligen med
lift 99. uppä månnifkor
ftrångeligen förbuden i
Guds lag ib. uppa ägo-
delar af hvad namn fom
häift 100. åfven afaldra-
minfta värde ib. f. emot
Öfverheten 102 f. emot
Lårare 103. emot hus-
bönder och matmodrar
104. emot nnderfåtare
genom för ftora utla-
gor 105 f. genom falfkt
mynt ib. f. genom mu-
tors tagande 107f. ge-
nom arfs förilöfande
108 f. emot tjenftefolk
109. emot arbetare ib.
f. genom falfkt mål el-
let- vigt 110 f. genom
odugelige varor för go-
dä iii. genom upfte-
grade prifer p°i nöd-
vändighets varor ib. f.
genom underpris p?i den
fattigas varor 112. ge-
nom ofkåligt penninge-
ocker ib. genom råmår-
kens flyttande ib. ge-
nom lån utan at betala
113. genom vanvärdan-

N de af det fom år enom
anförtrodt 114. genom

döljandeafnåftans igen,
fundne ågodelar ib. ge,
nom hvarjehanda andra
knep ib. emot fig fjelf
115. begås genom låttja
117f. genom eläk hus»
hällning nß.genom 116-
feri 119 f. genomkarg.
het 121. alfvarfam för-
maning emot alla defia
afvågar 135, 140.

Tro fåtta til vrSnga be-
fkyllningar iörbudit 219.

Tron, vjrkande genom
kårleken, i anfeende til
ofs fjelfva 167. til na-
ftan 168. altid koftelig,
men bör våxa til 170.'
den fvaga och anfågta-
de icke hinderlig uti
vår bön och defs höran-
de 86.

Trogbet år icke altid hin-
derlig nti vär bon och
defs horande86- uti för-
ftåndet forbuden 306 ff.
uti viljan lika få 312.

Tråft fe Vederqvtckdfc,
Tungan hjertats tolk 24,

37. 235.
_

;
Tälnnmä Guds, bevis til

hans godhet 369.
Tårar, billiga och obil-

liga 154.
u.

Uitder, Guds i naturens
rike 376 ff. 412. i nå-
dens 379 ff. 413. huru

deffa
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deXa undren förknn-
nas af en rått Chriiten
382 f.

Vnderpris, at dåri halla den
fatcigas varor, år en

' tjufnad us.
Underfåtare, deras plikt

enligt7:de budet 123 f.
XJndcrvark, det fom JEfus

gjorde med den blind-
fådde, anfes för ofant
eller ock fyndigt af de
Pharifeer 61 f.

Ungdomsären, dåruti är för-
ening emellan bågge
könen otillåtelig 10.

Uppebdllelfe männifkans af
Gud, bevifar Guds god-
het 3Ö5 f. 405.

Uppenhmelfen defs nodvån-
dighet 243.

Upftcgrnnde , nådvåndig-
hets varors, är en tjuf-
nad in f.

Vpftdndelfe Chrifti högft
nödvåndig,bor tros 193.

Vpvåckelfe männifkans, är
den gode Guden högft
om hjertat 404.

Utkorelfen, dets uphofs-
man, föremål, medel,
tid och ändamål 143 f.
vifshet 151. de utkora-
des målirdlko -kärlek
145 f-

Vtlagor, af ferlkildta flag
älagde 102. der-as inne-
hällande eller minfkan-
de förbudit ib. f. för lio-

ra, Sro en tjufnad, o.ch
fäledes förbudne 106.
med måtteliga bör of.
verheten ätnöjas 122,

V.
Vakfamhet et medel til de

olida luftars mctftSen-
de 272 f.

Vai af ågtenfkap, hvad
d'irvid bör i agttagas
41 ff.

Vana eläk at ljuga, hvar-
igenom ? 215.

Vanrykte at däri bringa fin
nafta, förbudit 223 f.

Vnnvårdande af de Sgode-
lar, fom åro ehom an-
fortrodde, kommer un-
der namn aftjufnad 114.

Varor odugeliga, 5 ftället
för goda at förffilja, är
en tjufnad m. nodvän-
dighets - at upftegra är
en tjufnad ih. f. den fat-
tigas at halla iet aftvun-
git underpris, äfven en
tjufnad 1 ia.

Vederqveckelfe de trognas,
af Guds faliga innebo-
ende 185 f.

Vigt falfk at nyttja är en
tjufnad no f.

Villfarande uti Religions
Grundfanningar, uteflu-
tas fåfom fädana, ifrän
faligheten igi.

Vilja männiikans, genom
fyndafallet forderfvad

1.300
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300 ff. alt hvad fom i
anledniug' af detta för-
derfvet finnes nti vil-
jan, år förbudit i to:de
budet 309 ff. helighet
däruti tvårfe 0111 anbefald
316 f.

Vhtne ett vid en domftol,
-

defs göfomål; bör ioke
gå ifrän fanningen 2x3.

yittnesburd falfkt, hvad ?

203 ff. förbudit iallmån-
het 206 f. likfå vid dom-
ftolen oeh huru detfker
210 f. utom domftolar-
ne 2is.beklageligenall-
mSntivära tider 377 ff.

Vålgärningar Guds, böra
'beprifas 418 f. fåfom
ftora 420 f.

Välinft, hvad,? 259.
z.

Ztbaoth (HErre), hvar-
före detta namnet til-
lågges Gud? 408.

A.
Aterbära bör en tjuf, hvad

lian ftulit 126 ff.
Atcrfdl ifran nfiden, me-

delfomfria dårifrånaSi.
Aterhallfamhet en Chrifte-

lig nodig för ogifta 15,
,39 f-

Aterlösmnge nbevifarGuds
godhet 367 f.

Athdfvor otuktiga förbud-
.na 22. falfka och lögn-
aktiga likafå 217.

Atjkillmd fe Skilhiad,
C

A.
Agande Rhten fe Råtten.
Agoåclar hvad dårmedför-

iins? 94, 100. hårntas
ifrån natureh med mö-
da 94. forflöfte af for-
åldrar eller iormyndare
är enftold 108f.nåftans
igenfundna at dölja, Sr
en tjufnad 114. vara
egna få icke anvåndas
efter godtycko eller
förflöfas, ty det år eu
■ftold emot ofs fjelftfa
115. olyckliga loljder
dåraf ib. f. nåftans böra
rätt vårdas af ofs 121 ff.
at råtteligen förvärfva
år v3r plikt 128 f. böra
då råttförvaras pchrått

t
anvåndas 129 ff. 354.

Agten/kap däri hafva hed-
ningarneffiftat lagar 9.
faft mer Gud ib. Guds
affigt med detta ftån-
det 10 f. de fom lefva
dåri, bora vara fina ma-
kar trogna., bch icke
dela fin kfirlek med nå-
gon annan 44. icke, li-
tan de tydeligafte be-
vis afotrohet, mifstän-
ka fina makar 45. vara

hus-
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hus.agtige 46. vai tipfo-
llra lina barn 47. (fe
nfven Forening).

Ara, hvad? a, 107. Sr af
tvåggehanda flag ipg.
anfes fåfom et fåfängt
ord af en del männi-
fltor 3. men är likväl af
ytterlta vigt i famhal-
let 5. ooh grunden til
ågtamakars kårlek, och
til kylkhet i alimånhet
6. förvärfvad genom
dygd,rättikaffens 197f.

ö.
Öde et blindt är månni-

Ikans lefnad ej under-
kaftadt 403.

Ödmjukha Chriftelig an-
befald 367.

Öfverhet defs plikter emot
underfStarne i anfeen-
detil 7:de budet iGuds
lag 122.

Ögon hafva Gud för ögon,
hvad? 412 ff. 415 ff.
den otuktigas 6g on
vittna om det hordoms
begär hvaraf hjertät
år uptandt 23. den ky-
fkas, om et rent hjerta
35 f. ögonens begårel-
fe kommer uhder namn
affyndig Infta, i p:de
budet forbuden 260 f.

Önjkan öfverfte Preftens
i Gamla Teftamentet,
hurudan? 385. den bå-
ftaöfveretfolk?3B6ff.

UPSALA,
Tr3'ckt hos Direfteuren Johan Edmaiv.
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