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Lofver
hjerta

,

hans heliga Namn, Theras
Jovi Herran Joka glädje fig

.

,

§. 1.

Jag frögdar mig i Herranom och är
glad 1 viinom Gud. Med della orden tilkanna gifver Meflias och tillika med
honom Chrifti Biud eller Förfamlingen
fin hjerteliga tilfridsftällelfe, fin lyckJiga belägenhet, hqs Propheten Efaias,
c, 61
v. 10. Det har gifvits Menniikor hvilka intagne af fördomar förbundit idei forger och bedröfveifer, idel
tvång och befvarligheter med Chriftendomen och påftått at man fåfoni et rätt
Guds barn aldeles icke kunde öfverlemna fig lii nägon flags glädje och frögd
Horn. F, Voi, VH. St, 1, Aa
ja
:

,

,

,

:
,

4

ja, de hafva aldeles dragit Cg utur fina
medmennifkors fällflcap och åfyn uti vilda ödemarker, hvareft de nekat fig alla
beqvämligheter och tilbragt en den uflafle lefnad i hunger torft köld och tufende faror för at (fom de fäga ) genom
den fträngafte dygd utplåna fina föira
mifsgerningar och för at beklaga fma
brottfliga bröders obetänkfamhet, dårfkaper och förftvöelfer. Ho finner icke M.
Ä! at et fådant upförande utmärker en
fiags egenrättfärdighet ? Ho finner icke at
denna Lärobyggnad är falfk och orimlig.
Det öfverdrifna uti Religionen förtjenar
icke namn af Religion, Herrans ord
fom aldrig uphäfver vara naturliga behof
fåfom mennifkor, tillåter icke allenaft,
utan anbefaller äfven at på et olkyldigt
fätt glädja och frögda fig: utan en fådan munterhet är man ofta onyltig, altid obehaglig för fina likar; odi
väl Religionen någonfin äfkat det? tvärt
om,fäger en Salomo: Gläd dig du ynglmg
och lät dit hjerta gladt vara; Fred. B. 12.
intd är bättre an at en mtnmjka är glad
i fit arbete c. 3. och Hedningarnas Apoftel: Gladjens med dcm fom glade aro Rom.
12
15. Men fom ali ting kan mifsbrukas af den i fynd fallna mennifkan
få har den högfte Lagfliftaren fatt gränfor för vår glädje derföre befaller hän
ock i fit ord Frögda eda med bäfvande,
fa
,

,

,

,

,

,

:

,

;

:
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fl nemligen at J icke glädjen eder på
Religionens och Dygdens bekoftnad ja
den heliga Skrift gör en märkelig flulnad på mennilkors glädje och delar den
i lekamlig och andelig hvardera loflig,
hvardera nödvändig; dock har den fenare framför den förra et oändeligt företräde i anfeende tildes höga grund, heliga belkaffenhet och faliga påfölgd och
bör derföre altid förft efterfträfvas af förnuftiga varelfer. Den kallas frögd i Herranom glädje i Gudi och är juft den hvaraf Chrilti Biud Ikattar fig lycklig i de
anförda ingångsorden Jag jrögdar mig i
Hcrranom och är glad i nunom Gud. "Jag
"låter gerna den ifriga verldsträlen fätta
"ali fin glädje och tilfridsltällelfe uti fina
"lyfande flcatter, uti fina många ägodelar;
"jag frögdar mig i Herranom hän är mit
"alt mit högfta goda må den äregirige
"loka fin förnöjelfe uti matta loffånger, fom
"framtrugas af de fmickrare fom omgif"va honom jag är, glad i min Gud och
"Frälfare det är af honom allena fom jag
"hafver ali den ära och härlighet hvaruti
"jag är iklädd hän har uphögt mig; hvad
"förtroende hvad tackfamhet är jag icke
"honorn Ikyldig ? Hän är min Gud, hau
"är min och jag är hans fkulle jag då
"icke vara tilfrids Ikulle jag icke öfver"lemna mig til glädje ? Jo Jag frögdar
min Gud." Närvarande hei. Ottefängs
,

;

,

,

,

,

:

,

:

,

;

,

;

,

;

,

,
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Text

6

Text gifver ofs anledning at vidare utfödetta ämnet uti en chriftelig betrak*
teile lom flcal förellälla
ya

;

■De Trognas Glädje i Gudi.
§. 2. Glädje är en angenäm känfla f
Själen vid åtnjutandet af något verkeligt
godt, hviiken ofta utbrytcr i ord åthäfvor och gerningar. At linna nöje i laften och des utöfning kan få mycket rnindre få namn af en fann och rättfkaffens
,

glädje, fom detta nöjet fmakas med oro,
ätföijes af ånger, förvandlas i tårar at
glädja fig af jordilka fördelar, fåfom rikedomar äreltällen värdigheter och fädana föremäl fom på et behageligt och
obrottfligt fätt röra vara yttre finnen, är
i fig fjelf ofkyldigt tnen behofver jag väl
fäga edcr M. Alat verlden och de ting
fom i verldene aro ieke kunna fullkomJigen tilfridsftälla vår odödeliga anda ? Det
fordras i fanning hvarken vidlyftig underfokning eller långlig erfarenhet för at fin*
na fanningen deraf at alt jordifkt är vanlkJigt ovaraktigt och fåfängligt: och fkulle väl den glädje fom är blandad med
fruktan at förlora det goda man njuter,
förnämligaft och i fynnerhet ådraga fig
vår upmärkfamhet och efterfträfvande P
Det bör icke falla pä tänkande menni*
ikotp Dayids exeropel mi lära ofs, Da*
:

,

,

,

;

,

,

vidi
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vids tänkelätt må uplyfa ofs. Uphögd pl
en mägtig Konunga Thron hade har. upnådt den mad lyfande ära fom här i
dödligheten kan vinnas hän var rik, hade nog och behöfde intet än mer, hän
var ällkad af fina underfåtare fom haa
gjorde lyckliga fruktad af fina fiender,
fom hän alleftädes flog och förfkingrade,
få at en jordilkt finnad fkulle hafva trodt
at ingen ting mer älkades til den aldraftörfta lyckfalighet och at hans glädje
följakteligen var fullkomlig; men David
hade för uplyft och för hög fjäl at tanka få lågt hans odödeiiga ande kuode
ej raättas af ali den prakt och härlighet
fom omgaf honom, af alla de finliga nöjen fom hän hade tilfälle at aiutå haa
fant öfver alt brift och tomhet och obeftändighet hans fjäl hade et högre föremål for lina helgade begär, och det var
-

;

:

,

,

:

:

:

Gud

:

hos honom fant hän hvad hän an-

norftädes förgäfves fökte at derföre vara
i förening med honom at t}ena honom
var efter Davids tanka
utan fkrymtan
det mäff tilfridsftällande nöje.den ypperlla
glädje, Derföre fägcr hän ock Det är min
glädje at jag hdller mig til Gud, Pf. 73
28, Jag frögdar mg och är glad i dig
du Aldrahogjlc PC 9: 3. Men icke nog
;

,

,

:

:

,

härrned; hän upmuntrar ätven andra at
deltaga mi 6n glädie och fäger uti vår
hei, Text: Lofver Herrani hehga namn,

A 4

(när-
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( närin are Jrögder eder högeligeft uti Herrani hdiga namu) deras hjerta fom Herran
Joka glädje fig *); hvarmed hän gifver
tilkänna at grunden för mennilkors fanna och varaktiga glädje är Gud
och
at inga andra kanna verkeligen glädja fig
uti Gud än de fom alfvarligen frukta honom det aro de trogna.
3.
) Nomen bil Lux, Splendor; inde verbum bbft
,

,

,

,

,

quod in origine fignificavit fplendere ( ut etiam in
Arabismo ), in conj. Hitbp. fplendere facere fe
ipfuvt; quoniam Lux eft fymbolum lastitise, ut
obfervat Simonis in Onom. V. T. p. 231, hinc
Splendere'facere f e ipfum oh Ixtitiam f. facere ut
laetitia' fplendeat ex oculis h. e. vehementer laturi- Nos quoque in lingua nollra dicimus: glådjen
lyfer ur hans egon. Laetitia vero multis modis
crumpit; jam verbis, unde orta eft; notio gloriandi f. jaßandi; Cicero ut Synonyma conjungit
verba exfultare et jaäari, qui enim fe jaöiat,
ccrte laetus eft ob infigne quoddam bonum, quod
in fe invenit. Laetitia geftibus quoque declaratur,
qui fi fuerint iromoderati fpeciem infanorum
prsebere folemus hän är hänryckt, utom fig af
glädje noftratcs dicunt; hinc orta eft notio, iacris in oraculis frequens, infaniendt. Vox HQIP
in fubfequenti hemiftichio refpondet voci
rt
in antecedenti. Verbum HSET, quod i_, origine etjam lignificationem fplendoris habuifle docet Simonis in Lex. Hebr., denotare Icetari certiflimura eft. Praetulere tamen neicio qua
rationc, veteres omnes interpretes, ut &, ia.
centiores, notionem glonandi in verbo bbll
b. 1.; nobis arrifit fignificatio lastitiae generalini
fumta, conVenientior naturae rei et membrorum
parallelifmo nemini autem opinionem obtrudi=
,

:

,

:

jnus

noftram,

9
3- Ingen är okunnig derom at
med Herrans namn förltås Gud fjelf:
frögdas i Gudi befyder at kanna en Ijuflig och helig rörelfe i (jälen af fören-ingen
med Gud i Chrifto Jefu. For at kanna njuta en fådan bimmellk glädje, fordras at man förut (kai i en rätt omvändelfes ordning genom bättring och tro,
föka Gud. Deras hjerta fom Herran foka, glädje fig fäger David. Sa länge
mennilkans hjerta är fängfladt af fynden
och verlden få frågar hon efter Gud
intet : då är ögonens begärelfe, kötifens
begärelfe och et högfärdigt lefverne hennes glädje och fägnad, dit fyftar hela henries åtrå. Men då hon genom den Helige
Andes verkande med ordet, kömmit til en
§.

,

,

,

,

,

,

fullkomlig upväckelfe utur fyndalömnen
11 at hon med häpenhet och fafa fer död
och undergång för fig och fkulle aldeles
förtvifla om hon icke uplyfl af Evangelio blef varfe Jefum i hans blodiga
fömedring för Verldenes fynder; känflan
af hennes alt up til himmelen fligande
fynder, känflan af hennes brift och torftighet på dygd och Gudsfruktan gör at
hon längtar at framkomma til denna Frälfaren, hos hvilken finnes läkedom mot
fyndafaren hos hvilken finnes alt det andeliga goda fom hon hos Cg faknar. Nådenes
tager henne då likfom vid
handen och förer henne fram til Nåda,

,

,

,

,
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ftolen,
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fiolen och getiom den faliggörande trones uptändande nti hennes hjerta, förvandlar hennes längtan efter Jefum uti e£
verkeiigit ägande af honom och alla hans
falighets (kätten Det hjert'at, fom lorut
var et ohyggeligt nalle för mörkfens förIle, är nu ea helgad och behagelig boning för Himmeleas och jordenes Skapare för hela Verldenes Beherrlkare, för
den Treenige och Majellätilke Guden
det vilfefarande färet
fom förut flydde
mer
ifrån
fin
hetde och liklängre
ju
ju
fom fjelfvilligt kaftade fig i ulfvens käftar
är nu åter igenfunnit och hvilar förnögdt i Herdens famn den trogna Själen loker fin Jefum dageligen och ftundeligen, det är hennes ytterfta bemödan,

,

,

:

,

,

:

de

at

komma alt närmare och närmare i

förening med honom och at bibehålla fig
deruti honom lefver hon, honom dor
hon
uppå honom förtröllar hon: hän
äger hennes oinfkränkta förtroende hennes odelade kärlek: af honom har hon
tilbakas lif och falighet, ja, en himmel
påjorden. Nu —au har hon den aldraftörfta orfak til glädje och förnöjelfe. Det
:

:

,

var detta Guds och

Jefu inneboende fom

utgjorde den gudfruktiga Affaphs frögd
och tilfridsftällelfe, hvilken hän lalunda
uttrycker: Herre när jag dig hafver, få
frågar jag efter himmel och jord intet
oro mig än krppp och fjäl fgrfmäktade,
få
,

11
få aft du dock Gud min hjertans tröft
och min del.

V 4 Men denna glädie förutfärter
ock välgrundade kuntkaper o m det Högfia Väfendet. Det måfte ulan tvifvel vara tilfridsftällande at äga infigter i hvilka
verldfiiga vetenikaper fom helli; när ali
annan egendom kan beröfvas ofs, livilken
glädje at vårt uplylla förftånd är ofs öfrigt för at trölla ofs och för at til någon
del halla ofs Ikadeslöfa. Men uti della
Vetenikaper finnes en för märkelig btilf
at icke ådraga fig vår upmärkfamhet; de
liafva nemligen endaft för affigt at göra
menniikan lycklig på denna lidan om grafven ; men vi äro ju ock Ikapade för evigheten Hvad oändeligt värde har då icke Religionen, fom bereder ej allenall
vår timeliga utan äfven vår eviga lyckfalighet, fom lärer ofs på et tydeligare
och fullkomligare fätt kanna vår varelfes
och falighets Uphofsman. Hvilka lika
ämnen til glädje hafva icke dc trogne af
Guds höga egenfkaper ? Har hans allmagt
förmätt framkalla hela Naturen ur lit intet ,lä kan hän äfven förvandla derag
motgång i medgång deras ovänner til
vänner o. f. v. Har hans barmhertighet, genom upofFrändet af fin egen cnfödde Son,
ryckt det förlorade mennilko flägtet utur
,

,

-

des djupa förderf, få lärer haa äfven fåfon|
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en mild Fader förbarma fig öfver
fina barn och icke låta dem qvarblifva
uti deras nöd och ufelhet: Har hans vishet fatt hela Natuten uti en ordning
fom ingen kan fe utan at beundra och
vörda, få lårer hän åfven pä det halla
fätt llyra fina trognas öden och uti en
vifs ordning föra dem ifrån jorden til himalhjlades närvarmde och
naelen Ar
allvetande, få märker hän ej allenaft de
trognas lidande, utan äfven deras olkrymtade dygder hvilka ej Tallan aro okände
för verlden Ar hän hehg och rättfärdig
få belönar hän villerligen lina barns frornhet om ej i detta dock i det andra
Hfvet ; hans fanfärdighet gifver dem en
oryggelig vifshet derom. Det är da icke
utan (kai fom de trogne glädja Cg i Gu>
di. Det var denna kunlkapen om Guds
höga fullkomligheter, fom gaf den frornme Job fin enda gladie och tilfridsftällelfe under alla fina plågor Jag vet,
fäger hän at min förlojfare lefver och hän
jkal pä fijlone upväeka mig aj jordene: och
jag Jkal fedan med de{[o mine hud omklädd
varda, och fkal i mit kött Ja fe Gud ;
honom Jkal jag mig fe och minä egon Jkola
Jkäda honom och ingen annan. Jobs ig.

fom

,

:

,

:

,

,

:

,

5. Ju fallare de trognas förening
är med Gud i Chrillo Jefu, ju ftörre
kunlkap de hafva uti Religionens höga

fannin-

4-
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fanningar ju mera ärfarenhet de äga uti
fin chriftendom ju ftörre ju ädlare och
fulikomligare blifver ock deras glädje.
Denna glädje kan med rätta kallas en
helig glcdje ty den har fin grund uti
Gud fotn til fit väfende vilja och gerningar är vida fkild ifrån ali brottflighet,
ali orättfärdighet: den njutes af dem s
fom genom Guds Andes medverkande hellitä fig om en dagelig helgelfe den förnöjelfe, fom åtföljer en oikrymtad Gudsfruktan et alfvarligt och otvungit upfyllande af Reiigionens fordringar är öfver
ali jemförelfe med de nöjen fom verlden har at gifva jag beropar mig på
)

,

;

,

;

,

,

:

,

,

,

:

edra egna famveteh | trogne Guds Barn!
hvilken ren och gudomelig tilfridsflällelfe kannen J icke inom edert bröft då J,
efter en hård flrid rned edra brottfliga
bcgärelfer edra fyndiga luftar änteligen
med Jefu hjelp hafven vunnit en härlig
feger P Med hvilken himmelfk glädje prifen J icke honom fom billått eder at
vinna den ena fegren efter den andra öfver edra andeliga fiender ?
Denna glädjen är ock vifs: den är ej bygd på få
flippriga grundvalar fom de ogudaktigas
glädje, hvilken vid förlla florm blifver
vacklande och vid des minfta häftighet blifver aldeles omftörtad och giord
til intet
nej de trognas glädje är
,

,

,

,

,

,

:

bygd på deras otvifvelaktiga

föifäkran
och

4
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C

ooh öfvertygelfe om Guds nåd och vänfkap för Chrifli förfoning och rättfärdighet fku! den de genom trona anammat
och fig tilägnat. Sjelfva fakens natur taiat härom at utan famvetes tvekan och
motfägelfe veta fig hafva en förfonad Fader i himmelen at veta fig vara den
högfle Gudens kara barn forn hän på et
umärkt fätt lofvat belkydda, ledfaga bevara och välfigna
hviiken ofelbar tröfl
och hugfvalelfe, hviiken vifs frögd och
hugnad Ikal icke denna tanka ingjuta i
fjälen ? Hvad var det fom gaf Paulus
fl rnycken frimodighet under fina bojor
och föifmädelfer för Chrifli fkul ? Utan
tvifvel den glada öfvcrtygelfen at Jefus
var hans vän at himmelriket hörde honom til
Jag är vifs derpå fäger hän,
at hvarken död eller lif, eller änglar eller
,

:

,

,

,

;

,

,

:

,

vårom Herra Rotu. 8
förjladömen
Denna glädjen är ock varak38 39.
tig. Ingen jordiik glädje kan upgifvas,
-

:

-

,

,

fom icke är underkaflad förgängelighet ;
men de trognas glädje är af en helt annan befkaffenhet
des föremål är den
oföi änderlige och evige Guden; derföre
kunna de ock hoppas at dcras glädje
icke fkal afbrytas och uphöra få länge de
ftå i nåden få länge hugfvalelfens Andc
bor uti dem ja, deras glädje här i verlden är icke annat an en förfmak och begynnelfe til den glädje fom i högre grad
:

,

:

fkal
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ftal gifvas dem/i himtnelen pä Guds hägra hand evinnerliga. Men fägen JM.
Å! ärfarenheten intygar at de trogne här
i, tiden måfte vidkännas många forger och
motgångar, ja, fjelfva Herrans ord medgifver at de genom mycken bediöfvelfe
måfte ingå i Guds rike huru är då deras glädje varaktig ? Det häoder vjfferligen at Guds barn och Jefu efterföljare
måfte bara Jefu kors här i verlden. Men
om [ tron, at de derunder äro beröfvade ali tröft och hugfvalelfe ifrån himmelen få bedragen ] eder ganflca mycket: desutom är det icke at göra deras
deras tilgifventro och förtröftan faftare
het och kärlek til Gud mera brinnande,
deras dygd och Gudsfruktan oryggeligare och fölgakteligen deras tilkommande
härlighet få mycket ftörre, fom deras
himmelftce Fader låter vidrigheter möta
dem ? och äro icke defle förmoner för de
trogna det rikafte ämne til en verkelig
tilfridsftällelfe til en varaktig förnöjelfe i
Gudi ? Peiföre fäger ock Apoft. Jacob
Mine bröder! häller det för ali glädje
när J fallen i mångahanda freftelfer Jae.
jfr. Math. 5: 11, 12; Ebr. 10:
i: 2.
Pet. 1 6-8. Ja, Apoft. Paulus
1.
34
fom ej hade mindre uplyfning i andeliga faker, fäger, at de trogne, ehuru be*
dröfvade äro dock altid gladeär 2 Cor. 6:
uti ofägeli10, och «m fig fjelf: jag
ga
,

;

,

,

,

,

,

:

:

:

,
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ga glädje i ali vår bedröfvdfc c. 7 4. Til
denna beltändiga glädje upmuntrar hän
alla trogna Irögder eder i Herranom äitiä och dter fäger jag frögder eder Phil.
De trognas glädje i Gudi är äf4:4.
ven nyttig och Jalig, När verldens brottfliga nöjen förveka vara feder, inföfva ofs
i känflolöshet för vara nöcllidande bröders
olyckor, komma ofs at glömma Gud at
hata och förakta Gud famt få medelfl;
bereda vår timeliga och eviga olycka få
gör glädjen i Gudi at vi mer och mer
befäflas i det goda Chrifti ok blifver ofs
luftigt och hans börda lätt: vi blifve mer
och mer öfvertygade om Chriftendomens
möjelighet om vifsheten af Guds löftens
fullbordan på ofs vi få
en
öfvernaturlig ftyrka at emottaga det lidande fom vår ypperfte van i Himmelen finner för godt at låta ofs genomgå
at obrottlligen och dageligen vandra på
den väg fom drager til lifvet.
:

:

,

,

,

,

:

,

,

:

,

6. Men det är tid at Auta, Jag
har taiat för litet för de ogudaktige; och
til äfventyrs ta!åt\ man aldrig nog för
dem, de kunna i fanning fåfom fådana ej
begripa huru man kan vara glad midt under bedröfvelfen. Omvänden eder J ogudaktige foken Herran, och edert hjerta
fkäl fmaka det fötafte nöje, denfullkomligafte glädje. Men jag har taiat för mycket
,
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trogna och Guds barn: de
kanna bättre af egen ärfarenhet fanningen och faligheten haraf, än jag kunnat
den befkrifva. Det vil jag endaft tillägga och förmana at J icke kätten hela
eder Chriftendom uti Ijufliga rörelfer i
fjälen de kunna faknas men den verkdiga förnöjelfen i Gudi icke ehuru än
Herfen för några ögnablick fkulle fördölja fig ora f ftundom kannen en öfverflödande glädje uti edert hjerta, få tagett
eder i Jefu namn til vara för andeligt
högmod fotn kan bereda et äfven få
hafligt fom olyckligt fall utur nåden.
Hallen eder fafte vid Gud, vid hans
oryggeiiga löften vid hans faliggörande
ord, och frögden eder få med bäfvande;
lefven uti en dagelig bot och bättring:
glädjen i Gudi uphäfver icke den andeliga fattigdomen fom bor vara ofkiljaktig ifrån eder få länge J ären här i dödligheten den uphäfver icke den dageliga fyndaforgen fom är få nodvändig i
anfeende til vara dageliga brifter och
ofullkomligheter, i anfeende til vår ftundeiiga Ikröplighet. J kunnen deltaga uti
jordilka nöjen; men kommen altid ihog
at äfven den ofkyldigafte glädje är brottflig, när den njutes utan mått och i
otid. Religionen dygden och famvctet
väre de rådgifvare, fom J hören med upmärkfamhet, lyden med välvilja! Guds
Horn. F. Voi. VH. St. i. li
frid

ket för de

:

,

,

:

,

,

,

,

,

~

,
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frid fom öfvergär alt förllånd förvarc
edert hjerta och edert finne i Chrifto
,

,

Jcfu !

Ärrien,

HÖGMÄSSAN.
Text. Pfalm. 92

:

5.

Herre du låter mig gla.deliga fjunga
cm din verk ; och jag berömmer dina
händers verk.
§.

1.

W. Å! Jag upträdcr i dag på det-

ta Herranom helgade rum med tvänne
ftridande känflor i fjälen jag är både
glad och bedrofvad. Så hugnande det
vifferligen å ena fidan är at finna det
vårt Tidehvarf onekeligen äger ftörre uplyfning, vidfträcktare kunfkaper an alla
de föregående; få fmartande måfte det
ock å den andra fidan vara at fe det
denna uplyfning har få liten inflytelfe
och verkan på federna. Hvart jag vänder mig i vetenfkapernas rike finner jag
med glädje det utmärkta företräde fom
vi äge framför vara Förfäder: ja, fjelfva Religionens dyra och heliga fanningar
:
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gar hafva vunnit horre ljus, mera klarhet; men behört och hapen faknar jag
en önfleael fiugt af alt detta jag faknar
en verkeiig lyckfalighet, de få länge efterlängtade bättre tider. Om jag ägde
mindre aktning för vetenfkaperna och den
u-plyfning de utbreda, Ikuile jag önfka
mig vara i den äldre verlden, der maa
med intkränktare kunfkaper gaf Gud en
alfvarligare dyrkan Religionen mefa aktning dygden horre väi de der man med
mindre beiefvenhet och tärre höflighetsbetygelfer ägde horre redlighet i hjertat,
mera mening med fina ord fäkrare pålitelighet i fina löften. Men kanflee jag
går för långt i min ifver ? Jag torde til
åfventyrs öfverfkrida gränforna af det fanna och verkeliga ? Kattoni då några upmärkfamma blickar på vårt uplyfta Tidehvarf. Hvar är den ädelhet i tänkefättet, den alfvailamhet i federna, den lladga i lefnaden fom borde åtfölja det ljus
vetenfkaperna uptändt? Känner man Gud;
hvar är da hans dyrkan ? Hvar tilbeder
man honom i heligo prydning ? Bör jag
fäga at det fnaratl tker i den låga kojan,
dit den horre uplyfningen ej ännu hunnit tränga? Måfte vi icke ärkänna at egennytta äregirighet, trolöshet och flygtighet har mer än någonfin tilförene intagit de Hellas bröh ehuru villa grofva
lafler, kan Ike, blifvit fäilfyntare ? Men
.

,

:

,

,

,

,

B

2

väre
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väre det långt ifrån mig at fäga det vetenlkaperna vallat det on da'; tvärt om
jag är öfveitygad derom, at man utom
högre kunlkaper, aldrig kan upnå någon.
högd uti dygdens fanna utöfning. Nej
fkufden ligger hos den brottfliga mennifkan fom tyckes blifva mer och mer
flygtig mer och mer fäfta fig vid det
joiditka och Gnnliga. Mit hjerta blöder
vid åtankan deraf at man få illa använder fin uplyfnmg, fina kunlkaper. Är
det icke få M. Å! at månge ibland ofs
använda fin vähalighet at göra Religio,

,

,

,

dygden och goda feder ofmakeliga ?
Är det icke fant, at mången ryttjär fic
fnille och infigter at uphöja och förguda
fina medmennifkor och deras förrättningar, under det at det högfta Väfendet
och des dråpeliga gärningar antingen lemnas i glömfka och förgätenhet
eller med
gäck och begabberi vanvördas och ohelgas ? Kunne vi neka at månge utvälja
det låga
det vekliga det laftfulla til
ämnen för fina loffånger? Och är vai et
fådant upförande värdigt et uplyft Tidehvarf? Det är brottfligt för tänkande
varelfer, ftraffVärdt för chriftna mennifkor. Et hek annat finne ägde den ftore Konungen David. Med et uplyft förftånd förenade han et varmt hjerta för
Religionen. Uplyft genom tätä betrak-*
teller öfver naturen om Skaparens allnen

,

,

,

,

magt

4*
iftagt och vishet

■)

si

(

4''

me n ännu mer genom
uiden uplyft och öfvertygad om hans
godhet och barmhertighet, om bans oinfkränkta ratt til vår dyrkan tilbad och
vördade hän honom låfom fin varelfes
och falighets Uphofsman. Förtjuil af da
fkapade tingens mångfaldighet och fkönhet, af den fynliga veddens ordning och
prakt, uphögde hän ofta fin röft for at
lofva Naturens Herra och hela veddens
Beherrlkare: hän upmuntrar äfven fina
medmenniikor at förena fig med honom
för at prifa den Allsmägtige och Barmhertige Guden, fom nti Naturen och Nåden vift fig få llor och Majellätilk LoJvtr
fäger hän nti Pf. 150: 2, Herran
drapdiga gärningar. Detta tilhans
för
fammanstagit med det fom hän i vår hei.
Text yttrar, gifver ofs anledning til följande chrifteliga betraktelfe
,

,

:

,

:

Gnds dråpeliga gärningar uti Naturen och Nåden, det värdigajle ämne för en Chrijlens betraktelfer och

loffånger.

Votum

!

David fäger i vår hei. Text:
gladdiga fjunga om din
och jag herömmer dma händers verk
B 3
fom
2.

Herre du Idter mig

vtrk

1

,
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fom närmare efter grundfpräket torde fålunda kanna gifvas Du frögdar mig
Herre / genom dma gärmngar jag fjunger
med et til/ridsfiäldt hjerta om dma händers
verk, Med Guds händers veri påfyftas här
egenteligen Jaans dråpeiiga verk uti Naturen
eller de ftapade tingen, fom på
det tydeligafte fätt predika för ofs ora
Skaparens allmagt och tnånga af bans
öfriga fullkomligheter: det ord åter fom
i Hebraeilkan fvarar emot gärningar är
inera vidfträckt och innefattar ej allenaft
fkapelfens verk, utan äfven Guds förfyn regering och nådeförrattnmgar til
den i fynd fallna mennifkans uprättelfe
och den förlorade ialighetens återftällande deffa Guds dråpeiiga gärningar voro
de ämnen fom ådrogo Cg Davids upmärkfamhet hvaröfver hau anftälte heliga och upbyggeliga betraktelfer, med
hvilka hau på et värdigt fätt förnögde
fin vetgiriga fjäl och hvilka hän valde
til föreöiål för fina loffånger j de aro
:

:

,

,

:

,

,

*

;

ock
Nomen
ufurpatur non tantum de operibus Dei in Natura, fed etjam in Ecclefia,
Stockii Lex. Hebr., Verbum
duplicem
quoqne hanc fignificationem ehtinet; quod ad
priorem adtinet, nullum eft dubium quod ad
pofteriorem, infignis eft locus Plalm. 74: ia.
cum quo conferri meretur Hiob. 7: 20, übi
adeft notio placandi.
in Piel, übi figniCcatio intenditur, notat ex tuta corde Jutilan

)

;

vn

»
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ock i farming de aldraanftändigafte for
en Chriften. Då jag med detta ämnet i
dag tänker underhålla eder andakt M. Å!
få önlkade jag at med ali den ftyrka och
värdighet, fom des höghet älkar, kunna
framftälla det; men jag bekänner öppenhjertigt min fvaghet; ockfå är det icke
möjeligt, at, på den korta ftund fom vanligen användes til betraktelfer på detta
heliga rum, utföra det til hela fin vidd;
jag måfte derföre inlkränka mig inom
några af de aldraallmännafte omftändigheter fom hit höra, och (kai Ikatta mig
högft lycklig om jag derigenom hos eder
M. Å ! kan upväcka en tilbörlig vördnad
för Skaparen och hog at föka en vidfträcktare kunlkap om hans dråpeliga
gärningar, fom vilferligen förtjena at väl
kannas.
,

§• 3’ Ja S tager det för gifvit (fåfom
jag ock bör hos et förnuftigt och chrifleligt folk) at ingen ibland eder är nog
oförftåndig at tro verlden och de ting
fom i verldene aro hafva gifvit fig fjelfva
varelfe eller tilkommit af en flump och
händelfe. Deras ordning prakt cch mångfaldighet aro onekeliga vedermälen deraf,
at de aro danade af et oändeligen vist
B 4
och
,

lata voce canere, alttrius
Stock. 1. c.

knefida deprcedicare.

4*

24

)

C
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och mägtigt Öfverväfende, fom ock värit
til förr än de alla. När de oförftåndiga
fcreaturen hafva fina ögon fäftade vid jorden allena f å är det den förnuftiga mennifkan förbehållit at äfven kunna uplyfta
dem til Himmelen för at fe hela verlden
i fit fammanhang och derutaf fluta til
Verldens och Naturens Uphofsman. Och
M. A! hvilka majeftätiika bevis til Skaparens fullkomligheter gifver ofs icke Himlarymden ? deruti blifve vi varfe oräkneliga Horre eller mindre kroppar, fom antingen hafva eget eller lånadt ljtts och gifva ftarkare eller fvägare fken ifrån fig:
en del af dem äro ftillaftående, andfe ater
fullborda på viifa tider viffa omloppsbaner :
de hafva alla lit viifa och afrr.ätta afftånd
jfrån hvarannan och aro alla nyttiga, om
icke för ofs, dock för andra Pianeters innevånare. Kunne vi med upmärkfamhet betrakta Solen utan at intagas af vördnad
och kärlek för vår Gud, lom gifvit ofs
henne. Det är likfom vi fkulle förlora
något af vår munterhet, när hon infvepes
i moln: och huru giädjas vi icke när
hon åter vifar fig för ofs, för at både lyfa och väima ofs ? des ljus och varme
är fullkomligen lämpadt efter vara behof
och beqvämligheter. Alla djur behöfva en
dagelig hvila för at återhämta förlorade
krafter; detföre doljer fig Solen under
,

,

,

•

borizontcn på nlgra timar,

at

vår hvila
£kal
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flcal blifva angenämare wår fömn fotare;
ooh omväxlar fåiedes på et behageligt
fätt dagar och nätter äfven fom hon om*
växiar år och årstider. Vi äre vilferligen
fkyldige vetenfkapernas idkare mycken
tackfägelfe för det de med ftörfta roöda
fökt utforlka och lära ofs kanna verldsbyggnadens ofanteliga vidd, de himmelöta
kropparnas florlek ordning antal och befkaffenhet; men vi böre ock använda della
och andra underrättelfer och uplyfningar
til Guds äras förhärligande, til vår upbyggelfe och förbättring, Ja M. Å huru
inycket hatve vi ickc at beundra uti den
fyniiga verlden ? de himmelfke kropparne
aro alle tillika med jorden uphängde på
intä, fom Job fäger (c. 26: 27.); och likväl falla de icke utur lina rum hvarföre hafva en del chkeirunda omloppsbaner en del af annan befkaffenhet ? hvad
är forn gör at de icke fiadna i fit lopp,
eller taga en annan väg ? hvarföre flöta de
icke på och förllöra hvarandra då deras
omloppsbaner gä igenom eller aflkära
hvarandra? Sannerligen M. Å! den fom
icke häruti blifver varfe Guds allmagt och
vishet, är lik en man fom med feende
ögon pnder middags-folens ljus famiar uti
et tjockt mörker.
,

,

,

,

:

,

,

,

at

§. 4. Men Jag hafver ännu rnycket
fäga eder M, Å ! Jag fkyndar mig derföre
i.i g
til

ty
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<äj/>-

til andra föremå!, fom aro närmare innom vår fynkrets
och fom kunna fattas
kannas
flere af vara yttre (ingenom
och
nen jag menar Guds dråpeliga gärningar
på det klot vi bebo. Luften fom oragifver vår jord bör då förft ådraga Cg
vår upmärkfamhet et element M. Ä !
hvilket Hkfom gifver lif och rörelfe åt he«
la naturen. Luften bidrager til alla örters
växt och mognad. Och hvad vore menuille or och djur den förutan ? de kunde
ju icke draga andan och fåledes icke lefva många ögnablick. Luften tryeker de
jordifka kropparna med en faft otrolig
tyngd och kraft; men denna tyngd är
ockfå högll nödig, ty eljeft fkulie de kaftas utur Gn ordning under jordens beftändiga omhvälfning. Luften fättes ofta
Uti den häftigade rörelfe, forn vi kalle
ilorm ockfå är denna rörelfe af högfta
nödvändighet; ty den förutan fkulie luften förgiftas och mörda alt fom lefver på
jorden at förtiga mångfaldiga andra förför at fpa*
inåner fom jag ej får
ra tid at flera betraktelfer.
Hum (for bar
icke Naturens Herre vift Cg genom luftens
danande ? böre vi icke vid hvart enda an*
detag ptifa lionom för hans majeftät och
godhet ?
,

;

,

:

,

;

,

,

§. 5. Vi få nu fäfta vara ögon och
tankar på den jord fom vi trampe, Jag
bor-
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borde im belkrifva hennes afftånd ifrån
de andra himmeKka kropparna, hennes
ftorlek dageliga och årliga rörelfe m. m.
fåfom ojäfaktiga bevis på det Högfta Väfendets alltnagt och vishet; men fom detta älkade ftörre vidlyftighet för at kunna
någorlunda begripas, än vår tid tillåter
made jag noja niig med at blott hafva
nämdt det, för at gifva anledning åt eder
vetgirighet til vidare kunlkaps fökande uti
et ämne fä värdigt eder upmärkfamhet.
Ytan af jordklotet är pl et högft vifligt
fätt danad och indelad. Om den vore öfver alt flät, få kunde den på långt
när ej rymma få ftort antal af djur och
växter, fom nu, då den är ojämn, at icke
nättinä mlnga andra häraf flytande for,

,

—■

,

delar

;

hum angenäm är ock icke den be-

ftändiga omväxling af höjder och flätter,
af berg och dalar, fom vi nu fe för vara
ögon ? icke mindre nyttig och behagehg
är omväxlingen af haf, Ijöär, floder
flrömmar och bäckar fom öfver alt och
på tufende fätt genomlkära jordytan. Det
ftora Veridshafvet intager de lägfta och
tillika de ftörlia liällen af vår boningsplats, och dit flyta alla de öfriga dock
varder det icke des fullare fäger Salomo
(Fred. B. i; 7,); icke eller blifva ftrom,

,

,

marna uttorkade

:

och huru Ikola vi för-

ftå det? Märkom Guds aldrig nog beprifeliga förfyn uti Naturens danande ! dage-

ligen
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ligen och ftundeligen updrifvas genom
varman utur hafvet (äfven fom floderna)
et oräkneligt antal fina vattenpartiklar eller
ångor hvilka uti luften iamlas til moln
och när de få fmultit tilhopa at de blifvit tyngre an luften, få falla de åter ned
uti droppar och rägn för at upfrilka den
torra jorden gifva dricka åt djuren vatten
fom åter gå tilbakas uti hafat floderna
vet
hvarifrån de kömmit. Utaf deffa
molnens fammanftötande upkommer det
majeftätifka och förfärliga dunder i fkyn,
fom vi kalle A/ka; och hör icke den, då
des ftora nytta äfven betraktas\ med (käl
föras ibland Guds dråpeliga gärrjingar i
Naturen ? förijenar den icke vär upmärkfamhet ? huru uppenbarar icke Gud harigenom fin härlighet ? det var åeta Guds
dråpeliga under fom David få ofta tog til
föremål för fina heliga betrakteiitr för de
loff ånger hvarmed han uphogde Herran
Zebaoth. jfr. Plalm. 18; 29: 27: m fl.
Men ännu en hithörande mäikvärdighet
ali ting uti naturen måfte vara i lörelfe
eljeft blir det bortfkämt och til fit andamål otienligt. Likafä med vattnet. Genom ftrömmarnas lutning är det uti dem,
genom befländigt rinnande
i en nödig
rörelfe men Verldshafvet icke få. Stor.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

;

niarne upröra det väl til en del
äfvenfom de otaliga djur, fom deruti k räkä;
men det fisulle, ändå icke kunna emotftå
,

för-
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förmttnelfe, om iclce den Allvife Skaparen gjordt det få falit och fcittert, at det
ej kan angripas af röta. Ockfä förtjenar
det en e] ringa upmärkfamhet, . at allenaft
lött vatten utdunftar utur det falta hafvet.
Är icke Naturens Herre ftor och tiibedjansvärd ? vi kunne i fanning aldrig nog vörda
och tacka honom.
§. 6. På jorden förekomma naftan
oräkneliga flags kroppar; fomlige hafva
hvarken Hf eller känfla, fåfom Stename:
andre hafva et flags lif, men icke känfla,
fåfom Växterna andre åter äro begåfvade
med lif, känfla och friviiiig rörelfe, fåfom
Djuren. Stenriket hyfer få många märkvärdigheter och medförer få mycken nyttä för
vår jord, at det bar et dråpeligt vedermäle
af Skaparens hoga fullkomligheter. Härifrån har man de mångfärgade. och mångkantade ädla ftersar, fom med.-få mycken
ifver efterfökas af de arma dcsdeliga. }ag
önfkade at de efterföktes mindre af fåfängelighet, än af begär at beundra Guds all;

Hvarifrån hafva de fina färgor ?
hvarifrån hafva de (äfven fom Cryftallerna) fina -många kanter ? ja fvarar man
deras partiklar, hafva då de ännu voro
flytande haft den egenflcapen at fätta fig
i fådana reguliera figurer fom de nti äga:
det är fant ; men hvarifrån hafva då deffe
partiklar fått denna förundransvärda egenfkamagt.

,

,

,

,

,
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måfle vi icke alle med en mun
det är ifrån den Majeftätifke
?
Hvilken beunUphofsman
Naturens
drar icke magnetens högft befynnerliga egenlkap at utmärka polerna och väderftreken ? vi fe uti honom, äfven fom många andra ting, verkan och nyttan, utan
at kumia utforlka orfakerna
och mahan
med fkäl föras ibland Naturens hemligheter.
Utur bergen hämte vi Metallerna
fom på et få utmärkt fätt gagna ofs i v|r
hushållning och handel: huru många färfkildta ftenarter tjena ofs icke til de vackrafte och varaktigafte byggningsämnen til
de fnyggafte och haita husgerådsfaker ?
Görom ofs M. A! icke ovärdiga til ali
Guds godhet detigenom at vi med känflolöshec öfverfe hans dråpeliga gäfningar,
flcapen

?

bekänna

at

;

,

,

fom hän likfom utbredt för
fin ära och vår lyckfalighet.

at

belrämja

§. 7- Växtriket bör nu komma under
vårt fkärlkådande och betraktande. ,Hvilken härlighet, hvilken prakt, hvilken rikedom möter ofs icke här på alla fidor!
Är det väl
för en tänkande väreile, at, lik det oförnuftiga djuret, öfverfara de blomltrande ängarna, de löfrika parkerna hvaräft Naturen framftäller
fig få Ikön och intagande utan at vända
dna tankar på det Väfendet, fom här nedlagt f å mycken magt, vishet och konft
,

,

,

utan
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utan at upfända honom en enda tackfam fuck ? Nej dugudlöfe! tag up denna
blomman fom du lå vårdlöft trampar, betrakta henne, hcm {kai predika för dig
du fkal
otn den Guden, fom du föraktar
blygas öfver din förmätenhet och brottflighet hon fkal vifa dig en fägring, forn vida öfvertiäfFar den rika purpui och glants,
forn omgifver jordens Konungar; jfr.
Orn jag Ikulle M. Å!
Matth. 6; 29.
här anföra alt hvad fom kunde fägas ora
örterne til uphöjande af Skaparens fullkomligheter få Ikulle jag icke liuta i dag
jag vil derföre endaft i korthet nämna
några af de vigtigafte omfländighcter häraf, Träden och växterna hafva vifferligen
et tlags lif; de behöfva derföre föda, Deras trådlika rötter fom utflräcka fig åt
,

:

:

—

;

,

,

alla fidor, aro at anfe fåfom rounnar
hvilka fuga til fig närings-faften utur jorden.
Denna närings faft upftiger uti trädet
genom de fina rör fom aro emellan fafringarne befordrar des växt, alftrar blad,
blommor och frugt det öfverflödiga utdunftar antingen genom grenarne och
bladen eller går åter genom trädets bark
ned i jorden igen. Kan man nog förundra fig öfver Skaparens vishet ?
Men
lif,
för at bibehållas vid
behöfva ock
at
fig
växterna
röra
och at likfom andas
friflc luft, detta fker förnämligall genom
bladen: man fer tydeligen at träden
,

-

,

,

:

fnart

■fy

)
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fnart förlora fin trefnad och växt tillika med fin fkönhet och prakt, då de inneflutas i et tiltäpt rum ehuru de eljeft
ftå i god och muftig jovd,
Huru märkvärdig är icke örternas fortplantning ?
Häruti förekornma tufende faker fom förkunna Guds dråpeliga tililäilningar: t. e»
viffa örier växa i vatnet; men då blomningstiden infaller, uphöja fig blommorna öfver yattubrynet för at göras frugtbara de flefta blommor äio utflagne ora
dagen, men til naften fluta de fig åter
tilhopa ( fomliga altid på en vifs klocktima ) på det at daggen och köiden icke
må flcada frömjölet. o. f. v.
Hvilken
befynnerlig olikhet råder icke uti växterna ? Då nätings faften i det mafia är lika för dem alla, få tyckas de ock alla
böra blifva lika; men det är icke få:
uti et och famma climat, uti en och
lamma jordmån upväxer den ena örten
til et högt träd; den andra åter til en
låg planta: den ena får den figuren;
den andra en annan: den ena bar fina
färlkildta blad, blommor och frugt- den
andra fkiljes derifrån på tufende fätt.
Näft den allvife Skaparens en gång meddelta kraft, beror detta på fröet, fom
uti fig innefluter hela den tilkommande
plantan hvilket man med beväpnade ögon icke få otydeligen kan blifva varfe.
Växternas förökelfe är äfven få ftor fom
för,

,

,

:

-

,
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fömndransvärd: en del träd och örtef
hafva millioner, ja naftan oräkneliga frön,
hvilka för at kunna få mycket lättare utfpridas hafva utaf den allvife Naturens
Herre blifvit begåfvade med dun vingar,
hakar, m. m.
Örternas ftora antal
bör fätta ofs nti en angenäfn beftörtning»
Huru många färflcildta arter och flag gif*
vas icke ? Da nyttan af en ftor del är
ofs bekant, och vi uti den öfriga NatU'
ren icke finne något förgäfves flsapat* fa
måfte icke eller här vara något onyttigt.
Hvilken öfverläggning och förutfeende
hos Skaparen fratnlyfer icke afven deruti,
at alla della växter icke fratnkomma,
blomma och mogna på en gång j utatl
den ena förr den andra fenare, flat
hvarje årstid hafver fin prydnad fin förmon. Min Gud ! hvilken vördnad hvil»
ken tackfamhet finner jag mig icke vara
dig af alt mit hjerta Ikyldig, när jag
betraktar dina dråpeliga gärningaf uti
växtriket fom är en outöfelig kalla af
din godhet. Ja, M. Å! öpnen edra Ögon j här hafva de flefta djur fin föda t
här hafva vi rnennilkor naftan alt hvad
vi behöfve til lifvets uppehälle, beqvämlighet och nöje. At nu icke tala om de
lufendtals växter, fom med lina präkti*
ga blommor fägna våra ögon, med lina
behagellga ångor förnöja vår lukt, med
lina Iköna frugter tilfridsftälla vår fmak ;
Horn, F, Voi, VII, St, i, G
st
,

,

,

,

,

,

,
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fortiga Ikogarnas mångfaldiga nytta ?
at icke nämna om de många örter, fom
tjena ofs til läkedom, få hafve vi ock
andra förnödenheter utur växtriket och
det ofta utan någon tilredelfe; ty man
har viffa växter fom gifva mjölk, vatien,
vin mjöl talg vax, honing, focker,
flere flags husgerädsfaker, men ännu fleat

,

,

,

re fom genöm konit beredas til vår nyt-

Kan jag förbigå det hufvudfakeligaat vi nemligen härifrån hafve vårt
dageliga bröd i fit egenteliga förftånd.
Hvilken förfkräckelfe utbreder fig icke
öfver verlden, hvilka tåreftrömmar utgiutas icke, när den Alsmägtige, för at
uppenbara fin vrede och hämdkräfjande
tättfärdighet, tilfluter himmelens fenfter,
at det icke rägnat på jorden och at fölgakteligen inga örter kunna komtna fort
och ingen läd växa; vårt kara Fädernesland har nyfs, jag kan ej nämna det
utan oro
haft en bediöfvelig ärfarenhet deraf: man må förklara det genom naturliga orfaker, eller på hvad

ta.

fte,

,

fätt fom halit, få blir ändå flutet det,
at det är Guds finger och en fölgd af
hans Förfyn
må denna tuktan lända
ofs til varning at icke träda hans ära
för när, icke förfumma hans nåd, icke
förakta hans långmodighet! å andra lidan M. A ! hvilka ämnen til glädje och
frögd, när Herren uplåter himmelens
:

fen-

4*
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fenfter och gjuter välfignelfe neder til»
fylleft fom vi nu lofvad väre den Hög»
fte evinnerliga ! dageligen funnit och fin»
ne för vara ögon i delta år. Hvad äre
vi ufle fyndare, at Herren i nåder fett
til ofs och välfignat ofs med en få rik
fkörd! fannerligen M, Å! den fom icke
är på det omalle rörd af denna den Alsmägtigas godhet och icke med både ord
och gärning tackar honom hän vifar
huru afvogt hans hjerta ännu är emot
Gud ja, jag hade få när påftått, at
hän vore värd at utkaftas utur menni»
fkors famfunds
,

,

,

,

;

8. Jag borde, må (ke, icke mer
mifsbruka edert tolamod at höra mig;
men då eder upmärkfamhet tyckes gifVa mig en tyft tillåtelfe at tala längrd
och ämnets värdighet, hvaraf jag tilftår
mig fjelf vara högft intagen tjenar mig
til en flags urfäkt, få vil jag ännu anföra flera märkvärdigheter nti Naturen j
måtte det (ke til Guds ära och eder upbyggelfe ! jag (kai föka at varh ännu
kortare än hittils. Det aro då Guds dråpeliga gärningar nti Djurriket fom nu (kola
uptaga vår upmärkfamhet. Här M. Å !
här är det fom den Majeflätiike Guden
efter vårt begrep vifat fig (lörft, Naturens Herre har icke behöft följa det vi
kalle reglor: et befynnerligt prof derpå
C a
haf,

,
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hafve vi uti de varelfer i hafvet ( Zoophyta), fom uti fig likfom fammanbinda
alla tre Naturens riken; ty de beftå af
et ftenaktigt ämne, växa och blomftras
fåfom örterna, hafva lif och en flags rörelfe fåfom djuren,
Hela djurriket
kan, äfven fom hela naturen anfes fåfom en kedja ty ifrån de ftörfta djuren
til de minfta är en fådan öfverensftämmelfe och fammanhang, at de närtnafte
flägter och arter föga fkiljas ifrån hvarannan; och om vi kände dem alla, få
fkulle det naftan vara omöjeligt at utftaka några gränfor emellan flägterna, få
aldeles gå de likfom in uti hvarandra.
Hvarje länk uti denna kedja är af ytterfla nödvändighet: de bero få af hvarannan at om en blefve borttagen, fa fkulle deraf upkomtna den aldraftörfta oordning, Jag vii uplyfa detta med et exem»
pel om rof-foglarne fkulle utödas, få
fkulle fparfvar och andra fmåfoglar få
föröka fig at de kunde äta up ali fäden
på vara åkrar: om åter fparfvarne utrotades, få fkulle viffa mafkar och infeäer
blifva få talrika, at de fkulle förtära alt
gräs på jorden: om defle infefter åter
blefve förftörde f få fkulle viffa örter och
Växter få förökas at de trangde ut alla
de andra, o. f. v. Finnen J icke häraf
M. Å! hvilken Ordnings Gud Naturens
Herre är, fom visligen förordnat at det
,

;

,

:

,

-
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ena djuret fkal likfom hafva upGgt pl
det andra, at des flägte ej må öfverlkrida et vifst antal fom behöfves til det hela uti Naturens hushållning.
Men det
är icke allenaft ordning, fom vi här blifve

varfe

;

djuren kunna äfven anfes fåfom

Naturens betjenter at halla jordytan
des Ckadeplats fnygg och ren. Stilla-

,

,

ftående vatten ruttnar fnart; då komma
millionertals myggor, flugor m. fl. och
lägga deruti fina ungar, hvilka inom kort
tid arbeta vattnet rent igen när delTe
åter dö och Ikulle förorfaka llank, anlända andra infeder och foglar fom upäta dem och blifva fjelfye fluteligen til
rof åt andra djur. Med et ord, viffa
djur hafva likfom endaft blifvit anbefalte at borttaga alla orenligheter och förruttnelfer, Har icke den AJsmägtige vifat
fig llor och ojämnförlig, fom få väl vetat at förebygga alla olägenheter?
g. Hvjlka ymniga anledningar f»
vi icke at både beundra och uphöja Naturens Majeflätiflce Uphofsman, när vi
betrakte den befynnerliga drift ihifiinßus),
fom hän gifvit hvart och et djur för at
fkaffa fig föda, at fortplanta fit flägte
och upamma fina ungar. Ho hafver ]ärt
fpindeln at utfträcka et med få mycken
konft fammanfatt nät för at deruti fårga
flugor til fin föda ? Ho hafver ingdvit
myggen at hän fkal fuga mennilkoblcd ?
C g
Ho
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Ho hafver lärdt fkräckfogeln

at

likfom hal-

la flcall efter filkarna ? Ho hafver ingifvit
hunden at hän flcal jaga efter haren och
andra djur ? Ho hafver lärdt myrlejonet
at göra en grop uti löfa fanden och fjelf
iigga pä bottnen för at angripa de kräk
fora falla ned deruti ? Ho hafver lärdt ålen at om nätterna gå up utur fjön på
vara ängar för at äta fig mätt? Ho hafver ingifvit hackfpiken at hän til fin föda Ikal med fin fyl lika tunga utdraga
trämafkarna utur träden f Ho hafver lärdt
hvalar och delphiner at likforn halla vakt
omkring fillen at hon flipper hvarken
fram eller tilbaka utan måfte blifva dem
til rof ? Ho hafver fagt infedlerne at
hvar och en af dem flcal blifva på fin
planta ? Ho hafver ingifvit villa foglar
-

,

,

då uppehälle tryter på et ftälle anftälla vidiyftiga refor til andra långt bort
belägna länder at få fin föda, och at fedan i finom tid äterkornma til förnyadt
öfverflöd ? Ho hafver lärdt gräshopporna,
fillen och fjällrottorna at hvar i fit eleinent anllälla dylika färder ? Sker väl
detta fom i akt tages med få mycken
ordentelighet i anfeende til fätt och tid,
af en flump och händelfe ? Ho är då,
fäger jag, fom ingifvit djuren denna befynnerliga drift ? Är det icke den famme
Guden fom gifvit dem varelfe och lif?
At neka det, är at tilkännagifva ftörfta
ondlka
at

,

,

,

,
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ondlka, ftörfta oförftånd.
Vilje vi M.
Å ! betrakta djurens fortplantning få förete fig fådana omftändigheter
fom förfätta ofs i ytterfta beftörtning och förundran. At intet djur tilkommer utan aflelfe, är nu mera en få updagad fanning
at hvar och en förnuftig medgifver den.
Märkom M. Å! hum mycken öfverläggning djuren tyckas förråda i anfeende til
fit flägtes beftånd. Ser på infefterna
huru de likfom förftå at utvälja de lägligafte ftällen at lägga fina ägg på, få
at ungarne vid framkomften må
utan
föräldrarnas tilfyn hafva fin föda och
uppehälle fomlige på bladen af träden
fomlige på andra infcflers larver: fomlige på de fyrfotade djurens rygg eller andra kroppsdelar fomlige uti utdödda trans
bark ruttoa trädftubbar och på tufende
andra fätt; när äggen blifvit utklåckte til
niafkar och deffe upnätt en vifs ftorlek
få invefva de fig uti puppor hvaruti de
ligga längre eller kortare tid och kunna
äfven uthärda en eller flere vintrar utan
at förlora detta fit overkfamma lif; änteligen framkomma de uti fit rätt fullkomliga tilflånd fedan de fåledes genomgått trenne förvandlingar, hvilka kunna vara en lärorik afbild af menniflcans lif, död
och upllåndelfe. Ser på myggorna bien
och getingarne m. fl. de utgöra likfom
villa famhällen och regeringar, hvaruti de
C 4
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jned gemenfamma krafter arbeta på de»
allmänna bäfta de famla icke alle»
jiaft föda för hvarje dag utan äfven för
hela den tilkommande vintren ; af defle
fatnfund kan mennifkan lära, det omtanka
Tas

;

,

flit och enighet lägger grund til trefnad
och välmåga. Ser på foglarnes och de
fyrfotade djurens forgfällighet i anfeende
til fina ungars framkläckande födande
och upfoftrande de bygga konftiga bon
och nallen de aro oyttröttelige at Ikaffa ungarna nödigt underhåll deras ömhet för dem ftår knapt at befkrifva ;de
våga ofta fit eget lif för at förfvara dem,
Hvilken brottflighet och förmätenhet måt»
te icke fordras för at kunna fäga det
alla defle förträffelige anllalter tilkommit
«tan något Öfverväfcndes biträde ? Mcn
ännu mer huru ftor blifver icke Skaparens vishet och gqdhet när vi betrakte
djurens beklädning hvaruti alt är få fullkomligen afpaflat efter hvarje flägtes behof pch andra ornttändigheter. Således
hafva de fyrfotade djuren fått hår, fog»
Jarne fjädrar, fiflcarne fjäll eller et limaktigt Qcinn fnäckorna ftenkojor, infe»
öerne en hornaktig hud o. f, v, och
hvilken pragt fraralyfer icke uti någras
beklädning ? Vart öga lärer icke kunna
fe fig mätt på gullfillcens fägring påfo»
gejns fkönhet och fjärilarnas mångfä;gad©
vingarj och hum beundre vi icke i och
,

:

;

:

,

;

,

,

;

,
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jned det famma Skaparens frikoftighet ?
Här vore nu et vidfträckt fält at tala

djurens förfvarsmedel och lemmar,
«m djurens nytta för menniflean m. m.
hvilket alt talar om allmagt vishet, förforg och mildhet hos den fullkomlige
Mäftaren Naturens Herre, Himmelens
och Jordenes Skapare men vändom heidre vara ögon och tankar pä det dråpeligafte af alla Guds verk på jorden,
vändom vara tankar in på ofs fjelfva.
otti

,

,

;

10. Hafven J väl någonfin M. Å !
upraärkfamhet
med
betraktat eder egea
öfver alla matto förundransvärda varelfe ? Om nlgon ting i verlden på et högtideligt fätt förkunnar Guds fullkomliga
egenikaper, få är det vilferligen mennifkan. Hon är det aldraftörlla mäfterftyeke af Guds verk i Naturen fom vi
kanne. Och märkom M. Å ! hon förcnar likfom tvänne verldar den fynliga
verlden och Andarnas verld ; ty hon beftår af kropp och fjäl, fom hafva en
högft märkvärdig inflytelfe på hvarannan
och hvardera på fit fätt bero af hvarannan. Med hvilken konft, med hvilken
ordning och öfverensftämmelfe är icke
mennitkans kropp danad ? Hvilken upmärkfamhet fortjenar icke vår kropps invärtes byggnad blodets befynnerliga om*
lopp ifrån och til hiertat med en kraft
C 5
ecls
,

;
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ocli konft, fom öfvergår alt vårt begrepi
mutklarnas förundransvärda ftyrka och
egenfkap at på fjälens befallning i et ögnablick fätta kroppen i rörelfe famt at
förändra denna rörelfe på tufende fätt:
nervernas ej mindre befynnerliga egenlkap at gifva fjälen begrep om de ting
fom förekomma vara yttre Onnen. När
vi rätt betrakte deOTa underverk få hafve
vi fullkomhg orfak at med David inftämma Det äro allena de därar fom Jäga i
hjerta det är ingen Gud til. Vår kropps
fit
utvärtes befkaffenhet bar ockfå et tydeligt vedermäle af vår Uphofsmans oändeligen djupa förftånd. Hvilka förträlfeliga konftftycken äro icke våra händer, vara ögon våra öron och öfriga yttre flnnens verktyg ? Vår tunga och talegåfva
är ofs i fanning förgäfves gifven om vi
icke dermed på et vördnadsfullt fätt uphöja dens majeftät fom gifvit ofs varelfe och lif. Jag nekar icke at mennifkan
i viffa omftändigheter fynes vara under
de oförnuftiga djuren; hon har icke få
ftark fyn ,få fin hörfel och lukt, hon
är icke begåfvad med få ftor flyrka och
vighet, hon har icke fådana förfvarsmedei fom viffa af dem hon är blott och
bar, utan beklädning af naturen; men
hon har i defs ftalle fått något annat,
fom icke allenaft rikeligen ärfätter alt
fådant, utau äfven oändeligen uphojer
hen=
,

:

,

,

,
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henne öfver dem hon har nemligen fått
en odödelig anele fom kan tanka fatta
och begripa fom kan fammanbinda enkla begrep och deraf göra fig allmänna,
fom kan ranfaka och fälla omdömen, fom
kan påfinna tufende medel och utvägar
at tilfridsftälla fina behof fåfom mennifka fom kan fkilja det fanna ifrån det
falfka det onda ifrån det goda fom kan
utvälja antaga och förkafta efter behag
och fri vilja. Ho fom häruti icke igenkänner och ärkänner Skaparens allmagt,
vishet och godhet, är vifferligen ovärdig
at hafva fått en förnuftig fjäl
han förnedrar fin varelfe til likftällighet nied
de ofkäliga djuren ; föga fattas at han
är fämre än de.
§. 11. Men M. Å! Vi kunne icke
långt utfträcka vara underfökningar och
betraktelfer öfver vår egen varelfe, förän
vi finne uti vår natur viffa brifter och
ofullkomligheter brifter för betydande at
icke ådraga fig vår fynnerliga upmärkfamhet. Vårt förftånd inledes ej fällan i
villfarelfe infvepes i et flags rnörker, fom
gör at vi tage fel om fanningen, om vägen til en värkelig och varaktig lyckfalighet: vår vilja fäfter fig icke altid vid det
goda, vid det dygdiga, utan ofta vid det
fom en vifs känfla inom ofs i högtla
matto ogillar och fom ärfareaheten beftyrker vara ofs ganfka ikadeligt: vi haf:

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,
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ve åtfkillige begär fom i anfeende til deras urfpmng och affigter böra räknas ibland Skaparens dråpeliga gärningar i Na,

huru ofta aflkudda fig icke
; men
della begären förnuftets ftyrelfe
huru
ofta öfverlkrida de icke gränforna af
det anftändiga. det nyttiga huru ofta
föra de ofs icke på oräkneliga afvägar och
kafta ofs uti tufende oredor ? ho fom är
utan Ckuld i denna delen ho fom är fri
från oädla begär hän ftige fram och kafte förfta ftenen på den brottfliga; icke
kaftar jag honom. M. Å! huru liten eftertanke fordras icke för at finna det vi
icke kömmit få ofullkomlige utur Skaparens hand. Ack nej. Denne ftore och
fullkomlige Mällaren fom danat hela den
öfriga Naturen på et få dråpeligt fätt,
kunde icke hafva lemnat mennifkan allena ifrån fig med få märkeliga brifter. Vi
turen

:

:

,

,

,

måfte vilferligen ifrån början hafva värit
ädlare och fullkomligare; vi måfte någon
gång hafva förlorat denna ädelhet och
fullkomlighet; omöjeligen läre vi kunna
behaga det Högfla Väfendet med dea
brottfligbet fom na finnes i vara begär,
i våra tankar i våra ord och gärningar j
och utan tvifvel lärer ban fordra räkenIkap för det vi icke rätt använt de go’
da egenflcaper, fom hän i Ikapelfeo gifvit ofs; utan tvifvel lärer hän taga hämd
på ofs för vår forfummelfe och brottflig,

het;

❖
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het: vi finne hum oändeligen myclcet vi
bero af denne Guden, fom gifver lif åt
alt, fom uppehåller och förförger alt,
fom beflcyddar och bevarar alt hum flcole
vi då blifva förfonte med honom ? huru
fkole vi återfå vår ferlorade lyckfalighet ?
Vifferligen måtte Gud hafva vidtagit något medel til vår räddning och frälsning.
Delfa tankat och flutlatfer M. Å! aro aitid möjeliga, ofta verkeliga hos alla förnuftiga mennilkor och fäledes äfven hos
dem fom aro lladde utom Chriftenheteix
Och vandra i hednilkt mörker. Ack hvilken ftor vördnad och tackfamhet äre vi
icke Ikyldige vår varelfes Uphofsman, fom
i det uppenbarade Ordet gifvit ofs en nodig och tydelig uplyfning om fjelfva fättet huru vi fltole återfå hans vänflcap och
blifva lycklige både i denna och en an->
nan verld ; fanningar M, Å! fom evigt
fkulle värit förborgade för alt mennilko*
förnuft, om icke en Gudommelig uppenbarelfe uptäckt ofs dem. Det är denna up»
penbarelfen, fom lärt ofs kanna Guds
drlpeliga gärningar i Nåden hvilka icke
mindre utan faft fnarare oändeligen mer,
än hans dråpeliga gärningar uti Naturen,
förtjena at betraktas och uphöjas af ofs
mennilkor. Uti den Hei. Skrift underlättas vi om menniikans hogft beklageliga affall ifrån Gud, fom beröfvade henae fin mcdlkapade bärlighet ©ch fullkomlighet
;

,

,

,

,
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lighet och fom ftörtade henne uti timelig och evig ufelhet och elände. O men*
nilkor! begråtom vår ofägeliga förluft.
Olycklige Adam ! få högt du fömt var
upfatt, få djupt blef fedan dit fall hvar
blef din likhet med Gud, dit genomträngande förftånd dina höga kunlkaper din
:

,

,

ollcTymtade helighet, din himmelfka flyrka at i akttaga den Högftas bud, dina
Tenä och obrottfliga begär? alt blef förlorat för dig och ofs. Och vi fkulle värit evigt förlorade om magt och rättfärdighet endaft funnits hös det Väfendet,
fom gifvit ofs varelfe och lif; men fåfom
Gud måfte han äga alla möjeliga fullkomligheter i högfta grad. Hans heliga
ord talar på det tydeligafte härom och
gifver ofs den tröftefulla förfäkran at Herren äfven är nådig och barmhertig öfver
hvad vi kunne tanka och uträkna, famt
ät juft denne hans oändeliga nåd förmått
honom at rädda det fallna menniflcoflägtet utur des djupa förderf och vidtagit et medel dertil fom vittnar om en
kärlek utan gränfor. M. Å! Gud har få
älflcat verlden
d. ä. mennifkornä uti
verlden at han utgifvit fin enda Son för
at frälfa dem. Röres icke hvarenda blodsdroppa uti eder, då jag förkunnar eder
denna Guds dråpeliga gärning uti Nåden:
en gärniog få hög at iutet mennifko-förftånd kan rätt utgruoda, ingen menlkelig
,

,

,

,

tung*
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tunga rätt tolka och befkrifva den fam=
ma ty den är öfver ali jetnnförelfe med
den ömhet och medlidande forn finnes
hos mennifkor. Om en Far hade 70 Sö)

1

;

ner, fåfom Achab tron J väl at hän ville utlemna en af dem til et blodigt offer
för någon af lina vänner ? ack vifst icke;
men Gud hafver icke fpart fin enfödda
Son för at frälfa ofs ufla fyndare, fom
voro hans fiender och motllåndare. Denna hans gärning grundar fig må fke, på
någon piikt och (kyldighet ? för ingen del ;
ty ho hafver gifvit Herran nagoi tiÅförene det
honom Jkulle betalt varda Rom. 11 25.
Manne hän ådagalagt dcnna gärning för at
vinna någon Jorman för fig fjelf? nej ;
hän har den ftörfta lyckfalighet och förnöjelfe inom och af fig fjelf: hän behöfver icke ofs mennifkor. Älfkar hän då
ofs efter vår begäran ? icke eller det ; ty
hän hade redan kärlek til ofs förän verldenes grund lagd var, jfr. Eph. 1
4.
Denna dråpeliga gärning är altfä en oförtjent nåd en blott barmhertighet bevifad det anna mennifkoflägtet. Hvad Zophar af Naema fade om Gud, må
med fkäl lämpas til Guds nåd och kärlek den är högre än himmelen. djupare an
,

,

:

:

,

:

helfvetet, längre
vet,

Job.

11:

än jorden bredare an
8, g.
,

haf~
18.
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12. Och M. Å! hvad haricke Je»
fas, Guds Son den andre Perfonen i det
höga och Treeniga Gudomsväfendet gjordt
för en dråpelig gärning då hän enligt det
i Guds eviga råd vidtagne beflut, återlöfte
ofs? At nedftiga ifrån en Majeftätiflc thron,
för hvilken alla jordens och verldens Konungar måfte nedlägga fina kronor och
antaga en ringa männifkas fkepnad, fof
at frälfa och uphöja et Uprorilkt och gen*
ftörtigt flägte at äga de höglla fullkomligheter och likväl til fyndares räddning,
naftan aldeles aflägga deras bruk och lå*
ta fig på det nefligafte fätt foraktas be*
gabbas och förfmädas t at med fina als*
mägtiga händer uppehålla himmel och
jord och likväl fjelf vara i behof at uppehållas genom Änglars bkräde t at vara
fjelfva heligheten och olkulden och likväl låta räkna fig ibland ogärningsmän
at vara ali hugfvalelfes Gud och likväl
fjelf nödgas klaga min fjäl är bedrofvad alt
intil döden ; at upmuntra alt at gifva
ftyrka åt alt, och likväl fjelf förfmägta
öch likfom upgifvas under tyngden af fina
plågor; at med en vink kanna Ödelägga
millioner verldar och likväl, fåfom et
lam det til llagtnings ledes, låta fig af vanmägtiga kreatur öfverlemnas til de odrä<»
geligafte plågor, til tufende dödar och det
Utan at öpna fin mun. M. Å ! delta alt
har Jefus gjordt. Kannen J neka at defla
,

,

,

:

,

,

,

,

;

,

,

gär»
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gärningar äro dråpeliga och ådagalägga
den aldraftörfta kärlek ?
Förtjena de
icke at beundras, at högaktas, at med
eviga loftanger uphöjas ? vi hafve få
mycket mer ordfak rlertil, fom vår Jefus
genom fin död friat ofs ifrån den eviga döden forfonat ofs med Gud och åter öpnat
den för ofs tilflutna himroelen. Och M.
Å! rörens J icke til de ömafte tårar, då
•
J fen liffens Förfle, blodbeftänkt och törnekrönt, med genombårade händer och
fötter fitta fom en förbannelfe på et föraktligt kors för edra mifsgerningar fkulL
Må icke vårt hjerta brifta af bedröfvelfe
och ängflan då vi fe Jefu hjerta, detta
hjertat, fom få ofta omat af medlidande
för de nödftälte fom in i döden var brinnande af kärlek til männiflcor, genomftin»
gas af en mordifk mennifkohand ? ack den
har vi/U en f jäi af ften fom ej blir rörd
och hapen. Skulle mennifkan vara den endafte af alla fkapade varelfer, fom vid
Jefu död är känflolös ? hela Naturen är
bedröfvad, då Naturens Herre och Uphofsman blir tagen ur des åfyn
Solen nekar jordens inbyggare fit Jjus, då
rättfärdighetens Soi Jefus likfom vandrar alla verldenes väg: dödfens boningar öppnas och de döda upftå ur
fina grifter, då Domaren öfver lefvande och döda upgifver fin anda jorden
fkälfver och bäfvar
då himmelens
Horn. F. Voi. VII. St.u D
och
,

,

,

,

,

:

:

,
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och jordens Skapare lägger fina Ögon tilhopa och likfom uphörer at iefva. Alt,
alt vittnar at gärningen är dråpelig ovanlig ofvernaturlig gudomelig, fuli af nåd
och barmhertighet.
,

,

,

§. 13. Finnas då icke flera Guds dråpeliga gärningar uti nåden ? Ack! jo visMennilltan är genom Jefum
ferligen.
frälft; men det fordras ock at hon fkal
hafva del uti Jefu förfoning och rättfärdighet för at blifva behagelig uti Guds
ögon, for at blifva evigt lycklig. Uti tillämpningen af denna Chrifti fortjenft förekomma rnånga dråpeliga gärningar, fom
aro äfven få mänga bevis af Guds innerliga barmhertighet af hans öfverflodande
nåd. Mäikom M. A ! mennifkan är af
,

,

likfom död i öfverträdelfer och
och har aldeles ingen vilja eller
ftyrka at omvända fig ifrån fina vägars
villo til Gud fin Skapare och ftörfta välgörare at i trone fly til Jelum at föra
et dygdigt och Gudi behageligt lefverne.
Nej, alt detta verkar och åltadkommer
Guds Hei. Ande, hos alla dem fom icke
med upfåt, med vett och berådt mod
ftå hoaorn emot. Och M. Å! förtjenar
naturen

fynder

,

,

,

icke det vår vördnadsfulla upmärkfamhet,
är icke det en dråpelig garning at vår
Gud uträcker fina händer hela dagen,
och kallar alla meanifkor, ingen undau-
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til fin nåd och delaktigheten i
Chrifio Jefu ? är icke det en dråpelig
gärning at hän upväcker ofs utur fyndafömnen* at vi icke fkoia bortfomna i den
eviga döden ? Af icke det en dråpelig
gärning, at hän (a kraftigt uplyfer ofs ora
brottfligheten och färligheten af vårt fyndiga upförande at vi ftadne i fyndalop*
rned tårar i ögonen och ångern i
pet
hjertat nedkafte ofs för hans fötter och
med en förlorad fon bekänne Fadef vt
hafve fyndat i himmden och för dig och ärt
icke värdige at kallat dina burn ? Är det
icke en dråpelig gärning at hän likfom omfkapar Och föder ofs på nytt, uptander i
vårt hjerta en lefvande tro, förtröftan och
tilförfigt til Jefum vår Frälfare at vi uti
vår andeliga fattigdom kcnene tilagna ofs
honom s hans förfoning och rattfardighet
alla hans falighets fkatter, och få i Guds
doitt forklaras för rättfärdige? Är det icke
en dråpelig gärning at Gud nu uptager
ofs til fina barn och arfvingar til evigt lif
och falighet ? Är det icke en dråpelig gär*
ning at hän tager fit tempel och boning
uti vårt hjerta ja få aldeles förenar fig
med ofs at vi blifve delaktiga af hans
natur, och en ande med Gud fom den
Hei. Skrift märkeligen talar ? Är det icke
en dråpelig gärning at hän genotn fit in*
neboende hjelper ofs at rätteligen ftrida
och lyckeligen fegra öfver vara brottliiga
D 2
be*
tagen

*

,

:

,

*

,

,

,

4

)
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4»

begärelfer, vara häftiga Gnnesrörelfer, öfver den onda och förförifka verlden öfver den lifiiga freftaren djefvulen; och
å andra fidan gifver ofs en Gudornelig kråft
at kunna lefva rättfärdeliga, gudeliga och
tukteliga. Deffa Guds dråpeliga gärningar,
fom hora til falighets ordningen, äro alla
af den vigt at de fortjente alla af det
vidfträckta innehåll at de äfkade at utförligen afhandlas; men jag har måft infkränka mig inom deras blotta upräknande för at icke aldeles uttrötta edert
,

,

,

tålamod. Lika haftigt måfte jag nämna
och föra eder til finnes några af Guds
dråpeliga gärningar uti haris nåderike. Huru ftor, huru dråpelig är icke den gärningen at han vid vårt förfta inträde i
verlden, genom den Hei. Döpelfen likfom rycker ofs utur vår ljäla-fiendes våld
och uptager ofs iGt nådaförbund, på
det at vi genom denna nåd, genom ofkuld och dygd må göra laften et tidigt
motftånd. Huru ovärderlig huru dråpelig är icke den gärningen at han uti den
Hei. Nattvarden framfätter ofs vid Jefu
bord mättar vara nådehungriga och fvaga fjäiar med aldeles Himmelfka rätter,
låter ofs på et öfvernaturligt fätt komma i
den aldranärmafte förening med Jefu, få at
han blifver uti ofs och vi uti honom och vi
famedelft äge en himmel på jorden. Huru ofltattbar, huru dråpelig är icke den
gär,

,

•fy
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gärningen at hän på et befynnerligen ©mt
fätt låter fig vårda om fma barn och tilgifna tjenare förer dem både underligen
ooh nåideligen genom ondt rykte och godt
rykte, genom medgång och motgång fty)

,

,

deras öden leder dem efter fit råd
och uptager dem på ändalycktone med
äro gifver dem evigt lif och falighet.

rer

,

,

14. Så har jag då i dag fått til*
fälle at, ehuru på et ofullkomligt fätt,
föreftälla eder M. Å ! Guds dråpeliga gärningar i Naturen och Nåden. Kunfkapen
om de förra inhämte vi genom naturens
ljus, om de fenare genom Uppenbarelfen. Jag frågar nu eder M. Å! på edert
famvete om icke deffa Guds dråpeliga
gärningar förtjena at väl kannas, och om
de icke äro de värdigafte ämnen för en
Chriftens betraktelfer och loffänger ? Muru liten tilfridsftällelfe måtte det icke vara
at lefva i verlden omgifven af Naturens
präktiga och mångfaldiga alfter, utan at
kanna det minfta deraf, utan at lana dem
den minfta upmärkfamhet och betraktelfe. Å andra fidan är det utan tvifvel det
aldraolkyldigafte nöje i timelig matto, at
famla tilhopa, at betrakta och lära Gg
kanna deffa Naturens alfter: man fer uti
en famling af deffa Guds dråpeliga gär,

ningar likfom i et ögnakaft Skaparens allmagt, vishet och frikoftighet, och om
D 3

man

54
man ickc har et altför känflolöft
måfte man röras til vördnad för

hjerta,

Naturens Herre och fäga honom de otvungnafte loffånger. Men M. Å! detta nöjet,
ehuru otkyldigt och värdigt, är dock icke
fit förlikna med den tilfridsftällelfe och
glädje fom det medförer at rätteligen betrakta Guds dråpeliga gärningar nti Naden. Följom de trogna Guds hara uti deras enflighet, der de med en (lilla andakt
utgjuta (it hjerta för Gud nti heliga betrakteller och loffånger öfver hans faderJiga barmhertighet, öfver Chrifli kärlek
den ali kunfkap öfvergår ; de tro Cg aldrig nog kanna uphöja, prifa och ära
honom fom gitvit fig i döden för at fraifa
dem ; de loffjunga honom med hjerta och
mun; och hämta härigenom fjelfve ny
flyrka, ny frimodighet at gå nöd och bedröfvelfer til möte§.
Uti Guds dråpeliga gärningar i Naturen och Nåden lörekommer vilferligen mycket fom vi icke
kunne begripa och utgrunda ; Men M.
Ai äfven deruti har Gud, fåfom uti alla
fina gärningar vift (ig ftor och ojämnförligen vis. Vi äre icke fkapade för denpe veriden allena : Himmelen är det ftäl»
let dit vi (kqle hamua och der vi, efter
den Hei, Skrifts utfago fkole få fe Gnd
fåfom hän är, d. ä. fullkomligen känna
,

,

,

,

,

honom,

Ibland andta bevekande Ikäl,
fom
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fom hos ofs böra upväcka en helig åtra
at efter döden få intaga Himmelen vårt
xätta fädernesland är vifferligen det ädla
begär, at få en rättflcaffens uplyfning om
hemligheternc uti Naturen och Naden, om
det fördålda uti Guds hushållning och regering i verlden icke det minlta. Och
ntan ali tvifvel lärer del blifva et af de
faligas ädla och heliga göromal at utforflca och blifva kunnige ora deffa Guds
Förmodeligen blifve
rikes hemligheter
tned högre kännings»
begåfvade
vi ock dä
fäger
det- intei
efter
Apoftelen
krafter
öga fett och intä ora hört och i ingens hjerdet hafver Gud heredt dm
ta upjligit är
Nu o mennilka ! hvad
honom
äljka.
Jom
vii du din Herra Gud fvara om du förfummat hans tilbudna förfoning om du
ringa aktat hans dråpeliga gärningar uti
Betraktom då M,
Naturen och Nåden ?
Å ! deffa Guds dråpeliga gärningar lälom ofs at kanna den Alsmägtige och
Barmhertige Guden, fom hafver fkapat
ofs fom uttagit ofs ifrän mörkfens väldighet och förlatt ofs i fin ällkeliga Sons
rike ju högre kunfkaper vi haft om ho»
nom ju alfvarligare vi dyrkat honom här
ju Horre fkal vär glädje och fai tiden
lighet blifva i det andra lifvet. Knäfallom då inför honom fökom delaktighet i
Chrifto Jefu, tilbedjotn honom i heligo prydning varom honom in i döden
D 4
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fcrogne, få fkole

vi uti Himmelen med
tilfridsftälda hjertan få fjunga om hans
händers verk, om hans diåpeliga garningar uti nåden, ja, fjunga honom et
evigt Hallelujah, Amen,

AFTONSÅNGEN.
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Text. Nehem,
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och lofver Herren eder Gud
ifrdn evighet til evighet; och vian lofve tins härlighets namn, hvilken uphögd är med ali välfignelfe och lof.
,

-

1.

JDig (o Herre ) vil jag ojfra tackfäAro Konung Davids ord i Pfalm„
116 17. Den heliga Skrift lemnar denne ftore Konungen det vackra vitnesbörd
at hän var en man efter Guds Cnne
men hän var likväl en menniflca och fåledes ännu långt ifrån fullkomligheten
hän fant detta mer än väl, då hän råJcade at pä et ganlka fvårt fätt förfynda
fig

gelfe.

:

;

:

Cg emot
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Gud fin flörfta välgörare. Me»
,

om hans brott

ftort

var

,

få var hans

forg detöfver icke mindre. Hän befkrifver fjelf fin bedröfvelfe ocb ömkansvärda tilftånd nti dcn anförde Plalmen fålunda Dödfens Jnaror hade omjaitat mig,
hel/vdes ångejt hade rakat ufpå mig, jag
kom i jämmer och nöd; v, g. Uti denna
fjälanöd hade hän icke annat rad än at
förödmjuka fig för den Alsmägtige i himmelen; hän faller derföre denne rättfärdige Guden til fota bekänner fina fynder
och mifsgärmngar, beder för Medlatens.
(kuli om nåd och förlåtelfe och fattar
det oryggeliga beflut at med den Högftas
hjelp och biftand icke få fynda mera.
Märkom M. Å! hvad falig förmon fölgde
på en få alfvarlig bot och bättring David återfår Guds nåd och vänfkap hans
fynder blifva honom förlatna hans hjerta, fom förut liknade et ftortnande haf
det icke ftilia vara kan fmakar åter det
lugn och den frid fom föreningen med
Gud medförer. Tröflad och tilfridsftäld
häröfver, och päminnande fig alla andra faft
oräkneliga välgärningar, hvarmed hän af
en nådig Gud blifvit öfverhopad, fäger hän
derföre Huru Jkal jag vedergälta Herranom
alla hans välgärningar fom hän mig gör ?
v. 12. "hau har uttagit minä ijäl utur
:

,

,

;

,

;

,

:

,

”dödenom

,

minä

”fot ifrån fall

:

ögon ifrån tårar, min

ja, hän har alt ifrån
"ungD 5
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"ungdomen värit min mägtigafte förfvarare,
"min ypperfte hugfvalare, min trognalle
”vän, det är hän fom ftyrt alla minä
"öden. Ack hvarmed (kai jag betala dig
"min Herre och min Gud ? Jo jag vil
"offra dig tackfägelfe jag vil lofva tac"ka ära och uphöja dig med mit hjerta,
"med min tunga med minä gärningar
"deffe Ikola vara et altid brinnande tack"offer de Ikola vittna orn min ouphör"liga tilgifvenhet för dig: hela verlden
"(kai finna af hvars Anoa jag drifves och
"af mig upmuntrad inftämma til dit lof
"du Arones Konung.”
,

:

,

,

:

,

,

W. Å ! famma nåd och förlkoning famma godhet och välgärningar,
fom Gud ville David, vifar hän äfven
hvarjom och enom af ofs; ty Herren är
allorn god hans barmhertighet varar ifrån
flägte til flägte och är emot ofs hvar
morgon ny; det är derföre fom vi hafve
ftörfta Ikäl at med David offra Herranom lof och tackfägelfe. I den affigt
har ock vår Chrilleliga Ofverhet utur
Herrans ord låtit utföka och gifva ofs
närvarande heliga Aftonfångs Text, För
at underhjelpa eder andagt M. Å! Ikal
jag i anledning af denna Text til Betrak2.

,

,

telfe förelialla;

En

i*

)
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(

Chri/lens loj-och täck
Jägeljes ojfer Hcrranom Jm Gud.

En rättfmnig

-

-

3. Ingen ibland ofs M. Å! kan
förgäten af fina dyra pligter och
fkyldigheter at hän Ikulle vilja beftrida
Gud rättigheten til lof- och tacklageifesoffer af ofs mennifkor. En far, fom älfkar fina barn ömt, fom har möda och
koftnad ofpard för deras upfollran fom
underlåter intet af det fom kan tjena dem
til förmon har ju fullkomlig rätt til he*
der och tackfamhet af dem tilbaka. En
Konung, fom vakar för Ct folks väl
fom äifkar fina underlåtare, fom använder fin magt och tid at göra dem lyckliga, är ju berättigad til deras oinlkränkta vördnad och tackfamhet: hum mycket
niera då Gud vår himmellke Fader fom
har alla en den huldafte Fars egenlkaper i aldrahögfta grad fom är den rätte
Fadren öfver alt det fader heter i himmelen och på jorden och denne Guden, fom är en Konung öfver alla Konungar och en Herre öfver alla Herrar
fom har ingen af alla de fvagheter fom
vidlåda jordilka Konungar, och regerar
med en i högila matto förundransvärd
nåd kärlek och barmhertighet. fom ie*
ke känner nägra gränfor för fin magt efter hän kan göra hvad hän vil i himmelen,
vara få

,

,

,

,

:

,

,

,

på jorden, i hafvet och i ali djup, hvars
Mr
«
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härlighets namn är uphögdt med dll väljig~
nelfe och lof fom vår hei. Text fäger eller rättare hvars äronka namn är uphögdt
öfver alt lof och beröm: i den mening
nemligcn at hän iclce ätkar några lofoch tackfägelfes offer af nägot behof ,ty
hän vore altid den famme, lika hög och
jnajeftätitk om hän än aldrig finge pris
af mennilkor utan af bögfta rätt dertil
och för vår dermed förknippade nytta och
förmon. Ho finner då icke at vi vore de
ovärdigafte barn af en få huld Fader, och
de brottfligafte underfltare under en få
mild Konung, fom vår Gud i himmelen
är, om vi Ikulle underiåta at vara tackfamme emot honom
at offra honom
lof och tackfägelfe. Men likafå litet fom
offren i gamla Teftamentet voro den högfte Guden behagelige, då den offrandes
hjerta och lefnad icke voro honom förut
helgade och upoffrade likafå litit behaga honom nu i nya Teftamentet de lof
och tackfägelfes offer, fom härflyta ifrän
et oförädladt hjerta, förkunnas af orena läppar, beledfagas af vanhedrande
gärningar. Nej härtil fordras en rättlkaffens beredelfe, et helgadt hjerta; derföre
fäger vår Text; Star up och lojver Herran
d. ä. ftår up ifrån edra fynder bortläggen edert onda väfende bereden och helgen eder för at kunna frambära den Majeftätiike Guden tådana lof och tackfägelfesoffer
,

:

,

-

,

,

,

;

,

,

-
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cffer fom aro honom anfländiga och vär«
diga *). En rättfmnig Chriflen fom neraligen genom en rättfkaffens omvändelfe
och en lefvande tro kömmit i förening
,

Jefu

med

Chrifto

,

för hvilkens allena

gällande förtjenft fkul hän i Guds dom
en fådan
blifvit förklarad för rättfärdig
är allena Ikickelig at frambära Gudi et
honom behageligt lof och tackfägelfes,

-

offer.

4. En rättfmnig Chrijlen offrar HerGud lof och tackfägelje med fit
-hjerta med fin mun och med fma gärmngar hvilket ordet lofva i fin vidllräcktafte
bemärkelfe betyder. **) a) Medfithjerta fom
§.

fin

ranctn

,

,

,

hau
*

Dlp Surgere. Diceremus h. 1. ut Hiob. 29
8. fubeffe notionem furgendi honoris cauj[a y nifi
proxime fequeretur "T"V2 ; magis autem nobis
arridet illa hujus verbi fignificatio, quac continet excitationem ad negptium vei opus quoddairi, involvitque neceffariam praeparationem
ut aäio fit digna et propofito conveniens: cfr.
1 Sam. 16: 12, Efr.
3: 2 &c. Si refto ftat
talo obfervatio Cel. Simonis in Lex. Hebr.,
hoe verbum Hiob 19: 18 fpec. ( coll. Arab. )
notat jurgtre ad corrigendum, corrigere
quse' fignificatio lucem quoque huic loco ( Neh. 9 5.)
foenerat. Quod ad ipfam rem adtinet, facrum
Codicem non obfeure nobiscum facere ignorat
nullus.
) Nome *pl Genu, inde Verbum "p 2 Gennua Jleflerc, Jlexis genibfts honorem exhibere ( quem
jnorem antiquum etjamnunc in Qrisnts vigere

)

:

,

,

:

-

**

•äj* 1

)

Ö

2

*4^

(

han i trone dageligen helgar- Gudi
han
äger en lefvande kunfkap om Gud och
den han fänt hafver Jefum Chriftum ;
när han då infer och ärkänner Guds höghet, Majeftät och oinfkränkta fullkomligheter och deremot fätter fit eget intet,
fina många, ja oräkneliga brifter få måfte ju Gud blifva oändeligen ftor i hans
hjerta och Guds ära förhärligad uti hans
finne och tankar. Til denna kunfkapen
och des faliga påfölgd kan den ogudaktige fåfom fådan aldrig komma: uti alla
Jina tankar håller han Gud för intet fom
David intygar ( Pfalm. 10 4.) Är frågan om Jefu förfoning och rättfärdighet
famt des tillämpning, få infer äfven en
rättfinnig Chriften förträffeligheten och
faligheten deraf och tycker Cg icke kunna vara nog tackfam emot fin Jefum, icke nog kunna prifa och uphöja hans godhet; han vet af egen ärfarenhet hvad det
är at blifva född på nytt och derigenom
få del uti Chrifio Jefu, då tvärtom den
:

,

,

,

,

,

:

ogudaktige med en flags beflörtning frå*
gar kuru Jk ai ådta tilgä ? Då Guds oändeliga käriek och faft oräkneliga välgär:

nindocetit Itineraria) honorare ut h. 1.;
*[“Q
nirr agnito peccato Deo gloriam tribuere Jof. 7:
19 Glajfii phil. S. edit. Datb. p. 898 omnia
bona et gloriofa de Deo judicare dicere et tePf. 103 1 2. 34 2. 134; 2 &c. Cocceji
Jiari
Lex. edit. Schulz, p. 184,
;

,

,

:

:

,

,
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ningar ej föimå röra den ogudaktigas flenhårda hjerta få göra de tvärt om det
omalle intryck på en rättfinnig Chriftens
fjäl han blir dem altid varfe han emot*
tager dem med den oinfkränktafte vördrad för gifvaren, han anftäller heliga betraktelfe- öfver dem han finner huru hogd
förbunden han är at älfka Gud Corn
förft få mycket älfkat ofs ockfå är hans
hjerta brinnande af den renafte återkärlek
til Gud, fom han håller för fit högfta
goda altid och alleftädes upmuntrar han
fig fjelf: Lofva Herren min jjäi ochförgät
icke hvad godt han dig gjordt ha/ver Pf. 103:
fom bor
2. Då den Majeftätiike Guden
i Högden och Helgedomen äfven äfkar
vårt hjerta til fin boning, och begär detta tackfamhets prof med flörfta fkäl för
fina många välgärningar; gif mig fäger
han min fon dit hjerta: då fvarar den ogudaktige i fit förmätna finne: Ho är den
Herren', hvars röjl jag höra Jkal ? menen
rättfinnig Chriften iäger med en otvungen
undergitvenhet "Min Gud och min Fader! jag är ovärdig til ali den nåd och
"barmbertighet och godhet fom du mig
"bevifat hafver men jag vore ännu ovär"digare dertil om jag fkulle vägra dig et
"offer, hvartil du har den oftridigafte
"rätt: nej, mit hjerta, detta hjertat,
"fom koltat dig en löfepenning, dyrbarare
"än millioner verldar, fkal blifva din ode,

,
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"delade egendotn, det fkal blifva din hel"’gade boning få länge jag bar är, ja
"det flcal i evighet höra dig til! Måtte det”ta lof- och tackfägelfes offret vara dig
"behageligt!!’*
,

•

En rättfmnig Chriflen offrar Herb) med
finoch Gud lof ochEn tackfägelfe
mennifkas
tai är
mun
tunga.
fin
gemenligen c3et bäfta intygande om des
$.

ranom

■

hjertas befkaffenhet. Jag fäger gemenligen ty det gifvas äfven fkrymtare, hvilka
ofta nog tala vackert om dygd, ehuru deras fjäl är ingen ting mindre än dygdig,
hvilka hedra Gud med fin mun och fina
läppar ehuru deras hjertan äro långt ifrån,
honom men få kan dock det onda, det
nedriga, det laftfulla fom de hyfa innom fit bröft icke få länge vara fördoldt.
JBeröfvade ali Gudomelig kraft at kunna
ftyra fina bråttfliga böjelfer fina haftiga
finnesrörelfer, blottftälla de ej fällan fit
vanartiga hjertai ali des ftyggelfe. Det är
ock blir ändå dervid, at deraf hjertat fullt
är deraf talar raunnen ; derföre är det ock
fom den Gudlöfe ej allena fäger i fit hjerdet är inta utan äfven med fina läppar
tala,,
ho är vär Herre ?
gen Gud til, ofs bör
Pf. 12: 5. Den löfe föraktaren kaftar fkugga på Guds ord, det fom heligt är och
Gudi tilhörer: den ömkansvärde begärelfernai flaf höres malt tala luftarnas nedriga
,

;

,

:

tun-
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tungotnäl och det ohöfvifica fkämt Tom förderfvar goda feder s den hämdgirige ahdas

icke allenaftidel hämd,utan ifrån hansorena
läppar utflyta äfven de bittrafle hotelfer, de
grufveligafte förbannelfer o, f. v. Ltkafå är
ock en rättfmnig Chriftens tai des hjertas
rätta flämpel. Vi hafve redan anmärkt
hum hans hjerta är upfyldt af den aldraftörfta tackfatnhet emot Gud ; men det är
honom icke nog: hän beder derföre Herre uplätt minä läppar at äfven min mun
må förkunna din pris Pfalm. 51: 17. Bonhörd är hän outtröttelig at kungöra hans
dygdj hans pris och lof, fom honom kallat hafver ifrån rnörkret til fit underliga
ljus, och fom bevift honom otaiigt godt.
Om Himlarne förtälja Guds ära, hum fkul»
le väl en rättfinnig Chriften fom är ämnad at i evighet der hafva fin boning, underlåta en fä kär fkyldighet ? Ack nej. Det
är hans ypperfta glädje at uphöja Herrans
namn at prifa hans M.ajeltätilka gärningar. Sjelf ägande aldraljufligafte känfla
i fin fjäl af Guds nåd och Jefu närvarelfe är hän äfven mån om at andre, genom
hans tai och upmuntrande fkola komma
til åtnjutande af denna högfta Välluft.
Förnimmer, fäger hän til lina medmennificor, at Herren är Gud det är denne
Herren fom ofs iefvande bevarar alt ifrån,
moderiifvet och gör ofs alt godt går dertöre in nti hans heigedom med tackande
Horn, F, Vei, VII. St. 1.
E'
och
:
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och lofvande; men för at kunna göra det
värdigt, hänvifer hän dem til Guds ord,
hvars ovärderliga kraft hvars faliga nyt*
ta hän föker göra allom kunnig.
Hans
tunga är i öfrigt helgad åt fanningen och
tedligheten och derföre finnes icke uti hans
mun det nedriga frnickret, den hala vänligheten, hvaruti hjertat har ingen del.
Nej hän talar icke annat än det fom
hjertat likfom föreftafvar, och det är förJiuftigt, dygdigt, uppbyggeligt. Et få värdigt bruk af tungan e: fådant lof och
tacklagelfes offer kan icke annat än vara
behagligt for den högfte i Himmelen.
,

,

,

6. En rättjinnig Chriften qffrar Herlof och tackjagelfe c) med Jina
gärningar. Detta flyter af det föregående;
ty at med hjerta och mun prifa Gud och
genom fynder och lafter förtörna och
vanhedra honom är en motfägelfe, ja en
omöjelighet et godt trä kari icke annat
än bära goda frugter. Det är då icke en
rättunnig Chriften tilfylleft at uti et troget och tackfamt hjerta bevara de af Gud
undfångna välgärningar och at med fin
tunga lofva honom derfore utan han låter äfven genom fit upförande och fina
§.

ranomjin Gud

:

,

efterdömen fit ]jus lyfa för fina medtnännifkor at ock de tillika med honom
må prifa och uphöja Gud den Himmelfke
Fadren, Och märkom M. Å! Han böjer
,
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jer fin knä infor Gud hän tilbeder och
dyrkar honom ej derföre at d£t är få landets fed ej derföre at hän är få tilvand
ifrån ungdomen ej derföre at hän härigenom fkal befrätnja några jordilka affigter, ej derföre at hän !kal fria fig ifrån
det förakteliga narnnet af ogudaktig; utan
för det at hans rena och helgade hjerta
fordrar det af honom, hän kan icke halva på fit famvete at neka Gud den dyr,

,

,

,

kan och den ära fom tilkommer honom
fåfom alla varelfers Uphofsman hän näns
icke at vara otackfam emot denna ftörfte
af alla välgörare. Men hän vet och i akttager äfven hvad hän är fma medmennifkor fkyldig ; hän förgäter derföre icke
at göra väl och meddela, efter fådana
offer täckas Gudi Ebr, 13: r 6. När de
ogudaktigas fötter äro fnare at utgjuta blod,
få är en rättfinnig Chriften fnar at upföka dem fom råkat i röfvare och mördare
händer, at biftä tröfta och hugfvala dem.
När den ogudaktige har hårdhet nog at
rikta fig på den fattigas Jrekoflnad när
hän har omenlklighet nog at Auta fit hjerta til för lina hungriga torftiga och nödflälta bröder, när hän har illfka nog at
med hårda bannor och förebråelfer bortvifa den husvilla ifrån fig ; få är en rättfinnig Chritlens hjerta öpet och brinnande af ömhet, medlidande och mennifkokärlek hän antager fig den förtryckta dygden :
E a
,

,

,

,

,
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den tiär linna de fit underhåll fom icke orfca arhe«
ta och blygas at tigga, här finner uflingen den fom
rnättar, kläder och härbergeraf honom. Med et ord s
en rättfinnig Chriften af likfom far och van åt alla
olycklige; hän är den blindas öga* den haltaS fof deri
dumbes förefpräkare o f. v. och härigenom vifarhart
en märkelig tackfarohet emot Gud ; ly den barmheriighet öfvar hän gör det tåttd tackoffret (äger Syrach i
fin Boks 35: Cap. hvilket beftyrkes af Jefu egeri
mun: Hvad jf hafven gjordt enoni af dejfa minfta frtlåj
det hafven J gjordt inig Math. 25: 40.
Men annu en omftändighet. En rättfinnig Chriften offrar
deffa lof och facklägelfes offer Hefranom fin Gud
icke med den Öfverfte Präften i Gamla Teftaihentet
sn glng om äret allena, ej endaft på ville Högtider
ech beftämda Sabbather, utan alla dagar, alla ftunder, beftändigf och utan uppehåll, och upfyller (a-medelft det vår Hei. Texf äfkar, neml. at mari/kai
lof va Herran ifrån evighet til evighet, d, ä. altid: en
rättfinnig Chriften kan och vil fåfom fädan uti al|
tid oeh rum i fit hjerta vörda och älfka, med fm
tunga berömma och löffäga, med fina gärningarprifa och ära Gud fit högfta goda. Dctta löfvet begynnes här pä jorden, fortfättes och fullkomnas i
hiramelen utan ända och evigt.
§. 7. Nu Herre min Gud! hvad är jag ufla
ftoft, at du vifat mig de ftörfta godhetspröf, välgärningar fom icke ftå at räkna ? hvarmed fkal jag
dig, Du rike Gud, Du rike fdrbarmare ifrän hvilken ali god och fullkomlig gåfva kommer ?
Nu väl; jag vet hvad jag fkal göra
jfäg vil i alla Jlund,
Min Gud af hjertans grniid
Din ft,era nåde prifa, ,
Den du mig månd btvifa
Dig vil jag mig nu gifva
J döden och i lifvet. Sv. Pfj. M;o 78; v. i.
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111. PREDIKAN
Öfver Trones Artiklar.
§.

EfterJin

i.

y

nu dren foner, hafver Gud fdnt
Sons anda nti edor hjertcm, hvilken
ropar Abba Kare Fader. Gal. 4; 6.
Med
lidana ord, välfignade Åhörare! ärhindrar

Apoftden Paulus fma Galater den ftora välfignelfe, fom Frälfarens Jefu dyra förfoning
bibringat dem, i det de fatt den Helga Anda i fma hjertan. De Galater, et folkflag
ifrån Gallien och Nederländerna, inflyttade
uti mindre Afien, hade för några år tilbaka
värit blinda hedningar, fom intet kdnt Gud,
litan tjent dem, fom af naturen icke dro Gudar,
v. g- och kunde uti et fådant tilffänd ingalunda få någon andelig välfignelfe, än minre en iå hög, fom den Heliga Anda var,
hvilken ingalunda kan bo i de fjälar, där
mörkfens förfte hafver litt tilhåll. Här upHo,n. F. Voi VII: St. 3. F
koiu%
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kommer altfå den frågan: huru har en få
lyckfalig förändring, fkett hos de Galater,
at deras hjerta ifrån en drakaboning har
blifvit Guds Andas tempel? Svaras dertil af
vår text: Gud har fänt dit den Helige Aueta,'få finna vi lätt, at frågan icke därmed
är rätt uplyft, ty huru kunde Gud, fom är
helig, fända fin Anda uti få orena fjälar? och
hvarpå grundar fig detta fändandet ? Vår
Apottel förklarar detta i anförda orden, då
hän fäger: Efter ff nu dren Joner. J haiven,
vil hän fäga, tilförene värit Guds fiender och
djefvulens fångar, men nu nyligen har en
ganfka ftor och välfignad förändring tildragit fig hos eder, at J blifvit uptagne til et
lyckfaligt barnaikap hos Gud, hviiket däraf
härflyter, at Gud i tidfens fullbordan fändt
fin Sort hit i verlden, på det hän Jhulle forlojja dm fom under lagm voro, at ff Jkullen få
barnafhapet, v. 4, 5. Emedan ff, fom fordom
fjerran voren, dren nu ndr vordne genom ChriJti blod, ty hän dr vårfrid, den af bådom haf
ver gjorfit et, och hafver nederbrutit medelbaU
hen i det, at hän igemm ftt koti borttog ovdnJkapen. Eph. 2 13, 14. hvaraf nu kan inhämtas at JEfu förfoning är den fom förvärfyat ofs barnafkapet hos Gud och genom
barnafkapet äfven en barnarätt, at få den
Helga Anda uti våra hjertan.
Men lät ofs närmare fe hvad detta var
för en Anda, om hvilken Apofielen talar?
Ingalunda någon mennilko- icke heiler någon
Äng-

I

:

?3 C .
Ängla-Anda, dem väl Gud gjordt til andar,
men äro af et långt lägre väfende, än denna här omtalte, hvilken därföre, at urfkiljas från alla Ikapade Andar, af Paulo kallas
Guds Sons Ånda: och fom ej allenaft derföre kallas få at lian af evigliet utgär af Solien lika fom af Fadren, utan ock derföre
at lian är den glädjenes Olja, hvarmed Guds
Sons mandom blifvit frnord, Pf. 4,5: g. jämf.
Ap. G. 10: 38. at hän i JEfu dop letat på
honom i en Dufvo liknelfe, Math. 3: 16.
och at lian helt och hållit hvilat på Guds
Sons Mandom, Ef. u: 1, 2. och änteligen
därföre at HErren JEfus ägde rätt at fända
honom åt lina barn. Joh. ig: 26.
$

]

§•

2-

Vidare böre vi föra ofs til finnes åt hvem
denna d.yra gåfvan fkänkes? Därom fäger
Apoftelen, at Gud hafver fändt Jln Sons Anda
iti edor hjcrtan. HErren vår falighets Gud
tilbjuder vai iin Anda åt alla fyndare, men
han kan icke meddela den åt alla; ty vår
Frälfare fäger fjelf, at verlden icke kan undfå länningeries Anda. Joh. 14: 17. -Apoftelen talar här ora fina Galater, at Gud fändt
fin Anda i deras hjertan, men ingalunda allas; ty. ibland dem voro ock många,
fom hade lidit fkepsbrott på fin tro och fallit tilbaka antingen i Judifka eller ock Hednifka villfarejfer, och derföre regerades af
denna' verldenes orena anda, utan allenaft
uti deras, fom genom trona blifvit Guds föF 3
oer,;
•
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ner, och fedan under en dagelig bättring bibehållit fig därvid, få at de ännu verkeligen
voro, hvad de blifvit i den förfta bätringen, det är, beftåndande uti fitt nådaftånd.
Denna gåfvan har i alla tider värit de trognas, de af Gudi föddas lott. Redan i äldre tider talas om den Anda, fom var öfver Guds Mannen Mofes, hvilken äfven blef
låfvad åt andra trogna och redeliga Mänj
4 Mof. n: fr. och Leviterna i Nehemie
tid på den itora Högtiden fäga i fin låffång:
Tn gafft iin goda Anda til at andervija them,
Nehem. 9: 20. Och vi fe tydeligen at Konung
David haft honom, då han i Kalinen gi 13.
få innerligen beder, det Gud, för hans ftora
fynders fkull icke ville taga firf Heliga Anda ifrån honom ehuru det tillika blifver
vifst, at de trogna i Nya Teftamentet undfått den famma uti et långt ftörre och ömnogare mått, fom vi hört at det hände den
förfta förfamlingen på Pingeft dagen, Ap. G. 2.
och äfven andra trogna, Ap. G. 10: 44. Hvarföre Paulus ock kallar den utkorade barns
Anda, Rom. S- i5- Men han fäger ock
med eftertryck, at den (kulle gifvas i de
trognas hjertan, icke allenaft at därmed betekna, at det är Mennilko-tjälen, där denne
Nåde-gåfva förnämligaft hafver fitt härbärge, utan ock at därmed gifva tilkänna des
kraftiga verkande därinne, emedan därigenom uptändes uti förftåndet et himmelfkt
ljus til at fe Guds öfverlvinneliga godhet
:

,

emot

4'

]
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[

emot ofs fyndare, och en kärlekslåga i hjer*
emot vår Itora Förbannare, och eu
himmciik kraft at vandra uti Hans heliga
fotfpår i ödmjukhet, i kärlek, i tålamod
tat,

och et oförvanfkeligit hopp, at en gång
komina uti åtnjutande af det ftora arf, fom
ofs är förvaradt i Himmelen. Anteligen förklarar hän ock' här, hvad känbar värkan
denna Guds Anda Ikulle äftadkomma i fjälen.
Det var ingalunda nog därmed, at Hän Ikulle fåledes med fin nåd bo hos de trogna,
uplyfa deras förftånd och böja deras vilja s
litan brukar Guds Anda här et raärkeligit
ord, fom betyder verkeligit fkriande och ropande, och fäger at denna Anden Ikal ropa
hos ofs Abba Kdre Fader. Det vil fäga, hän
Ikall göra vårt hjerta ropande.
Med deffa
ord vil Apoftelen uttrycka flera den Helga
Andas verkningar i de trogna, fåfom at gifva dem en kraftig förfäkran i deras hjertan
om barnalkapet hos Gud, at nedfiå alla djefvulens och verldenes inkaft deremot, och at
gifva hog och en brinnande drift til bönen,
jemte en kraftig förfäkran om bönhörelfen,
och at förvilTa dem om Guds Faderliga hjelp
i allehanda påkommande nöd och farligheter.

Häraf, ÄUkade i HErranom! blifva tm
följande vigtiga fanningar i vår Chrifteliga
lära helt tydeliga, nemligen förft, at uti vår
dyrafte Frälfares JEfu fulJgiltiga förfoning
ligger nu grundvalen til hela vår falighets
byggF 4
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byggnad. Ty

en annan gnmd,

fäger vår Apo-

ftel, kan ingen tägga • an then fom lagder dr,
hvilken dr .JEfus Chriftus! i Cor. 3: ix.
För det andra fe vi til vår innerliga glädje
hä:af, huru hela den Högtlofvade Treenigheten fyfslofätter fig med vår räddning och
lyckfalighet. Sonen förvärfvar ofs rättighe,

til denna Himmellka Tröftaren och gifver fin Anda, Fadren fänder bonom, och
den Helga Anda kommer i de trognas hjertan, bor där och uptänder en kärleks låga
t,il JEfum och verkar et ifrigt och kraftigt
bönerop til Gud och en innerlig glädje i
HErranom. Hvarmed Ikole vi vedergälla
vär Gud få öfverlvinneliga ftora välgärningar? Om vi dock ville lemna hans Anda
rum i vara hjertan, och förvara det af JEfu
ofs (känkta dyra barnafkapet! För det tredja
fe vi här den rätta ordningen i hvilken den
Heliga Treenigheten hos ofs utförer fina Nåde-.verk, nemligen at Fadren hafver Jkänkfc
ofs fin Son, Sonen har köpt ofs löfa ifrån
vara fienders händer, och den Heliga Anda
är nu tilägnings-vis den, fom fkal lämpa på
ofs ali den af HErranom JEfu ofs förvärfvade Nåden, hvilket likväl tilkommer Chrifto fåfom vår Konung, meri förrättas i JEfu
namn af hans Anda, fom fändes ofs af Fadrenom. Änteligen flyter ofs äfven för det
gerde häraf den vigtiga lärdom, at hela vår
Frälfares tilfylleftgörelfe och den vidfträktafte kunikap derom gagnar ofs aldeles intet,
ten

om

77 i
om vi icke lämne den Heliga Andas Nådeverkningar rum uti vårt hjerta, at föra ofs
til verkelig delaktighet nti Nåden. Vi hafve uti vår betragtelfe öfver förfta Artikelen
vifat eder bland andra Guds Faders Nädevälgärningar, den dyra Ikänk hän gaf ofs
uti fin enda och aldrakärafte Son, den hän
lätt blifva mennifka för vår Ikull. I betraktelfen öfver den andra Artikelen har jag
fökt lägga eder på hjertat, alt hvad JEfus,
Guds Son, gjordt och lidit för vår falighet.

1

Nu återftår, at jag i dag af vår tredje tros
Artikel lärer eder kanna den tredje Perfonen
i Gudomen, och tillämpningen på vara hjertan, af den i Chrifto ofs förvärfvade Nåden.
J finnen då lätt angelägenheten af ämnet och
des viet. Väre då fanningenes Ande i dag
min ledare i ali fanning! Sände den Helige
Fadren under denna predikan lin Sons Anda
uti alles edor hjertan, tii at ifrigt ropa Ab-

ba Kare Fader! Fader vår &e.

Den Tredje Artiklen
O m Helgelfen.
Jag tror på den Helga Anda, enct
Helga Almänneliga Kyrka zfc.
Hvad år det?
Jag tror at jag icke af mit eget
jörnuft ellet kraft tro kan elkr
komma til ifc.
F S

§•
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Denna vår upläfta Text gifver ofs anledning at i dag betrakta

Den Heliga Anda
i)
2)

iii fin Perfon-y
til fin a ofs bevifia välgärningar.
0 Helge And kom til mig in,
Uplys min fjäl £?c.

Då vi nu, välfignade i HErranom! komat i vår betraktelfes förra del förklara
hvad vi egenteligen börc veta och tro i
gemen, om den Helga Andas Perfon, förekomma ofs därvid billigt förft hans dyra
Hän kallas rätnamu, at af ofs förklaras.
teligen med fitt Perionliga Namn den Helga
Anda, och eijiedan detta namnet bellår af
tvenne ord, hemligen Helig och Anda, vilje
vi kortteligen vifa orfaken til hvardera namnet. Begge aro tagne af den Heliga Skrift
och fåledes grundade i uppenbarelfen. Hän
bar redan i Gämla Teftamentet värit allmänt
känd under namnet Anda, Guds Anda eller
Helga Anda. I Skapelfe Bokens förlla Capitel 2 ;dra verfen får hän redan litt namn
Guds Anda, när det heter: at Guds Ande
fvdfvade öfver vattnet. I famma boks 6;te Cap.
v. 3. klagar Gud at mennijkorna i den förlla
verlden icke ville Uita Guds Anda firajfa Jig.
Cap.
ina

1
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Cap. 41: 38. läfe vi at Konung Pharao fök-

te efter nngon. fådan man, fom Guds Anda var

uti. HErren fjelf fäger til Mofe, at hän hade
upfylt Bttjaled Uri fon med Guds Ande. 2
Mof. B. 31: 3. Ooh om Jofua Nun fon‘läfe vi at hän vardt upfyld med Vishets Anda,
då Mofes lade Jim hdnder på honom. g Mof. B.
34: 9. Men det blefve för vidlyftigt at upräkna alla ftällen i Gamla Teftamentet, där
hän blifvit kallad Anda. Än mera öfverflödigt vore det, at anföra huru ofta denna

tredje Perfonen nämnes med detta namnet i
Nya Tcftamentets Ikrifter, hvareft ej många
blad kunna läfas, där hän icke blifver omtaid. De märkvärdigafte äro dock följande.
Då hän uppenbarades i dufvo-liknelfe vid
Frälfarens-dop ooh fatte fig på honom, kallas hän af Evangeliften Matheo Guds Anda,
Cap. 3: 1 6. men af Lucas den Helga Anda. Cap. 3: 22. När Frälfaten befalte lina
i namu FaLärjungar döpa, Ikulle
ders och Sons och den Helga Andas, Math. 28
19. och änteligen då hän i fönderdelade tungors liknelfe af eld fatte fig på de förita trogna på Pingeft dagen, Ap. G. 2 3, 4. heter
det om Apoftlarna, at the vordo upfylte af
then Helga Anda. Orfakerne hvarföre hän
bar detta namnet äro i fynnerhet följande.
Förft heter hän Anda i anfeende til litt andeliga väfende, at lian ingalunda beftår af
någon kropp eller materie, fmare eller gröfte, utan är aldeles en verkelig Ande, hvii:

ket
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ket väl icke mindre kan fägas om den förfta Perfonen i Gudoinen, men ej få om den
andra, fedan Guds Son verkeligen antagit
och nti JEfu aflelfe förenat fin Gudomeliga
Natur med den mennifkliga til en Perfon.
För det andra, bär hän detta namnet i anfeende til fina andeliga verkningar hos mennifkorna, at upväcka, uplyfa och på nytt föda
dem til et andeligit lif i Chrifto, hvilket vår
Frälfare JEfus fjelf kallar at födas af andanom. Joh. 3: 5. För det tredje och förnämligaft, kallas hän anda för fitt eviga utgående af de andra Gudomens Perfoner Fadren och Sonen, fom äfven är den tredje
Perfonens egenteligafte ikiljemärke och kallas derföre Fadrens Anda, Math. 10: 20. och
Sonens Anda. Gal. 4:6. Plvilket talefätt fynes vara tagit liknelfe- vis af en mennilka,
Tom andas eller blåfer andan ifrån fig och
ftraxt drager den til fig igen 3 fom likväl ingalunda kan rätt föreftälla denna djupa hemlighet, och bör ej heller nytjas ac befkrifva
fjelfva fättet af detta Gudomeliga utgående.
Men det andra namnet, fom honom tillägges, nemligen Helig är icke mindre biblifkt än det förra. Han kallas helig på flera
ftällen redan i gamla Teftamentet. Propheten Efaias klagar öfver fina förfäder, at de
bedröfvade den Helga Anda, Cap. 63: 10.
och ftraxt i följande vers frågar han: hvar
fir then jbm fin Helga Anda i them paf? Och
Konung David bad innerligen Gud i fin djupa

4

Bx [
4
pa fyndanöd Och fade: Forkajia mig icke ifrån
tit anfigte och tag icke tin Helga Anda ifrån
mig. Pf. gi: 13. Och äro i fynnerhet tvenne orfaker hyarföre hän kallas få. Den Brita ligger nti hans väfende, at hän är fullkomligen helig, få at om honom ej kan
tänkas något ondt eller orent, utan äger hän
en aldeles Gudomelig helighet och rättfärdighet. Hän är en af de tre heiiga varelfer,

3

fom äro nti Gud, dem Zeraphim utmärktc,
då de tre färikilta gångor ropade, Helig, Helig, Helig år HErren Gud Zebaot, Ef. 6:3.
och de fyra djuren beprifade, då de natt
och dag ropade, Helig, Helig, Helig år
HErren Gud alsmdgtig, fom var och fom år
och fom kornina Jkall. Upp. B. 4: g. För det
andra heter ha n helig i anfeende til det dyra Helgelfens verk, fom honom i fynnerhet,
faft utan de andra Perfoners uteflutande, tilägnas, hvaruti hän genom lina kraftiga Nådeverkningar leder orena och befmittade fyn-

dare, genom en lefvande tro på jEfum til
Gudi behageiig Helgelfe, i
det hän ej allenaft frifäger dem ifrån iin fynda orenlighst, utan ock tilägnar dem iin Med-

en rättlkaifens

lares JEfu fullkomliga Helighet, och fedan
troligen leder dem genom denna jämmerdalen, förmedelft en dagelig Helgelfe, til en
fullkomlig helighet i himmelen 3 hvilket alt
vi få längre fram tilfalle at tydeligare bevifa och förklara.
Utom detta hans egenteliga och PerfonUgä

♦
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liga namn, har hän äfven til följe af fina
flera förrättningar til vår falighet fått flera.
Hän kallas Guds Anda, fom vi nyfs hörde
på flera ftällen. Nåderies Anda, Zach. 12 10.
och Ebr. 10: 29 emedan hän är den, fom
gör ofs delaktige utaf nåden i Chrifto, och
befeglar denfamma uti vara hjertan, at vi
må bruka Pauli ord til fina Ephefer Cap. 1:
13. Bånenes Amia på nyfsnämde Idälle hos
Propheten Zachariain, emedan hans dels beder för ofs, dels lärer ofs bedja, dels manar och drifver Guds barn til flit i bönen,
få at hän icke allenaft ropar fjelf i våra hjertan abba Kare Fader, utan drifver ofs äfven
at ropa genom fin kraft. Loftfms Anda, Eph.
1: 13. emedan Nya Teftamentfens trogna
redan i det gamla fått oryggeliga löften om
hans ankoin!! i deras hjertan, Ef. 44: 3.
Joels 2: 28- och emedan hän befeglar genom fin kraft Guds Nådelöften i vårt hjerta,
at de alla aro Ja och Amen. Uthorade barns
anda, Rom. g: 15. i det hän vitnar med vår
anda, at vi äre Guds barn. v. 16. Fadrens
och Sonens Anda, Math. 10: 20. Eph. 1: 19.
emedan hän utgår lika af båda: och ändteligen Trones, Visheteny och Hårlighetcns Anda, 2 Cor. 4: 13., Eph. 1; iy. 1 Pet. 4:14.
emedan hän alt detta nådeligen verkar hos
:

alla

trogna.

§.
4Om denna Guds Anda bekänne vi, at
vi tro på honom, fåfora på Fadren och So-

nen.
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nen. Nu fäge vi om Fadren uttryckeligen,
at hari är Gud. Den Andra Perfonen kalle
vi vår HErre, fom derföre bör få af ofs en
Gudomelig dyrkan. Likaledes är meningen
i den tredje Artikelen, at vi tro på en Gud
den Helga Anda, i hvilken mening det ordet ock, förenar de båda fednare Artiklarna
mcd den förfta, få at det heter: Vi tro på
Gud den Helga Anda. Icke defto mindre upkomrao de redan i äldre tider, fom ville förneka den tredje Perlbnens Guddom, få at de
rättrogne vid et allmänt möte i Conftantinopel, nödfakades tydeligare förklara fig i
denna Artikel, då de bekänna: Vi tro ock
på den Helga Anda; HErran och lifgifvaren,
Then med Fadrmom och Sonenom fammandijrhad och tilbeden och lika drad varder. Hvareft
han på lika fätt, fom Chriftus i den andra
Artikelen kallas HErre, at därmed bekräfta
hans Guddom, hvilket fedan vidare infkärpes
med vår fkyldighet, at gifva honom en Guddomelig dyrkan. I anfeende hvartil vi äfven i den tros bekännelfe, fom fått namn
af Athanafio uttryckeligen arkanne honom
för Gud, då vi fäge: Så år Fadren Gud,
Sorien Gud, den Helge Ande Gud, hvilka alla
-

-

Trosbekännelfer vår Evangelifka Lutherfka
Kyrka ärkänt, och fåfom fina antagit uti fin
Augsburgifka bekännelfe. Men då vår rätta
tros grund ligger i det genom Guds Anda
uppenbarade ordet, fom Helige Guds män
taiat och fkrifvit, rörde af famma Anda, må

vi
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tros viis het, efter Apoftelens Peråd,
tri
taga förnämligaft vara därpå, fåfom
tippa et ljus fom Jkiner nti et.mörkt rum, 2 Ep.

vi til vår

x 19. Det är ifrån denna kallan, fom den
Helga Andas Guddom kan tryggaft bevifas,
och det med fä llor viishet, at lå fnart vi
antagit och ärkänt den Heliga Skrifts fanning och Guddomeiiga uppenbarelfe, få mäfte
vi ock med det famma ärkänna den Helga
Anda för en fan Gud ty förft finne vi, at
honom på många fiällen tillkrifvas aldeles
Guddomeiiga verkningar, hvilka ingalunda tilkorama något Creatur; fåfom denna verldenes Ikapelfe, ora hvilken David fäger at hela Himinetens Mr är gjurd genom Guds muns
anda, det är den Helga Anda. Ff. 33; 6.
En af Jobs vänner Elihu betygar och fäger:
Guds Aude hafver gjordt mig, och thens Alsmdgtigas ande hafver gifvit mig lif. Job. 33;
4. Hvilken af alla Creatur, änglar eller mennifkor, Regenter eller klokafte konftnärer i
verlden, hafva värit i ftänd at gifva en mennilka fin varelfe, eller göra en död kropp
leivande ? Nej, fådant hörer en Gud allena
til. Honom tilräknas äfven det dyra nya
födelfens arbete, et få ftort Guddomeligit verk
fom någonfin verldenes Ikapelfe, dä Fräliären fäger til Nicodcmura, at hän fkulle födas på nytt af den Helga Anda. Joh. 3: 5.
Äfven Helgeifen och Förhyelfen, dä Apoftelen Paulus talar Tit. 3 5. om nya Fudetfms bad och then Helga Andas fårnyetfe: An:

•

:

deli-
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dcliga gåfvors utdelande, fåfom hän fäget

Cor. 12: 13. at vi äre nti enotn anda alle
åopte til Andelig lekamen fom är beprydd
i

>

med margfalliga gåfvor. Oeh ändteligen at
hän fdtter Bijkopar och Ldrare i Chrifti Förfamling, den hän fårvdrfvat medfit hlod: Ap. G*
20: 28- Men det är ej nog at honom tilräknas fådana verkningar 3 honom tilärkännas
ock aldeles Guddomeliga egenlkaper. Hän
bcfkrifves af Konung David fåfom allvetande och alleftädes närvarande, då hän med
fynnerligit eftertryck frågar; hvart Jkall jag
gå for tinoin Anda och hvart /Kali jagflij for
titt anfikte? Det är fäfängt vill lian fäga för
mig at någorftädes kuuna gömma mig, få
at din Anda icke fer och känner mig 3 ty
hän är alleffädes närvarande, och än vidare:
Tin ögon fägo mig, tå jag ånnu oberedd var s
och alla dagar voro nti tin bck fkrefne, th&
ånnu varda fkulle och ingen af them kommei a
var. Pf. 139. v. 7. 16. Och Apoftelen Paulus nytjar denna allvetenhet, fåfom en grundfanning, hvarpå hän bygger flera andra, da
lian fäger, at Gud hafver uppenbarat för lina
trogna deras tilkommande obefkrifveliga härlighet, genom fin anda, ty Anden, fäger hän,
utranfakar alt ting ja ock Guds djaphet. 1 Gon
2: 10. Hän heter äfven fanfärdig ellei fan*
ningenes Anda, af Frälfarens egen mun, fom
/niille leda ofs i ali fanning. Joh. 16: 13. Vidare öfvertygäs vi om hans Guddom af en
upmärkfam jemförelfe eraelian gamla och
Ham. F, Voi- VII. St. 2. G
nya
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nya Teftamentets utfagor om Gud, i det vi
blifve varfe at det fom i det förra fäges
vara gjordt af Gud Ijelf, intygas i det fenare vara förrättat af den Heliga Anda, och
emedan della båda förbunden ej kurnia vara
llridande emot hvar andra, följer däraf at
den Helga Anda äfven målle vara en fan
Gud. Det fes tydeligen af fammanhanget,
at Gud fjelf, fom förde Ifraels barn utur
Egypten, talade genom David och fade: I
dag, om J' hans röji hören, få forjlocker icke
edor hjerta. Pf. 95: 8- Och A poltelen Paulus åter intygar at then Helga Anda fagt det.
Ebr. 3; y. Den Helige HErren Zebaoih befalte Propheten Efaias predika til Juda loiket: hörer och forjlår thet icke, fer och mdrker
thet intet. Cap. 6 9. Men Paulus predikade
i Rom, och fade at det var den Helga Anda, fom talade della orden. Ap. G. 28: 25.
Än mera beltyrkes vi i öfvertygelfen om
denna fanning, när vi fe at den Helga Anda, icke allenaft ftiilles i jämförelfe med de
Andra Guddoms Perfonerna, utan hän lages
ock vara aldeles et med dem. Et Creatur
må vara få ädeit det vil, kan det dock aldrig komma i jämförelfe med en evig Gud.
Men Frälfaren befalte lina Lärjungar döpa
i namn Faders och Sons och den Helga Andas,
Math. 28: 19. hvaraf fåledes följer, at den
Helga Anda målle vara af et och famma
Gudomeliga väfende med de andra Perfonerna. Och Apollelen Johannes upräknar icke
allef

:
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allenafl: famma Gudoms Perfoner, utan fäger
ock uttryckeligen at the tre äro et, det är
et ooh famma Gudomeliga väfende, och en
Gud. i Ep. 5: 7. Men lät ofs ieke längre
famla öfverfiödiga bevis på en fak, fom den
Helga Skrift afgör med uttryckeliga ord.
Konung David, den ftora HErrans Prophete
och Ifraels luftiga diktare, fåger uti fitt lilla märkvärdiga tai, at HErrmls Ande hafver taiat genom honom och förklarar det ftraxfi
med andra ord och fäger, at det var fjelfva
,

Gud, Jörn hade taiat til honom. 2 Sam.
23;
3. Och A poltelen Petrus betygar
til den bedrägeliga Ananias, at hän med lin
fallka upgift af lin egendom, hade ljugit för
den Helga Anda, och ftraxt derpå, då hän
vill vifa hilru ftor hans förbrytelfe var, fäger hän, at Ananias icke allenafl; lugit för
mennifkor, utam för Gud. Ap. G. 5: 3, 4.
Hvarmed hän tydeligen förklarar at den Helga Anda var en fan Gud, lika hög och helig,
fom de andra Perfonerna.
Men Apoftelen
Paulus bar ej heller förgätit, at för ofs upgifva denna dyra fanning, då hän til lina
Corinther Ikrifver därom fålunda: veter f icke
at f dren Guds tempel och at Guds Ande bor
i eder. 1 Cor. 3:16. Hän fäger förft at de
trogna voro Guds eget tempel, hvarföre då ?
Jo, haii fvarar; derföre at Guds ande bodde uti dem. Af hvilket alt vi tydeligen inie at vår Chrifteliga Kyrka rätteligen bekän»
tter honom för H£n'en och Lifgifvaren, och
.
»6
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hän derföre äfven bör med Fadrenom och

Sonenom fammassdyrkad och tilbeden och
lika ärad varda. Måtte då ingen af ofs våga
fig, at ljuga för denna Guds Heliga Anda,
ingen bedröfva honom genora upfåteliga fynder, eller ftå emot hans nåde-verkningar med

förhärdeife,‘ fom

Stephan! Åhörare gjorde!
§•

5-

At den Helga Anda fåfom fanner Gud,
äfven är dcn Tredje Perfonen i Gudomen och
fkiljes ifrån Fadrenom och Sonenom, genom
det han af evighet utgår af dem bäda, är
hvad vi här allenaft mä nämna, emedan det
i betraktelfen öfver förfta Artikelen uti lärari
om Treenigheten i gemen bief bevift och
förklarat. Det allenaft må vi för ftörre redighets fkull tillägga, at den Helga Andas
verkningar äro tväggehanda, i det fomliga
af dem Ike innom det Guddomeliga väfendet,
af hvilka föga flera äro bekanta för ofs dödeliga, än hans nyfsnämda utgående af Fadrenom och Sonenom. Andra fke åter utom
Gud; bland hvilka hans välgärningar emot
ofs böra ligga ofs ömmaft om hjertat, at derföre blifva af ofs noga kända. Om dem böre vi veta, at de tilkomma gemenfamt alla
tre Perfonerna, och derföre äfven i den Helga Skrift tilräknas nu den eha, nu åter en
annan Gudoms Perfon. I fynnerhet äro den
Helga Andas nåde-verkningar aldeles af den
befkaifenhet, at de ej allenaft tilräknas ofta
Fädxen, utan höra i fynnerhet den Andra
Per-

89
Perfonen vår Frälfare JEfu Chrifto til, i anfeende til fxtt Prophetifka och Konungsliga
ämbete, fedan hän i det Öfverfta Preflerlisra
lagt en faft grund til vår falighet. Och at
hän utförer tiliika med Fadrenom deffa dyra
värf, genom den Helga Anda. Hvaraf fåledes är klart at de allenaft tilägningsvis komina den Helga Anda til i fynnerhet, och
hvaraf äfven följer, at då vi kornina at beIkrifva och bevifa dem, är det lika mycket,
antingen på det Skriftenes min, fom vi tanka
O

anföra til bevis, talas om Gud i gemen, eller om någon Gudoms Perfon nämnes i fynnerhet, emedan de alla tre äro et, och til
folje däraf äfven verka gemenfamt, halli ingen hufvudfråga kan i få fatta omftändigheter hos ofs upkomraa derom, hvilkendera
Perfonen det är, fom fådant uträttar.

Sednare Dslen.
§•

6.

Efter en fådan ärhållen nödig underrättelfe, om den Helga Andas Perfon, komme
vi närmare til vårt hufvudämne, at betrakta
hans välgärningar.
At på detta vidfträkta
fält kunna leda eder rätt fram och gifva något redigt begrep om faken, tilkommer ofs
förft at upräkna och förklara Nåde-verkningarna i fin naturliga ordning, och federmera föreftälla hvad vi bekänne om Förfamlingen, där han gör ofs delaktiga af denna
fin nåd. Ämnet är af mycken vidd och vigt,
G 3

men
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men jag utfäfter

at

vinlägga mig om kort-

ket, dock utan at förbigå något bufvudfake-

ligit. Däremot förbehåller mig ej allenaft
edert tålamod och upmärkfamhet, utan förnämligaft ock et undsr hela afhandlingen för
Guds Andas verkningar öpnadt hjerta j ty den
angår något fådant, fora en och hvar af ofs
antingen känt, eller åtminftone bör kanna i
fm Ijål, och utom hvilken känfla vi ingen
nytta kunne hämta, af alt hvad vär dyra
Frälfare genom lin öfverflödande kärlek för'
värfyat ofs.
Nödvändigheten för ofs af den Helga
Andas nåde-verkningar föreftäller fal. Doäor
Luther i fin förklaring fålunda: Jag tror at
jag icke af mit eget fornuft eller kraft tr o kan,
Chrijium.
elkr komina til min HErra
Älfkade i HErranom! få ömkansvärd är vår
liaturliga belägenhet, at ehuru JEfus alt gjordt
på lin fida til vårt bäfta, lidit en fullkomlig
jörfonings död för alla vara fynder, och
förvärfvat ofs genom fin fullkorriliga lydnad
rättighet til den himmelfka glädjen, få är ändöck ingen af ofs i ftånd, at genom fina,
egna krafter Icomma til delaktighet af denna falighet, hvilket Frälfaren JEfus fjelf tydeligen gifver tilkänna då han fäger: Ingen
'kan komma til mig, utan Fadren Jbm mig fånt
hctfuer, drager hmwm. Joh. 6: 44. Orfaken
härtil finne vi lätt igen i vårt eget djupa fynda-förderf, hvareft vårt förftånd blef aldeles
förblindat, få at vi icke ens kanne falighe,

teng
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tens väg, och kunne fatta dön rätta och lefvande fanningen, utan famle i morkret {Tiloin de blinda, fåfom Apoltelen Paulus märkeligen taiar därom, då hän fäger : Then naturitpa mennijkan förnimmer intet, ja flätt intet,
nf thet fom Guds Anda tilhårer, hj thet år honurn en gatenfkap och kan icke begripat; ty thet
måjle andeliga dömmas. 1 Cor. 2: 14. Vår vilja blef icke mindre förderfvad där ligger
lyndens frö i hjertat, det är fullt med onda
begärelfer, vi finne det vara trögt och oböjeligit til alt godt, men däremot färdigt och
likafpm förgjordt til det onda, få at vi väl mä
klaga däröfver fåfom HErren genom Prophetcn Jeremiani Cap. 17: 9. Et argt och Ulfundigt ting ofuer ali ting dr hjertat; ho kan
utranfakat. Och man kan bäli Uuta om djupet af detta viljans förderf af det, at ApoItelen Paulus, en få flark trones hjelte måfte
klaga öfver fit onda hjerta och fäga: ffag
fer en annor lag i mitta lemmar, fom frider emot
then lag, fom i min hog år, och griper mig
fåiigen unåer fyndenes lag. Hän blifver alde•

les rådlös och jämrar fig: jag anna memtfka,
ho fkall Ml ja mig ifr&n thenna dödfens kropp?
Roni. 7; 23, 24. Jag fäger: när Paulus hade
lidan orfak at klaga, hvad Ikole då vi andra göra? Det kände vifst Sai. Lutherus hos
fig, då hän klagar, at hän jQelf med egna
krafter hvarken kunde tro eller komina i
förening med fin Frälfare, hvarken vifstehan
vägen eller fant hän hos fig vilja eller
G 4
för-
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förmåga at vandra på den famma. Huru
jir det minä Åhörare? kannen j icke hos
eder denna vanmakten, få måfien J vifst vara
i en fvår andelig yrfla, då J med den blinda Förfamlingens ängel i Laodicea tänken:
dr rik och hajvernog och hehnjver intet,
ehuru J värkeligen dren eldnde och jdmmerlige, fattige, bllnde och nakata, det J likväl icke feen. Upp. B. 3: 17. Bedragom icke
ofs fielfva. JEfu våv falighets Mäftares ord
äro i denna delen folklara: utcm en varder
af vain och andanom, kan han icke ingå i
J-ndd
Guds Rike, Joh. 3: 5. Det var en anfedd
och beläfen man, fom rådfrågade fig i detra
jirende hos Frälfaren, men han fick ej annat
fvar än detta. Vi må ej heller vänta något
annat. Det är nödvändigt, at vi måfte födas på riytt, annars blir det aldeles omöjeligit för ofs at hämta någon nytta af JEfu
död.
Så litet et barn kan bidraga til fin
naturliga, få litet kan ock en arm fyndare,
befordra fin andeliga nya födelfe. Derföre
kallar oek Konungen David, i fin bätrings
bön, detta et fkapande och gifvande, då
han fäger: Skapa i mig Gud et rent hjerta ock
gif mig en ny vifs anda
och tag icke tin
Helga Anda ifrån mig. Pf. 51: 12. Häc
beder han at Gud ville gifva honom en ny
vifs anda, den Helga Anda, och at han fe*
dan icke mera ville taga honom bort. Latoni då aldrig hvarken fatan, verlden eller
yårt eget onda kött inbilla ofs, at vi nå-
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gonfin kunde fom Chriftne, nmbära denna
himmelfka döravården och ledaren, utan luckom häldre til denna himmelfka Läromäftaren: Uti ali /anning led tu mig; förjlåndet
ojina nådelig, jag liira md tin vilja Aek! gor
mi g från ali fynder ren, at jag mä faija tig
ollen; Alt ondt ifrån mi g fAi ja,
§•
7förfta
Helga
Den
den
Andas nåde-verkan,
hvarmed hän börjar draga en fyndare til ]Efum, befkrifver Lutherus fåledes: Den Helga Andtr hafver mig kallat genoni Evangelium.
Kallelfens nåd är ock viflerligen den förfta.
Utan den kan ingen komina til Gud, hvilken af vår dyre Frälfare får namu af et Fadrens dragande. Joh. 6: 44. Den hafver fin
enda grund, uti vår dyra Medlares fullkomliga förfoning, för hela verldenes fynder.
Utom den vöre vi ej annat än Guds fiender,
til hvilka hän i fin rättfärdiga vrede ej kunde annat ropa* än går bort ifrån mig, j forbannade. Mat. 25:41. Men igenom honom
hafver ofs tihkuit kallelfens nåd, fom är et
den Treenige Gudens, men tilägnings vis
tien Helga Andas verk eller bemödande, at
förmå fyndare til den förvärfvade nådens delaktighet.
Ät kunna rätt fatta denna den Helga
Andas Nåde verkan, 'må vi förft vända vår
upmärkfamhet hit tii fjelfva ordefc kalla. Defc
är et mycket allmänt talefätt, och kan tagas
i ganika olika bemärkelfer få väl i anfeende
G g
til
.
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til clen kallande Perfonen, fom til den hvilken kallas: det är ock niycket olika i anfeende til de olika förmåner, hvartil någon
blifver kallad, och til fjelfva kallelfen. Denna Nåde-välgärning föreftälles ofs i den Helga Skrift under ganlka många liknelfer, men
afmålas af vår Frälfare i fynnerhet tydeiigaft
fåfom et bjudande til en Itor Nattvard, eller
til et bröllop. Denna Nattvard befkrifver
Gud för ofs gencm Propheten Efaias fåledes:
HErre.n Zebaoth J,kali göra til ali folk et f ett
gäjlabod på thefjo bergena, Ett gåflabod af
hlart vin, affet o, af mårg, af vin ther ingen
drdgg nti dr. Cap. 25 6. fom beteknar alla
de nådes och fali-ghets ikatter, fom vår dyre
Frälfare ofs genom lin död förvärfvat: Ijelfva kallelfen til detta gäftabod belkrifver vår
Frälfare ofs fålunda: Husbonden utfdnde f n
tjenare then Jlimd Nattvarden fmlle Jlå, at hagt
Jhille fdja them fom budne voro:
ting aro mi redo, Luc. 14: 17. och nar de
budne förfakade den tilbudna nåden, heter det
vidare til hans tjenare: gack ut på gator och
grander, och the fattiga och krymplingar, haita
och blinda haf bar in, v. 21. och åter en annan gång heter det; Gack ut på vdgar och
gårdar och nådga them, at the kornina hdr in.
v. 23. Hvarmed vår Frälfare vil betekna,
Kuru trägen och allmännelig hans kallelle
är. Äfven få afmålas den fåfom en bjudning
til et Port bröllop, fom den himmellka Konungen gjorde åt fin Son, och belkrifves lå:

lunda;

4*
lunda: Och

t 4han fdnde ut Jina tjenare,
voro:
]
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til brållopet,
fkulle kalla them fom budne
Math. 22: 2, 3. och åter heter det til tjenarena,: Går ut på v&garria, och alla the jf
jinnen kaller til brållopet. v. 9. Hvaraf fåledes tydeligen infes, at det ordet kalla beteknar vår Guds alfvarliga bemödande, at föka
förmå fyndare til emottagande och anammande af den i Chrifto ofs förvärfvade nåden och faligheten. Men härvid böra vi
likväl märkä, at ordet kalla tages i den Helga Skrift i en trängre och vidiiräktare bemärkelfe; få at det antingen beteknar blott
den ftora Gudens utbjudning af fina falighets
fkatter, det är et förmående och öfvertalande hos fyndare at anamma nåden, eller ock
en kallelle, fom verkeligen af menniftan
blifvit emottagen, åtlydd och anammad, få*
fom vi fe at Apoftelen Paulus nytjar detta
ordet, Rom. 8? 30. då hanfäger: at them fom
Gud hafver kallat, them hafver han ock gjordt

rdttfdrdiga; hvareft rättfärdiggörelfen förenas med kallelfen, fåfom ifrån den famma
aldeles oikiljaktig, hvilket ingalunda kan lägas om blotta kallelfen på Guds lida, emedan vår Frälfare fäger fjelf at många dro kallade, men få utkorade; Math. 22: 14. utan måfte förftås om en emottagen och i en rätfc
omvändelfes ordning åtlydd kallelfe, hvilket
noga bör urlkiljas, om vi icke fkole irra öfs
uti vara nödvändigafte begrep i vår falighets
fak. Vi tage den här i fin egenfeliga beraäj-
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märkelfe, fäfom blott en näde-verkan på Giids

fida, antingen den da blifver af mennilkorna

anammad eller icke.

För det andra åligger ofs, at närmare
förklara fjelfva befkaffenheten af denna kallelfen, och märke vi förft, at lian är medelbarlig, ty den Iker altid förmedelft den
tii vår falighet uppenbarade fanningen, eller
Guds ord. Sai. Lutherus fäger väl, at Gud
men ankallat lionom genom
tingen tager hän här ordet Evangelium i fin
vidfträktare bemärkelfe, få at det innefattar
hela vår falighets lära, eller vil hän fäga at
fjellva kallelfen är til fin hufvudfak Evangelilk, eller är ock meningen den, at fedan
lagen, fom förut är förklarad och .infkärpt
nti de tio budorden, hafver fått göra fin
veikan til kännedomen af mit fynda-elände,
och den mig hotande förbannelfen, och fedan
jag af den andra Artikelen blifvit underrättad om min Frälfares fullgiltiga forfonitig
för minä fynder, kommer den Helga Anda
och med idel nåde-löften, föker förmå mig
at vända tilbaka ifrån mit elände och genom
tron tilägna mig ali af min Frälfare förvärfvade falighet: emedan intet Evangelium kan
hafva rum, eller någonfin blifva et gladt
budlkap för andra än dem Guds lag tilförene nedfänkt och förkroflat: hvaraf äfven
fes, at lagen ingaiunda får ifrån kallelfes
mecllet ufefiutas. Hvilket kallelfes medel mennifkan meddelas antingen genom Guds ords

iäfan-
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läfan«3e eller ock hörande, då det antingen

af ordenteliga ordets tjenare eller andra Chriftna förkunnas.
Hvarom HErren Gud talar
märkeligen hos Propheten Efaiam och fäger:
Sd/om rdgnet och fnön faller af himmeten
och gör jorden fruktfamma och bdrande, altfd
J,kali ock ordet vara, fom utaf min mun går;
thet Jkall icke återkomma til mig fåfångt, utan
går a thet mig tdckes. Olycklig då den, fom
förfmår medlet, hän m alle ock i alla evighet umbära des verkaa. För det andra märke vi, at denna kallelfen är på Guds fida
ganlka alfvarlig. De göra den Gudomeliga
godheten och rättfärdigheten mycken oförrätt, fom väl medgifva at Gud kallat alla,
men påftå llkväl at hän ej gör det med fullfc
alfvare för andra än fina utkorade, då likväl ingen väld eller anfeende til perimien,
hos Gud äger rum, och hän däremot på
det aldraeftertryckeligafte, fom det värit
möjeligit, fökt at i denna delen uppenbara
och betyga elettä fitt alfvare, fåfom da hän
bland annat fäger til Jerufalems ftad; Burn
ofta hafver jag velat fårfamla iin barn, lika.
fom hanan fårfamtar Jim kyklingar under Jina
vingar. Math. 23; 37. Hän kunde aldrig tydeligare uttryeka fin innerliga åträ och bemödande at viima Jerufalems inbyggare til
fin nädes gemenlkap, än då lian iiknar fig
vid en höna, fom fåg fina fpäda kyklingar
fkingrade: huru öm, huru fyflofatfc löper hon
icke til dem, ropar och hekar dem, och
utbre-

-
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utbredcr fina vingar, utan någon ro tils hon
kan få dem famlade; Se fådant belkref, få
iifligen afmålade hän litt hjertelag för Jenifalems inbyggare i gemen, ehuru hän väl
fåg, at ftörre delen af dem fkulle gå förlorade. Det förfäkrar ofs äfven til öfverflöd
de af vår Frälfare anförda liknelfer, fom nyfs
omnämdes, och de flera gångor förnyade
kallelferna, men ibland annat fer man i fynnerhet hans ifriga begär, at draga fyndare
til fig af Husbondens och Konungens vrede
nti deffa liknelfer, öfver dem hvilka förfummade at lyda. När Judarne fågo JEfum gråta vid Lazari graf, fade de; Si kuru Mr
hade hän honom. Joh. n: 36. När vi fe
JEfu ögon flyta i tårar då hän fer på Jerufalem och des oiycka, mä vi väl utropa:
li huru kär hade lian detta anna folket. Hau
har derföre äfven fökt afmåla litt alfvare under de aldraömmafte liknelfer, fom i naturen gifvas. Hart kallar fig den goda Herden, Joh. 10. fom fjeif låfvar upföka det borttappade fåret, och igenhämta thet förvilda.
Hef. 34: 16. Hän föreftäller fig fåfom eli
Allkare eller Brudgumme, fom hjerteligen
föker efter fin ällkade Brud, den hän med
jnnerfta glädje omfamnar. Höga Vif.
4. Si
fådant är vår Guds alfvare at kalla ofs til
fin nådes gemenllcap. För det tredje böre vi
Veta, at kallelfens näd är äfven ganlka kraftig, få at ora allenaft lyndare lemna den rum
i litt hjertu och intet liendteligcn ftreta emot
nådcn,
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nåden, blifva de i ftånd at komma i åtnjutande af den tilbudna faligheten. Ty ordet
fom härtil brukas dr tefvande och kraftigt, och
Jkarpare an något tveåggadt fvdrd, och går
igenom til thes thet åfjkiljer f jäi och anda, och
mdrg och ben, intygar Apoftelen Paulus. Ebr.
4: ia. Och på et annat ftälle fäger hän,
at Kvangdium dr Gnds kraft, allom them til
falighet fom trö. Hvilkeu kraft det ingalunda äger annorftädes ifrån, än af lin egen ftora Uphofsman, genom hvilken hän icke allenaft rörer och nödgar 1yndaren, utan ock
med det famma gifver luit och förmåga at
åtiyda kallelfen, och öfvervinna fin naturliga tröghet, få framt hän icke upfåteligea
fätter fig före, at fpjerna mot udden. Andteligen böre vi ock för det fjerde veta, at
den är allmdmelig, om vi betrakte den på
Guds fida eller efter hans upfåt.
Därom
öfvertygas vi nogfamt, förft af Guds allmänneliga kärlek emot hela mennilko-flägtet. Da
hän få högt ällkat ofs, at hän utgifvit fin
Son i döden för alla, få kan hän ej heller
i kraft af detta fitt eviga förbarmande annat
än kalla och draga alla til delaktigheten af
denna nåden. För det andra blifve vi härom än mera förviffade af den Pleliga Skrifts
tydeliga vitnesbörder. Den Majeftätilka HErren fvär vid fitt eviga lif, at hän icke hcifver hifi til den ogudaktigas död, litan at then
ogudqktign omvdnder jig ifrån fit vdfende och
lejver. Hef. 33; n. Men har hän ingenluft
til
❖
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til deras död t få måfte han ock med alt alf*
väre föka afböja den, ocli emedan kallelfen
ar et ganfka kraftigt medel därtil, kan det
ingalunda af våt nådiga Gud åfidofättas.
Därföre befalte äfven vår Frälfare, iedan haualt fullgjordt til mennifko-flägtets falighet, at
hans budbärare fkulle gå ut och Ura alt folk.
Math. 28: 19- Ingen, ickeenenda, fkulle
därifrån vara utefluten; och en annan gång
fade han åter til dem, fom Evangeliften Marcus berättar: Går ut i hela verldcna och prediksr Evangelium allom Creaturom. Cap. i<s;
15. Hela jordklotets inbyggare, alla Creatur, det är de främfta af Creaturen, nemligen
alla mennifkor, fom efter Ebreifka talefättet
kallas Creatur, fkulle blifva kallade genora
Evangelii ord. Därföre är ock fjelfva kallelfen allmännelig', där det heter: Vånder eder
til mig, få varden
Jalige, alla verldmes dndar. Ef. 45: 22. Ty Gud vii uvriktigt och

med fullt alfvare, at alla mennijkor Jkola Jalige varda, och til fanningenes kunjkap homma,
fom Apoftelen Paulus intygar 1 Tim. 2: 4.
Men huru den kärleksrike Guden tillämpat, eller åt'hvar och en männifka utdelat
denna fin alfvarliga och allmänna kallelle,
eller hvarföre han i äldre och nyare tider
lemnat få många folkfiag i mörkret, är en
fak den vi gerna erkänne vara ofs för hög.
Det gagnar ofs ej eller, at grubbla i HErrans fördolda väear, utan ålieeier faft hällre

arbeta därpå,

at

den kaileiies nåd, fom ofs,
lof-
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HErran! framför mänga folk-

-11 ag i verlden är förunnad, ej måtte vara för-

fpilld på vara fjälarj hvarigenom likväl nog
månge ibland ofs icke litet öka fin fördömelfe, emot många tufende hedningar, fom
måfte fakna en få krafdg kallelle. Det ålig*
ger derföre fyndare, at lemna rum i fina
hjertan för den kallande nåden, och läta Guds
rölt blifva kraftig i lina Ijälar, tii en uprigtig omvändelfe. Lycklig den, fom icke med
Stephani åhörare, tillluter fina öron och hjer*
ta för HErrans rölt, ty den blifver aldrig
fruktlös iet hjerta, fom den rätt får inrymma.
§■ 8-

Den andra Nådeverkan i vår fiäl är Uplyfningen, hvilken väl, då nya födelfen tages
i en vidfträktare bemärkelfe, äfven kan innefatta uplyfningenj men det är nödigt, at vi
har betrakte honom färlkilt, få mycket hälre, fom Sai. Dofl:. Luther i fin förklaring
färlkilt nämner den, då hän fäger; Jag tror,
at then Hdga Ånda hafver uplyji mig medJina
gafvor. Med Uplyfningen förftä vi här den
Helge Andas nådeverkan i mennilkan, at
konna fatta och tydeligen föreltälla fig de til
faligheten nödiga Gudomeliga fanningar. Denna Guds Andas nådeverkan, är på det närmafte förknippad med den nyligen förklarade kallelfen, och härflyter aldeles af den
famma. Ty få fnart en mennilka lämnar
den förekommande nåden rum i fitt hjerta,
och intet ftoppar fina öron til för Guds kaiHorn. F. Voi. VII. St, 3. H
lan-
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lande röft, börjar Han at i förftåndet förklara de til faligheten nödiga fanningar. Ordet
uplyining är liknelfevis tagit af en mennifka fom. förlorat (in fyn, men igenom några
medel, åter kan uti fina ögon emottaga ljufets ftrålar, och genom dem gifva fjälen några begrep om de tings fkapnad och färgor,
dem hon ej tilförene kunnat blifva varfe.
Här är mennilko-fjälen den, fom genom fyndaförderfvet ftannat i et grufveligit mörker
om fitt eget tilitånd och hotande olycka, om
de medel, fom Gud gifvit til vår räddning,
om fättet och ordningen, huru de Ikola användas och om den falighet,_ fom i den förefkrefna ordningen kan vinnas. Ty vi äre,
fom Propheten Efaias belkrifver, juft det folket, fom i mörkret vandrar och fom ho uti gråfeliga mörkö lande; Ef. 9: 2. och måfte med
oro klaga: Vårt förnuft förblindat är, mörker ali vår fjäl betäcker, om Guds Anda ej
är när, fom nytt ljus i henne väcker. Men
vår Gud och' evige Förbarmare är den famallena, fom uti andeliga faker kan och
vii gifva ofs något ljus. Derföre kallar Evma

angeliften Johannes vår Frälfare, thet fämia
tjitfst, fom, uplyfer alla mennijhor fom homma i
vertden, Cap. 1: 9. Och när Apoftelen Paulus ville upväcka fina fåfvande Ephefer, fäger han til them: at Chriflus fkall uplyfa dem,
Cap. 5: 14. och de fom redan åtlydt kalleliens röft, dem kallar han ljus i HErraiiom, v. 8- det är fådäna, fom af Gud blifvit

4
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vit uplyfte. Medlet åter hvarigenom denna
uplyfning fker, är det heliga och i Skriften
ofs uppenbarade ordet, fåfom Konungen och
Propheten David derom märkeligen talar,
då han fäger til fin Gud: Titt ord år minä
fåtters lykta och et ljus på minom vdgom. Pf.
119: 105. Han betraktar härfig fielf, fom
en vandringsman på fräramande och villfamma fiigar, 1 et ganika tjokt mörker där han
ej annat kunde, än fara vilfe och förloras.
Men han beprifar Guds godhet, fom gifvit
honom på fin väg en lykta och et ljus, hvilka fkingrade mörkret för hans ögon, och
uplyfte hans gång, at han med trygghet
kunde vandra til fitt förefatta lyckfalighetsmål. Men hvad var det då för et ljus? Jo,
Guds heliga och uppenbarade ord. Det
famma intygar äfven Apoftelen Petrus: Vi
hafve, fäger han, et fafi prophetijkt ord, och
ff gören vdl at akten ther uppå likafom et
ljus, fom Jhin nti et mörkt rum, 2 Ep. 1: 19.
Och emedan Guds ord i anfeende til innehållet, fordelas i Lag och Evangelium, ia
verka de äfven hvardera rätt kraftigt på vår
uplyfning. Lagen vifar vår förbindelfe emot
Gud at lyda honom: den föreftäller ofs vara plikter, emot Gud och naftan, vara mångfalliga öfverträdelfer och det ftraff vi därnied ådragit ofs, men däremot vifar ofs Evangelium, Guds oändeliga kärlek emot ofs,
och JEfu fullkomliga tilfylleftgörelfe för vara fynder, och vi få tillika krafter at anam/

H
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ma forfoningen. Verkan af denna uplyfningen är, at vi genom den vinna en tydelig
och lefvande kännedom uti de ofs til f ali s;heten nödiga fanningar.
Såfom Apoftelen
Paulus bad fin Gud för fina Ephefer: at vån
HErras jfEJu Chrifii Gud, hdrlighetenes Fader viite gtfva dem visdomfens och nppenbarelfeiis cmda til Jin kuvjkap, och uplyfa therasför~
flånds 6gon, at the fårftå hinde, hvadhopp hau

3
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hade kallat them uti, och huru rik hans arfs
härlighet år uti helgonen. Cap. i" 17, 18.
Uti hviika ord Paulus äfven tilägnar uplysningens verk i iynnerhet åt den Helga Anda. Vi få ej heller förbigå här at uptaga den
fråga, fom med få mycken hetta ofta olika
befvaras: nemligen om de otrogna verkeligen kunna få denna uplyfning eller icke?
Det ankommer här förnämligaft derpå, i hvad

bemärkelfe det ordet uplyfning tages. len
vidfträktare, där den innefattar ali kunfkap
om gudomeliga ' och til vår falighet uppenbarade ting, bör denna fråga bejakas, ty
hvem kunde väl neka, at ock en oomvänd
och kötfligen finnad mennifi\a icke kunde af
Guds ord fatta och förftå många fådana
fanningar, ehuru han icke lämnar dem rum
i fitt hjerta til någon verkelig finnets förändring. Men tager man åter ordet uplys»
ning uti fin egenteliga och biblifka bemärkelfe, om den uplyfning fom fker hos dem,
hviika icke fienteligen emotftå nåden, utan
låta den leda fig til bätring, få är lika klart,
at
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at frågan måfte nekas. Saken är fåledes, rätteligen betraktad, mera en ordatvift än verkelig fkiljaktighet i fjelfva fanningen. Den
förra flags uplyfningen bör derföre med rätta få namn af en bokftaf velig, den fenare
af en andelig eller faliggörande kunikap.
Den andeliga och faliggörande igenkännes
egenteligen af tvenne hufvud-omftändigheter, nemligen förft deraf, ora den upväkte
fyndaren med en flags fafa och vederftyggelfe blir varfe fitt eget fynda-förderf, foni
la djupt förkroffar honom, at han flätt intet
har eller vii åberopa fig någon urfägt eller
egen rättfärdighet til fitt förivar, utan med
blygfel fer fig an för en af fig fjelf, i tid
och evighet förlorad fjäl: och för det andra
deraf, om han i fitt hjerta känner en innerlig och glädjefull öfvertygelfe om fin Förbarmares JEfu oändeliga kärlek emot fig;
med et ord, om fyndaren fer fig fjelf an
för et intet och fin JEfum för fitt alt. Sadan finne vi Apoftelens Pauli uplyihing hafva värit, då han öppenhjertigt och med mycken rörelfe ärkänner fig för den ftörlta bland
fyndare, men däremot JEfu förbarmande för
oändeligit, fom på honom lika fom utöftall
fin kärlek och långmodighet, i Tim. i: 15,
16. En fådan uplyfning är ock den enda
fom kan leda ofs til en rätt omvändelfe.
Men den ftrider och tvers emot det kötfliga
fmnet, fom altid vii hafva något eget med
lig 3 til fin nya födelfe. Mennilkan af natu-
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ren vill häklre åtaga fig många fvåra förfakelfer och ftränga dygde öfningar, än hon
vill hei blott och bar kalla lig för lin För‘barmares fötter at endatt tigga om bjelp,
utora hvilket ljus i l]älen likväl fyndaren aldrig kan komma til en rätt delaktighet nti
-

den oförtjenta och af Chrilto förvärfvade
nåden. Ack! lärer da häraf mine älfkelige
at icke drifva tilbaka ifrån eder fjäl, detta
för eder falighet få nödvändiga Ijufet, ehuru
obchageligit det ock fkulle förekomma den
gamla Adam.
§• 9vi
komme
nu til det tredje den
Men
Helga Andas nådeverk i mennilkan, nemligen Nya Fodelfen, fom åter är et den ftora
Gudens och i fynnerhet den Helga Andas
Nådeverk nti vår fjäl, hvarigenom det för-

lorade andeliga lifvet å nyo hos ofs uprätAt kunna gifva eder om denna vigtiga fak ett redigt begrep, vil jag förft förklara nya födelfen fåfom den af Gud verkas
på fyndarens hjerta, och fedan vifa hyad
färlkiita förändringar den ålladkommer hos
Ordet nya födelfe hafver ibland ofs
ofs.
en flera-faldig bemärkelfe.
Stundom och
oftaft hos de äldre beteknas därmed döpelfen eller den nåd, fom barnen gifves då de
genom detta Sacrament träda i förbund med
Gud. Stundom tages det annars i en vidfträkt bemärkelfe, få at det innebegriper nti
tas.

%
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fig både uplyfningen, tron och helgelfcn,
m en egenteligen eller uti en infkränktare
mening, hörer därtil allenaft fjelfva det andeliga lifvets återftällande, fåfom det äfven
här tages af ofs. At födas på nytt är at
återfå et förlorat lif. Sjelfva fakens natur
vifar, at här icke kan talas om något lekamligit, utan om et andeligit lif. Nu är litvet
en förmåga at göra och verka något.
Det
andeliga lifvet är fåledes en förmögenhet,
at verka det fom godt och Gudi behageligit är. En fädan förmåga ägde mennilkan
for fyndafallet och fåledes äfven et andeligit
lif, men at den är beklageligen aldeles förlorad, derom vitnar få väl uppenbarelfen,
fom en dagelig ärfarenhst, hvilket Ikriften
kallar en död, eller at vara död uti fyndene,
eller lefvande död. När nu denna döden,
eller andeliga oförmögenheten borttages och
en ny kraft Ikänkes at verka det goda, kalNödvändigheten af
laa det en ny födelfe.
denria förändring vifar ofs få väl fjelfva fakens natur, fom ock altför många fpråk af
uppenbarelfen. Den ufla belägenhet h viikon mennilkan naturligt vis är ftadd uti, öfvertygar ofs nogfamt härom. Genom fyndafallet har hos ofs upkommit en oförmögenhet til alt godt och en benägenhet til
alt ondt. Där finnes hvarken vilja eller förmåga at göra det Gud vill eller hvad hans
heliga lag fordrar af ofs, emedan Apollelen Paulus fäger, at mennilkorna i detta tilli 4
ftån-
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ftandefc aro icke allenaft förmörkade til för-.
ftåndet, utan ock bortkomne ifrån thet Hffom
af Gndi dr, Eph. 4; ig. Och hän kallat dem
dnde genom öfvertrådelfer och fynder, Cap. 2 1.
och åter på et annat ftälle, dode i fyndene,
Col. 2: 13. hvilken död Konung David få
belkrifver at ths dro alle afvekne och atiefamfiicms odogfe, få at thet dr ingen fom vål gor,
ja icke en, Pk 14; 3. Skal nu en död mennifka blifva verkande, få måfte hon nödvändigt få lif, annars väntas något förgäfves
af hsnne. Här måfte fåledes en ny födelfe,
et lifgifvande gå förnt.
Denna nödvändigheten föreftälte yår dyra Frälfare på det eftertryckeligafte för Nicodemus fom i denna
angelägna fak koin at rådfråga fig hos honom då hän fager: utan en blifver född på
mjtt, det är, närmare efter Andans mening,
åfvan ifrån, kan hän icke fe Guds rike, Joh. 3:
3. At fe Guds rike är, at genom trona komina i förening med fin Gud, oc|i genom
denna förening til åtnjutande af alllköns lyckfalighet i tid och evighe.t, fom näft Guds
ära är ytterfta ändamålet för alla vara verkningar och göromål, och om detta ändamål
betygar vår Frälfare, at det omöjeligen kan
vinnas, utan en ny födelfe, det är en förändring fom Gud fjelf verkar i mennifkan.
Vi hinne ej anföra flera bevis, och detta
ailena af fjelfva fanningenes mun måfte gora hos ofs tilfylleft.
Märkom allenaft til
vår upbyggelle, at med denna nya födelfens
nöd’
:

s
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nödvändighet blef Nicodemus rädlös Och
likafom för hufvudet Hagen. Hän var en
Phamee, fom efter deras iäro-art utan tvif»
vei hade famlat iig piånga vackra och mennilkligheten hedrande gjerningar 3 hän ville
fåfom bekymrad om fitt eviga väl, i JEfu ikola, ännu bygga mera där uppå.
Men Frälkaftar
med
denna
faren
fin lära hela grundvalen öfver ända 3 där dugde ingen ting.
Hos honom borde nödvändigt en hei förgndring fke, en af Gud ofvan efter verkad
födelfe. Ack! at vär tids verkhelgon och
ärbara mun Chriftne ville märkä detta och
icke räkna få mycket på lina fynbara goda
gjerningar, fom dock flyta utur en helt grumlig kalla.
At nya födelfen icke är nägot mennifkans
eget verk, vitnar nogfamt fjelfva ordets naEn död, en liflös kan
turliga bemärkeife.
ingalunda
fjeif
bidraga
eiler verka något
vifst
til det Hf, hän icke äger. Et fbfter kan ingalunda fjeif åftadkomma fin födelfe. Modrens krafter och naturens verkan måfte göra det. An mindre kan det andeliga lifvet
nptändas genom egen kraft hos någon mennifka, eller den nya födelfen verkas af mennilkan fjeif. Därföre fäger ock Frälfaren at
vi måfte födas åfvan efter, nemligen af Gud,
och hän tilräknar det uti fin ytterligare förklaring i fynnerhet den Helga Anda, då hän
fäger, utan en var der fådd af vain och andanom
Hm hän icke ingå i Guds Rike, v. g. Apoftelen
H5
-
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len Petrus tilräknar det åter i fynnerhet Fadren. Vålfgmd väre Gud, fäger hän, och
vårs HErras ffFfu Chrijii Fader, fom ofs haf~
ver f o dtpä nytt til et lefvcmdes hopp, x Ep. i: 3.
A poltelen Jacob befkrifver den äfven, fåfom
verkad af ljufens Fader och fäger at hän hafver ofs fddt efter f n vitja. Cap. 1: rg. Men
Evangeliften Johannes tilärkänner den åter
hela det Gudomeliga väfendet i gemen, då
hän talar om de trogna, at the icke af.blod,
icke heller af köttftig vilja, icke heller af någors mcms vilja, litan af Gudi födde äro, Cap.
1: 13. Och -vår Frälfare fäger åter uttryckeligen om fig fjelf, at hän gifver fma trogna evinnerligit lif, det är föder dem på nytt
och gor dem verkande til et andeligit lif,
hvaraf det eviga ej annat är, än en härligare fortfättning. Cap. 10: 28- Hvaraf fåledes är klart, at nya Födelfen är den Treenige Gudens, men tilägnings vis allenaft den
Helge Andas verk.
Medlet hvarigenom Gud åftadkommer
denna förändringen är Guds ord i gemen,
men i fynnerhet Evangelii hugneliga Nådelöften 3 ty ehuru lagen är aldeles oumgängelig
vid en mennilkas omvändelfe, at kanna lit
förderf och lin hotande olycka, hvarigenom
den nödvändiga fynda-forgen upväckes, få
äger den dock aldeles ingen lifgifvande kraft,
utan målie lifvet uptändas genom trona på
verkas endaft
JEfum Chriftum, hvilken återhela
mennilkan
Evangelio.
a£
Och fåfom
målie
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made förändras til fin fjäl uti omvändelfen,
få må vi ock ärhindra ofs, at uplysningen
egenteligen beftrålar förftändet med et kraftigt ijus, men nya födelfen är den fom böjer viljan, och defla böjelier finne vi måfte
tveggehanda, nemligen förft et afftående ifrån det onda och för det andra, et
åftadkommande af det Gudi behageliga goda, ty få fäger Apoftelen kaulus: Veten ff
icke, at hmm
gifven eder for tjenare til at
ly da, Hans tjenare dren c f, fom ,j lydige dren,
ehvad thet dr mer fyndene til dåden eller lydnone til rdttfårdighetena. Rom. b: 16.
Häraf upkommer fåledes de tvenne hufvud-verkningar och förändringar, fom i den nya födelfen måfte verkas hos ofs, nemligen förft
en ftyggelfe för våra förra fynda-vägar, och
för det andra en innerlig åhoga och bemödande at vara vår Gud til viljes, hviiket
väl i fin vidd egenteligen hörer til förnyelfen, men måfte uptändas i Ijelfva nya födelfen genom tron.
vara

,

§•

10.

De nu af ofs anförda Nådeverkniftgar,
kallelfen, uplyfningen och nya födelfen, äro

egenteligen på Guds fida, at föra ofs til förfoningens delaktighet; meii det är ock nodigt at närmare kanna de förändringar, fom
genom dem hos ofs åftadkommas uti fjelfva
omvändelfen. Hit höra tvenne
nemligen förft en rätt Jörg öfver fynden och för
det andra, en lefvande tr apä Frdlfaren, Deffa
voro
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voro hufvud innchållet af vår Frälfares
egna Predikningar, Tiden dr fnllkomnad, fäger
lian, och Guds rike dr för handen, båtrer
edcr och tror Evan getto. Detta vill få mycket fäga: nu är den tiden för handen, på
hvilken Gud pä fin fida arbetar med alfvare
at vinna fyndare til fig och bringa dem til
en

fann omvändelfe:

nu

kallar hantroligen:

nu meddelar hän klarare ftrålar af fitt ljus
i mennifkornas förftånd, at fatta de himmelän nägonfin
fka fanningarne
tilförene: nu
O
Z>
verkar hän kraftigt på deras vilja, at föda
dem på nyttj och fåledes är Guds Rike för
Nu ankommer det pl eder o!
handen.
_

mennifkor, at J icke förqväfven deffa verkningar hos eder, utan låten dem blifva kraftiga til en rättikaffens finnes förändring. Bätrer eder derföre, förändrer eder i edor finnes anda. Fatter en ftyggelfe och affky för
edert förra fyndiga väfende och för hela
eder vandel, och vänder eder med en lef-

vande tro til hela verldenes Frälfare, fom
Evangelium allena förkunnar eder. Bäda
della ftycken rinne vi hos den Publikanen,
fom Frälfaren fjelf omtalar, Luc. 18 r 3. Då
hän af innerlig Ikam öfver fina ftora fynder
icke vågade fig fram i templet, utan ftod
långt ifrån, och af en tärande forg och oro
flog fig för fit bröfl, men icke deito mindre
vände fig i fin nöd til fin Gud för Medlarens förfonings fkull och ropade: Gud mijkmda tig öfver migfyndare. Men hvardera ftycket
måfte af ofs nännare förklaras.
Den
•'
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Den rätta fynda-forgen verkas väl egen*
teligen af lagen, men förhöjes och likafom
förädias. gencm läran om Chrifto, och beftår
i en märkelig förändring uti båda fjälenes
hufvudkrafter. Förftåndet uplyfes af lagen,
at vi deraf förft läre kanna Vara pligter emot
Gud och Naftan.
Säkre fyndare kanna väl
ock ofta någorlunda Gud s fordringar, men
denna kännedomen är hos dem död 3 däremot är den af Guds Ande i uplyfningen verkadc kraftig, hvarigenom våra pligterftå pä
famvetets tafl» helt lifligen afmålade. För
det andra uplyfes vi om vår ftarka förbindelfe at efterkomma delfa bud och befallningar, dels af vår Ikyldighet, at fåfom krea»
tur lyda och tjena vår Skapare, dels ock af
vår egen med denna lydnan förknippade lyckfaiighet. För det tredje hörer hit en noga
och uprigtig kännedom af våra öfverträdelfer, fom ingalunda beftår i en blott muns
bekännelfe at vi äre fyndare, ej heller et
kalliinnigt bejakande af denna beklageliga
fanning i vårt hjerta, utan deruti at de ftå pä
famvets tallan få många och fvarta afmålade, at de verka en fmärtefull känning och
klagan, få at vi fåga med David: j/'ag kdniier minä mifsgjerning och min fynd dr altid
for mig, Pf. gi: 5. För det fjerde vifar fig
här af lagen den förtörnade Gudens grufveliga vrede, fåfom hängande fyndaren öfvet
hufvudet: här öpnar helvetet lit gap och
hän vet ieke hvad ögnabiick Guds vrede
vU
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vil ftörta fyndaren i det eviga förderfvet.
Alt detta vifar lageri, men Evangelium, det
är läran om Guds eviga förbarmande och
JEfu bitra lidande i fyndarenas ftälle, beftrålar alla defla kunlkaper med et ftörre ljus:
förbindelfen at lyda en få oändeligt välgörande Gud blifver kraftigare: öfverträdelferna fynas nu få mycket fafeligare i fyndarens
ögon, när hän fer huru grnfveligen den
rättfärdige Guden för deras Ikull plägat fin
egen Son, och huru hän genom lina upfåteliga fynder likafom på nytt korfsfällat lin
evige förbarmare. När detta ljus nu får fåledes tränga fig til förllåndet, upkoriimer deraf de kraftigafte rörelfer i viljan. Där upkommer en fkam och blygd i hjertat, fom
blir ganlka känbar för lå många och ftora
öfverträdelfer, at hän ej vågar lyfta fma ögon
up, famvetet känner med fmärta fina djupa
får: Guds vrede och hämd blir för fyndaren et dunderflag i hjertat och de plågor
hän förtjent ftå honom få närä, at de redan
fynas börja at bränna, Och när därtil kommer at mennilkan fer omöjeligheten at kunna hjelpa fig ifrån detta öfverhängande elände, upkommer i Ijälen en forg och förfkräckelfe, fom går närmafi til förtvillan, få
at hon börjar med en David at ömkeligen
ropa: HErre Jirajfa mig icke i tine vrede,
och naps mig icke i tine grymhet, ty tin Jkott
aro faftnat i mig och tin hand trycker mig.
Thet år intet helbregda på min kropp för titt
hot
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Jkutl, och ingen frid

år i minom benom
minä
minä fynder' gå
Jkull;
fynders
Ty
för
en
mit
tung barda aro the
hufvud, fåfom
öfver
vordna.
Pf.
mig for fvåra
38: 2,3, 4, 5.
Och få befkaffad är nu fyndaforgen, ehuru
den ej kan afmätas til något vifst mått af

hot

bedröfvelfe, ej heller tilnågonvifs tid, fom
den bör vara uti omvändehen, uran beror
dels på fyndarens redlighet, dels ock på
Guds nådiga fkickelfe och ledande til fyn-

darens bäfta, hvilket ej tiden tillåter at här
förklara. Det allenaft böre vi anmärka, at
denna forgen är i fin egen natur alt för olika i affeende derpå om den är blott lagifk
eller om den är förädlad af Evangelio. Under den lagifka måfte väl fyndaren ärkänna
fin fkyldighet at lyda fin Skapare, men knotar hemligen öfver få fvåra fordringar, hvarigenom honom beröfvas alla defs (inliga nöjen och vällufter. Han fafar väl för fynden, men ingalunda för fyndenes Ikull, ty
han har et hemligt behag til henne, utan
för det fvåra ftraffet fom är ofkiljaktigt ifrån

öfverträdelferna. Den lagifka bringar väl
fyndaren til förbätring, til några dygde-öfningar och någon flags fträngare lefhadj men
ödmjukar aldrig rätt det ftoka mennilko hjertat, och afhåller det ifrån den oförtjenta nådens anammande för intet, det är, utan at
hafva några egna goda gjerningar med fig,
at i hemlighet åtminftone genom dem göra
fig värdig til nåden. Men däremot är den
Evan-

116
Evangelilka fdrgen af helt annan natur. Da
upkommer icke allenaft forg öfver det ådragna Ihailet, utan faft mera deröfver, at den
nådige och välgörande Guden är få mångfalligt och få fvårligen förtörnad: fjelfva fynden och afvikelfen blifver ftyggare i våra
ögon än ftraffet: här förfvinna alla urfäkter,
famvetets anklagan och dom får här full
xätt, forgen blir ganlka fvår, men den glada tidning om JEfu fullgiltiga förfoning, om
Kans herda-trohet ät famla och återföra lina
förvillade får, gör at fyndaren ej föker andra undanflygter, utan kaftar fig i fin förbarmares armar och ropar om hjelp.
§■

11.

Den andra Nådeverkan eller förändring,
fom hos ofs bör ike, är fom nyfs fades en
rdtt och faliggorcmde tro. Hvarvid vi i fynnerhet hafve at i agt taga tvenne ting, nemligen förft defs rätta art och för det andra,
hvad ftycken egenteligen höra dertil. Sjelfva ordet Tro finnes hafva flera bemärkelfer. At tro något, betyder få mycket fom
antaga en fak eller berättelfe för fahn, den
vi ej fjelfva fedt eller genom funda förnufts
flut kunnat få full öfvertygelfe omi Hos
Gud heter det tro, at han håller hyad han

låfvat hafver, hvarföre David kallade honom
trofaft eller afjlora trohet, Pf. s6<ig. Annars kallas äfven
genom Guds
kraft kunna göra underverk, en tro, i Cor.
13: 2. Det förfta eller allmännalte begrepet

3
pet om tron at den är en öfvertygelfe ora
fanningen af det fom ofs af androm berättas lägga vi här, då talet är om den falig*
görande tron, til grund, och i anledning
deraf kan äfven det kallas tro, när vi gifve
värt bifall tili alla de faker, fom ofs i Guds
ord förkunnade varda. Men mera inlkränkt
kallas det tro, när vi erkänne fanningen af
Jeiu heliga Lära, fådan den är ofs af de

heliga Apottlar och Evangelifter förkunnad.

Den faliggörande tron kan äfven tagas i en
mera yidfträckt eller ock inlkränktare bemärkelfe. I den förra innefattar tron den
Helga Andas kraftiga öfvertygelfe i fjälen
om vår förfoning genom vår Medlares tilI den fednare beteknar den
fylleftgörelfe.

allenalf en nödträngd fyndares omfattande och
tilägnande af Jefu förfoning. Saken fom vi
tro fkole är då den, at Gud hafver fänt fin
Son Jefum Chriftum för at i fin mandom gifva en fullkomlig betalning för alla verldenes fynder, Job. i: 29. och at blifva vår
Prophete och vår Konung til at göra ofs
falige, hvilken af botfärdiga fyndare med et
innerligit begär omfattas och i hela fin vidd
tilägnas. Om denna öfvertygelfen märke vi,
at den måfte vara kraftig och lefvande, fådan fom den verkas af Guds Anda i en öfver fynden bekymrad och rådlös f jäi, ingalunda genom lagen, ehuru lagen måfte bereda det hårda männnifko-hjertat och genom
fin förbannelfe drifva den förlorade lyndaren
Hom. F. Voi. VII. St. 2.

I
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föka hjelp hos Jefum, der hjelp är til

finnandes, utan genom Evangelii hugneliga

nåde-löften och förfäkringar, hvilka åltad-

komma en hufvudfakelig förändring i hela
männilkans 1 jäi, få at förftåndet, fom på ena
fidan fer fit djupa fördärf, på den andra

blifver varfe Jefu fullkomliga tilfylleftgörelfe
flytande af hans innerliga kärlek, hörer fridsbodlkapet om nåd och förlåtelfe förkunnas åt
alla fyndare, fom vilja anamma det, och fer
hans kärleks armar utfträckta at omfamna
alla fyndare fom fly til honom, hvilket alt
i hans vilja uptänder en innerlig längtan efter nåden, et verkeligt flyende til denna fyndares friftad och ändteligen et tryggt tilägnande af ali hans förvärfvade falighet. Ser
nu, älfkade Ahörare! detta är trones rätta
art och belkaffenhet, fådan fom den i Guds
heliga ord är ofs uppenbarad. Om denna trons
nödvändighet til faligheten behöfve vi ej anföra många bevis. Paulus fäger uttryckeligen Ebr. xi; 6. Utan trona är omöjeligit
tdckas Gndi. Och vår Frälläre, fom är vår
rätta och påliteliga Läromäftare fade, när
hän fände ut lina Lärjungar at predika Evangelium i hela verlden: Then ther tror och
döpt, hän Jkal varda falig, men then
ther icke tror, hän Jkal varda fördömd. Marc.
x6: x6. Men at öfvertyga eder derom at
Trones art och natur är fådan, fom vi be-

blifver

fkrifvit den, vil jag allenaft anföra et fpråk
utur vår Heliga Bibel, men fådant, fom vi
hafve

4

]

iip

[

4

hafve genom Johannes Evangeliften fatt utuf
Jefu egen mun. När han fkulle belkrifva
Nya Födellen för Nicodemus, kommer han
at tala om tron, hvarmed verldenes Frälfare Ikulle anammas, och då heter det: Säfom Mofes uphågde ormen i oknene, alt/d måJle ock månnifkones Son uphögd varda; På thet
at hvar och en fom tror på honom Jkal ickefår-

gås, utan få evinnerligit lif. Cap. 3: 14, 15.
Jag vet icke om den lefvande tron kan bättre förklaras än det fkedt i detta kraft-ipråk.
Lät ofs då närmare betrakta det. I&aels
folk hade fvårliga förfyndat, lig emot Herran ■>
derföre förgrymmade fig hans vrede, få at
han Lande brännande oimar ibland dem, fom
beto dem få at mycket folk i Ifrael blef
fördärfvadt. Däraf upkom rop och klagan i lägret: folket lopp til Mofes och ropade med
ängflan och forg: Vi hafve fyndat, at vi
emot Herran taiat hafve. När nu Mofes bad
Gud för folket, befalte han honom göra en
koppar-orm, fom hlef högt upreft med tilfäjelfe, at om någon blef biten af ormarna
och fåg på Koppar-ormen, få blef han vid
lif, fåfom denna märkvärdiga händelfe kan
läfas 4 Mof. B. 21: 7, 83 9- Ide anförda orden ftå fyndare i Ifraels barnas ftälle, och
verldenes Frälfare på korfet afbildas med den
uphögda koppar-ormen. Man kan lätt föreftälla fig, hvad för en fafelig döds-ångeft
och förfkräckelfe intog deras f jäi, fom fågo
många tufende af fina kamerater och bröder
på
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på en liten ftund vara frjtfka, bitna och döda, när de fjelfve fårades af deffa förgiftiga
djur. Dödfens fafa kunde aldrig afmålas
fvårare än den då måft lyfa utur deras för*
tviflade anleten. Föreftällom ofs när Mofes hänger up koppar-ormen i lägret, och
låter det glada bodikapet blifva allmänt bekant, at hvar och en, ehuru hän är biten til
döds, fom får fina ögon fäftade på kopparormen, Ikal ftraxt blifva frilk, med hvad
innerligit begär vända icke deffa bäfvande
fyndare lina ögon dit-och tränga fig om hvarandra at få dem fäftade på denna kopparormen? Hvad glädjefullt lifshopp upgår
icke i deras hjertan ? Hunt troligen fe de icke

dit och hvad tröft känna de icke, då de fe
fig frälfte ? Ser, mine Åhörare! här är den
lefvande tron lifligen afmålad. När fyndaren fer fig fårad af den grufveliga helvetes
onnen, och känner fig förlorad i tid och
evighetj,. då upgår ångeft, qval och förfkräc*
kelle. När nu åt en fådan förlorad fjäl förkunnas at Jefus, verldenes Frälfare, är på
korfet uphögd, at hvar och en, fom med
trones ögon fer på honom, Ikal icke förgås
huru troligen vänder hän då icke fina ögon dit, men hän vänder icke allenaft
fina ögon, hans hela fjäls krafter vända fig
til honom at fe, at fatta, at tilägna fig Jefum, det för hans Ikull fårade Guds Lamb
med hela defs förfoning och förvärfvade falighet. Och hvad glädje fmakar hän icke, då
:
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blod liggande halfdöda fyndaren; Tu Jkalt
lejva. Hef. 1 6: 6.
Sedän vi nu fåledes fökt at göra trones
egenteliga art och natur eder begripelig,
böre vi ock något nämna om de til trou
egenteligen hörande ftycken, fom aro kunJkapen, famtycket och förtröjhm. At ingen
rätt tro kan hafva rum, utan kunfkap om de
Evangeliika fanningar, fom vi fkole tro, det
faller hvar och en få Jätt at Uuta, at däroin
intet tvifvelsmål kan äga rum. Derföre fäger ock Apoftelen Paulus: Huru Jkola the
tro honom, fom the hafva intet hort af, Rom.
io: 14. Och Frälfaren fäger Ijelf:
Thetta
år eyimerligit Uf, at the kånna tig allena faunan Gud, och then tu fåut hafver ffejum
Chrijlum. Joh. ip: 3. Med detta kännandet
förftås väl at äfven genom en lefvande tro
omfatta Gud och Jefum, men få vifa deffa
orden likväl at fjelfva kunlkapen och kännedomen är äfven et väfendteligit Itycke af
tron, hvarvid likväl bör anmärkas, at en
blott bokftafvelig kunfkap ingalunda gör tillylleft at uptända i hjertat den rätta tron,
utan en af Guds Anda kraftigt verkad liflig
kännedom och förellällning af de Evangeliika fanhingarna.
Det andra til tron hörande ftycket, är Bifallet eller Samtycket,
och beftår i en hjertelig öfvertygelfe om de
Gudomeliga fanningarna. Denna öfvertygelfen grundar fig förft därpå, at Himla-läran
I 3
icke
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icke innehåller något, fom är ftridande emot
fundt förnuft, utan tvertom måfte gillas deraf, då den genom uppenbarelfen blifver bekant, men förnämligaft och för det andra
grundar den fig på Guds eget oryggeliga
vitnesbörd i fit helga och til vår falighet ols
uppenbarade ord, då hän fjelf fåger: Uimme! och jord /kola fårgås, men min ord Jkola
icke förgås, Mat. 24: 35. Men fjeltva öfvertygelfen verkas af Guds Anda under ordets hörande eller läfandej hvilken ingalunda beftår i et kallfinnigt och känllolöft bifall,
fom lämnar viljan utan rörelle, utan i en
kraftig och lillig föreftällning af alt hvad
Jefus gjordt och lidit för vår Ikuil, fom
vore fyndaren närvarande i Getfemane och
fåg fin Frälfares qyal och fjäla-ångeft för lina ögon, fölgde fjelf fin trogna Förbarmare
ut til Golgata, hörde honom tala, fåg hans
får och fvåra fmärta med ftändig ärindran:
fådant alt utliår och lider hän för minä fynders ikuil. Det tredje är fjelfva trones förtrofian, fom icke allenaft antager Jefum för
hela verldenes Frähäre, utan anfer och omfattar honom fåfom fin egen Frälfare, tilägnar fig hela hans förfoning och med en flags
trygghet hyilar uppå hans nåde-löften, med
fulj ofvertygelfe om fina fynders förlåtelfe,
lif och falighet gepom honom, Och om en
fådan lelvande tro må vi med fuil vifshet
nyttja Apoftelens ord: Hvar och en fom tror
p& honom fsal icke homma på Jkam. Rom. 10: 11.
§• I2
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12.

Det fjerde vår Gucls Nådeverk är rdttfdrdiggörelfen och är få vida Ikiid ifrån de
föregående, at de fke och verkas af Gud
inom ofs, men rättfärdiggörelfen utom ofs,
och är en doms-handling inför Gud, hvareft den botfärdiga fyndaren, fom tagit fin

tilflygt til Jefu förfoning genom trona, förklaras inför Guds domftol aldeles fri ifrån
alla lina fynder och deras välförtjenta ftraff,
men däremot anfes berättigad lii nåd och faHghet genom Jefum. Sådan belkrifves ofs
rättfärdiggörelfen öfver alt i den Helga Skrift.
Apoftelen Paulus fäger derom: Guds rdttfdrdighet kommer af fjfefu Chrijli tro til alla
och öfver alla the fom tro, Rom. 3 22. och
längre fram i famma Capitel fäger hän; Sd
hålle vi tm thet, at mdnnijkan varder råttfårdig af tron utan lagfens gårningar. V. 2g*
Och famma Apoftel befkrifver den aldeles
fom en Doms-handling, hvareft den botfärdige och på Jefum troende fyndaren ftälles för den rättfärdige Gudens domftol, där
hän väl hafver lina åklagare, men icke defto mindre för Frälfarens fullgiltiga betalning
förklaras fri ifrån lina fynder och deras förtjenta ftraff, när det heter: Hvilken vil äklaga then fom Gud hafver utkorat: Gud dr
then fom rdttfdrdigar: Hvilken dr then fom
vill fördömma ? Chriftus dr then fom lidit hafver döden:
Ja hän dr ock then fom upvdkt dr,
then ock ftter på Guds hågra hand och manar
godt
I 4
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godt for ofs. Cap. 8: 33, 34. Och denna
rättfärdiggörelfe kallas af Apoftelen et tilräknande at Jefu förfoning eller hans förvärfvade rSttfärdighet: Then Jbm tror på honom,
heter det, jbm then ogudcåtiga går .råtijdr.digan, det är Jefuin Chriftum, hans trovarder
honom rdknad til rdttfdrdigheti, Såfom' ock

"

■

David fäger, at faligheten dr jhens månmfkos,
hvilko Gud tilrdknar rdttfdrdighetcna utan gdr~
ningar, och falig dr then man, fom Gud ingen fynd tilrdknar. Cap. 4:5,0, 8- Af hvilka fpråk med flera af famma innehållinnämtas, at rättfärdiggörelferi kan fördelas
uti trenne förrättningar, hemligen förft i et
tilräknande af jefu förfoning och rättfärdig»
het, fåfom Paulus det förklarar med et fynnerligit eftertryck och fäger: Then ther af
tngen fynd vifte, honom hajver han för ofs gjordt
til fynd, på' thet vi Jhulle varda Gads rditjdr-

dighet

genom honom. 2 Cor. 5: 21. Det ärr"
hela vår Frälfares Jefu bittra och fullgiltiga

lidande och hans fulkomliga lydnad. blifver
inför Giids domftol ia tilräknad, fom hade
vi fjelfvfe alt lidit och fullgjordt. Den andra förrättningen härvid är, at vi, *I kraft
af denna Medlarens' fullkomliga betalning
för vara fynder, blifve irie förklarade ifrån
dem och deras välförtjenta ftraff, hvilket allmänt i den Helga fkrift kommer
tinder namn af fyndernas förlåtelfe, fom få
ofta och ömt omtalas, fåfom en förrättning
hvilken tilkommer ingen annan äu Gud alle*

m.
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na. Hvarföre Konung David innerligen tackade Gud, fåfom för en välgärning, "den
icke liågon annan än hän i hela verlden kunde bevifa honorn 3 Pf. 103: 2,3. fjelfvaPharifeerne aniågo denna fättigheten, at frifäga
en iyndare ifrån lina lynder, få hei och hallen tilkomma Gud, at när vår dyre Frälfare,
den de- höllo för en fyndig männilka och
‘timmermannen Jofephs lon, tilfade den borttagna mannen lina fynders förlåtelfe, fade de
ora honom: Deme håder Gud, Mat.
9: 3.
och hade denna rättighet icke eller tilkommit honom fåfom blott männilka, men
väl fåfom Gud och männilka i en perfon.
För det tfedje hörer ock hit en tilfägelfe af
full rättighet til den af Jefu ofs förvärfvade
faligheten. Vår Frälfares Medlare Ämbete
bellod icke allenalt deruti, at hän utftod alt
det IhaiF, fom fyndare hade bort lida, hvarigenom ofs v tilföll rättighet til befrielfe ifrån
fynda-ttraffet, utan hän fullbordade äfven
Guds*lag på våra vägnar och i vårt ftällej
därigenom berättigades vi til et fullkomligit
åtnjutande af den nåd och falighet, hvaraf vi
tilförene i fullkomlighetens Itånd voro i befittning; fåfom vår få ofta åberopade
Apoftel förklarar det, då hän fäger: Medan
vi nu rdttfdrdige vordne åre af trone, hafve
vi frid mrd Gud, genom vår Herra jfefum
Chriftum, Roni* 5: i; hvilken frid åter innefattar ali den nåa och falighet, fom vi i Ikapelfen af Gudundfått, och fom genom fynden
I S
gick
-
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gick förlorad, den hän derföre på et annat
ftälle fäger vara få ftor och härlig, at den
öfvergdr alt förfiånd, Phil. 4:7. och åter, på
et annat, förenar med rättfärdighet och
frögd, där hän fäger: Guds rike år
rdttfdrdighet och frid och frögd i then Helga
Anda. Rom. 14: 17.
Häraf blifver då klart at den rättfärdiggörande Perfonen är ingen annan an Gud
fjelf, hela den Helga Treenigheten. Derföre ropade Propheten och fade: Ho år en
fädana Gud, fom tu åji, then ther fynder förlåter och tilgifver tinoin igenkfda arfvedel theras mifshandel. Mich. 7: jg.
O m Fadren fäger Apoftelen Paulus: Gud år den fom rdttfdrdigar, Rom. g: 33* hvareft af fammanhanget tydeligen fes, at där talas om den
förfta Perfonen. Om Guds Son Jefu Chrifto
läfe vi på här förut nyligen omnämnda ftälle, at hän ieke allenaft tilfade den borttag--

-

fyndernas förlåtelfe, utan beyifte äfven
med et ftqrt underverk, at hän hade magt
dertil. Mat. 9: 2,6. Och om then Helga

na

Anda talar åter Apoftelen Paulus fålunda:
dren aftvagne, ff dren helgade, ff dren
rdttfdrdigade genom vårs Herras ffefu namu
och genom vår Guds Anda. 1 Cor. 6: n.
Grunden til denna vår rättfärdiggörelfe på
Guds lida är in sen annan än hans nåd och
förbarmande, fom i evighet uptänkt et råd
til vår förlofsning, genom fin egen Sons
jnänniiko-blifvande, at åtaga flg vår fak och
betala
O
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betala vår fkuld, och fom velat emottaga
och ofs til godo räkna denna vår Medlares
tilfylleftgörelie, hvarföre ock Paulus betygar
bärom, at vi varda rättfdrdige litan fårjkyllan
af Guds nåd genom den fårlofsning, fom i ffefu Chrijlo fkedd dr. Rom. 3:24. Men grunden på vår fida, eller den förtjenande orfaken til vår rättfardiggörelfe är fjelfva vår
Medlares Jefu Chritti fullkomliga lydnad,
fom beftod i både görande och lidande, hvilket famma Apoftel tydeligen förklarar och
fäger: Säfom för ena Månnijkos olydno äro
tnånga vordne fyndare, f a varda ock for ms
lydnos Jkull mflnga rättfdrdige. Cap. g: 19.
Ty Frälfaren fäger fjelf at hän var kommen
fåfom vår Medlare och i vårt ftälle at fullborda lagen. Mat. g: 17. Och Paulus omtalar åter den lidande lydnan då hän fäger
om Chrifto, at Hän ödmjukade fig fjelf, vardt
tydig intit döden, ja intil korfens död. Phil.
2: g. Perfonen fom här rättfärdigas är den
arme och af fig fjelf förlorade fyndaren,fom
alt härtils värit utom Guds nåde, under
Guds rättfärdiga vrede och hämd, men fom
nu genom trona tagit fin tilflygt til iin Medlare, och hos hvilken tron på Jefum Chriftum är det enda medlet, hvarigenom haa
emottager och fig tilägnar defs förvärfvade
rättfärdighet, dock ingalunda fomnågot förtjenande medel til fin rättfardiggörelfe hos
Gud, emedan uti rättfärdiggörelfen imet annat dom-fkäl kan gälla än en fulilvornlig helighet
]
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lighet eller full betalning, och fådant finnes
aldeles icke uti tron, utan är den allenaft et
innerligit fattande af nåden, eller lika fom
en hand, hvanned fyndaren emottager Jefum
och alla falighetsfkatter med honom. Änteligen finne vi ock häraf, at detta Guds nådeverk icke kan fke fmåningom och efter
hand, utan uti et ögnablick. Syndareu må
hafva för fig hvad öfningar, böiier eller förfakeller fom hälft, få länge ej fjälen med
alfvar fattat Jefum och hans tilfylleftgörelfe,
få är och biir han, et mörkfens barri, en förlorad fyndare och en helfvetes brand, inför
Guds domftol fkyldig at i evighet plikta för
alla fina brått. Men i det ögnablick, fom
den arme fyndaren fattar Jefum med trona,
fåfom fin enda rättfärdighets grund, i fan>
ma ögnablick utfärdar Guds rättfärdighet fribref för honom af innehåll: Tu Jkal lefva
och icke do. Rättiärdiggörelfen hafver derföre icke eller några grader, utan antingen fri
ifrån alt eller bunden vid alt, antingen evigt
falig eller jsvigt' fönappad. Jag ville önfka
at niine Åhörare ville noga märkä detta.
Om J väl föreftälten er deffa fanningar, få
vet jag vifst många af eder icke voro få
forglöfe och fäkre uti det medel-tilftånd de
befinna fig, och tröfta fig med det, at de
dock äro i fin vandel någorlnnda oftraffelige,
i fina utvärtes Gudaktighets- öfningar ingalunda befpottare, faft ejjuft fynnerligen andäktige, och få vidare: de blefvo då fnart
varfe
-
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varfe bedrägeriet för fin fjäl nti detta dvärgsnät, at de än ligga med ali fin dygd döde
i fyndene under Guds rättfärdiga vrede ; de
började vifst at längta efter fin Fxälfare, med
en djup lkam öfver lig fjelfve, och fkyndade
at omfatta hans oförtjenta näd at blifva rätt
frie och rättfärdige förklarade för Jefu förtjenft allena.
§• *3Men vi Ikynde ofs vidare at betrakta
det femte den Helga Andas nådeverk i männifkan, fom är Helgelfen, och är aldeles- en
fölgd af den Saliggörande Tron, äfven fom
rättfärdiggörelfen, dock med den Ikilnad at
rättfärdiggörelfen iker hos Gud, men förny-

elfen eller helgelfen hos männiikan, och at
den förra lker på en gång eller uti et
ögnablick, men den fednare fmåningom få
länge männiikan lefver och blifver beitåndande uti nåden. Den följer väl altid och
olkiljaktigt uppå rättfärdiggörelfen, menkan
derföre icke egenteligen fägas härflyta af den
famma, utan af den lefvande tron, och beftår rätteligen uti en trogen fjäls alfvarliga
upfåt och ifriga bemödande, at uti ali ting
vara fin Gud til viljes och troligen efterkomma hans helga bud och befallningar.
At
helga något, är at afföndra det ifrån vanligit bruk och öfverlämna det til Guds tjenft.
Här ikiljer fig et troget Guds barn med
kropp och fijU ifrån fin förra fyndiga vandel, från djefvulens och verldenes kärlek,
och
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och öfverlämnar fig helt ooh hållit åt fin
Gud. len fådan bemärkelfe förekommer
det ordet helgelfe ganikä ofta i den Heiga
Skrift. Såfom då Paulus fkrifver dl fin a
kära Theffalonicer: Gud hafver icke kallat ofs
til orenlighet, utan til helgelfe i Ep. 4: y.
och när lian upmuntrar lina Corinther fägande: Mine kdrefe,få gorom ofs rene af ali
köttfens och andans befnittelfe, fullbordande
helgelfen i Gnds rdddhoga. 2 Ep. 7:1. Den
kallas ock rätt förnyelfe och har detta namnet äfven fin grund i fjelfva faken 3 ty förnya något är det famma, fom gifva et fördärfvadt och förfämradt ting fin förra glans
och anfeende. När vi vete huru fynden i
grund beröfvat ofs den fägring och fullkomlighet, fom vi förft undfingo i Ikapelfen, hvilken kallades Guds beiäte la
förllå vi lätt hvad förnyelfen har at innebära, nämligen at åter hos ofs upeatta det
förlorade Guds beiäte. Uti hvilken mening
Apoftelen Paulus märkeligen brukar detta ordet til lina Coloffer, och förmanar dem fåledes: Afklåder eder then gamla månnifkan,
med limu gdrniugar och ikldder eder then ny a,
then ther fornyas til hans kunjkap och beiäte,
fom honom Jhapat hafver. Cap. 3: 9, 10. Vi
märke härvid följande omftäncligheter, nemligen förft, at Gud den Helga Trefaldigheten är den rätta orfaken til vår helgelfe.
Sjelfver Fridfens Gud, fäger Paulus, helge
eder ofver alt ; hän och ingen annan var den,
fom
,
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fom knnde verka helgelfen hos de trogna.
i ThsflT. 5; 23.
Derföre finne vi det vara
tilräknadt ftundom den ena Gudomens Perfon, ftundom en annan. Fadren tilärkänner
vår Frälfare Jefus denna nädeverkan, då hän

kallar honom en vingårdsrfian och fäger, at
hvar och fom bar frugt, then rånfar lian; det
är med fin nåd ftyrker och drifver, at hän
vicr frugt hara f ml. Joh. 15: 1, 2.
Om
Frälfaren berättar åter Paulus, at hän fåfom
förfamlingens rätta Hufvud därföre utgifvit
g för herne på thet hän h enne helga fkulle;
fEph.
5: 25, 2 6. och åter på et annat ftälle
tilräknar hän detta nåde-verk den Helga Anda ia at hän kallar vår helgelfe den Helga
An das fornijelfe, Tit. 3: 5. hvarvid jag kiven bör arinra, at denna helgelfen kan betraktas på tvänne fätt, antingen i anfeende
tii fjelfva Guds nådeverkningar fom användas på de trogna, eller ock i anfeende til
de verkeliga förändringar och förbättringar,
fom därigenom i deras hjertan upkomina *).
Skriften omrörer helgelfen i båda llags bemärkelferna. Såfom då Apoftelen tillkrifver
h dgelfens verkan Gud allena och fäger til
de Philipper: Gud dr then
fom verhar i eder
både vilja och gdrning efter
goda behag;
Cap. 2: 13. och Frälfaren fit
underrättar Ijclf
fina trogna derom, at de honom förutan intet godt kunde göra och uträtta. Joh,
15; g.
Men
,
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Renovatio tranfitiva

&

intianfitiva.
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Men på andra ftällen omtalas åter helgelfen
fåfom den, hvilken af ofs fjelfva bör förrättas, faft ingalunda genom egna. utan genom
de af Gud i Nya Födelfen ofs förlänta krafter. Så förmanade Paulus lina Romare vid
Gtids barmhårtighet, at the icke Jhille hållajig
efter thenna verlden, utan fårvandla fig Mi Jin
finnes formyelfe; Cap. 12: 1, 2. och fina
Ebreer förmanar hän likaledes och fäger
Farer efter helgelfe, utan hvilken ingen får fe
Herran Ebr. 12: 14. För det andra anmärke vi, hos hvilka denna förnyehen fker,
nämligen hos dem, hvilka genom trona på
Jefum Chriftum äro på nytt födde och genom
famma tro hos Gud rättfärdige gjorde 5 ty
ända dertil at trones lif blifvit uptändt i deras hjerta, äro de döde i fyndene och äga
hvarken kraft eller vilja at beflita lig om
någon Gudi behagelig helgelfe. När iyndarenas ögon öpnas at lifligen fe fit djupafördärE-och en fafa för fynden upkommer i deras hjertan, heida de lig väl uti lit fyndalopp, men kumia aldrig komina til någon
kraft, at af et villigt hjerta lyda fin Frälfare, för än det andeliga lifvet upgår i deras
fjäl igenom tron, uti Nya Födelfen, hvareft
både förftåndet uplyfes och viljan kraftigt
böjes til en brinnande kärlek och en villig lydnad för Frälfaren och hans bud. Denna förnyelfen iker hos männilkan til båda
fjälens förmögenheter. Förftåndet hämtar här
dageligen alt raer och mer andeligit ljus i
de
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de himmehka fanningarna, men i fynnerhet
om fit eget och fin Frälfares öfverfvinneliga kärlek. Viljan böjes äfven mer och mer
bort ifrån fynden och denna verldenes flygtiga fåfänga, men däremot drages närmare til
fin Frälfare at ällka honom, at umgås troligen med honom och hon får en innerlig luft
til Guds lag at efterkomma des belaliningar,
fom förr voro henne få fvåra j hon dödar
gamla Adam dageligen och vinlägger fig
om at kanna täckas fin Frälfare och den
högfta drif-kraften til alla defs gärningar är
Chrifti kärlek fom tvingar de trogna til en
villig hörfamhet och lydnad, få at de fäga med Paulo: lian är ju forthenjkull dod
for ofs alla,, at vi fom lefve, /kola iche nu lef~
va ofs fjdfvom, litan honom, fom för ofs dod
och upjtånden tiir. z Cor. 5: 14, 15. DenIjälcns helgeife helgar äfven hela de trognas kropp nti alla lina böjelfer och företaganden, at fly köttfens gärningar f hvilka
ftrida emot fjäleii, at dämpa lina finllga begär, at ej upoffra orättfärdighetene lina
lemmar, utan använda dem til Guds och fin
Frälfares tjenlt och lof: och detta är hvartil famma Apoftel förmanade fina Ephefer
nemligen a tfdgga bort then gavila mdnnifitan>
ihen the förr a med umgmgo, hvilken genom hifiä i vilfarelfe Jig fördärfvar, och fårnya fig i
anda, och ikldda fig then mja rndnnifin
fan, then efter Gnd fkapad är i fcmfiiylliga
rättfnrdighet och helighet, Cap. 4; S2s 23, 24och
Hom. K Viil VII. St. s. K
na

fimes
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Och Petrus fina trogna, då hän upmuntrar
dem at gora Jim Jjdlar kijjka i famingenei
lydno genom andcm til ofkrymtad broderlig kårlek. i Ep. i; 22. För det tredje anmärke
vi medlen, hvarigenom denna helgelfen verkas och vid magt Miles hos de trogna,
nemligen förft genom Guds ord, hvarvid
Evangelium, fåfom det rätta liffens ord är
det hufvudfakeligafte, raen lagen ej heller
utan fin ftora nytta för det andra de heliga
Sacramenterna, och för det tredje bönen,
famt ändteligen en rätt Chriftelig vakfamhet.
För det fjerde bör jag erinra, at denna helgelfen på männiikans fida, ehuru den är både upriktig och alfvarlig, blifver den dock
här i dödligheten ofullkomlig, icke i anfeende til de trognas upfåt, ty det bör vara alfvarligit, icke heller i anfeende til vifiäftycken af deras fkyldigheter, ty lydnan bör
vara oinfliränkt, utan i anfeende til högden
eller fin fullkomliga utöfning *). Ty fåfom
uplysningen är ännu ofullkomlig, då Paulus
äfven måfte läjä om fig fjelf: Vi forjiå endels, i Cor. 13:9. och at hän thet ånnu icke
,

•

aldeles f aitat hade eller allaredo

fullkommen var:

Phil 3: 12. få mille ock förnyelfen, fora
deraf upkommer vara ofullkomlig, få at vi
mälle inftämma med Apollelen Johannes;
Såje vi, at vi hafve ingen fynd, få bedrage vi
'

;

o/t

■') Renovati fuat perfecli tatione, partium, non
graduuni.

4-

4“
*35 [
ofs fjelfva och fanningm dr icke i ofs. i Ep.
i: 3. Anteligen och för det femte anmärke vi, at alla helgelfens verkningar egenteligen kallas goda gärningar, det är fådana
gärningar, fom aldeles äro med Guds vilja
och lag öfverensftämmande, och utaf Guds
anda i de trognas hjertan verkade, dem
Frälfaren fjelf alfvarligen anbefalt fina barn,
då hän fäger: Låter edart ljus lyfa för mdnmjkomen, at the måge fe edra goda gärningar
och prifa edor Fader, fom dr i himmeten. Mat.
5: 16. Ingalunda för at genom dem förtjena fäligheten, ja icke en gång bidraga det
aldraminfta til vår rättfärdiggörelfe, fom förut är anmärkt och bevift.
Ty af nåden, fäger Apoltelen, dren jf' frdlfte, och thet icke
af eder: Guds gåfva dr thet] Icke af gdrningar, på thet ingen Jkai beråmma fg. Icke
defto mindre dro vi hans verk, Jkapade i Chrifto ffefu til goda gärningar, Eph. 2: g, 9,10.
hvillca konna rätteligen indelas i tvänne llag,
nemligen invärtes och utvärtes, då med invärtes förftås fjelfva vår fjäls bemödande, at
vara fin Gud til viljes och med utvärtes deras utöfning med vår kropp och defs lemmar til at afhålla ofs ifrån det fom ftrider
emot Guds lag och uträttå hvad lian befalt.
De äro och blifva få olkiljaktiga fölgder af
det andeliga lifvet, fom rörelfe och verkningar äro af et lekamligit. Utan et andeligifc
lif konna de aldrig åftadkommas, och utan
dem kan andeligit lif aldrig vara til.
K 2
§. T
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§• 14DefTa trenne fidft förklarade den Helga
Ändas Nådeverk, nemligen Nya Födelfen,

Rättfärdiggörelfen och Helgelfen uttrycker den
Apoftolifka Tron med det enda ordet fyndernas förlåtelfe, få at deruti innefattas förft
tron, fom är fjälens lif i Nya Födelfen 5 utom

hvilken ingen förlåtelfe kan hafva rum,
Marc. i<s: 16. fedan rättfärdiggörelfen, hvareft fyndaren blifver fri förklarad från alla
lina förbrytelfer och delaktig förklarad af
ali genom Jefum förvärfvad nåd, och änteligen fjelfva helgelfen, hvareft de trogna njuta dageligen under fit förnyelfes arbete, fom
dock är ofullkomligit, tilgift och förlåtelfe
för alla lina fvaghets-fynder, eller fåfom fai.
Doftor Luther förklarar det i fin ftörre Cateches, at ibland de trogna är et dageligit
och ftundeligit fynda f örlåtande i det at
Gud förlåter ofs och vi förlåte hyarandra, och det i grund af jefu egen förklaring öfver femte bönen i Fader vår. Mat.
6: 14, 15. Men Lutherus i fin lilla Ca»
teches förklarar åter defTa nåde-verkningar
fålunda: Jag tror at den Helga Anda hafver helgåt och behållit mig uti en rått tro.
Han kallar dem et helgande förnämligail i
atleende på den tredje Perfonens namn, fom
kallas hetig, emedan defs verkningar i gemen få deraf liamn af helgelfe.
Men
han förklarar i lin ftörre Cateches hvad han
inenar dermed, då han fäger: helga är icke
,an-

3
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annat, än at ledfaga en fyndare til Herran Chrifturn, at emottaga och njuta det
myckna goda, (om vi af ofs ijelfva ej kunne arhålla. Häraf finna minä Åhörare lätteligen huru deffa" nåde-verkningar til hela
fin vidd innefattas i deffa ordenj ty at lediaga fyndare til Chriltum är ju det famma,
fom at nptända i deras hjertan en lefvande tro på honom, uptända i dem et nytt
lif eller å nyo föda dem. Men at fätta
dem i delaktighet af det myckna goda Jefus
förvärfvat, är at för Guds domftol förklara
dem frie ifrån fina fynda-ikulder och deras
ftraff famt berättigade til nåd och falighet.
Således innefattas i detta ordet Nya Födelfen och Rättfärdiggörelfen men den egenteligen af ofs kallade Helgelfen uttrycker han
genom det, at den Helga Anda behåller
ofs i en rätt tro, det är, gör ofs dageligen
lefvande och verkande i trona, genom goda gärningar.
Innan vi nu, älfkade Åhörare, Ikride
längre fram til de återftående den Helga
Andas verkningar, bör jag allenaft med några ord erinra eder, at alla de nu anförda
äfven i den belga Skrift f orklaras under färfkildta den Helga Andas Ämbeten. Honom
tilerkännes där förft et Jlraff-dmbete hvarigenom han upväeker en fäker fyndare ifrån fin
fynda-fömn, öfvertygar honom om lit vederftyggeliga fynda-fördärf, och vifar de ftraff
och plågoi-j han dernied förtjentj hvaiöm
FrälK 3
,

,
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Frälfaren fjelf fäger: Når Hugfvalaren Hammer Jk ai hän Jrajfa verldena for fynd och for
råttfårdighet och for dom. Joh. 16; g. Hvartned dock hos ftörre delen fyndare föga uträttas, emedan Gud än får klaga, fåfom i
de fordna dagar, at mdnnijkorna vilja ich
mer läta min An da Jlraffa fig, ty- de. äro koti.
x Mof. B. 6: 3. För det andra, tilräknas
Honom et Ldro-dmbete hvärmed hän uplyfer
dem, fom låtit källelfen eller hans ftraifämbete upväcka fig, i anfeende hyartil hän
af Frälfaren åter kallas Sanningenes Anåe,
fom Jkali kda ofr nti ali fannhigf fom ieke
Ikal tala af fig fjelf, utan taga af det helga
Treenighetens råd ooh förkunna ofs det, fom
kan tjena ofs til uplysning på falighetens
väg, Joh. 1 6: 13. fom fkal lära ofs ali ting
och påminna ofs alt hvad vår Jefus ofs fagt
hafver. CJap. 14: 26- Det tredje Hans ämbete kan kallas et Tukt-åmbete, fom beftår
uti den Helga Andas kraftiga verkan at förvara de genom tfona frälfta fjälar ifrån aftall,
och at ftyrka dem uti det goda, hvilket
kallas af vår falighets Mäftare et ledande uti
f Mining, Cap. 16: 13. och af David et larande at gora ejter Guds hehag, och at af Guds
Anda för as på en jdmn våg, Pf. 143: 10.
och beftår uti tvänne ftyeken, nämligen uti
en kraftig upmuntran och drift til det
goda, och uti en varning för det onda
jemte en beftraffning och tuktan för begångna fel, fåfom Guds Ande gjorde det til
,

för-
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förfamlingens Ängel i Ephefo, då lian tiltalar honcm och fäger: Jag hafver ixågot
emot tig; at tu then f orjia tin kärlek <fvergifvit hafver: betdnk therföre hyaraf tn fallen åjl
och båttrh tig. Upp. 8., 2;4, 5. Det fjerde
Ämbetet är den Helga And as Trnjle-dmbete,
hvarföre lian af Frälfaren äfven kallas Hitgfualare, Joh. 16: 7. Cap. 15: z 6. och det
icke allenaft i lekamlig bedröfvelfe, utan
ock förnämligaft i andeiig, när de trognas
ijäl känner en ofrid och fruktan för Guds
vrede och lagfens förbannelfe, något tvifvelsmål om fit nådeftånd eller forg öfver fin
egen tröghet, i hvilka alla fall öch hvad
namn deras kors hälft må
hän biilve r deras tröftare, förfvarare och falighets
infegel, och deras arfs pant, hvarigenom
de uppehållas, ftyrkas, ftödjas och ftadläftas
nti nåden, och redan ofta.här fmaka något
af det manna, fom dem förvaradt är i himmelen.
§•
15Annu lägger vår Äpoftolifka Tros bekiinnelfe tvänne den Helga Andas verkningar härtil, nemligen the dadat upftåndelfe och
evinnerligjt Hf, hvilka vi äfven hvardera i
korthet målte förklara. DefTa tvänne verk
fogar den heliga Lutherus i fin ftörre Cateches med de föregående iåledes tilfammans:
De förra äro, fäger han, den Helga Andas
Ambeten och verkningar, genom hvilka han
här på jorden börjar helgeLfeu och den daK 4<
geli]
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geligen förökar, men när vär kropp formula
nar, få fullbordär hän den famma i et ögnablick, uti hvilken helgelfe hän fedan uppehäller ofs i evighet, genom della tvänne
iifta orden uti vår Tros-bekänneife, nemligen, de dödas upftändelfe och evinnerligit
lif. Hvaraf vi fe at de troghas fullkomliga helgelfe redan börjas i fjelfva dödsftunden, hvarom Frälfarens Jefu ord til den botfärdiga röfvaren på korfet: Scmnerliga fåger
]

[
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jag tig i dag Jkalt tn vara med mig i Paradis, Luc. 23; 43. ofs fullkomligen förfäkra,
och hvilket den af Jefu kärlek för hans namns
bekännelfes ikull döende Stephanus än m erä
mambeftyrker då hän ropade Herre
ma min cmda, Ap. G. 7:59, få at vi med Panlo kunna läga, at Chrijius c.r mit lif och doden dr min vinning; Phil. 1: 21. men deras
lyckfaiighet blir dock icke fullkomlig för än
uti de dödas upftändelfe, när de trogne til
kropp och fjäl komina i det fullkomligafte
åtnjutande af ali himmellk falighet. Lät ofs
då förft vända vår eftertanka til den vigtiga Artikeln i vär Tros-bekännelfe,, at alla
döde Ikola upftä pä den ytterfta dagen. At
rätt -fatta denna uppenbarade fanningen, böre vi förft vända vår upmärkfamhet til fjelfva upftåndelfens belkaffenhet, och är den et
ftort Guds allmagts verk, hvarigenom hari
gör våra naturligen döda kroppar åter lef
vande. Denna Guds allmagts gärning är i
fig Ijelf helt enkel 3 ty när hän vil få är det
:

gjordb
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Men at närmare fatta denna fak blifnödigt at dela den uti fem färför
ofs
ver
Den' förfta är, at Gud
förrättningar.
Jkilta
genom fin allvishet och allmagt famlar til
hvars och ens kropp alla de delar fom den
tilförne beftått af, hvilka genom uplösning
aro fkingrade. Den andra är, at hän af deffa
delar fammanfätter hvar och en männilkokropp, och tildanar den fådan, fom den värit
förut, få at hvar och en hafver fin egen.
För det tredje, at hos della kroppar upväckes och åftadkommes et naturligit iif, det
är, en förmåga til verkningar och rörelfer.
För det fjerde, at de få några andeliga egenikaper, eller blifva annorlunda befkalfade än
de här värit i dödligheten, fåfom Apoftelen
Paulus talar därorn ganfka tydeligen x Cor,
1 5 : 35
til 50. Den femte blifver ändteligen den, at hvars och ens fjäl Ikal förenas
med fin kropp at på domedagen emottaga
fin af Gud belkärda lön, antingen i glädjen
eller fördömelfen. För det andra måfte vi
äfven efterfinna fjelfva möjeligheten af detta
Guds ftora underverk. Här är icke frågan,
om vi kunne begripa huru den ftore Guden
Ikall uträtta detta 3 nej, det är långt öfver
vär höfva, utan här är alienaft faken at underföka, om här förekommer något få ftridigt emot fig fjelft, at en fådan upftåndelfe
blifver aldeles orimmelig. Och när vi efterfinna faken, äro vi ej i ftånd at uptäcka nägou fådan orimligäiet; ty hvem kan neka

gjordt.

-
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en alvetande Gud, at kunna igenkänna och
urlkilja hvar och en kropps färfkilta beftånds
delar, hvilka väl genom uplösningen fått et

kunna af fig fjelfve aldrig
gå til fit intet, hvaraf de blifvit förft i Ikapelfen frambrakte. Hvem kan ock neka
en alsmäktig Gud den förmägan, at fammanfätta å ny o defta kroppar i en haft af
famma delar, fom hän förut i naturens ordning efter hand tilredt dem ? Och ehuru
Religions befpottare gå in uti finheter, huru
den ena männilko-kroppens uplöfta delar kunna ingå uti en annan, hvarigenom de föka
göra de Chriftnas tr o om upftåndelfen löjelig, få förfalla de lätteligen, då hvarken
de fjelfve eller någon annan finnes i ftånd
at utreda, hvaruti hvarje kropps egenteliga
väfende beftår och'‘fäledes aldrig kan bevifas, at det väfendteliga af den ena kroppen
någonfm kan meddela lig åt andras väfende;
hvarvid i fynnerhet Apoftelens Pauli nyfs
åberopade märkvärdiga förklaring i Cor. 15.
må af Chriftna med upmärkfamhet läfas. Vi
hafve fåledes bevifat möjeligheten af de dödas upftåndelfe, men det gör icke tilfylleft,
har måfte ock verkeligheten bevifas, hvilket är det tredje, fom ofs härvid förekommer. Men det måfte endaft Ike af uppenbarelfen, ty ehuru förnuftet billigar både
ftraff och belöning efter detta lifvet, och
det både för kroppen och fjälen, känner det
dock ingen ting af denna fanning utaf fig
fjelft.
annat utfeende, men

4-
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Men vår heliga Bibel fätter den aldeJes utom alt tvifvelsrnål. Gud fäger genom
Propheten Daniel; The fom tmder jorden ligga, /kola apvakm, fomliga til evigt lif\ fomliga til evig furfmddelfe och blygd; Cap. 12 :
2.
och vår vördade Frälfare: Then Jhmd
Jkal homma., i hvilko alla the i grifterna aro,
J.kola hara mdnnijkones Sons rö/l: Och the fom
vål hajva gjordt /Kola framgå til liffens upftåndelfe, mm the fom Ula hafva gjordt til domfens
upjiåndelfe. Job. 5: 28; 29. Det tamma bekände äfven A poltelen Paulus frimodigt för
Lands-Höfdingen Felix och betygade, at
hän hade tamma hoppet til Gud fom Judarna, nemligen, at the dödas upjiåndelfe Jkal
Jke, både the rdttjdrdigas och ordttfdrdigas,
Ap. G. 24: 15. hvaraf för ofs blir ovederfäjeMen at de
ligit, at alla döde
ock Ikola upftå med fma egna kroppar fynes Ijelfva förnuftet Leda ofs til tl Inait vi
antage upftåndelfens fanning, ty ftämmande
kroppar lida i annan händelle i evighet
otkyldigt de fördömdas plågor och de trognas deltaga i glädjen, utan at hafva kämpät för fin härlighets krona: däremot fordrar
Guds rättfärdighet, at den kropp och de lemmar fom fyndat, Ikola äfven plågas, och de
trognas lemmar fom här värit upoffrade til
fin Frälfares Jefu tjenft, fkola i evighet
med tina fjälar dela himmelens glädje. 'En
fådan tro hade den Gudfruktige Job, da hän
iager; JJag f tai med thejfo mine hud omklddd
varda,

fjelft.

,
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varda, och Jhat i mit kött få fe. Gud. Cap.
19: 26.

Dock få

at vår

kropp icke fkal

vara fådan, fom den nu är i dödligheten,
litan förklarad, fom Apoftelen Paulus för-

fäkrar, då hän gifver fina Phllipper tilkänna, at ,J'efus Chrijlus Jkat förktara vår

Jkat gora haÄnteligen
må
noin tik Jin fårklarade lekamen.
vi ock för det fjerde nämna något om orfakerna til upftåndelfen. De aro tvänne Granden til de trognas upftändelfe finne vi igen
nti vår Frälfares dyra förtjenft, den de här
i dödligheten med en lefvande tro omfattat
och fig tilegnat. Den lekamliga döden är
väl et fynda-ftraff, fom äfven de trogne måfte undergå men du Jefus fegrat öfver döden och borttagit fynden, fåfom des verkande orfak, och den famma uti rättfärdiggörelfen är dem aldeles fråntagen, har döden ingen magt at behålla dem, utan Ikola de för
hans fkull, fom är upftåndelfen och lifvet,
äfven upftå och lefva med honom evinnerliga.
Däremot kan ingen annan orfak vara til de
Jkropeliga Manien, pn thet hän

:

■

ogudaktigas upftåndelfe, an et upfåteligit
förakt af Medlarens förfoning, i anfeende
hvartil Guds rättfärdighet fordrar, at fom de
fyndat med kropp och fjäl, få flcola de ock
til båda delarna i evighet utftå de plågor,

fom de fig ådragit.
Väre då denna fanning altid för fyndares ögon, at betaga dem fin fräekhet uti det
outia, at upväeka det fofvande famvetet

och

❖
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ocli at' i tid med alfvare efteriinna, hvad
dem framdeles öfvergå Ikal. Och för eder
j Guds barn kan ingen ting vara tröfteligare än at ofta tanka på eder glada upftåndelfes dag och derföre vinlägga eder at
förvara både kropp och jjäl obefmittade af
verlden. Vid åtankan af denna dag blifva
edra mödor lättade. Här är för eder den
ytterfta alla plågors och förvanlklighetens
gräns; när de här börja at trycka eder, fä
ftiger med eder eftertanka Öfver de få flygtiga ögnablick, fom J här i dödligheten haiven at öfverlefva, at betrakta denna eder
evighets glada morgon, få Ikal den dimma,
fom här få ofta vil förvilla eder, fly ifrån
eder fyn, och edra forge-dagar förkortas.
När tröghet och fömn öfverfalla eder på faiighets-vägen, väre åtankan af de dödas upftåndelfe eder dageligä väckare, och när
vår flygtiga tids tjufande nöjen tränga fig in
hos eder, at vilja bortröfva det hjertat, fom
J upoffrat eder Förloffare, få fkynder eder
at i tidens bok läfa, huru få ögnablicks nöjen tilreda åt de laltfulla långvariga piägor:
huru döden beröfvar dem alla deras Gudar
och upftåndelfen väcker dem til odrägeliga
och brännande lågor.
]
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Det fifta fqm vi bekänne i vår TrosArtikel är et evigt lif. Hvad vi härom hafve at tro, fattas hufvudfakeligen ien uplösning af tie frågor, nämligen förft, i hvad
ord-
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ordning det eviga lifvet ofs tildelas ? för
det andra hvaruti det beftär? och för det
tredje, hvart de männifkor då hamua, fom
gå aldeles mille om denna faligheten?
Hvad nu den förfta frågan beträffar, i
hvad ordning det eviga lifvet tildelas, blifver den få mycket nödigare, fom hela den
helga Skrift öfvertygar ofs deroin, at ingalunda alla, ja beklageligen piipitä delen af
männifkor, få hugna lig af det famma. Den
fördelar fig åter naturligen i tvenne andra
frågor, nemligen, hvilka de äro, fom deraf blifva delaktige? och huru det eviga lifvet dem tildelas? Hvardera af dem uplöfes
tydeligen af den Helga Skrift. Vår Salighets Mäftare, fom fjelf är liffens Förlle, Ap. G.
3: 15. och det eviga lifvet, Joh. n: 25. hafver klarligen fvarat på den förra af della
frågor, då hän fäger: Thenther tror ochblifver dopt, hau Jkai varda Jalig, mm then ther
icke tror, hän Jk ali varda fördumd. Marc. 16;
16. Orden äro helt koita och tydeliga; och
at här förftås en lefvande tro på Frälfaren,
fädan fom vi förut här förklarat, det vila
hans lika klara ord til Nicodemus: Hvar och
en fom tror pd honom, nemligen på menniIkones Son, Jkai icke förgås, litan få evinnerligit lif. Joh. 3: 15. Så fvarade afven Apoftelen Paulus fångavaktaren på hans fråga i
detta ämne; Tro på Herran ffefim, Ja blifver tu och tit hm faligt. Ap. G. 16: 31. Hvaraf fåledes blifver klart, at inga andra än de,
hvil-
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hvilka hörfammat Guds kallande roll, låtit
hans Anda uplyfa fit förftånd och böja lin vilja, med en lefvande tro omfattat lin dyra
Frälfare och genom denna tron blifvit födde
pä nytt, genom Jefu tilägnade förfoning för
Gud rättfärdige gjorde, fanit vinlagt lig om
en rätt chriftelig helgelfe, och däruti blifvit
beftändige intil ändan, de allena Ikola få det
eviga lifvet, Och detta heter rätteligen af
Guds Ända, at vara- trofajt in til döden, och
dm lojvar hän gifva liffens krona. Upp. b. 2:
Efter Guds upfät och alfvarliga vilja
10.
vore väl detta lif ämnadt allom, emedan de
alla äro återlölle men vår Frälfare fäger
dock tydeligen, at icke en gång alla hans
namns värkeliga bekännare kuuna komma
i himmelriket, utan allenaft de fom göra hans
Faders vilja, fom är i himmelen, Mat. 7: 21.
Det är de famma fom ingå uti denna förutnämnda och af Gud ofs gifna falighets ordningen.
Men då upftåndelfen, fom nyfs är bevift, blifver allmän, få at både goda och onda upftå, få upkommei°|deraf den andra frågan, huru de då Ikola airfkiljas ifrån hvarandra, få at de trogne komma til åtnjutande
af fin dyra Nåde-lön? Detta tildelandet af
eviga lifvet belkrifver ofs Guds ord tydeligen
Ikola fke genom en fior och ganfka majeltätiik dom, för hvilken alla ifrån döden upvåckta männilkor, tillika med dem fom vid
denna fidita domen än kfva på jordene, Ikola
genora
•
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genom Guds allmagt framftällas. Efter deil
beikrifning Sanningenes mun Jelus Chriftus
gifvit ofs härom,
han fjelf iet Gudomeligit Majeftät, beledfagad af iina heiga Änglar vara domare. Domplatfen ikall
vara himmelens fky. Ordningen i hvilken
mennilkorna Ikola framftällas blifver den,
at de trogna ftällas på domarens högra fida,
men alla de andra på den vänftra,. hvareft
de hvar och en ikola dömmas efter fina gärningar-3 fåfom det finnes om hvar och en
upfkrifvit uti Guds allvetenhets-bok, hvilken bevitnas af deras egna famveten. Såfom
männilkornas förhållande här i verlden värit
olika, få blifver ock domen olika; men hvad,
fom är märkeligit, allenaft tveggehanda, nemligen lifvet och döden och båda eviga. Vore hvars. och ens utvärtes goda gärningar
grunden til denna dom, kunde icke få ftort
fvalg biifva emellan onda och goda, och fa
väl ftratfen fom belöningarne icke myckefc
åtikilda, utan då borde äfven efter Guds rättfärdighet gifvas något medelftånd, fom ej
vore hvarken godt eller ondt ; men fom fådant icke gifves, blifver tydeligit, at här
målte vara en annan grund. Korame det
åter an på en fuilkomlig vandel efter Guds
rättfdrdiga fordran, få kunde där aldrig en
enda fyndare beftå, utan tilkomme ofs alla
ofelbart den förfkräckande vänftra lidan, och
en famma fida åtföljande dödfens dom* Hvaraf nog tydeligen kan flutas, at här måfte
]

vara
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vara något annat hvarpå det hufvudfakeli»

gen ankommer, nemligen omfattandet af
Frälfarens förfoning, hvarigenom den fom
den anammat, har på en gång blifvit fri förklarad ifrån alla lina fynder, och rättfärdig
genom fin Medlares rättfärdighet, då den
fom fådant förfummat, med alla fina goda och
lyfande gärningar iutet annat är än en bunden fyndenes flaf och dödfens fånge. Guds
utkorade på Jefu högra fida blifva då inkallade i den himraelfka härligheten, at där
i den nännafte förening med fin Gud ätnjuta
det eviga lifvet, men de på vänftra fidan
måfte emottaga en förlkräckande förbannelfes
och döds-dom, hvilken i alla evighet aidrig mera kan ändras, återkallas eller lindras. Uppå en fådan dom följer äfven en
fnar och omedelbar verkftällighet, få at de
trogne då med hela himmelika härlkaran
blifva af fin fjälavän och brudgumme Jefu
beledfagade til det eviga lifvet, men alla de
andra af Guds rättfärdiga allmagt utftötte uti
evigt mörker och qval. Och li, detca är nu
fvar på den förfta hufvudfrågan, i hvad ordning det eviga lifvet ofs tildelas. At nndgå vidlyftighet har jag i en få allmänt känd
fak, fom denna är uti vår Chrifteliga lära
ej velat utföra de dyra Skriftenes rum, hvarmed denna för alt förnuft förborgade fanningen få ovederfägeligen beftyrkes, hälft da
blifvit anmärkte och närmare förklarade i
fifta Prädikan öfver andra Årtikeln. De kun,

Hom, F. Voi. VII. St.

2.
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na ock af en forfkande fjril upfläs oc!i med
Gudelig andakt betraktas. De förnämfte af
dem aro följande; Pred. B. 12: 14. Rom.
2 Cor. 5: xo.
2: 15,16. Ap. G. 17; 31.
Upp. B. eo: 12. och Mat. 25: 31 til 45.
Hvilken räkenfkaps- och domedag, när den
infaller blifver en för alla männilkor förborgad hemlighet. Mat. 24: 36. 1 Theff. 5: 2.
Nu uptage vi altfå den andra hufvudfrågan: Hvaruti det eviga lifvet då beftår?
Det eviga lifvet är icke annat än det lyckfaliga tilftånd, hvaruti de trogne och Guds
heliga utkorade i döden til fin fjäl blifva
författe, hvarom den nådiga Guden radan här i dödligheten af idel nåde, för Medlarens Jefu förfoning, förfäkrat alla lina kara
barn, fom i trona blifva beftåndande intil
ändan 5 af hvilken falighet äfven de trognas
kroppar, i upftåndelfen förenade med lina fjälar, blifva delaktige. De vifare bland Ijellva
Hedningarne hafva af Guds rättfärdighet och
godhet trodt fig kunna, efter döden, hoppas någon belöning för dygden, då de blifvit varfe, at den här lämnas ofta obelönt;
men dock aldrig hunnit til någon vifshet härutinnan. Men få har,Gudi lof! uppenbarelfen la
mycket viflare förfäkrat ofs derom. Konung
David talar redan om denna falighet med
en ftor vifshet: J'ag villJkåda tiu anfigte i
rättfärdighet: ffag vill mått varda, när jag
upvaknar efter titt beläte. Pf. 17: 7: 15.
Jefus fjelf fäger; Minä får höra min roft och
}
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jag kdnner them och the följa mig. Och jag
gifver them evinnerligit hf, och the /kola icke
förgås evimerliga. Joh. io: 27,28- Derföre fäger Johannes Evangeliften märkeligen:
Thetta dr thet löfte, fom hän ofs lofvat hafver,
evinnerligit tif. 1 Ep. 2: 25. M om henna lyckfaligheten fatta et rätt och fuHkomligit begrep, blifver här i dödligheten för
ofs omöjeligit. Vi äro här omgifne af idel
ofullkomligheter, förgängeliga ting och ftändiga vedermödor 3 hvar fkulle vi då hämtat
ofs begrep om det beiländiga, eviga och
rätt lyckeliga tilftånd, fom de trogne hafva
at undfå i himmelen ?
Så mycket kunne vi
fäga, at det eviga lifvet m alle beftå nti en
fullkomlig befrielfe ifrån alt ondt och et
verkeligit åtnjutande af alt godt. När Augufiinus ville belkrifva denna härligheten,
fäger hän bland annat; ”Vi kunne lättare fä”ga om det eviga lifvet hvad där inter är,
”än hvad godt där är. Där är ingen död,
”ingen forg, ingen trötthet, ingen fvaghet.
”Där är ingen hunger, ingen törft, ingen
”hetta, intet fördärf, ingen fattigdom ingen
”oro och ingen bedröfvelfe” *). Så befkrifver äfven Gud denna lyckfaligheten genom
Evang. Johannes: Gud Jkal ajtårka alla tårar af theras ögon, och impm död Jkal fedan
vara, icke heller grdt, icke heller rop, icke heller
k ågon vdrk varda mer, ty thet /orjia är
för
L 2
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gångit. Upp. B. 21:4. Men elettä undanrödjandet af det onda kan ännu ingalunda göra
vårt tilftånd få godt, fom vi det kunde önfka; derföre hörer ock dertil för det andra,
et åtnjutande af en llor lyckfalighet. Den
omröres på flere Balien i den helga Skrift.
Men Johannes fynes förklara den tydeligaft,
då hän fäger: Mim kdrejle vi aro nu Gtids
barn, redan få länge vi vandre här i dödligheten, och thet dr ännu icke uppenbart,
hvad vi varda Jk ole, men thet vete vi, at ndr
hän blifver uppenbar, tå vardom vi honom liite; ty vi få fe honom fdfom hän dr, x Ep.
3: 2. j hvaraf vifinne, at vårt göromäl blifver at fe och betrakta vår Gud i evighet,
det är, at få alt mer och mer fe in nti hans
höga egenfkaper, och kanna hans ftora fullkomligheter, och vår lyckfalighet fkulledäremot bellå i en likhet med Gud. Om det
förra talar äfven Hiob i fin bedröfvelfe:
ffag Jhat, fäger lian, i mitt huti få fe Gud;
honom Jkal jag mi g fe, och mim ogon Jkola
fkåda honom: Cap. 19: 26,
27. Och om
det fednare fäger Paulus äfven, at Gud hafver förefedt och bejkdrt, at the trogna Jkulle
,

vara hans Sons beldte lika. Rom. 8 29. Hvar•

af fynes följa at det eviga lifvet måfte förJiämligaft bellå uti et Horre ljus i förltåndet,
at kanna Gud, hvilket Frälfaren Ijelf äfven
kallar evinnerligit lif. Joh. 17: 3. och uti
en härlig likhet med Gud, det aldrahöglla
goda, få at viljan äfven är aldeles öfverensfläm-

1
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ftämmande med Guds vilja, och derföre ej
annat kan, än omfättas af den treenige Guden med en helig kärlek; hvilken de trognas lyckfalighet ganlka mycket ökas deraf, at
de åter få ällka honom tilbaka. Men ehuru
den ftörfta lyckfaiighetenfåledes ofelbart åtnju*
tes af fjälen, lå målle dock äfven kroppen efter fin natur njuta något finligt, fådant fom
med kropparnas väfende är öfverensftämmandeg ty annars hade kroppen icke behöft iuföras i denna glädjen, om ej at äfven genom fina känflor föröka och likafom uphöja
fin (jäis förnöjelfe. Hvarföre ock en af Kyrkofäderne icke illa belkrifver den, då hän la*
ger: ”De helige Ikola fpringa af glädje i
”denna härligheten, de Ikola fe Gud ochfröj”da fig, glädja och förlufta fig, njuta fin ära,
”och fmaka ljufligheten af fin lyckfalighet.
”Där Ikola de icke mera fmaka, huru föt
”Herren är, utan upfyllas och raättas med
s
’allehanda Guds fullhet och en obelkrifvelig
”fötma”
Men hvad fom gör fullkomligheten af deras lyckfalighet i himmelen, är
defs beftändiga varaktighet, hvarom vår
Frälfare gifver ofs en oryggelig förfäkran, då
hän fäger: Edart hjerta Jkai glädjas, ochingen. Jkall taga edor glädje ifrdn eder. Joh.
*>

16: 22. Därföre kallar Paulus den en evig
och ofver alla matto viktig härlighet. 2 Cor.
och en byggning af Gudi bygd,
4: iy.
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et hra icke med hånder gjordt, thet evigt dr i
himmeten. Cap. 5: 1. iamt förfäkrar, at de
utkorade Jkola få falighet i Chrifto jfefu med
evig hårlighet. 2 Tim. 2: ro.
Sluteligen må
vi lägga härtil, at churu ftor och ofäjelig
alla utvaldas falighet mä vara, finne vi
dock anledningar af den Helga Skrift at
tro, det någon oiikhet och några grader måfte vara emällän deras klarhst, hvartil Paulus fynes gifva anledning dä hän fägef
nti fin djuplinniga afhandling om de dödas

hafver Joien

upftåndelie, at en annan klarhet

,

och en annan klarhet hafver manan, och en annor klarhet fljernorna, ty en Jljerna gär ofver
then andra i Market m. 1 Cor. 15; 41. Hvilket ätven Dan. 12: 3. fynes hellyrk a. De
trognas olika ifver i fin Gudaktighet, olika
uthärdads prof och olika trohet vifa äfven
billigheten deraf, at någon oiikhet borde
vara nti deras härlighet, dock fådan, at de
allefamraans äro fullkomligen befriade ifrån
alla oiägenheter och alt ondt. Sadan är nu,
mine ÄHkelige, den ftora Nåde-lön, fom
Gud förvarat fina barn, detta är den härlighets krona, hvarmed vår fjäla bmdgumme
Jefus en gång fkal kröna fin dyrt köpta brud.
Hän hafver i fit heliga ord fatt den ofs för
ögonen, at vi måtte le hvad hopp hän hafver kallat of til, och kuru nk hans arfs harii gh et dr nti hedgonen. Eph. 1 : ig. Så at
om ock de trogne för fin Frälfares ära och
-

at

förvaras i honora, måfte förfaka nägotaf
denna
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denna verldenes flygtiga förnöjelfe, få veta
de dock at denna tidfens vedermöda\ dr icke
lika emot den hdrlighet, fom uppå ofs uppenbaLät ofs dä, välligras Jk ai. Rom. g: xg.
nade åhörare, med Paulo förgdta thet fil
rygga dr, det är, hela verlden med ali fin
glittrande fåfänga, den vi fnart ändock made lärana efter ofs, och hvilken aldrig kan
tilfredsllälla vår odödeliga fjäl, och lät ofs
Jiråcka ofs til det, fom fr ämmän til dr; jagan]

efter mnlet, fom förefatt dr, til then lån,
fom förehdlles ofvan efter, af Guds kallelfe i
Chrifo ffefu. Phil. g; ig, 14. Ty hdr ef~
ier dr ofs f örvarad rdttf,drdighetens krona, hviU
ken Herren ofs gfva Jhall på then dagen, then
des

rdttfdrdige Domaren. 2 Tim. 4: g.
Änteligen återftår den tredje hufvudfrågan i detta ämne at befvara: Hvart de
männilkor lluteligen hamna, fom gå mille
om det eviga lifvet? Frälfaren belkrifver
det antal fåfom ganfka ringa ibland männifkorna, fom få ingå i det eviga lifvet, och
det för den orfaken, at then porien dr trång
och then vägen dr fnal, fom drager til lifvet,
men på andra lidan - heter det; at then porien
dr vid, och then vågen dr bred,
fom drager til
och
the
dro
fordomelfifl,
många fom gå på honom. Mat. 7: 14,15. Det är dåfaravärdt,
at äfven flere af ofs fom här i dag äro
famlade på denna väg, gå i evig tid förlorade, och emedan nu är tid at än befinna fig
och efter Abrahams råd höra i dag Mofen
L 4
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och Propheterna, åligger mig at på Guds
vägnar göra eder en förmaning, at J icke
inåtten komina i detta pinorummet. Men
hum Ikulle jag det kunna bättre göra, än da
jag vid befvarandet af denna vår fråga lika
fåfom öpnar dören för eder, at ie in i det-

fördärfvets afgrund. J hörden ju nyligen,
alla otrogne och til ändan obotfärdige fyndare Ikola bortvifas och af Guds allmagt och
vrede fängflade föras i det ytterfta mörkret,
huru må då detta fafeliga mm vara belkaffadt? Det belkrifves ofs fådant i Guds ord,
at där måfte ali nåd, ali tröft och hjelp vara borta, och deremot ali uptänkelig ångeft,
fmärta, qval och förlkräckelfe plåga dem,
fom dit blifva förikutne: och är et rum där
alla ogudaktiga tilfammans med alla onda
andar utan ända Ikola plågade varda. Det
heter derföre om dem, at Herran Jefus Jkai
tippenbar varda af himmeten, famt mad Jine kr aff. s
Anglar, och md eldsläga til at hdmnas öfver
them, fom icke kaima Gud, och nfver them,
fom icke lydige dro vårs Herras ffefu Chrifii
Evangelio, hvilke pino lida Jkola, thet eviga
förddrfvet af Herrain anjikte och af hain hdrliga magi. 2 Theff. 1: 7, g, 9. Detta är
den vrede, fom de ogudaktige genom fin hård~
het och obotfdrdighet famkat Jig på vredenes dag,
når Guds rdttvifa dom btifver uppenbar. Rom.
2: 5.
J fen då häraf, at få fant fom Gud är
Gud och hans ord blifver en evig fanning,
få är ock denna plåga vifs och oundvikelig
för
ta
at
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för alla ogudaktige: den afmålas med de fafeligafie liknelfer, fom gifvas dl uti Naturen; den kallas en brännande eld, fom aldrig
Jkall utjlokna, och en tårcmde matk. Marc. 9:
48. Den kallas ytterjla morkret, hvarejl Jkall
$

]

gråt och tandagnijlan, Mat. 8 12. en
B. 21:
jo,
f fom brimer af eld och fvafvel, Upp. den
pä
g.; och af vår Frälfare fjelf kallas
fjclfva domedagen en evinnerlig eld, fom djeflenom och hans dnglom dr tilredd. Mat. 25 4 1Så ryfande äro de belkrifningar, fom Skriften lämnat ofs 0111 detta pino-rum, och at
gifva mennilkorna, fom än lefvai nåde-tiden,
få mycket djupare intryck häraf, föreftäller
hän ofs den rike mannen ropande i helfvetet: ffag plågas fvårliga i thenna lågandm,
förgäfves tigga om en enda vatu droppa, at
fvalka fin tunga med, det är, at lå hälft den
aldraminfta lifa och vederqveckelfe, Luc. 1 6
24. och aldeles utan hopp om nägon hjelp
i alla evighet. Säger då, mineÅhörare, är
icke detta mm det fafeligafte af alt, lom
kan väcka fafa hos de dödelige, det grutveligafte af alt, hvad fom kan kallas grufveligt? Det liknas vid eld, vidmörker, vid
brännande fvafvel, men det har i hela Naturen inter fin like j alla plågor famlade
kanna ej afbilda denna pläga. Och alla klago rop i verlden af plågade mennilkor och
djur tilfammans kunna ej mätä de fördömdas eviga Ikri i helfvetet. Betraktom icke denna förfäriiga fynen långt ifrån: vi itä fjelfve i
vara

•

•
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ytterfta äfventyr atfalladit, och många fväfva i fara, at i detta ögnablek til fina Ijälar
kaftas i denna grop. Haftom icke i våra
tankar ifrän denna betraktelfe, at få mycket
fnarare löfa tygelen ifrån det onda hjertat
för at fmickra våra finliga begär med denna
verldens glitter: ty ära, rikedomar och nöjen äro afgudar, fom ftörtat många i detta
pino-rum. Det är vift, läfvat väre Jefu namn
därföre! vi äro genom hans blod frälfte ifrån
detta förderfvet, men om vi ej i rätt ordning
anamma denna frälsning, genom trona på honom, få är det jiift denna vår otro fom Ikall
i evighet fördubla vår plåga, ty thm thår
icke tror, hän Jkall varda furdåmd. Och J Jefu
vänner, fom af eder Frälfares kärlek kraftigaft blifven drefne fram på helgelfens väg,
fören eder til finnes, at eder evige förbarmare utftått alla delfa fmärtor och plågor
för eder, få uptändes edert hjerta, at än mera ällka den ällkansvärdafte Frälfaren, och
eder luit blir fördubblad, at vandra i hans heliga
fotfpår. Och nyttjen då i Herrans Namn
allefammans troligen de medel, fom Gud til
eder räddning lämnat, fanit hören med andakt
och et lydigt hjerta Mofen och Propheterna,
få undgån J genom Guds nåd at någonlin
komina dit.
§.
i7Vi hafve fåledes omrört de förnämfta
den helga Andas verkningar til vår falighet, af hvilka en del fke i nådetiden, andra

utom
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vi bekänne äfven i
faniin 3
denna Trones Artikel en helig och allmdnnelig Kyrka och de heligas Samfund, hvilket ftycke fal. Dodor Luther få förklarar i fin ftörutom den

re

Catheches.

Jag tror at på jorden gif-

ves en helig Förlämling, fom endaft belfår
af heliga männifkor, under et hufvud, nemJigen Chriftus, fammankallade af den helga
Ande, viti en tro, et finne och mening, med
många gåfvor beprydd, dock ens til finnes
i kärleken, utan parti och tvedrägt. Så at
Förfamlingen fåledes är intet annat än et af

vår Frälfare Chrifto fjelf förvärfvat färfkildt
Rike, fom beftår af männifkor, hvilka förenat fig, at under Chrifto fit hufvud och fin
Konung föka fin eviga falighet genom honom.
Hvarvid vi förft märke, at Chriftus
fjelf är allena denna förfamlingens Hufvud,
lafora Apoftelen Paulus fådant tydeligen beftyrker, då det heter: Chriftus dr förfamlingens hufvud hän dr ock fn kropps hälfa: Eph.
g: 23. y derföre föreftälier Jefus fig fådan under många likneifej.-. Hau kallar fig fjelf Konung, Job. 18:37- Herde, Hef. 34: 15,16.
,

Joh.

10: n.

et

fant vinträd, hvaruti alla

trogne äro grenar, Cap. 15: 5. med flere;

hvilken rättighet Apoftelen Paulus fäger, at
hän ganfka dyrt förvärfvat fig, nemligen med
fit egit blod, det är, hän har för at erhålla
detta Rike vågat både lif och blod. Ap. G.
20: 28- För det andra märke vi, hvilka
äro lemmar i denna förfamling, nemligen
alla
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alla de, fom med upriktigt hjerta antaga
och ärkänna Jefum för fin Herre, det är fin
Frälfare, fin lärare och fiyresman, eller fom
är det famraa, omfatta honom fåfom fin öfverfta Präft, fin Prophete och fin Konung,
eller fom Frälfaren fjelf belkrifver elettä: hvar
och en fom är af fanningen, eller låter underrätta fig om de himmellka fanningarne,
antager dem med full öfvertygelfe, och lyder dem nti fin vandel. Hvaraf ftraxt fes,
at hvarken Judar, Turkar eller Hedningar
kunna höra til detta Chrifti Rike eller hans
Förfamling, utan de, hvilka Chrifti tro bekanna. Och emedan defifa lemmar i förfamlingen aro fådane, fom antingen ännu föka
faligheten genom fin Frälfare, eller ock redan hunnit til verkeligit åtnjutande deraf, fä
upkommer däraf en tväggehanda flags förfamling, nemligen en Jlridande och en trkmphercmde. Hvardera utaf dem måfte utgöra en
mängd af männilkor, och bär den förra namn
af en ftridande förfamling, emedan den hafver mägtiga fiender at ftrida emot, Eph.
6: 12. och defs lemmar förmanas at ftrida
emot dem, 2 Tim. 2:3. famt kallas därföre
ftridsmän, v. 4. Pian kallar denna ftriden

derföre et kämpande, och liknar det vid et
löpande på vädjo-banen, et fpäkande af vär
lekamen och köttets, det är, finliga luftarnas
underkufvande, 1 Cor. 9:24- 27. och lager
änteligen i en trones frimodighet vid Jlutet
af ftriden; Jag hafver kämpät en god kamp,
PS
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hafver
fullbordat loppet; 2 Tim.
triumpherande Kallas den fom

4: 7.
beliär
utaf de genom döden ifrån denna ftriden frälffce fjälar, fom i himmekn ftå för Guds och
Lambets ftol, och föreftällas fåfom klädde
i hvita kldder, och palmer i theras hdnder,
hvareft de ulan ända lofva Gud för iin genom
Jefum ärhållne feger, Ap. G. 7: 9, 10. Om
den llridande förfamlingens lemmar är nödigt, at vi erinra ofs, det de aro af tväggehanda flag, nemligen fanfkyllige eller ock
bedrägelige; ty fåfom bland underfåtare i et
rike finnas väl många, fom bevifa fin rätta
Ötver-Herre ali trohet, men andra allenaft en
utvärtes och fallk lydnad, och likväl hyfa
en trolöshet i fxt hjerta, den de fkyla under
fit Ikrymteri, få gifvas äfven i Jefu näderike och förfamling redelige Chriftne och
Jefu namns bekännare, fom med hjerta och
gärning tjena lin Frälfare, och genom honom föka fin falighet, hvilka aro hatis an.deliga Rikes rätta underfåtare, och lefvande
lemmar i hans förfamling, dem Herren fjelf allena känner och urlkiljer, och hvilka derföre
utgöra den rätta ofynliga förfamlingen y men
ibland della trogne bo och bygga äfven
många Ikrymtare, fom väl med munnen bekänna Jefum för fin Herra, men neka honom i fit hjerta, fom nyttja nåde-medlen,
men ej rätteliga, hvilka vål hafva et Jken til
Gudaktighet, men forfaka des kraft: 2 Tim.
3: g. dem åter ingen männilka få noga kan
urlkiljag

rnen

-
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nrfkilja, utan äro med den ofynliga förfamlingens lemmar inblandade. Och deffa trogne och Ikrymtare tilfammanstagne höra under
den fynliga förfaifilingen derföre at den lätt
igenkännes af den himmellka fanningens
förkunnande och de heliga Sacramenternes
utdelande efter fin hufvudmans egen inftiktelfe, under hvilkas bruk den helga Anda kallar, förfamlar, uplyfer, helgar och
när Jefu Chrifto behåller och bevarar den
ofynliga förfamlingens lemmar i en rätt tro.
För det tredje anmärke vi, at fåfom alla jordilka riken icke allenaft äga fin ÖfverHerre och underfåtare, utan ock fina ftyrelfeLagar, få hafver ock Chrifti förfamling fina
lagar, hvarefter denblifverftyrd. Den ärkänner
ingen annan Lagftiftare, ingen annan domare,
ingen annan hämnare än Jefum Chriftum fit enda
Hufvud} ty få talar Paulus härom Gud hafver alt
tiftg lagt under Hans fötter, och hafver fatt homoin förfamlingene til et hufvud åfver ali ting.
Eph. 1:22. Och fåfom underfåtarena äro
fin Konung tro och lydnad Ikyldige, få tilkommer ock hvarje Guds förfamlings leda>
mot at lyda och efterkomma fin Frälfares
bud och befallningar, hvarfore famme Apoftel fäger om förfamlingen, at den är underdånig Chrifto. Äfven fom underfåtare träda i
famfund under et hufvud til den ändan, at
därigenom befordra fin egen välfärd, få är
ock förfamlingens lemmars affigt, at under
fin Frälfares fpira föka fin falighet.
Icke
:

defto

4>
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defto mindre Ikiljer fig förfamlingens flyrelfe
ifrån aiidra rikens i viffa hufvudfakeliga mål,
fåfom förft i ftyrelfe-magten; den förvaltas
icke uti jordifka riken til alla delar af Regenter fjelfve, utan hafver lion ÖfverhetsPerfoner och Befälhafvare fom å hans vägnar ftyraj men förfamlingens hufvud Chriftus har icke meddelat af denna fin magt åt
någon annan, utan ftyrer han fin förfamling
allena emedan både Apoftlar, Bifkopar och
Lärare intet annat äro, dn Chrifti tjenare och
hemlighet; i Cor. 4: 1. men
fkaffare til Guds Herrar
ingalunda fåfom
öfver Jit folk, 1 Pet.
ty
fäger
Paulus
om fig fjelf och an5:3.
dra förfamlingens lärare: Icke at vi dro
,

,

Herrar öjver eder på trones vdgnar; utan vi
dro hjelpare til edra glddje. 2 Cor. 1: 24.
Hvilkas göromål fåledes beftår deruti at förkunna och förklara fin Frälfares vilja och befallningar, at upmuntra och förmana förfamlingens lemmar til i akttagande af fina fkyldigheter, fåfom ock at underhålla den alimanna Gudstjenften. Ty få lyder Apoftelens
Petri märkeliga och rörande förmaning til
alla andra Präfter: Foder Guds hjord, fom
dr ibland eder, och hafver akt på honom, icke
nodige utan fjelf-viljande, icke för Jlem vinning,
utan af god vilja. 1 Pet. 5: 2. För det an-

dra Ikiljer fig Chrifti rike ifrån alla andra
däruti, at jordifka Regenter fordra en fullkomlig efterlefnad af fina bud och befallningar, men vår Frälfare fordrar af ofs allenaft
«n

■4*
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lefvande tro och et upriktigt bemödande,
at vai’a honom til viljes, la långt vi förmå,

en

hvartil hän äfven fjelf gifver ofs krafter.
Thet dr kdrkkm, fade Apoftelen Johannes,
at vi hdllom hans bud, och thejfa hans bud dro
icke fvåra. 1 Ep. 5: 3. Och för det tredje
Jkiljas deffa Riken än från hvarandra däruti,
at verldsliga Förftar nyttja allehanda llags
medel, til ock med fvärd och brand, at utvidga line rikens gränfor, at göra fig ftore
och mäktige. Jefus, förfamlingens hufvud,
hafver famma ändamål, at utvidga fit rike,
och förhärliga fit namn, men genom andre
medel, och ingalunda genom örlig eller
våld, utan genom uplysningar, Ikäl och upmuntringar. Ty hän fåger tydeligen: Mit
rike dr icke af thenna verlden: Om mit rike
vore af thenna verlden, fd fdktade ju mine tje~
nare therom;
men mit rike dr icke af thenna
-

-

verlden.

Joh.

ig;
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Här få vi ej heller förbigå at något omröra genom hvad medel vår Frälfare da verkar och ftyrer nti detta fit rike. Vi hörde
nyligen, at hän ingalunda anförtrot Ijelfva
ftyrelfen och Herra-väldet öfver fin förfamling åt någon männilka, utan at hari fjelf och
ingen annan är defs hufvud. Men vi finne
tillika at hän anförtrodt vården däraf den
helige Anele; ty vi läfe, at när vår Frälfare,
efter fin flutade vandring på jorden, undandrog fit rikes underfåtare fin fynliga närvarelfe,

❖3

C
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rclfe, gaf hän dem et löfte om den Helga
Andas fändande, fom genöm lina Nådeverkningar Ikulle kalla och raed ftora nådegåfvor

bekröna Hans förfamlings ledamöter här i
jemmerdalen j hvilket lit löfte hän på Pingeft-dagen efter fin upfarelfe til himla på
et ganfka härligt fätt fullbordade, och utgöt
denna himmelfka gåfvan i et ganfka ymnigt
mått öfver fina trogna, fom derom kan läfas i Ap. G. 2;dra Cap. Aldrig har heller
Jefu förfamling vunnit få ftor förkofran fom
på denna dagen, ty Lucas berättar, at den
förkofrade fig ifrån högft några hundrade, til
tre tufcnde fjälar. Genom denna fin Anda
finne vi at vår Frälfare alt fedan hafver
fiyrkt och uppehållit fin förfamling. Den
heliga Anele, fäger Paulus, hade tilfatt Bifkopar. Ap. G. 20: 28* Hän utdelade bland
fina trogna, fäger famma Apoftel, alla fina
gåfvor fil gagns och fedan hän upraknat
ganfka många af dem, fäger hän uttryekeligen: Alt thetta verkar then ma famma Antien, delaude hvarjom fitt, fåfom honom tdekes,
1 Cor. 12: y, n.
Sådana gåfvor hafver
den helga Anda utdelat i forfta Nya Teftamentets Förfamling omedelbarligen, fåfom på
Pingeft-dagen de voro äfven i många delar
öfvernaturliga och undergörande, då de til
utfpridande af Jefu lära, och hans NädeRikes utvidgande voro oumgängeliga, men
fedan och alt til verldenes ända utdelas de
medelbarligen. De ordenteliga medel, fom
,

Horn. F. FW. VII. St.
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han härtil brukar aro det uppenbarade ordet,
och de heliga Sacramenterna; Det fajla och
prophetijka ordet, fom heliga Guds Mån både taiat och Jkrifvit rörde af fen helga Anda, fom Apoftelen Petrus bad fina åhörare

noga akta uppå, fåfom et Ijus, fom Jkiner i
et morkt nm, 2 Ep. 1: 19, 21. och hvilket
Paulus fäger: vara en Guds krajt allom them
til falighet, fom tro, Rom. 1:1 6. utom hvil-,
kets hörande och läfande det är lika omöjeligit at blifva en lefvande lem uti förfamlingen, fom det är at bibehålla fig dervid:
Ty huru Jkola the akalla then the icke trodt
uppå? Och huru Jkola the tr o honom,fom the
hafva intet hördt af? ffågar famma Apoftel,
Cap. 10: 14. och gör deraf den llutfats: Så
dr tron af pr edikan, men predikan genom Guds
ord. v. 17. Men utom detta ordet hafver
han ock, at lämpa fig til fin förfamlings
fvaghet och böjelfe för finliga föreftällningar, förordnat och helgat tvänne fynliga förrättningar, fom i anfeende til fin heliga uphofsman, och de heliga och himmellka ting,
fom där under de fynliga tingen utdelas, fåfom ock i anfeende til den vördnad och andagt, hvarmed de af ofs fkola emottagas
eller begäs, kallas Sacramenter, til at därigenom aldeles fkilja dem ifrån alla verldsliga göromål. Della Sacramenter äro tvänne i Nya Teftamentet, neml. Döpelfen och

Herrans heliga Nattvard.

I det

3C
I det förra blifve vi genom vatnets bad
i den helga Trefalldighetens namu rentvagne
ihran alla våra fynder och Frälfarens Jefu
rättfärdighet ofs tilegnad, hvaremot vi gifve
vår Gud et trohets-löfte, at i alla våra lifsdagar blifva lefvande lemmar i hans förfamling. Tit. 3: 5. 1 Pet. 3: ar. I det
fednare blifve vi under bröd och vin delak-

tige af vår dyra Frälfares heliga lekamen
och blod, at därigenom famla ofs nya krafter uti det påbegynta andeliga lifvet, och at
upelda värt hjerta genom åtankan af hans
lidande, til en brinnande kärlek emot honom,
Och en helig längtan efter en närmare förening med detta vårt hufvud i himelen.
Mat. 2 6 26 --28- 1 Cor. 10: 15-17.
Cap. n; 2 6. At utdela deffa dyra falighets-medel har hän förordnat männifkor til
fin tjenft, dem hän i lina köttsdagar ome:

delbarligen,

men fedan

medelbarligen genom

förfamlingens kallelfe infatt i detta ämbete,
fom af dem troligen och med ali flit och
oförtrutenhet med andakt bör förrättas; hvarföre de ock kallas Skaffare til Guds hemlighet, 1 Cor. 4: 1. hvilkom åligger at prediha ordet, och halla pci i tid och otid, at Jlraffa, truga, fårmana, med ali fagtmodighet och
lårdom, 2 Tim. 4: 2. at dåpa i namn Faders
och Sons och den helga Andas, Mat. 28 19»
'■
och at räcka vdljignelfens kalk den de våljigna
åt
alla torlliga, och brödet fom de bryta åt alla
htmgriga fjäl.ar, och på fin Herres och FrälM
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fares vägnar förfäkra dem därom at de aro hans
blods och lekamens delaktighet, x Cor. 10: 16.
och genom della dyra Nåde-medlen, det uppenbarade ordet och de heliga Sacramenterna, verkar Guds Anda på lyndarenas hjertan i den fyiiliga förfamlingen ganlka kraltigt, at kalla, uplyfa, på nytt föda och helga dem, at dels leda dem in nti Chrifti ofynliga förfamling, dels ock at behålla och hevara dem i en rätt tro, och förlänar dem
äfven krafter at anamma den tilbudna nåden,
dock ingalunda genom en lå oinlkränkt allmagt, at den ej kunde emotftås, eller aldeles kränka deras fria vilja; lå at ehuru Frälfaren troligen föker at famla dem under lina
nådes vingar, händer dock beklageligen ofta,
hvad hän klagar öfver Jerufaleras inbyggare,
at de vilja intet. Mat. 23: 37.
i-

§•

Sluteligen måfte vi ock nämna något
om denna Chrifti förfamlings allmänna beikaffenhet. Den kallas i vår Tros-bekännelfe förft En, hvilket namn med rätta tilkommer den ofynliga förfamlingen i fynnerhet
den enaärat alla defs
för två orfaker
under
hufvud,
et
fom är Chrilemmar höra
ftus, icke annorlunda än alla de höra til et
rike, hvilka ärkänna en Konung och lyda
hans befallningar; hvarom Apoftelen Paulus märkeligen talar: At Gud hafver ali ting
Jagt under hans fotter och hafver fatt honotn
förfamlingen til et hufvud öfver ali ting. Eph.
,

i: 22.
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Derföre förmanar hau ock fma
de {kiille vara rdttjinnige i kdrEphefer,
letenom, och vdxa til i ali Jhjcke, i honom fom
x:

22.

at

hnfvudet år Chrijlus; aj hvilkom hela kroppen
Hihapa fogas, och en lem hånger til then andra,
genoni ali ledamoten. Cap. 4: 15, 16. För

det andra kari den ej heller vara mera än en
i anfeende til fjelfva des ledamöters fullkomliga enighet at fträfva efter et och famma
ändamål, fom är den eviga faligheten, genom
et och famma medel, Ordet och Sacramenterna, och det nti en och famma nädenes
ordning, emedan de ej allenaft halva en
Herre, utan ock en tro, och et hopp och äro
fåfom en kropp och m anda. v. 5, 4. Förfamlingen kallas för det andra Helig, och
det med rätta j ty alla defs rätta lemmar hafva Helgat lig Herranom i dopet, genom tro11a blifvit delaktiga af Jefu fullkomliga helighet i rättfärdiggörelfen, vinlägga lig, genom Guds nåd 5 at vandra i helighet och
rättfärdighet i alla lina lifsdagar, och änteligen hafva det hoppet, at en gång få räknas
bland Helgonens antal i himmelen. Därföre
kallar Apottelen henne en furfamlipg then hdrlig år, then ingen flåck eller Jkrynko hafver.
Cap. 5: 27. För det tredje kallas förfamlingen Allmdnnelig, få väl i anfeende därtil
at alla defs lemmar tro och anamma den enda allmänna falighets-lära, fom Gud alt ifrån
verldenes begynnelfe förefkrifvit männilkomen, emedan i ingom androm gifues någou
M 3
falig-
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falighet, än i den ftraxt efter fallet utlofvade
qvinnones fäd, Ap. G. 4: 12. fom ock i
anfeende därtil, at den famma utbreder fig
alleftädes i hela verlden, hvareft Chrifti Lära
rätt förkurmasj och läledes icke hafver någon vifs gräns, i grund af den befallning
fom Jefu förlta bodbärare fingo at Ura alt
folk. Mat. 28: 19. Sådan är nu, mine Alfkelige, rätta belkaffenheten af den ofynliga förfamlingen; den är en, helig och alhnännelig,
kan ock kallas Apoftolifk, emedan den är
planterad af Apoftlarna i Nya Teftamentet,
och helt och hållen byggd på Apolllarnas
grund; men när dst kommer an pä tillämpningen af denna förfamlingens belkaffenhet,
är väl klait, at hvar och en villanfefin egen
lilla förfamling för en del af denna ena ftora och allmänna; dock när vi börje at
jämföra dem, finnas ganlka många ibland
dem fom i fin Tros-bekännelfe, uti grundfanningar ftrida emot hvarandra; och emedan icke mera än en förfamling kan vara den rätta, följer deraf tydeligen, at alla
de andra måfte vara faifka, hvaraf åter upkommer fiuteligen den frågan: hvilken af
alla de fynliga då måtte vara den rätta förfamlingen? Hvarpä ej annat fvar bör lämnas än at den allena bör anfes för den rätta, hvareft Guds ord rent och klart läres,
och de heliga Sacramenterna efter Jefu egen
inftiktelfe utdelas. Därvid bant Paulus fin
Liirjunge Timotheum, och fade; Mm tn

blif
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blif vid thet tu lårt hafver, och thet iig betrodt
år, vetandes af hvem tu thet < lårt hafver; och
efter tu af barndomen hafver hinnat then heliga
Skrift, kari hon tig undervifa til faKghet, genom trona på jfejlim Chriftum. z Tim. 3
14

>

15-

§.

:

20.

Gud väre lof! Så hafve vi åter genora
hans nåcTbragt til ända vår betraktelfe öfver denna Artikel, och där afhandlat Läran
om den heliga Anda, hvarvid vi öfvervägat, hvad vi böre veta Och tro om
hans Perfon, famt om hans heviltä välgärningar. Alla i de föregående Artiklar
afhandlade ämnen, äro af ganlka ftor vigt
och böra grundeligen kannas 3 men här förklaras huru vår Frälfare genom lin Anda verkeligen fattar och ieder männilkan til den
för alla högft nödvändiga förändring, fom
bör Ike i deras egna hjertan, om de fkola
hafva någon lyckfalighet at hoppas. Vi äre
helt vifst i tid och evighet förlorade utom
denna kunlkap; ja vi kunne äfven med
den famma vara det, om vi ej låte denna
ftora förändring, fom kallas omvändelfe, ellei’ ny födelfe verkas af Guds anda i våra
hjertan, fä at vi blifve hele och hållne nya
kreatur nti Chrifto; ty Paulus fäger helt tydeligen, at i Chrifto intet annat gäller. Gal.
6: 15. Tillåter mig dä, vällignade Åhörave, at i anledning af denna vår afhandling
lagga nägra alfvarliga prof til flut eder, på
M 4
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hjcrtat, til en gemenfam upmuntran och upbyggelfe.
Vår Apoftolifka Tros-författare Auta ddn
famma med et Amen, et til fit urfprung
Hcbreifkt ord, fom betyder fanning, och är
et troiies ord, hvarmed man föriäkrar, at
det få i fanning förhåller lig fom man fagt
och bekänt, fåfcm Apoftelen Paulus brukar
det, när hän fäger: AU Gnds tilfågelfe dro
ffa i honom, och Amen i honom. 2 Cor. 1:
Det är ock et önlknings-ordj få at
20.
Amen betyder, yare få, eller (ke altfå, eller
ack! at det få måtfe (Ice ochfannas; i hvil.ken mening de fjuttio uttolkare i lin GrekiIka öfverfättning afßibelenhafvatagit det"),
och vår dyre Fralfare äfven anfört det i flutet af bönen Fader vår, Mat. 6: 13. hvarjgenom trogne bedjare önfka och tilegna fig
en nådig bönhörelfe af fin Gud, at undfä
alt hvad de af honom bedit.
Anteligen
et
made ock elettä Amen vara
löftes och
förfäkrings ord, at ej allenaft gilla och
för fanning anfe alt hvad Gud i fin lag och
ord ofs förelkrifver, och i vårt hjerta erkänna det för fant, hvad vi bekänne, utau
ock med det famma iofva och förfäkra, at
troligen halla och efterkomma det 3 fåfonx
det förekotnmer i g Mof, B. 27: 15. &c.
hvarföre ock fal. Lutherus förklarar det med
deifa ord; Det dr viferliga fant. Det är;
-

-
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Då de öfvcifatt det ytvena.
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Jag är i hjerta och fjal om Gudomeliga fanningen af alt elettä öfvertygad; Jag lofvar
at låta Guds Anda alt detta verka hos mig,
och tiilika önlkar och beder, at alla den
Helga Andas nåde-verk måtre i fanning och
med all kraft lämpas på migi tid och evighet. Kommer nu, mine Ällkelige, och pröfver eder i dag alfvarligen efter denna aniedning, om J ock med vara förfta tros-bekännare och lal. Lutherus kumien betyga och
fäja om alt detta, at det äfven hos eder och
edart hjerta är och blifver vifferliga fant.
Pröfver förft, hvad höga och Vördnadsfulla begrep J gjordt eder om denna Tredje
Perlonen i Gudomen. Om J ärkännen honom
för en helig, allvetande och alsmägtig Gud,
fom utranfakar ali ting, fom ingalunda tål
något fyndigt och oheligt väfende, litan för
eder helgelfes Ikull i fynnerhet bar detta
namnet, och om J icke många gångor genom eder upfåteliga ondlka bedröfvat honom,
och drifvit honom bort ifrån eder? Hurudan må väl i detta fallet eder tros-bekännelfe vara om honom, at hän är en fanner
Gud? Antingen måften J neka den i edart
hjerta, eller om J bekännen, at det J hörr.
läti och bekänt om honom är vifferliga fant,
få måfte edert famvete härvid kanna en fvår
förebråelfe, at J hvarken vördat och tilbedfc
honom fåfom en fann och helig Gud, eller
lämnat hans Gudomeliga nåde-verkningar rum
i edert hjerta, utan värit eder Guds röft olydige.
M 5
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dige. Hän kallas ju Anda bland annat äfderföre, at hän (kulle uptända i ofs et
andeligt lif, och göra ofs andeligen finnadej
huru har hän hos eder fått göra fkäl för
detta lit namn? Edart eget famvete mä fvara på denna fråga, och en nog allmän fäkerhet, en rådande otro, och et laglöft fjelfsvåld i utöfvande af alla flags lafter, vitna
nogfamt om den oandelighet, fom linnes
ibland ofs. Denna verldenes . ande råder beklageligen hos de fläfta, och man följermäftadels denAndan, om hvilken Paulus talar,/om
verkar i otrones hara. Eph. 2:2. Ack! fäger mig
då: hvad är det för en tro, hvad vifshet och fanning nti fjelfva opron? Hvad innerlig önfkan
eller Amen, kannen J fäga til alla den helga
Andas nådeverkningar hos eder? J lären
väl icke aldeles kanna neka til Guds Andas kraftiga rörelfer på edart hjerta, J niitten väl ofta känt ftyng deruti, af den kallande
men pröfver dock huru J bemött den, antingen J med Petri åhörare på
Pingeft-dagen öpnat det med en bekymmerfam fråga: Hvad Jkoh vi göra, Ap, G. z
37. och innerlig önfkan, at Guds Anda ville föra eder tiiratta, eller om J fom Stephani åhörare gjorde, förhärdat edart hjerta och
bitit faninaan tänderna öfver dem fom värit
Chrilli bådbärare. Cap. 7. 54. Hafven J
låtit Guds Anda öpna edra förftånds ögon
til at fe djupt in uti edart eget fördärfvade
hjerta, och at kanna eder Frälfares öfverfvinneliga kärlek emot eder? Plar denna
ven

■
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kunlkapen fått verka uti eder vilja en inner*
lig forg öfver edart fynda-elände och det
ftraffj fom J med fynden ådragit eder, men
aldramäft däröfver at J genom edra fynder
tilfogat eder eviga Förbarmare få olideliga
fmärtor? Hafven J uti denna forgen vändt
eder til det för fyndare offrade Lambet, och
fagt: Amen, Herre Jefu, det är vifferliga
fant, jag kärmer och bekänner det, at jag i
minä ftora fynder är för evig tid förlorad,
om Du icke hjelper mig; men Amen jag
tror Herre Jefu och det är vifferliga fant,
at du är min och hela verldenes Frälfare,
derföre längtar jag allena efter din hjelp,
jag omfattar dig med hela din fullkomliga
förfoning, du allena är min herde, du min
läkare, och du allena är denna arma fyndarens fäkra friftad. Amen Herre Jefu; jag
tror icke allenaft, at du är Jefus, verldenes
Frälfare, utan jag tror, jag vet, och jag
känner, at du äfven är min Jefus, och jag
dit arma frälfte barn, och Gud väre lof! at
det är vifferliga fant. Ack! väl eder om J
ärfarit deffa Guds Andas fanfärdiga verkningar på eder fjäl til en fann omvändelfe.
Men fortfarer an vidare at pröfva eder,
hvad löftes Amen J efter en få nådig frälsning gifvit eder Förloffare. Vi hörde nyligen, at när Gud på berget Ebal lät utropa
fin förbannelfes lag öfver fyndare, hette det,
at alt folket fkulle fäja Amen.
5 Mof. B.
27. Nu förefkrifver befriaren Jefus eder fin
-

ljufva kärlekslag, at altframgent dljkahonom.
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tij hän hafver förjl åljkat of s; 1 Joh. 4: 19.
och at göra eder rem ifrån ali liöttfens och
andans befmittelfe, och at fullborda helgelfen i
Gnds råddhoga, 2 Cor. 7: t. emedan det dr
Guds vilje, edor helgelfe, at jffly boleri. 1 Theff.
4: 3. Huru villige ären J då, at til helajefu kärleks lag fäja hvar för fxg Amen, det
ikai altfå Ikc: Jag förmår väl ingen ting af
mig fjelf, men medan Gud mig unnar lefva, vill jag, med hans Andas kraft mig i fynd
ej mer invefva, utan dämpa den med allo
magt: Ja få, at hvarken lif eller död, hvar-

ken lutt eller nÖd Jkal någoniin mera fkilja
mig ifrån Guds Mrlek, fom dr i Chrifio fjefu vårom Herra. Rom. g: 38, 39. Gifve Gud at många ibland eder vore (jag
mä icke tala 0111 alla) hvilka fåledes lemnat den helga Andas nådeverkningar rum uti
lit hjerta, til en lefvande tro, och lefvernets förbättring! dem ville jag hoppas,
at de ej heller i dag undfådt Guds nåd få~
fdngt; 2 Cor. 6: 1. och förmaoar jag dem
derföre med Paulo: Mine kare Bröder, varer
fafie, ovikelige, och rike uti Herrans verk aitid. 1 Cor. 15: 58. Men J fom altid fortfaren at förakta nåden, fäger dock hvad tänken J? jag vet at ftörre delen af eder löpa
helt tanklöft igenom hela fin nåde-tid, den
oföränderliga evigheten til mötes; och huru
komraer det til? J ären dock i alt annat förnuftige, och handien fom förnuftige männiIkor, j arbeten med mycken möda, at undgä en hotande olycka, och fparen ingalunda
flit

4»
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fjit och eftertanka, at viima något, ofta nog
ringa finligt godt 3 men edert eviga väl, det
fanikyldiga goda, ack! det förfummen J ai*
deles. Huru kommer det til, J fen döden
för edra ögon ; men tänken icke på den. J bekännen eder tro, de dödas upftåndelfe, domen
och änteligen et evigt ftraff och belöning
efter detta lifvet, och fdgen til alt detta
Amen, det är vifferliga fant; men hvarken
frukten J för ftraffet eller fiken J efter belöningen. Huru kunnen J i alt detta vara få
tank- och forglöfe? ofelbart måtten J vara i
mörkret, och vandra i morkret, efter fom jf
icke veten hvart
gån, ty mörkret hafverförblindat edra ögon. 1 Joh. 2. 11. Men hvad
har få kunnat bedåra eder? Jo! dcnna veri*
denes Gud, fjelfva mörkfens förfte, han är den,
fom få hafver förblindat the otrognas jinnen,
at them icke Jkai lyfa Evangelii ljus af Chri~
Jki klarhet. 2 Cor. 4:4. J olyckelige! hvarföre älfken J mörkret? Det är ju platt omöjeligt, at i mörkret vandra rätt eller träffa målet. Hvarföre bryten J icke eder ut därifrån,
at en gång med öpna ögon få fkåda Eder
falighets dag? Frälfafen upgifver väl härtil
en orfak, fom jag nog fruktar lärer närä
träffa eder: Hvar och en fom Ula gör, fäger
han, hatar Ijufet och kommer icke til ljufet, at
haris gemingar Jkola icke varda Jlraffade. Joh.
3: 20. Men hvad hjelper det eder at gömma edert olyckeliga tilftånd för männifkor,
då J likväl en gång lkolen i hela verldenes

åfyn dömmas af

en

hjertat ranfakande Gud,
och

4
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och af Guds allmakt bundne föras x det ytterfta mörkret, hvareft gråt och tandagniflan
vara fkal? Befinner eder J olycklige! dören
til nåden ftår ännu öppen för eder i dag,
och genom den äfven dören til fjelfva det
eviga lifvet. Märker J icke juft i detta ögnablick några flag på edert Samvete? en häpnad och ryfning öfverfaller ju eder: Ack!
det är Jefu hand, fom klappar på det hårda bröftet. Jag beder eder för famma Jefu
namns fkul, ftår ej Guds, Anda längre emot,
utan kafter eder med den upväkta Paulo ftraxt
ned för eder Frälfares fötter och frågen med
en djup vördnad, Herre hvad vilt tu, at
jag Jkal göra? Ap. G. 9; 6. Frälfaren undervifte intet fjelf Paulum omedelbariigen,
utan hän fände en Ananias, fom fkulle lära
honom, och til eder J villfarande fjälar hafver öfver-herden
Jefus fändt mig i dag, at
om möjeligit vore genom hans nåd och Anda bringa någon af Eder til rätta. Men
hvad råd vore väl det jag kunde gifva eder,
at det icke ångrade mig eller eder i evighet? Hvad annat än den af Gud lärda Paulus gaf til de otrogna Judar: Omvdnden Eder
til Herren, fåvarder tåckelfet borttagit; 2 Cor.
3: 16. och gifve Gud jag linge fäga om
eder fom Paulus kunde betyga om fig fjelf
för Konung Agrippa, at hän ej var ohörig
then himmeljka fynen, Ap. G. 26: 19. At J
dock med famma Apoftel i denna ftund kaftade er neder för eder Förbarmares fötter,
bekänden med uprigtig forg för honom edra
fyn-
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fyncler och för hans Förfoning ifrigt tigde
om nåd, få fkulle eder vifl: i denna dag varda hulpet j och til alt detta fäger jag Amen,
det är vilferliga fant.
Än et ord til Eder J betrykte Guds
barn, fom här dragens nied många befvärligheter, fjukdom, fattigdom och förakt, eller
bären den tyngfta bördan af edert eget onda hjerta fom ofta fätter eder i fvår belägenhet, eller ock faknen med forg den ljufhet
och fötraa fom J tilförene ofta i umgänge
med eder Gud blifvit vane at fmaka, hvarigenom Satan fått tilfälle at fätta eder utkorelfe i tvifvelsmål. Eder bör jag förft ärhindra, at denna tredje Perfonen i Gudomen,
ora hvilken vi i dag talt, kallas af vår Jefu en hugfvalare; veten J hvarföre hän fått
det namnet? Jo! för eder Ikull i ängflige
och bedröfvade hjertan; hän hörer eder til,
men J Ikolen i ali ödmjukhet begära honom
af den himmelfka Fadren, få ikolen J vifst
få honom, och det flär icke feltj ty Jefus
Chriftus hafver genom fin död förvärfvat ofs
rättighet til denna -dyra himla gåfvan, och
vi hafve af honom ett oryggeligit löfte, at
hän Ikal gifven varda åt alla dem, fom bedja Fadren derom, Luc. n: 13. och detta
är vilferliga fant. Til eder upmuntran och
hugfvalelfe må J äfven ofta tanka på eder
föreftående fullkomliga förlofsning. Den nalkas Inart, en dag, en timma, en liten ftund
i fänder, få Ikrider denna tiden fnart til
ända, och Ijelfva den för naturen fafelige
döds]

,

-
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dodsftunden blifver eder förlla fullkomliga
förlofsnings dag; och hvad falighet möter
icke eder {jäi på den dagen i himmelen! betänken haru detta förgängeliga ftoft, eder
krops-hydda, fkai en gång på den yttcrfta
dagen upftå aldeles oförgängeligt; tänker på
den glada domedagen, hvad nådefull den
Ikal blifva för eder, och hvad för et faligt
intåg Jpå den fkölen halla i himmelen. Van-

drer med edra tankar redan här i dödeligheofta nti della lyckfalighets boningar, fä
förgäten J lätt, det fom til rygga är, och
llräcker eder til det fom framman til är, och
fmaken redan här genom trona ofta några
droppar af den glädje-ftröm, fom i evighet Ikal vederqvecka eder ; fäger ofta et förtröftande och längtande Amen til deffa betraktelfer, och förtrottens- icke, dndock vår
iitvårtes månnijka förgås genom altehanda timtneliga plågor och döden, få varder dock thm
invdrtes fornyad, dag från dag,; ty få fäger
Paulus: at vår hedröfvetfe den dock timmelig
och Utt dr, foder i
en evig och ofver alla
mätton vigtig hårlighet.
Ochjefus väre lof i evighet för denna trÖten

op

hefulla fanning! Hvarken lätaneller verlden,
eller fynden kunna beröfva ofs den ty vi tro
och bekänne de dödas upftåndelfe Och et evinnerligit lif. Ack, ja! det tro vi fullt och faft,
och det är och blifver viflerliga fant i tid och
evighet. Amen.
•
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Ottefången
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5: 8.

Men jag vii gå in i titt hus på tina
ftora bavmbårtighet, och tilbedja emot
tit helga Tempel i tine fruktan.
§.

i*

Jag

vii häldre vackta dorren uti min Gudt
hus, dn Idnge bo nti de ogudaktigas hyddor. Uti famma belågenhet, och under famma uplysning, fom David, våljer ock ofelbart, hvar öch en, fafom han uti Pfalm. 84
och v. 11, at hdldre vackta dårren uti Guds
hus, dn Idnge bo uti de ogudaktigas hyddor;
ty hvad ar det vål fom egenteligen gor detta lifvet få tungt, få befvarligit och ofta o-

drågeligit? ar det vara lekamliga omforger och
befvår? men deffa hafva ju med fig hvarjehanda ombyten och nojen, hvilka mildra det
befvarliga och obehageliga uti jordi/ka fkyldigheter och vårf.
År det ofullkomligheten"
af alt finnligit och jordifkt forluftande?- men
vi hafve ockfå dåraf under tiden både vederN 2
qvec-
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qveckelfe och

nytta. År det alla tings torgångelighet och flut? Men fe, det Ir alla olyckeligas troft, (och foljakteligen alla månnilkors hvilka fe, at olyckan någon gäng
forr eller fenare flcal tråffa dem),, at detta lifvet intet år någon evighet, at alt hår hafver
en fnar ofvcrgäng. Ogudaktigheten år derfore det enda odrågeliga i verlden; det hvilket okar tyngden a£ ali vedermoda under folen, och berofvar ofs den troften, och om
det ej aldeles berofvar, åtminftone forfvagar,
och ora det ej forfvagar, hvilket det likvål
gor, åtminftone hlndrar ofs, at altid och alleftades i en oftord frid njuta och begagna ofs
af den ,flora troften, at Gud år til, fer ofs
och hjelper ofs. Ho år vål dl, fom icke/irf/dre vil vackta dbrren nti Guds hus, dn långs
ho nti de ogudaktigas hyddor? ho år vål, fom
af fkapelfen betraktat och lart fig kånna Skaparens hoghet och hårlighet, hvars fjäl icke
långtar och trångtar efter Herrans gårdar?
fom icke onfkar fig deras fällfkap, hvilka Gud
frukta, och at med dem forfamlas på det
rum, hvareft Herrans namn åkalladt varder?
ho år vål, fom icke dä tycker med David
at hän likafom fogeten fmmit et hus «och lihafom fualan Jitt bo, dår de Jina tmgar lägga
nåmligen ditt altare Herre Zebaoth, min Kommg och mm Gud? f). Jo den ogudakrige,
hvil,

,

,

,

,

f) David liknar ha'r fin åträ til Templet vid foglars
til fina naften, hvilka de ofta hafva i Altarens och
Templens murar. Sådana foglar hafva utidti- ti-
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hvilken uphåfver fig emot Gud och ali gudstjenft, hvarken långtar hän efter Herrans
hus, icke heller går hän dit, och om hän dat
sngär, få vifar hän ingen tilborlig agtning och
Vordnad for Gud.
§. 2. Hvad under då, at de trogne garna
infinna fig uti Guds hus, och at de trångta
efter Herrans gårdar, hvareft de oftorde af
verldens forargcifer, i en ftilla andakt må £a
uplyfta fin fjål til Gud; och hvareft den ogudaktige icke kan ellei- vågar, fåfom uti verlden, (ehuru den ej 5r annat, an et ftort och
Ikont Guds hus, hvareft himmelen år Guds
ftol och jorden Hans fotapall), hindra och
bortlkåmma de trognas Gudaktlgbets-ofningar.
Måtte derfore de ogudaktige blifva uti fina
hyddor och icke en gång infinna fig i de heligas forfamlingt måtte de forblifva ifin ftolthet, halla fig for gode til at befoka Herrans
gårdar och anfe alla hus, hvilka blifvit byg-

de til Hans namns ara och åminnelfe, fom
gjort himlarna och jorden, for lika många
vidlkeppelfens och bedrageriets påfund: måtte de fortfara i fit förakt for Herrans Tempel och Hans tllbedjare, få at de icke ibland
dem infinna fig vid Herrans Altare forr ån
de ackta Gud i kanfla, famt forftå, prifa och
tacka Honom fåfom en Gud: måtte, få långe
deras finnen och hjertan ånnu aro forftockade.
N 3
Herden blifvit anfedde, fåfom under Guds befkydd,
få at det värit rlknadt fåfom
dem.

et

brott, at doda
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Herrans hus af dem blifva obefokt, emedan
de eljeft där med fin fråckhet och ogudaktighet, ftora de trogna i fin andakr.
Men i
det hus, hvareft dc trogna aro forfamlade,
dår vil jag ingå; ibiand dem Herre fom dig
af hjertat ålfka och åra., dår onfkar jag mig
et rum; ja et beder jag af Herranoin det hade jag gårna, at jag i Herrans hus blifva md
i alla minä lifsdagbr, til at Jkåda desi puna
Herrans Gudstjenjl och beföKa Hans Tempel :
Pf. 27: 4. Hor denna min och alla trognas
onflcan och bon for Jefu fkull o ! Fader vår &c.
Vår text gifver ofs anledning, at vid der,

tilfålle Jaetrakta:
De trognas ingång och fårråttning nti

ta

Herrans hus.

i) Der af ingång i Herrans hus och
2) Hvad de ddrftådes förrdtta.
§. 3. Med Herrans hus menar. David i
vår tcxt Tabernaklet eller Stiftshyddan, hvilken tjente Ifraels barn for Tempel under de
fyratio årens viftande i oknen, och ånda til
defs at Salomos Tempel upbygt blef. Detta
forfta hus, hade ockfå fina råtter, fin gudstjenft och utvårtes helighet; ty Tabernaklet var
få inrdttadt, at uti defs yttre del, fom kallas
det Jieliga voro Ljufaftaken famt bordet och
frådobråden. Men inom den andra forlåten var
den delen fom kallades det allraheligajle: hvartil hörde det gyldene råkelfe-karet, famt Teftamentfens ark på alla Jidor bejlagen med guld:
,

dår-

•£
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dåruti voro det gylldene kdrlef hvarejl manna
hade grovjkat
forvarades och Arons fiaf, fomarken
voro hdroch jurbundfens taflor. Ofver
lighetens Cherubim fom öfverjkyggde Nådctftolen, om hvilka Jlycken uppo. denm tid icke hefynnerligit dr til at Jdga. Hebr. 9; 1-5. Nu
vete vi ockfå at Tabernaklet och i fynnerhet
det allrahetgafte var en afbild af det rum och
den himmel hvareft Gad bor, hvarfore ock
ingen håruti fick ingå utan allenaft den Ofverfte Preften en glng om äret; och for denna
ordfakens fkull var och borde äfven detta hus
*

,

,

vara få heligt aktadt, emedan Herren dåruti

foreflåldes vara boende, och folket, fom dår
ingiek påmintes om fina fynder och den nåra
gemenfkap, hvaruti de Indå ftodo hos Gud,
hvars nåd och barmhertighet fåledes icke hafver någon ånde, utan fom håller forbund och
trohet ifrånflågte til flågte dem, fom honom
akka. Det var uti detta Herrans Tabernakel,
hvilket i anfeende til de hårliga minnesmårken, fom dår voro forvarade, åfven kallades
vittnesbordfens Tabernakel, det var fåger jag

uti detta Herrans hus, denna fynliga afbild
pl jorden utaf hans ofynliga boningaf i himmelen, fom David råknade for en ära och
glådje, at få ingå, och for en Guds barmhertighet, fom få anftaltat, at hans finnen, hår i
fvaghetcn, fkulle underftodjas och glldjas,
med få mänga hårliga bilder och fynliga ting,
af det, fom for hogt och obegripeligit Ir: i
betraktande hvaraf David på et annat flålle
äN 4
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fäger: ai A, dir planterade åro uti Herran;
hus de Jkola uti vår Guds gärdar grön/kas,
Sammalunda hafve ock vi M* A. vid efterfyn
håraf byggt Tempel, af hvilka vi hafve eller
bore hafva fämma nytta och glådje, och ånnu mycket mer, emedan vi hår fe det lom
adlare och hogre år, an det gyldene råkelfekårlet, Arons ftaf, Cherubim och forbundfens
ark, namligen Jefu dop och nattvard, lom år
nya fodelfens bad til de n Helige Andas fornyclfe, famt det brodet och vinet, om hvilket år fagt, detta år min lekamen och blod
for eder utgifven och ntguten til fyndernas
forlåtelfe, hvarifrån vi med vara tankar kunne gå in igenom fotlåten uti det allrahelgafte
i himmelen, hvareft Chriftus nu år fittande på
Guds hogra hand.
§. 4. Dock oaktadt denna Guds hårlighet
och kårlek, få åro dock icke alla de, trogne
och helige fom gå i Herrans hus, ehuru fl
väl i anfeende til låran, fom inråttningen,
helighet Herre år ditt hujes prydnad evin*
nerliga. Pf. 93: 5. Ho viil, och ho kan vål
utan at til åfventyrs med fanhingen forarga
eller Ikåmma en ftor del af eder, upråkna alla de dels fåvitlka och dels fyhdiga anledningar och ordfaker, hvarfore många komma
i Herrans hus, famt huru litet fanfårdig och
arSttfinnig deras anda under det famma år, infor honom, fom ranfakar hjertat och profvar
njurarna? Ja om vi an ej hade något hus eliöt någonfd vål ftådad och tilredd, Marc. 14: 7h
fåfom
,

,

,

,

<?•
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f åfom Jefus, når Han med fina Lårjungar åt
Påfkalammet, utan predikade och dopte, fåfom Johannes, i ödemarken och vid jordan,
få vore dock det rummet, for Ordets och Saom vi annars
cramenternas (kuli lika heligt:
vår
tid
kalla
och
halla
gudlofa
något hei
få
utan
emotfagde
at derfore blifva
och förligt,
fmådade: fåledes aro alla rum,' dår Herrans
namn i en rått tro åkalladt varder lika helige, f åfom Propheten fåger: himmeten dr mitt
jäte och jorden min fotapall. Hvad hus viljen
Sf då tygga mig fåger Herren, eller hvad
rum dr til min hvila? hafver icke min hand
gjort detta altfammans? Ap. 7: 49- 50, J fom
utan vordnad infinnen eder i Herrans hus: J
fom dlr icke upforen eder anftåndigt: J fom dar
ej i agt tagen Guds forfamlings plågfeder: J
fom horen Guds ord utan at lågga det på
hjerrat, få at J måtten det forftå: J hålleberg
uppå hvilka Guds ords iåd ftraxt fortorkas
och J tornen, ibland hvilka det forqvåfves;
J åren de fom ohelgen Herrans hus eller Herrans namn på hvad rum det ock hålft åkalladt varder, och hvareft J åren, dlr Iro de o,

:

gudaktigas hyddor.

5. ©e trogne deremot gå icke til Herhus, utan at befinna, hvarfore det Sr
byggt, i hvad Indamål, och hvad de dår fkola forrätta hvad Gud år och hvilka fkyldighcter de hafva at i agt taga emot Gud, emot
Honom, fom bevifat dem få outfågeliga vål§.

rans

,

gSrningar, och hvars upfecnde bevarar deras
anda;
N 5
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anda, famt hvad de Ijelfve aro infor Honom,
fom ali ting fer och kånner: få at når de
dåruti ingå, få fåfta de fina tankat och fin
upmårklamhet vid alt hvad, fom kan uplyfta deras hjertan til Gud, och hos dem upvåcka en helig vordnad och gudaknghet. Och
på detta iåttet, bereda fig de trogne til at hora Guds ord, famt igenom en vordnadsfull
beredelfe, bon och åkallan opna fina hjårtan,

til ar deruti
da fåden få

och bevara denna goden må bära frukt, och et kafteligit utfåde blifva gjort for Andans lifgifvande regn och dagg, hvilket vidare dnfvit
af Jefu Chrifti vlrmande kårlek, mä båra hundradefalt. Se fådana betraktelfer ofver Guds
åra, hvaraf både himlarna och jorden aro upfyllde, Och en fädan profning af fig fjelf, de
bibehälla de trognas hjårtan vid odmjukheten och behofvet af Guds Nåd, de fåfta
famma hjärta vid Gud, likafom den ena vannens vid den andra likafom barnens vid foråldrarna och uftingens vid den, fom gor honom
godt, famt gor detta igenom fyndens och ormcns medfodda lift fafika hjerta, hvad fåger
jag falflca, nej, detta emot Gud fiendteliga
hjerta, til et infor honom forkroffadt och emot honom upriktigt och troget hjerta, fom
nu hvarken vil eller kan vara få otroget och
argt, at det tråder ifrån lefvande Gud, och
fom nu kånner och erkånner denna munnens
,

emottaga
at

,

bekånnelle: jag fattig, lyndig månni/ka, fom
i fynd både aflad och fodd är och fedan i

alla

C
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alla minä lifsdagar et f/ndigt lefverns fort
hafver.
§, 6. I et fådant finne och med et fådant
hjerta anfer et troget Guds barn det for fin
ä-ra, fom de ogudaktige råkna for en fkam,
och det for en fkam, hvarmed de ogudaktige föka hedra fig fjelfve då de fkicka fig fäfom Fharifecn och icke f åfom Publicanen, när
de gingo upp i Templet til at bedja, då de
fkicka fig icke fåfora fyndige, uran fålbm
rättfårdjge infor Gud, icke f åfom Cherubim,
hvilka nedflogo fina anfikten infor Nådaftolen
och Forbundfens ark, utan fåfom de våxlare
och dufvo-mlnglare, emot hvilka Jefus anforde deffa Prophetens ord mitt hus Jkal kallas et banehus, men
hafven gjort ena röfvare-hilo deraf: icke fåfom de där fkola do, och
framkomma i domen, utan fåfom de där hade gjort et forbund med doden och forverat
fig med helfvetet: icke fåfom de där råkna
for en barmhärtighet, at få ingä i Herrans
hus och fpifa vid hans bord, utan fåfom de,
hvilka darmed fornedra fig fjelfve eller ock
gora Gudi en tjenft, ty dm ogudaktige dr f i
fiolt at hän frågar efter ingen, uti alla fina
tonkar håller hän Gud för intet, Pf, 10: 4.
Sadan Sr den ogudaktige, ehvareft hän är hemma eller borta, i Herrans eller fina egna hus
och gårdar, och grunden hårtil ligger i hans
obotfärdiga hjerta, hvilket åter kommer däraf, at hän få fallan går i Herrans hus, eller
at hän går dit, utan en fanfkyldig kännedom
;

,

af
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af Gud och fig fjelf ; ty om detta icke vore
doldt for Hans ögon f I kSnde han åfven fina fynder, famt huru ftor barmbirtighet Gud
bcvift honom, dårmed at han kallas Guds barn,
hvilken nåd och heder, få mycket forodmjukar och forringar en trogen fjål i fina egna
tankar, hvilken goda och andåktiga finnesföi*
fattning våxer tillika med betraktelfer och en
tiltagande uplyfning om Guds oandeliga och
eviga Guddoms egenfkaper och en fortfarande klnfia af fin medfodda fyndaart,. fom
ej ftår at utrota, hvarken med bon eller tårar, utan emot vår vilja llder vid ofs, få at
et troget Guds barn icke utan bekymmer och
bafvan går in uti Herrans hus, eller med fina orena låppar emottager det vålfignadc brodet och vinet i Jefu nattvard; an bedrofvas
det ofver de dageliga, ja, hemliga brifternii,
hvarmed det okat fin fkuld och myckenheten
af fina anklagande tankar, fedan det fift var
i Herrans hus eller vid Hans bord: Sn håller
det fig ovårdigt til at vara delagtigt af de heligas arfvedel i ljufet, men vågar fig andå
fram uppå Guds loften och nåd: och om intet Guds nådegåfva och barmhartighet vore fa
Itor, fom den år, få fkulle det blygas at uplyfta fina ogon til himmelen: få at ju oftare
et Guds barn går uti Herrans hus, defs mera odmjukt varder det infor fin Skapare, och
deflo mera gladt och frimodigt i Herren fin
Gud, ånda til defs, at det med åldren får alt
mer och mer fa,rama fmak, fom Hanna, hvil,

kejj

&

c
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ken i fitt 84 år aldrig kom bort utur Tetnpiet, uran tjente Gud med fafta och boner
natt och dag: och ändteligen med Davids er*
farenhet fåger; en dag uti dina g&rdar är
bdttre, dn elje/} tufende ock jag vil hdldre
vackta dorren i Guds hus an Idnge bo ide
ogudaktigas hyddor; och efter fådana betraktelfer, ofvad i et fådant finne och uti det farama af Andans tillkyndelfe upkommen i beigedomen, år då fjålen hvarken ljum elier kali
ellet overkfam i Guds lof eller fina betraktelfer ofrer alla andeliga och himmellka ting„
genora Chriftum, utan då blir ock 2.0 hennot forråttning, at dår tilbedja Gud mot hans
heliga Tempel i hans fruktan.
§. 7. Sedän Apofteien Paulus i detP Corinthifka forfamlingen anftaltar, huru både min och
qvinnor vid den allmånna gudstjenften fkulls
vara klådde och Ikicka fig, på det, at olika
feder och bruk ibland dem icke Ikulle åftadkomma någon fkiljaktighet, tillågger hän: dr
ock ndgon ibland eder, Jom i detta drenäet en
,

,

•

trdten dr hän vete at vi hafve icke den feden
och icke Guds förfamlingar eller, 1 Cor. n; 16:
gifvande darmed tilkanna, at vanan och bruket var en for alla helig lag, fom ingen i
Guds fprfamling borde taga lig frihet 3
,

at

ofverträda,

,

utan

frivilligt underkafla

%

den kimma for Guds (kuli, emedan della bruk
voro gemenfamrna tecken, hvarmed Gud Ikulle åraS och dyrkas. Derfore fåger ock Da-

vid: jag vil tilbedja

mot

ditt helga Tempel,
eller
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eller nederkafta mig infor din helgedom, bvilker bruk hän få mycket mindre ville undandraga fig, fom ingen fyndare år for god at
forödmjuka fig infor Gud, när Hvilken inrec
anfeende år til perhonen, och fom är dcn Högfte i allo verlden, få at infor honom aro Konungarne på jorden ej mer aktade ån andra
månnilkor, och sjnglarna, icke mer an månnilkor, At ofvertråda någon af Guds fårfamlings plågfeder, gifver derföre tilkånna forakt,
for Gud eller månnilkor; ty hvarfore Ikulle
vi icke eljeft kanna lialla ofs andre lika i det,
fom befråmjar ordning och bidrager til gudaktighet. Alt hvad fom härtil horer och tjenar, varder derfore i Herrana hus af et troget Guds barn noga i agt taget och utofvadt,
Nu år det vai lika godt hurudant bruket och
plågfeden år, men fadan fom den år, varder
den i Herrans hus icke underlåten, uran helig halien af de trogna, for Guds Ikull, til
hvars åra den famma vedertagen år; derfore
fåger ock Apoftelen Paulus; kare Broder, jag
prifar eder at f tånken på mig i ali fycke
och hallen det fdtt, fom jag eder forefatt hafver; och på et annat flålle, jag kan icke prifa eder, at jf tilhopa kämmen, icke til forbdttring ntan til fårvdrring ; ty da manfial halla nattvard, tager hvar och en Jin egen nattvard framföre at och den ene hungrar, den andral år drucken. Hafuen jf nu icke hus ddruti
f dta och drickamågen? eller fårakten jf Guds?
fårfamling oeh Jkdmmen dm, fom intet hafva
,

,

,

hvad
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C tsf )
fivad Jkal jag fdga eder ? Jkal jag prifa eder ?
håruti prijar jag eder intet. Derfor eM. K.
Bruder, når f/ ti Ihopa kämmen til at dta, få
liden dm enn den andra, men hungrar någpn
hän dte hemma; på det, at jf iche tilhopa kämDet andra vil jag Jkicka
men til fördömelfe.
når jag kommer. Sålunda likafom det Levitifka Pråfterfkapet var infart, til at forvalta
gudstjenften, fä låtom ock ofs vara et troget
Prefterfkap, at i agt taga alla feder och ftadgar, hvilka af Öfverheten, lom är Guds Tjänare, blifvit forordnade til Guds pris och forhärligande genom Jefum Chriftum vår Herra;
få at hvad den ena gör, det gore ock den
andra; på den utfatta tiden forfamle fig den
ena tilkka med den andra; når den ena fjunger, fä fjunge ock den andra; når den ena
beder, fä bedje ock den andra; nää- några upftå, fä upftige äfven alla, fä framt ingen är
betungad af ålderdomj med famma vordnad,
ioni den ena åter och dricker vid Herrana
Nattvard, Ite och dricke äfven den andra
och ingen, fä framt ej ftora Ikål och nodfall
aro for handen, lope utur Herrans hus forr
an gudstjenften flutad är; ty Gud år icke oJkichelighetens, litan fridfens Gnd, fåfom uti
alla de heligas förfamlingar ; låter derfore ali
ting drliga och Jkickeliga tilgå. x Cor. 14:
33 40.
§. 8- Det Ir fåledes icke fjelfva byggnaden uutan folket och forfamlingen, fom cgenteligenutgör Herrans hus; och fåledes år bruket til intet
*

,

:

,

>

nyt-
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nyttigt om ej folkct fkickar % vordnadsfultt
infor Herran; fåfom David fåger, jag tilbeder mot ditt heliga Tempel uti din fruktan.
Ora Templet och broker vore aldrig f a hogtideligit och vackert och vordnaden faknas hos
folket, få ar gudstjenfien berofvad fin formmfta prydnad, forutan bviiken det andra år
et gyckleri. Ud edra åtborder och anletea
fkolen J derfore utrrycka den vordnad J hafven for den Alsmägtiga, och den råddhoga,
hvaruti J under detta elanda lefvernet vandren infor honom, uti hvilket jf ockfå med
fruktan ock bdjvan mätien Jkaffa, at falige
varden; Phil. 2: ty ehuru vi ej hafve någon
anledning til at tvifla om Guds nåd och fyndernas forlåtelfe, få hafve vi dock fruktan,
at igenom otro faila utur famma nåd, och at
Vi icke få erkänne den famma, fora vi bore;
fä at ehuru vi åre inkomne i et rike, fom ej
dr underkafiadt någon Jkahiing, få måfte vi

dock foka med omforg at behålla nåden, genom
hvilken vi kunne tjena Gud til Hans behag
med vordnad och fruktan; ty vår Gud dr en
förtdrande eld. Hebr. 12; 28-29. Vinlaggen
eder derfore, at f fåfom lefvande Jlenar upbyggen eder til et andeligit hus och til et heligt
Frefterfkap, til at offra andeliga ojfer fom
dro Gudi tachiåmmelige genom ffefum Chri,

,

ftum.

1 Pet, 2:

5.

Men" huru forfallne åre icke vi i denna
delen, åfven få vai, fom i lårdomen, emot de
ferfte Chriftne? få aro få intagne af den fkona
och
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och nyttiga Gudstjenften,

4

)

at de med David
jag
vil
glrna
utbrifta:
vackta dorren nti min
Guds hus, och en ftor del hilla fig för
at infinna fig vid Herrans Altare at dår förkunna Chrilti dod til defs hän kommer. Måtte då Svea inbyggare i dag battra fig i denna delen; måtte de håruti befinna fig, få at
de halla den Gudsrjenften i vordnad, hvillcen
bevarar åminnelfen och agtningen för nya förbundet och Jefu Chrifti Guds Sons Blod,
bvarigenom vi ena refo helgade blifvit til at
få och kunna tjena lefvande Gud! Måtte de trognas och rårtfinnigas antal, hvilka nu, at liuta
af Templens tomhet och fyndernas myckenhcts aro förminlkade och få ibland ofs, blifva okadt och ftort; ty då blifva ockla da
xnånga, hvilka ingå Herre uti dit hus och tilbedja mot dirt heliga Tempel uti din fruktan, hvilka förftå och fe, at detta icke år Gudi en tjenft, uran en barmhlrtighet emot fyndare, fom behofva kanna och trofta fig med
Guds Näd för fyndens Ikull fom i dem bor,
och blifva lefvande Guds Tempel, flforra
Gud fåger: Jag vil bo uti dem och vandra uti
dem och jag vil vara deras Gud och de Jkoiin

vara mitt folk.

Horn, F. Toi, VII Sf.

2.
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H6gmåssan.

Text. Co!. 2: 6, 7.

Såfom J nu

annamat hafuen Herran
Chriflum,
få vandrer i HoJe/um
nom: Och varer rotade och upbygde

i Honom och varer fafie i trone fåJovi J larde ären> och varer i henne
rikeliga tatkfa??ie.
§. i. Furfåker eder fjelfve om J*' åren i trone;
,

bepröfver eder fjelfve: eller kdmien jf eder ie~
ke fjelfve at jfefus Chriflas dr uti eder ? J
bören kanna mårka det hvar få icke dr, at $
uti profvet odugelige dren. Man fer tydeligen
hlr i verlden, at många månnifkor bedraga
fig fjelfve dårigenom, at de inbilla fig vara
hvad de icke aro, och på det at de icke fkola uptlcka hvad de verkeligen aro, få underlata de, at profva fig fjelfve, få hafva de
Kkafom en farhoga, at rått låra kanna fig
fjelfve, och en ftor del årö ofkicklige til at
rått anftålla et fådant prof. Uti intet affeeiv
de år denna förfumelfe och dogloshet få farlig, fom uti tron, den faliggorande tron, hvarmed vi rattsligen efter Guds vishet, vilja och
bud, anamme Jefum til vara fynders forlåtelfe, och vår råttfårdighet infor Gud ; ty m anne tron om hon år annorlunda befkaffad, an
den af Gird i Chrifto Jefu framhafd och faftftåld år, gor ofs råttfårdigeoch tåcke i Guds
,

,

åfyn? Manne Gud år trofaft

emot

ofs, om ej
vi

(
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«f.

vi årc Hotiom trogne uti det forbund, fomHän med ofs gjort hafver genom Chrifti blod?
Vore Gnd ofs barmhlrtig och nådig under
något annat vilkor, hvar blefvo då Hans loften och kårlek til enda Sonen, hvilken Haa
endaft er liren rid Luit vara ofvergifven och
ringare an Englarna, dl defs at Hän fått fmaka dcden for alla, men fedan kront Honotti
med härlighet och Ira, gjort Honom til en
Herre och Chrift, famt gifvit Honom jordea
til arf och verldenes åndar til Igendom? forbarmade Hän fig nu ofver dem, fom icke tro
på Sonen, få hade ju Sonen forgäfves lidit
doden; crh Hän Ikulle da andra rcfan, fedan
Hän en gång fullgjort ali fin himmellke Faders.vilja, af Honom bhfva forkartad, och
anfedd, fåfom med rltra korsfäft? hvilket Ir
omojeligir, ty da Ikulle Gud vara emot fig
fjelf, och behofva ångra hvad Hän en ging
heilutit och gjort hafver. Minne vi fom fyndat hafve, kunne linna ro nl vara fjalar, ellet blifva falige uti någon annan tro, an den,
at Gnd nu tilräknar ofs råttflrdigheten utan
glrningar? Minne vi igenom Andan, fom
ftärker och gor lefvande, til ofvertygelfe och

vifshet Mrom, kunne blifva befeglade, utan
at tro, hvad vattnet och blodet vittna, och
hvarmcd vi blifvit dopre och renade Gudi til
er folk, fom fig om goda gSrningar Ikal beflira? Nej, hvarken kunne Vt blifva forvilfade om vara fynders forlåtelfe, eller hafva frid
med Gud, eller hopp om evinncrligtt lif, elO

3

kr
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ifrån de doda gårningarna renadt fan*-'
tii at tjena lefvande Gud, eller blifva up*
lyfte, eller fmaka den himmehka gåfvan eller delaktige varda af den Helige Anda, uran
i Jefu Chrifti Guds Sons tro: alt detta, fäger
jag, llter fig icke gora, utan at fly til Jefum
Chriftum, fäfom en af Gud framftäld nådaftol genom tron pl Hans blod. Och efter
nu denna tro år en fådan helig och ofor-

ler

et

vete

anaerlig Guds grund, och det enda fått, hvarjgenom vi kunne få et godt och renadt famvete infor Gud, fä foljen dä'Apoftelens Pauli
råd, i 2 Cor. 13: c. och 5 v. furfoker eder
fjelfve om ff åren i tron
hvar få icke
år 3 at ff uti profvet odugelige åren.
§. 2. Låten då icke forfora eder, af dem,
fom flga, at det år lika mycket hvad Religion
man har, hvad man tånker om Gud, huru
man tror uppå Honom, i hvad låra man ar
itpfodd, och at det ar båft, at vid den Tamma forblifva, hvilken den ock hålft må vara,
den Judifka eller Chriftna, Hednifka eller Mahomedanfka, eller hvad blotta fornuftet och
naturen lårer om Gud: utan profven andarna,
om de aro af Gudi, profven eder låra, nåmligen Jefu Chrifti om hon år den fornåmfta
och rätta, profven eder fjelfve, om J åren i
tron, hvilken och hurudan eder egen ofvertygelfe år; men om J hafven fä luen kännedom om eder fjelfve, och åren få fråmmande uti Guds ord, få at J åren odugelige til
et fädant prof, och vet®n ej huru och pi
-

-

-

,

hvad
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hvad fått J flcolen det anftalla, hvaruppå J
ficolen halla, fäfom en ofvikelig och oforgangelig Guds fanning, och hvad det år, hvarfore J fornåmligaft flcolen raga cder til vara;
då vet jag ingen rad med eder, uran formanar eder, flfom man plågar gora med barn,
at imet forlumtna fin lårotid, at ock
J med
forgfållighet foken begagna eder af den tid
fom anna for eder kan återftå i kottet, på
det,

at

J

mågen dugelige varda til

at

kanna e-

der Ijelfve om Chriftus ar nti eder, och om
J ären i tron, uti hvilken allena J här kunnen fatta osh hafva et evinnerligit lif, blifvaride uti eder. Hvarom vi alle, väre fig
dugelige eller odugelige behofve bedja Gud,
at hårtil alt mer och mer fkickelige och harmi
fullkomnade varda: hor ofs, O! Fader vår &c.

Betraktelferu
En

Chrifiens

vandring i

fom hän Honom
Vi Jkole

Underfoka

l:o

Jlum
2:0

,

Vifa

les få,

och

huru vi

Chrifto

anammat hqfver.

hafve

anammat

Chri-

at vi böre vanåra nti Honom, a!de~
fom vi Honom anammat hafve.

§• 3- Vi gå alle uti villfarelfe fafora får,
hvar och en fer uppå fin våg, hvar och en
tycker, at hans ftigar aro de iitta, uran atåndå harom vara vifs uti fit finne, och verlden
liknar i detta affeendet en mork och villfam

O 3

oken,
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cken, hvaraft vi fåfom fråmmande och gåfter,
et annat och et båttre fådernesland.
Vt
Src då, fåfom i glr komne och vete intet,
hvarken Kuru ellei’ hvart vi vandra fkole, f|
franit icke Gud opnat ofs eri ny och lefvande

foke

våg, igenom Jefum Chriftum, hvilken vi nu
hafve til en föregängare, och uti hvilken vi
fe, icke allenaft huru vi bore vandra i dennä nlrvarande bedrågeliga verld, utan åfven
huru och på hvad fått vi fkole vinna och äfven en gång komma til kulit ätnjutande af det
himmelfka goda, fora igenom Honom fafl;fbålt år.
§. 4- Men huru hafver nu Chriftus fig
Xippenbarat? Må det vara tillåtit eller forgåf-

eller flcadeligit, at annorlunda eller ock
intet anamma Honom ? Bore vi da nu anamrna Honom aldeles få fom Han % uppenbarat hafver? Och om få år, om detta år et oforånderligit Gads vilkor, fåfom Han fjelf:
fagt hafver, få återftår ofs då endaft, at ro
underfoka, huru vi hafve anammat Chriftum;
ty om Han ibland ofs ar predikad och 'trodd,
få fom Han predikat och burit vittnesbord
om Mg fj elf, visferligen åren
J då fåkre, at
råttsligen
Honom
anammat,
Visferligen SJ
ren J då fåkre, at få hvad Gud lofvat hafver, narnligen at ock Han, om
J uti tron
framhården fkal bevara och gora eder falige.
Visferligen kunnen J då med trygghet orver-»
llmna eder Gudi både med fjål och kropp, i
ves,

,

Chiifto

Jefu vårom

Herra, och igenom -den-.

m
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na*'morka

och bedrågeliga verld, vandra uti
Honom få, fom J Honom anammat hafven;
uran raddhoga for Gud och uran annat bekymmer, an at ratt kanna och fatta Jefu Chrifti
Visferligen kannen J hvila uppä Protro.
pheternas och Apoftlarnas grund, uppå lavilleen J upbyggde blifvit, och uppå hvilken J
vjdare boren upbygga eder fjelfve Gudi til
et hemman.
§. j. Hafver icke Chriftus blifvit få predikad, at J i;o anammat Honom fåfom dodad for fynderna, och åter igen upftånden
ifrån de doda. J veten ju burn mycket det
ar vunnit, fedan man en gång hafver lagt
grunden til det hus, fom man uppå den Tamma Irnar upfora, och huru mycket en byggmåftare kan lågas hafva formån af en annans
arbete, då hän i et fådant fkick emottager en
byggnad, for at den Tamma fullkomna. SammaUnda hafve ock vi en ftor formån dåraf,
at vara fåder låmnat ofs Guds rena och heliga ord, få at vi nu kunne låra ofs kanna,
hvad Propheterne och Apoftlarne taiat hafva,
och dåruti fe den grundvai, hvars byggmäftare Gud ar. Efter nu Guds ord är uti
edra egna hånder, få kan icke heller Chriftus
annorlunda, ån Hän fig fjelf dåruti uppenbarat famt uti fit dop och nattvard faftftålt hafver, varda predikad, ty om få Ikedde, fä
kuuden J ju fjelfve vara doraare hårofver;
hvar få icke år, at J uti profvet odugelige
befinnens: och om J hsjruti åren odugelige,
O 4
da
,
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J hafven tilfålle, at harmi forvårfva eder
/kicklighet, om J icke gifv.cn f å mycken agt
uppå eder fjelfve, at J kunnen lära kanna
och profya eder fjelfve och om J forfummen den uplysning, fom ar hardt når eder,
eder mun och edert hjerta, famt de visdomfens och kundiknpens fkattcr, fom i Chrifto
Jeiu ligga forvarade, och fåledes forakten den
roft, fom talar til ed;r både uti edra hjertan
och i
uppenbarade gudommeliga låran,
om J, fåger jag, forakten och forfummen alt
detta, fa ar ock eder forforelfe och cdra många villfarelfer, umr hvilka J ej kunnen komma til fanningenes kundflcap, en naturlig frukt af den blindhet, hvartil J fjelfve åren ordfaken. Kare Bröder
jag miriher
eder då på Evangelhim fom jag eder farkunsiat hafver, hvilket J ock anammat hafven, i
hvilko jf ock Jlån genom hvilket jr" ock falige
vardm, hurulcdes jag eder det förkunnade, och
då

,

,

,

,

cm jf

hafven

förgäfves

det behållit; utan

trodt

hafven.

få

Ty jag

dr, at
hafver eder

i forflone föregifvlf det jag ock undfått hafver, at 'Chrifius dr doder for vara fynder efter Skrifterna -och at Han dr begrafven
och
at Han upflåtiden dr, på iredje dagen, ejter
Skrifterna. i Cor. 15.
,

,

,

§. 6. Sålunda ar Chriftus eder predikad ;
och om några ibland eder finnas / fom Honom
aldeles icke eller ock annorlunda anammat hafva, få kommer det af fienderna til Chrifti
umgås mcd logn, til at
fcors hvilkas
dis
-

-

•5*
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diirmed urfakta fyndea, och hvilka foljakteligen på alt fätt foka formorka Chrifti kundfkap forvånda Ikrifterna befråmja allahanda
ofanningar, och då Chriftus varder rått predikad, vinlagga fig derom at Hän ej fkall
varda fa anammad, fanit lågga fåledes alla uptlnkcliga hinder i vågen for fannlngenes tifvåxt och krafr, på det, at icke Gud ikal varda hvarken kånd eller trodd, och deras onda
garningar icke uppenbarade vid ljufet. Dock
>

,

om några under kånnedomen eller

tilfället, at
låra kanna Gnds uppenbarade ord af dem varda bedragne, lå hafva de ej något hvarmed
de må kunna urfäkta fig, och til dem, om
de finnas ibland ofs, må vi vai nyttja delfa
Apoftelens ord; O, jf ofårjlåndige Galater? ho
häfver kjuft eder at Jf icke Jkiille lyda Jänningen? hvilkom fjfefus Chrijtus for ogonen rnålad
dr jom om Hän nu vore korsfåjl ibland eder.
Gal. 3 1. Huru noga aro icke alla oraftåndigheter anfbrde vid Jefu fifta lidande och dod,
hvilka J hafven tilfålle at fe och betrakta, alldeles fä, fom de hafva fig tildragit? huru upfyllas icke hår til pricka alla de fmå och obetydeliga håndelfer, fom Prophcterne om
Chrifto forurfagt hade, jag figer obetydeliga,
det Sr efter utfeendet fmå och ringa på det,
at Guds allvetenhet uti dem få mycket mera
fkulle framlyfa, och huru tydeligen uplyfcs
och forklarås icke hlr det ena utaf och igenom det andra efter fkiifrerna, la at vi med
våc forcltällning och trcs ogon kunne folja
O 5
vår
,

,

:
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vår (idande Frålfare och Van, fteg for (leg ifrän Getfemane til Golgatha, och dar befkåda Hans uphojelfe på korfet, når Hän utgaf
fig- fjelf fålom gåfva och ofrer Gudi til en
fot luckt: Hans blottade och blodiga lekamen,
då Hän blef fiagen for vara fynder och pinter för vara misfgårningar på det, at vi (kulle frid hafva: Hans tornekrona hvilken Haa
ikulle bära, til en blygd, for det, at hän hade lagt fig vara en Konung: Hans utftråckta
arnwr, likafom den där i fit (kote vil emotta ga fyndare; Hans genombårade hånder och
fotter och Hans upftungna fida, igenom hvilka får vi åre helade, och Hans nedbogda hufvud vid andans upgifvande, hvarvid vi äfven
få håra Hans fifta ord fom aro, Fader furlåt dem, ty de veto. icke hvad de gåra, och
min
niin Gud; hvi hafver du ofvergifvit
mig: och hvad (kai jag faga, om Hans kårlek? ty Horre kårlek hafver ingen an den,
fom for en annan låter fit lif; om Hans odmjnkhet, at Hän i Guds (keppelfe Indå icke råknade for rof, at Gudi jamlik vara:
om Hans lydnad emot fin Fader ånda intil
korfets dod; och om Hans tolamod, då Hän
var fåfom et lamm hvilket ledes til (lagtninM. A. (alunda
gen, uran at uplåta fin
dodad, och det för verldenes fynder, hafven
J anammat Chriftum, och flfom den dår ånda ia nti doden vifat fig vara en råttfårdig
maa och Guds Son*
,

,

mun:

§.
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7- Men harvid ftadnar icke vårpredikan,
vi efrer fkrifterna fälunda ofvereder
fom åren dugelige til at fatta detygat
ras bevis, at Chriftus Sr död for fynderna och
åter lefvandes vorden, få upmuntre och for§.

utan (edan

,

at åfven upbygga eder uti Hofå at J måtten blifva rotade i Honom
och fafte i tron.
Når grunden år lagd, få
bygger man ju dåruppå; men hvart och et hus
varder vackert och vai bygt, i famma mon,
fom måftaren förftått konften och dårvid icke fpart fin möda och flit. Til byggnadens
prydnad och beftånd bidraga åfven rnycket
de amnen hvaraf den blifver upförd, väre fig
guld, ådla ftenar, filfver, trå, ho eller fträ.
Nu kan vål ingen annan grund låggas, icke
heller annorlunda an den, fom lagder Sr, hvilken ir Chriftus; men der kommer nu dåruppa an, huru och hvad, fom dåruppå bygges.
Huru många gifvas icke, hvilka dåruppå bygga det fom intet duger, det fom hvarken gifver fkygd for heta eller forfvar emot regn
ech ftorm, lom dåruppå bygga falfka och onyttiga lårdornar, drafvel och dickt, i ftållet
för en naturlig och halfofam fedolåra; månnifkjobud i ftållet for Guds, och fina egna meningar i ftållet för den fkapade verldens
famt erfarenhetens fåkra och gemenfam»
ma undervifningar. Och efter nu verlden år
upfyld mcd få många onyttiga fpörsmål, få
mycken .{kadelig och falflc låra, få mycken
finiig och jordiik visdom, hvilken ftrider

mane vi eder

riom,

<*-

mot

■s>
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mot dygd och gudaktighet, f å flcolen J upbygga eder uti ChriFto fjdf, i hvilkom vi hafve fortofming genom Hans blod och fyndcmas
förlåtelfe ejter Hans nåds rikedomar, af hvilka Han ofs rundeliga delaktige gjort hafver
uti ali visdom och klokhet. DefFa nådes rikedommar flcolen J lara eder kanna, få ar J
fom åren under fynden, magen förftå til at
råttsligen umgås med nåden, at fynden icke
må ofvervlldiga eder mcd fin fordömelfe: och
uti detta edert fornufts mörker bören Jgora eder
bekante med Chnfti vishet och klokhet, få at
Ster fynden under nådens öfverflöd icke må bedraga eder til at hår handia emot eder fanna lyckfalighet, och föra öfver eder lekamligit elande eller doden. J veten ju at
vår Herras Jefu Chrifti undervifningar ora
dygd och fullkomlighec aro en hei lårobygnad, hvilken J bören underföka, både i fina
delar och fammanf Ittning, och ju mera J blifven varfe defs natnrliga fkönhet, defs ordning både i fmått. och ftorr ; defs inråttning
och prydnader famt de oförgångeliga åranen,
hvarutaf den blirvit upförd, lå at hon ka»
trorfa både tid, eld och förgångelfe, defs mer
blifven J dårom öfvertygade, at aldrignågon
månniflca få taiat, fom denna Mannen, at aldrig någon f å vål karit den månflceliga naturen, defs beflcaffenhet, flcröplighet, fvaghet,
begårelfer och behof, få vål lekamliga fom
andeliga, at aldrig någon få vål uplyft alt
detta, eller £6rftådt huru månniflcan flcal förbåt'
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hon förfamras, hvad fom
defs lyckfalighet, och hvaråft grånforn*
sro emellan fanningens och lognens, dygderrias och lafternas rike, at nldrig någon, fåger
jag, få vål känt detra lom Jefus af Nazareth den ftore Propheten, mågtig i ord och
gårningar for Gudi och allo folkena. Sålunda
uplyfte och upbygde, varden J rotade i Honom, få at ingen Jrdermera kan bortrufva eder med Phiiofophia och fåfdngt bedrdgeri efter männijkors Jiadgar och efter verldens ftadgar, och icke efter Chriftum. Col. 2 8. Alla
underfokningar, huru man fkal anamma Chriftum anfeen J fedan, f åfom olårda och tvifvelagtiga mannifkors tankar, hvilka icke foritå Skrifterna ej heller Guds kraft, f åfom partier, hvilka vilja åftadkomma fkiljaktigheter
igenom onyttiga fporsmål och difputeringar,
hvilka foda afvund, hat och kif ibland månnifkor, fom i fina finnen aro forderfvade och
ifrån hvilka fanningen ar borttagen, och ali
denna verlds vishet, ehnru prålande den år
med konftiga ord, fpitsfundiga invåndningar
och qvicka infall, f åfom et lårdoms våder,
och en los mat, hvarmed ofladiga fjllar omforas, likafom ror, hvilka drifvas hit och dit
afvådret, och de endaft fodas, hvilka aro
f juke i ordatvifter och fablar. Låter eder då
icke omforas med mängahanda och frdmmcmde
tårdom; tij det dr godt, at ftadfäfta hjertat
med nåden: ickemed tnaten, hvilhn icke gagnat
hafver dem, fom ddrmed umgätt hafva. Hebr.
13:9.
båttras, hvarigenom
utgor

>

:

,

-
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De fom upbygga fig i Chrifto til defs, at dc
blifva få rotade, dem bchofve vi då icke en
gång formana, til at vara fafte i tron, utan
det blifver en naturlig folgd af deras kundfkap och ofvertygelfe; ty ho hafver vai någon tid, uppl en god och faft grund, bygt
et beqvåmligit och vaclcert hus, hvilket han
federmera ofvergifvit och gjort fig husvill;
derfore hvaråft ofvertygelfe år, dår år afven
månnifkan ftark i fin tilgifvenhet och rrohet,
for det, at hon dåruti fer fin egen fårrnån
och falighet; ty hvarfore fynda månnifkor,
o m icke dårfore, at de ej aro fullkomligen
ofvertygade dårom, at fynd år deras fkarn.
och förderf? och hvarfore tro icke månniIkorna på Chriftum, om icke derfore, ar de
«j forftå, at Gud utan famma tro, icke forlåter fynderna? och hvarfore aro, åter andra
få dygdige och fafte i tron, om icke dårfore,
at de veta vifst, det ogunft och vrede kommer ofver hvar och en fjll, fom illa gör,
och at tron år deras fjåls endafte ankar, hvilken da icke ofvergifva til fit forderf, utan
framhårda dåruti til fin fjåls frålfning? Hvar
och en fom flitigt umgås med trones lardomar och hemligheter, han fer dåruti alt ftorre och ftörre hårlighet och falighet, han uptåcker dåruti djupet af Guds kårlek och visdom, och blifver foljakteligen uti den famma
alt faftare och faftare: fördmfkull böjer jag
min hiå til Guds ooh vår Herras Jefu Chrijli

Faier,

at

Han ville gifva eier kraft

efter

ji-

na

rf.
na

(
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hdrlighets rikedomar, at

ftarke varden

genom Hans Anda til den invdrtes mdnnijkcm,

at Chrijlus må bo igenom trona i edor hier~
tan Jiadeligen rotade och grundade i kdrleken,
begripa med ali helgon hvad bredat
den och tdngden och djuptt och högden dr: och
,

,

ddrmed kanna Chrijii kärlek den ali ktmdftiap
mågen upjijlde varda
ofvergår, på det, at
med allehanda Guds fullhet. Eph. 3: 14-19.
§. 8- Men det år omojdigit, at någon
fkulle vara få upbygd och rotad i Chrifto,
i*å vifs och fafb i trone, utan at tillika 3:0 nti
denlamma vara rikeliga tackfam.
De fom
derfore aro otackfamme emot Gud, troge och
forfummelige uti det, fom på något fått kan
bidraga til Hans pris och åra, de hafva icke
heller tron hvars forfta och, fornåmfta frukt
år tackfamhet och erk&nila: få at brift på munnens bekånnelfe och låpparnas lofoffer rojer
dåden i hjertar, och en forkaftelfe af delaktighet
i faligheten och de heligas arfvedel i ljufet;
ty igettom hjertafs tro varder mcm råttfdrdig
och igenom munnens bekdnnelfe falig. Til hvad
annat åndamål har vai Gud eljeft kunnat vifa
ofs en fådan ofverflådig barmhårtighet och
vånflcap, och for hvad annan ordfak, kalla ofs
til et få rikt och harligit hopp, om icke for
det, at Han här vippå jorden, af fina ovänner, fina foraktare, de falfka, de otackfamma de onda
iom åro månnilkors barn,
(kulle blifva årad, och igenom fig fjelf, for,

,

,

medelft fina ftora forrjenfter och obegripeliga
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ga karleks rikedotnar emot dem, forvårfva
iig en frivillig beromelfe och et lof ifrån den
ena jordenes ånda til den andra. Hvad annat fom Sr Äorre och vSrdigare hafve vi vai
at förrStta i en verld, hvarSft Gud uppehäller och fårforjer ofs, hvaråft alla vara dagar
och fdrråttningar värit råknade och utftrkade,
Innan vi blefvo fkapade, och af fig fjelfve
legat for ofs uppå den vag, hvilken vi kömmit at vandra, icke efrer vår egen vilja, utan
Hans, fom faftftålt ftunden, da vi fKulle fodas, åndamålen fom vi fkuile npfylla, och
ognablicket då vi fkuile do; och hvaråft vi
altid värit nogde och lycklige, utom i det,
fom vi vikit ifrån Herrans Lag, hvilken Sr
helig och oforanderlig. Ty en fådan verld, hvilken år fä full af hvad vi behofve til nådtorft och uppehalle, hvilken Gud få vid magt
håller och underligen ftyrer, och hvaråft Gud
en liten tid mer for fina cgna affikter, an någon vår nårvarande glSdje forfatr ofs, fom Sro amnade til et oforgSngeligit och hSrligare
rike och hemman hos Gud i himmelen, en
fådan verld, fåger jag, är ju endaft bygd
och beredd til at vara et Guds Terrtpel for
dem, fom ibland alla fkapade varelfer hafva
de ftorfta ordfakerna at tacka Gud, och til
at fStta dem i ftånd, at npfylla en fä ftor
och helig fkyldighet ; och dlrigenom at Gud
få vai forjt och forjer for ofs, hvilka hår
fynas lefva likafom utan audamål för ofs
fjelfve, har Hän författ ofs i få mycket mer
kdig-
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ledighet, at prifa och ära honom, hvartil Vxöck*
fä kallade äre för evig tid, hvartil vi blifve ännu
mer Ikicklige gjorde i den förklarade lekamen
och nya verlden, hvaräft ali fruktan, ali
jordilk nödtorft och befvär i vårt anletes fvett uphörcr, och vi inför Guds anfikte och thron med den otaiiga Ängla-lkaran
få lefva, där intet bekymmer, ingen fruktan
och död mer vara fkal, Gud til aro och pris
evinnerliga. Dig heter det därföre, inl jag
offra tackfdgelfe; Pf. n6: 17. och på et annat ftälle: de Jkola tacka Herran for hans god~
het. Pf. 107: 2x* Jag vil tacka dig i den
Jlora forfamlingen och ihland mycket folk vil
jag prifa dig. Pf. 35: xg. Vi vilje dageligen
berömma ofs af Gudi och tacka dino mmm evin■nerliga. Pf. 44: 9. Vi tacke dig, Gud, vi
tacke dig och farkunne din under at dit namu
Ja ndr dr. Pf. 75: 2. Jag vil mycket tacka
Herranom med min mun och lofva honom ibland
många. Pf. 109: 30. Tacker alla Gudars
Gud, alla Herran Hetre, Gud af himmeten.
Pf. 136: 2,3, 2 6. Varen då tackfamme nti
ali ting, ty det dr Guds vilje om eder gettoni
ffefurn Chrijlum 1 Theff. g: xg.
>

.

>

.

§.

9*

Varer då upbygde Och rotade i Chriftö*
varen fatte i tron och i henne rikeligen tackfamme, oeh fålunda ikolen J 2:0 vandra uti
honom, fåfom J ock lärde ären. Säger mig
väl, hafven J icke anammat Chriftum, fåfom
Horn, F. Voi. VII Su 3.
P
dö*
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dödad för fynderna och upftånden för vår
rättfärdighet,* hvarom äfven den döpelfe J
undfåtc, lamt Chriiti Nattvard och Skrifterna, fom äro ibland eder, bära vittne. Är
Chriftus eder icke föreftäld, fåfom eder ende lärare i alt hvad fom Gudi, dygden,
lyckiahgheten och et oförgängeligit vätende
tilhörer, igcnom hvilken J fkolen föka upbygga eder, få at J måtten varda rotade
uti honom. Prädikas eder icke fyndernas
förlåtelfe genom tron på Jefum, och famma
tro, fåfom medlet til eder rättfärdiggörelfe
inför Gud, utan lagfens tilhjelp och gärningarna; men ockfå derjämte fåfom et vilkor, hvarförutan J af Gud evirinerligen förkaftade varden. Går icke ali upmuntran och
fönnaning däruppå ut, at J uti famma tro
Ikolen vara fafte och beftändige intil äridari
för at få trones ändälykt, fom är fjälarnas
eviga falighet. Byggas icke Kyrkor, hålles
icke Gudstjenlt och påbjudes icke, utom vanliga Högtider och
åtfkilliga BöneBot- och Bättrings-dagar, för at förmå eder
til at uti famma tro vara rikeliga tackfamme emot Gud. Sålunda ären J lärde; fåluilda hafven J anammat Chriftum, och om några i hemlighet hafva lait eder något annat,
fom är häremot ftridande eller annorlunda
anammat honom 3 hos hvilkendera ligger da
felet, antingen hos ofs, fom predikat och
döpt, eller hos eder, fom antagit döpelfeii
men ändå fedan annorlunda anammat Chriftum,

]
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ftum, äo fåfom J blifvit döpte och af ordet
hört hafven.
S kuiden härvid ftannar i fan*
ning uppå eder fjelfve, emedan J icke hafven vandrat i Chrifto, få, fom J honora
anammat hafven, utan- efter edart eget tycke, efter deras råd och fqvaller, fom icke
förftå fanningen eller efter den andan, fom
nu alt mer och mer utbreder fig och verkar
i otrones barn. Den fom i någor måtto blifvit bedragen, hän vände om til Chriftum
och fe til hvaruti hän bedragen är; och om
någon ibland Eder vandrar annorlunda än får
fom hän Chriftum anammat hafver, hän vände hädanefter om ifrån lina vägars villo,
emedan här ej gifves mer än En fom är
fanningen, vägen och lifvet, och emedan
Hän, nämligen Chriftus, få läres ibland ofs
at alla de, fom föka falighet, icke annat
kunna, än honom rätteligen anamma, få
Vandren då nu uti honom, fåfom J ären lärde. Behållen trones hemlighet uti et godt
famvete. Låten ingen i någor måtto härifrån afvända eder, ty då borrtkommen J bå*
de med hjertan och linnen ifrån Gud, få at
J ej kumien ingå eller bibehålla eder i hans
rolighet och hvila. Sen då til, kåre Bråder
at til åfventyrs uti någon af eder icke år et
argt och otroget hierta, fom tråder ifrån lef~
vande Gud.
Utan formaner eder fjelfva alla
dagar, få långe det nämnes i dag: at ingen
ibland eder blijver fårhård igenom • fyndens bedragelfe> ty vi åre delaktige vordne af Chrijlo S
,

,

P

3

om

4-
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om vi arniars trom,

behålle intti dndan.

2x6

[

vi begynt hafve, fajle
Hebr. 3: 12-14.

fom
'§•

10.

Vandrer då i Chrifto och honom korsfäftan,
och låter ingen beröfva eder Clenodiet eller
den tröften, at hän blifvit dödad för eder,
på det at J fkullen varda Guds rättfärdighet
igenom honom. J veten väl hvad Skriften
fäger, nämligen: at hvar och en fom öfverträder och icke blifver i Chrifii Idrdom, hän
hafver ingen Gud: den ddr blifver i Chrijli
Idrdom, hän hafver både Fadren oth Sotien. Komtner någon til eder och icke hafver denna Idrdom med fg, undfår honom icke i edert hus
och hdlfen honom icke heller, ty den honom hdlJdr hän är deldktig nti hans onda gdrningar.
2 Joh.
9 -11. Men efter vi nu komme til
eder med denna lärdom, och predike eder
Chriftum, juft få, fom J bören anamma honom få undfån då ofs och kätten tro til Chrifii
ord, fom vi predike, få fan J erfara, at Tamma ord är en Guds vishet och kraft. Vandren
i Chrifto, fåfom eder förnärafte, fåfom eder
endafte och en Gudomlig lärare, hvilken allena hafver det eviga liffens ord j och
när vi vandre efter hans kunikap, få vandre vi i Ijufet, ty hän är det fanna Ijufet,
fom kömmit i verlden och uplyfer alla männifkor, fåfom hän ock fjelf kallar fig då hän
fäger; Jag dr verldenes ljus: den mig följer,
hän
,

,
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hän Jkall icke vandra i morkret, litan hän f naii
få liffens Ijiis. Joh. 8: 12. Men om vi nu
nade ali kunlkap, utan at den vifade fig i
tro och goda gärningar, Gudi til pris, ofs
Ijelfvom til heder och andra til nytta; få voxe ju ali denna kunlkap död, och ali möda,
hvarmed vi den famma förvärfvat, endaft
et tidsfördrif, fom förluftat ofs Ijelfve,
utan at hafva hvarken gagnat eller frögdat
andra: eller om vi höre ordet, utan at göra det och förftå det, utan at därefter lefva,
få ärevi jufå mycket mer hugg värde derföre måfte vi ock efter kunlkapen om Chrifti fullkomlighet och dygd, i vårt linne och
anda förnyas efter hans beläte och vandra i
et nytt lefverne.
Vandrer da i andanom, fd
icke
fj
fullborden
kottfens gdrningar. Gal. 5:
16. Vandrer fåfom tilbörligit år, i den kallelfn ddr jf nti kallade dren. Med ali odmjukhet och fagtmodighet: med tolamod nndandragandes den ena den andra i kdrleken. Eph. 1:
1-2. Vi vände då icke igen at bedja för
eder och önfka, det J raågen varda upfylde
med Chrijli viljas hindjhap, nti ali andelig visdom och forjlånd, at jf rnägen vandra vdrdeliga. Herranani til alt behag: och dren fniktfamme i alla goda gdrningar, och vdxen til i
Guds kunjkap. Col. 1: 9*lo.
Och bjndom
vi eder, kare Bråder, i värs Herras jtefu Chrijli namn, att fj dragen eder ifrån hvar och en
broder, Jim ojkickeliga vandrar. 2 ThelT. 3: 6.
•
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Såfom J då nu lärde ären och hafven anamjrfat Chriftum, få vandrer ock uti honom, ty J
ären rätiligen af ofs undervifte om honom j
men hvad gagnar eder at hafva > hört och
anammat Chriftum, om J nu icke lå, utan annor-

lunda vandren uti honom, eller om J fkullen
qfvergifva honom fedan J honom anammat,
eller til en tid uti honom vandrat hafven:
yoren J då icke de olyckeligafte ibland alla
männifkor, vore det då icke bättre, at Jej
haden förftått fanningen och rättfärdighetens
Väg. Huru lyckelige ären J icke därutinnan, at J hafven ljufet, och at Jfå anammat Chriftum, at J ockfå veten huru J
fkolen vandra i honom, tro på honom, och
fatta et evinnerligit lif. Och huru lycklige må icke vi, fåfom fkafFare och förvaltare af Guds goda och lifgifvande ord, fkatta
ofs fjelfve i den delen, at vi kunne fäga til
eder: Men om ock vi eller en Engel af himmeten annorhtnda predikade Evangeliumför eder,
an vi eder predikat hafve, hanvare forbannad:
,

Gal,

i:

8- utan fåfom

hafven anammat Chri-

fium, få vandrer ock uti honom: och varer rotads ooh upby?.de i honom, och varer f alle i
tron, fåfom jf ock lårde ären och varer i henna rikeliva tackfamme,
Men nu äro och tilftunda farliga tider för tron ; hvilken ockfå
redin är i aftagande ibland eder, hvartil vi
flate af man.n4ik.qrs myckna berömmelfe öfver
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ver fin egen rättfärdighet, dygd och vishet.
Dock nig fårnndrar, at Jfå Jharliga låten

eder afvdnda ifrån den, fom eder kallat hafver
nti Chrifii nåd, til et annat Evangelium. Andock intet annat år: utan at någre dro de eder
f arvilla och vilja förvdnda Chrifti Evangelium;
men jag förtror mig til eder och hoppas,
at J af defla icke låten afvända eder ifrån
Chrifto, utan yandren i honom fåfom J honom anammat hafven, hvilken Jig fjelf för
vara fynder gifvit hafver, på det, at hän Jkul•
le uttaga ofs ifrån denna ndrvarande onda verld
efter Guds och vår Faders vilja, hvilkom väre
pris ifrån evighet til evighet
,

.

AFTONSÅNGEN.
Text.

Jerera. 29:
§•

D ettet

12.

!•

år den fortröftning, fom vi hafve til
Honom, at om vi bedje något efter hans vilja få horer han o/s. Med della orden tröftar
fig fjelf och de trogna «ti i Epift.
Johannesförfåkrande,
at Gud hörer de böner,
5: 14.
hvilka til honom upfdndas, då de äro fådanna, at de icke ftrida emot hans allraheligafte vilja, hans fullkomligheter och egenfkaper, hans beflut, hans bud och den ordning,
iom är grundlagd uti den lkapade verldens
inrättning" och lopp ; få at ora vi bedje efter
hans
P 4
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hans vilja, få hörer han ofs. Det är omöieligit, at någon då fkulle gå ohulpen ifrån
honom, at han icke fkulle höra den fom fålunda beder ; och detta är en icke ringa tröft
för ofs, foni här äre tryckte af få mångfalldiga befvär och behof, fom här äre få inneflutne inom tidens och gräfvens korta och
mörka gränfor och, fom icke vete eller fe
någon annan utväg och hjelp, än igenom
honom, fom ofs fkapat och hit författ hafver. Vi äre icke eller altid fkickelige til at
bedja, ja vi kunne under tiden förgäta och
aldeles förfumma bönen, fom vore ali ting
en händelfe och flump, utan Guds närvarelfe
och ftyrelfe ; men när nödens ftorm ftöter uppå hufet och defs floder under gräfva grundvalen, få at det börjar luta til fit fall; näf
de omftändigheter, fom gjorde ofs få fäkre
äro förfvundne, de perfoner, uppå hvilka
vi gjorde vår räkning döde, alla utvägar,
jfom vi tilförene hade eller vifte affkurne, de,
fom vi tänkte fkulle vara vara vänner trolö»
fe vordne, när et djup brufar här och et
där, när vi äre inveklade i fyndens naturliga
fölgder, likafoai en fogel uti fogelfängarens
fnaro, i en fådan belägenhet, blir under tU
den fjelfva Guds förnekaren och befpottaren
förlägen, at bedja; men fom han då icke
känner, hvad Guds goda och behageliga vilja är, få vet han icke eller hvad han fkal
bedja, och om han beder, få har han ingen
yifshet om bönhörelfe, fåfom vi, hvilka vete

4*
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Guds vilja, och hafve den förtröftan at
vi bedje efter famma hans vilja, få hörer lian ofs.
te

öin

§• 2.

Vi måfte fåledes vara fkickelige gjorde
til at bedja, och veta hvad Guds vilja är,
innan vi af vår bön kunne hafva någon upmuntran ocb tröft, innan vi kunne vara förviffade, at vara iuckar beveka Guds iaderliga
bjärta ti} medlidande, innan han hämtar vara tårar i fin lägel, och innan vi kunne hoppas, at han hörer vår bön. Den visheten
at rätt bedja, den glädjen at bedja med
förtröftan och hopp, famt den anda och finne hvaruti detta fker, finnes fåledes endaft
när de fullkomlige, när dem, fom hafva
Chrifti kunikap och finne, när dem, fom
veta hvad Guds vilja är, hvad ändamål han
haft med verldenes fkapelfe, hurudan hans
hushållning där är med fyndare, och endaft
när dem, fom med hjertat äro omvände ifrån
fynden til rättfärdighet, och nu begära et
bättre, fom är det himmelfka; men ej kunna de bedja hvilka ännu älfka fynden, eller
Jinna behag i det, fom deras famvete icke
bifaller utan dömer vara orätt, fom ännu
halla Guds råd för galenfkap och hans ftyrelfe för en inbillning, fom endaft akta hvad
jordene tilhörer, och intet förvänta,
ken de dödas upftåndelfe eller det tilkommande verldenes lif; få at när deras hälfa
är
och de ickc mera hafva mgot
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got hopp til at återvinna henne, eller när
ålderdomen utfläcker och dödar alt havd fom
kan bedragä inbillningen och reta den jordifka männifkans lumen, fä uphörer tillika hos
dem ali förnuftig önlkari och längtan, ty
det de nu åtrå gläder dem icke mera, och
något högre, fom af Herrans goda uti de
lefvandes lande, kanna de icke, följakteligen veta de nu icke hvad de Ikola bedja,
åtrainftone hafva de ingen förtröftan om bönhörelfe, utan klenmodighet och mifströftan
öfverfaller dem, få at de icke våga bedja,
i Kon. 13: 6. och de äro i famma belägenhet, fom Jerobeam, när hans hand förtorkades, och hän vände fig til Eliam, med
denna begäran, hed Herren Gud for mig, at
min hand komrner til mig igen. Det är då
högden af ali kunlkap och förftånd, det är
då vår egen glädje och fullkomlighet, at veta, hvad vi Ikole bedja, at våga och kurina
bedja med förtröftan, hopp och vifshet ora
bönhörelfe; men de fom detta Ikola kumia,
de mälle göra fig bekante med Gud, de få icke
bedja efter (in egen vilja och tycke, utan för»
ut kanna Guds vilja, och fedan bedja, ty
eljeft varda de icke bönhörde j och när orätte
bedjare fakna bönhörelfe, få tro de ingen Gyd
vara til eller at hän icke vil deras bäfta, at
hän aldrig gör hvad hän kari, at hän icke
håller hvad hän loivat, och at det fåledes
är förgäfves til at bedja och tjena honom •,
få at den bönen,] fom icke fker efter Guds
svilja.
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vilja, är en farligbön, en bön fom lätt kah
förföra en fyndare, i vantro, förtviflan och
ogudaktighet j men tvärt om, då vi bedje
efter Guds vilja, få fker det fom vi bedje,
och när vi det märke, få få vi få mycket
mer förtroende och förtröftan til Gud, och
blifve därigenom, få mycket mer upfylde
med frögd och frid i trone, hvilket fkal gifva ofs anledning, at vid detta tilfälle betrackta

En fyndare s bönhörelfe
der efter Guds vilja.
i:o
2:0

,

fom

Guds vilja, och
En fyndares bonhörelfe, ndr han

ter

beder.

be-

deref-

§• 3Mit närvarande ändamål är icke, och
hvarken tillåter min korta tid eller låter det fig göra, at för hvar och en i fynnerhet uptäcka hvad Guds vilja är med
honom, hvad Gud här i verlden öfver honom heilutit och hvartil han ärnar bruka honom til utförandet af fin vilja och råd, famt
til vinnandet af det goda ändamål, fom han
med honom, alt ifrån verldenes begynnelfe

eller rättäre af evighet haft hafver, väre fig,
fåfom vredens eller barmhärtighetens kar,
då han, fom allena är vis och ftark, vii lata fe fin magt och vrede, eller kungöra
fin nådes och härlighets rikedomar. Då jäg
i denna delen ei känner Guds vilja med mig

fielf,
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fjelf, utan måtte med David halla mit hjerta
ftilla inför honom, och hvar dag däraf välitä hans uppenbarelfe, huru fkulle jag då kurina fäga hvad Guds vilja är med eder. Detta är fåledcs omöjeligit, utan en färfkild uppenbarelfe af Gud, af famma befkaffenhet,
fom den i vår Text i dag, hvilken Jeremias omedelbarligen fick veta af Herren,
nämligen, at når 70 är i Babel voro til ån~
da, då fkulle Herren upvdcka Jit nädeliga ord
ofver dem, och låta dem komina til Jit nm igen ;
och ff Jkolen, fäfom orden i vår text ly da,
akalla mig, och gå och bedja mig och jag Jk ali
höra eder. Men nu, då det var Guds vilja,
at hemföka dem för deras afgudadyrkan och
lagens öfverträdelfer, hvarmed den ena vanhedrade och fkadade den andras heder och
välfärd, få var det ej Propheten tillåtit, at
emot denna Herrans vilja, til honom upfända någon bön om detta fyndaflraffets afböjande eller eftergift, med hvilket Gud i fin
vishet och godhet förenat få mycken förbättriug och nytta både för Judar och hedningar, utan härom, fade hän til Jeremiani;
Hu Jkall intet bedja för detta folk ej heller
någon klagan eller bön fårebära, eller Hgga
dig ut för dem inför mig; ty jag vill intet hnra dig. Och fer du icke hvad de göra i fjudajftdder och på gatorna i Jferufakm. Barnen
håmta veden, fdderna göra up eläen och qvintuuma göra degen, at de Jkola haka himnelem
Drottning kakor, och gijva frdmmande Gudar
drick
,

,

-
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drick-offer; men de Jkola icke gora mig omit
ddrmed, fåger Herren, utan fig fjtlfvom och
Jkola til jkam varda. Jer. y: 16 ig. Ora vi
derföre bedje emot Guds vilja, få varde vi
icke hördej må det icke vara en förmätenhet eller finnets fvaghet, at däremot bedja ?
och måfte vi icke alle därunder böja ofs
med iydnad och tolamod, efter vår Herras
och Frälfares Jefu Chrifti efterdömelfe och
råd. Således, ora vi hafve iyndat, få må
vi ej bedja Gud, at blifva aldeles onäpfte,
utan endaft at hans tuktan må lända ofs til
bättring och ej blifva ofs för fvår. Om vi
äre oförfonlige och hatfulle, få må vi icke
bedja, ty när vi llå och bedja, få måfte vi
förlåta om vi hafve något emot någon. Mat.
n : 25. Och om vi verkeligen ligge uti
-

någon lagens öfverträdelfe, få måfte vi förft
föka, at derifrån omvände varda, innan vi
ännu kunne bedja, at famma fynd mätte ofs

förläten varda för Chrifti Ikull. Och fåledes måfte vi i alt, rätta ofs efter Guds vilja, innan vi kunne hafva den fortröftan, at
varda bönhörde, det är, innan bönen kan
ftämma öfverens med vårt famvetes vittnesbörd, om hvad fom är rätc eller icke och kan
förenas med vår öfvertygelfe om vår Guds
och Skapares oföränderliga och höga väfende och egenfkaper; få at den, fom beder
emot Guds vilja, hän kan icke bedja afhjertat och med öfvertygelfe, icke eller varder
hau bönhörd, om det ock vore i den ftörfta
nöd t

4*
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nöd, om Herrans vilja är, at famma nöd
ännu längre ikal räcka, utan då mille ali bön
efter egen vilja, eget bekymmer och önfkan förvandlas uti denna klagan: Hän hafver lagt mig uti morkret lika• fom de dode i
verlden. Hän hafvex innmurat mig få at jag
icke utkomrna kan, och fatt mig uti hårda f jättrar, Hän fwfver igemnurat min våg med huggen fr en och minä Jligar igenlåjl, och om jag
dn ropade och både, få Jioppar Hän dock Oranen til för thin bön, Klagov. 3: 6-9.

M-

Men hvilken är då, fägerdu, Guds viljaj denna ftränga lag, denna oföränderliga
ordning, denna ovilkoriiga nödvändighet,
fbm hedningarna kallat et öde? och huru
Ikal jag få lära kanna den?. Jo, betrakta den
ikapade verlden, gif akt uppå dig fjelf och
ranfaka Skrifterna, få Ikal du alt mer och
mer uptäcka och förftå, hvad Guds goda
och behageliga vilja ärj Och at den famma
ej är annat, än den högfta vishet, billighet,
ordning, fanning och fullkomlighet, en det
-

gudommeliga väfendets beftandiga och oföränderliga böjelfe för det goda och ailky för
det onda, hvarefter han värkat och värkar
ifrån evighet til evighet. Hvar blick uti
naturen och i Guds ord, Ikal befäfta dig i
denna ftora och koftbara fanning. Efter naturen är det Guds vilja at vi här noga Ikole i akttaga de lagar, hvilka äro ftiftade til
vårt bäfta, och följa alla förriuftets anvisnin-

'ty
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gar, til at efterkomma det, fora vi fe befrämja vår egen och andras lyckfalighet, fl

at hvad fant dr, hvad drbart hvad rdtt, hvad
,

hfjkt, hvad åljtumsvårdf, hvad vål lyder, dr
migot dygdigt, dr något lofvdrdigt, det båren
efterföka. Phil. 4: g. Naturen lärer ofs,
at fynden igenom öfningen och vanan får alt
mer och mer magt öfver ofs, til at föra ofs
fångne efter fin vilja, derföre är det Guds
vilja, at fynden ej Jkall vara våldig i eder dådeiiga lekamen, få at jf henne efterfoljen uti
hennes lujlar. Rom. 6: 12. Naturen lärer
ofs, at gärningarna äro få närä förenade med
fölgderna, få at det männilkan får, det får
hon ock uplkära j derföre är Guds vilja, at
vi Jkole pröfva ali ting och behålla det godt dr,
famt Jly alt det, fom ond-t fynes. 1 Theff. g:
21-22.
Naturen lärer ofs, at ju mera vi
vinlägge ofs om dygd och fullkomlighet,
defs nöjdare blifve vi ffled ofs fjelfve, defs
gladare varda alla vara utvärtes omftändigheter, och des mera få vi en fin och upöfvad
känfla af ondt och godt 5 derföre är det Guds
vilja, at f icke hallen eder efter denna verldene, utan förvandler eder, med eder fnnes fornyelfe, at
mågen fårfara hvad Guds goda,
behageliga och fitllkomliga vilja är. Rom. xg: g.
Med et ord, naturen är en ftor och tydeiig
uppenbarelfe för alla männilkor, hvaruti hvar
och en, fom däruppå gifver noga akt kan

läfa och fe mångfalldiga Guds fanningar, famt
lära fig kanna mycket af Guds vilja j tyhvad
.
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ar väl hela denna verlden annat, än et verk,
fom är til efter Guds vilja, för det 5 at hän
fä, och icke annorlunda behagat at det Ikuile hafva fin väreile, Hän, fom framkallar de
ting, hvilka icke aro, likafom de voro. Rom,
4;

17.

§• 5Guds vilja i det, lom högre och himmelfkt är, kunne vi åter kanna genom den
af Gud uppenbarade tros-läran, hvaräft Gud
lätit ofs fä veta fin viljas hemlighet i myc»
ket, fom vi dels inom ofs önike at kanna, innan vi det ännu hört hafve, men af
naturen ej kunne lära eller veta vifst, och
fom dels öfvergår alt förftånd, men icke al-

lenaft förftändet, utan äfven ali föreftällning
och hopp. Här ligger nu Guds vilja blott
och uppenbar för alla dem, fom hafva vilja och luft, at den famma kanna, uti och

igenom hans Son vär Herra Jefum Chriftum,
hvilken äfven lärt ofs, huru och hvarom vi
bedja Ikole, få at det må Ike efter Guds
vilja. Det uppenbarade ordet ftadfäfter och
helgar alt hvad naturen Ijelf lärer om Guds
vilja, fanning och kraft; ty Guds uppenbarade vilja är, at vi Ikole halla hans namu heligt, at vi Ikole låta uplyfa ofs, at vi Ikole utfprida hans kunlkap och lof, at vi Ikole
låta ofs döpas och tro pä Chriftum at vi
Ikole anfe ofs, fom Guds rättfärdighet igenom honom at vi Ikole bekänna vara fynder och i Nattvarden förkunna Chrifti död
,

til

C
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til defs Hän kommer, famt vara Guds barn
och arfvingar til et evinnerligit lif efter hoppet, Sålunda kuntien J då alle, om J annars
fjelfve velen, få veta Guds vilja. Jag hafver endaft med denna korta och enfaldiga betraktelfen velat gifva eder en anvisning pl
de medel hvarigenom J kunnen £å Hra kanna
den, ellet- emedan J alle låren veta, hvaråft
den fkall fokas, få har jag blott harmed fatt
påminna eder, at härom vara angelägne, pl
det at J måtten Hra eder kanna Guds vilja,
for at ock kunna infe huru J fkolen bedja
med hopp om honhorelfe, och fåledes icke
under och af eder bon blifva forvarrade, utan
forbåttrade, frimodigare och gladare i eder
kallelle, famt mera bekante med Gud genotn
eder bon. Och om J åren fä finnade, at J
ej utaf eder fjelfve onlken at få veta Guds
vilja, eller om J tilfluten edra ogon för det,
fom J daraf nodgens fe nti naturen, hvad gagnar då, at dårom mera tala och predika ? Nog
af nar J då nu veten, huru och hvaråft J den
famma fkolen finna, at verldenes fkapelfe och
flyrelfe, famt vårt dageliga ledande af Gud,
ej år annat, In en uppenbarelfe daraf, famt
oforgångeliga, allmlnna och oemotfageliga vitnen om defs oforlnderlighet, Uj ho kan ftå
emot Guds vilja. Pf. 9; 19,
§. 6. Skole vi då nu blifva bonhorde, fl
måfte vi få fkicka ofs, at vi bäde gore och
bedje efter Guds vilja. Vi måfte forft kanna
Guds vilja innan vi kunne gora dlrefter, och
vi
Horn, F. Vei, VH St. 2,
Q
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vi måfte vara få långt komne, at vi gore alt
hvad vi vete vara Guds vilja, innan vi bedje. Ehuru bonen år for ofs lika fl våfendtelig och nodvandig fom kundlkap och dygd
och ehuru det ofta, ja altid år ofs nyttigare, at
tala vid Gud, an om Gud, fl år dock bonen, jag menar ej Guds lof och tackfågelfe,
den bonen, hvarmed vi i nod och ångeft, eller af långtan efter något lekamligit
elier andeligit godt, af Gud utbedje ofs något vifst, något lofligit, och nlgot fom år
ofs eller andra nyttigt, denna bonen år, fäfom jag redan til en del vifat, i ordningen
den fidfta utaf vara andeliga fullkomligheter,
emedan hårtil fordras kundlkap, omvåndelfe,
båtrring, tro och mycken både naturlig och
andelig erfarenher. Ar då någon ibland eder,
fom icke varder bonhord, få år ordfaken den,
at hän icke kånner, lefver eller tror efter
Guds vilja, och foljakteligen år hans bon, eller uti hans bon, något fom Ibrider emot den
famrna; ty Guds lofte om bonhorelfe år aldeles ovilkorligt når vi bedje efter Hans vilja,
och kan icke heller annorlunda vara, få långe H ans våfende ocli hvad Hän gjort, år
det famma, och fäledes når vi onfke eller
vele något, hvaruti vi icke vifst vete, hvad
Guds vilja år, få bore vi icke ens bedja,
utom denna fortroende fuck
Jke din vilje,
fäfom i himmeten få ock på jorden, Når vi
derfore bedje, når vi hålle fafte och bonedagar, utan at varda horde, få låcom ofs då
utan

-

,

-

tån.
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tanka efter, hvaruti felet ligger, hvaruti vi
forft behofve uplyfa ofs om Guds vilja, famt
gora bot och battring, ty då fkall ordfaken
hårtil upfokas hos ofs fjelfve. Gud bar då
en ftorre och nådigare affikt dårmed at Hän
icke horer vår bon, fom år, at vi forft fkole båttra ofs, ty forr år icke råtta tiden, och
annan defs fkuile Hans hjelp och vålgårningar fkada ofs, de fkuile fofva ofs i fåkerhet
och endaft bibehälla mifsbruket af Hans gåfvor, famt fyndiga affikter vid oomvånde och
ouplyfte fyridares boner, hvilka under tiden
kurina vara få ofornuftige, at de gora fig
fkyldige til denna Apoftelens forebråelfe: ff
dren fulle af
och fån dock icke hvad
begdren. ff hafven afund och nit och kuntien intet vinna
fj’ firiden och kifven eder emellan, och hafven dock intetä emedan ff icke
bedjen. ddrom, och om fjf dn bedjen få fan ff
dock intet, ty jf bedjen i ond affikt, at ff det
i eder vdllufi förtdra fkolen. Jac. 4: 2 7. Manne det ej kan vara en ftor ordfak til ogudaktigheten i verlden? heh vifst Ir det, åtminftone til den ljumma och falfka gudaktigheten, at få många bedja ohurde, då likval Gud
uttryckeligen i ftt ord lofvat, at gora och gifva hvad vi bedje, i fynnerhet når vi bedje i
fkuile det ej til bonen
Jefu namn, likafomnåmna
detta ftora och hemer,
fordras
an at
liga namn: hvarfore når de nu fålunda bedja,
utan at få hvad de bedja, få fluta de dåraf,
at ingen Gud år til, och om Hän år til, at
Hän
Q 2
,

,

:

-
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Hän dock icke bekymrar fig om verlden. Ifrån dem, fom bedya emot Guds vilja, komina derfore de många fallka begreppen och
fordomarne om Guds egenlkaper och forfyn;
eho, fom derfore beder, hän lage få, at hän
vet vifst det bonen ftaftwner ofverens med
Guds vilja, ty den fom dårefter beder, hän
varder hord: då de råttfårdige rojia få horer
Herren; Pf. 34: ig, och Iter; Hän går hvad
de gudfruktiga begåra, och horer deras rop
och hjelper dem. Pf. 145: 19. Och Mine Mrefte, om väri hjerta icke furdomer ofs dåhafve vi en fortröftning til Gud, at vi få af
Honom, alt hvad vi bedje, ty vi håtlom Hans bud
och gore det Honom ljuft dr. 1 Joh. 3: 21-22.
§. 7- De fom då bedja, efter Guds vilja,
hvarom jag nu hoppas, at J, af det, fom redan taladt år, goren eder et fullftindigt och
fullkomligt begrep, dem tilhora ock alla Guds
loften om bonhorelle, J ratte Herrans tilbedjare! varen då uti edra boner trågne och
fulle med fortroftan: vaker och beder; ty alt
hvad ,j bedjen i bonen troende, det Jkolen ff
få, Matth. 21: 22. Gud fkal gifva eder det,
på det, at Hän mä få mycket mer upmuntra
eder til at i alt tanka efter hvad fom kan vara Hans vilja, fanit ftårka eder tro och fortråftan til flg, på det, at J mågen vara Hans
vittnen emot dem, fom fåga, at Hän ej bekym,

,

fig om månmlkors barn; ty at tvifla pa
bonhorelfe, då raan beder efter Guds vilja,

rar

det år

at

tvifla på Guds allsmågtighet, fanning
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ning och allvetenhet. Beder och eder Jkatt
varda gijvit, foker och J Jkokn finna, k/apper och edcr Jkall varda uplåtit, Marc. 7: 7.
och yttermera fdger jag eder dår tvä af edcr
homma ofverens pä jorden, hvad ting det hålft
kan vara, fom åe-bedja om, det ft;all dem ve:

derfaras af min Fader, fom år i Hmmelen,
Matth. 18: 19. Huru ffara och faliga -Iro
då icke deras råttigheter och fordelar, fom
gora Guds vilja? huru få de icke fedan alt
hvarom de bedja Gud väre fig til kropp eller
fjål, väre fig for derta eller det tilkommande
lifvet. Huru ftora och forunderliga ting hafva icke deffe utråttat med fina boner, naturen hafver tjent- dem, och nåden hafver ofverflodat for dem. O! hvarfore ofvergifve
vi då icke fynden ? och hvarfore låre vi ofs
icke kanna Guds vilja, for at utråtta och vinna det tamma, fom de? hvarfore åre vi då
få blinde, at vi icke fe och forftå det vi igenom bonhorelfe, nar vi gore hvad Gud i
fit ord budit hafver, på mångdubbelt fått
kunne erhålla hvad vi nu foke igenom oråttfårdighet och efter vara egna råd, utan at
det åndå någonfin vinna och ånnu mindre behålla. Efter vi nu kunne gora ofs lycklige,
hvarfore flåppe vi lyckan utur vara hånder?
Efter det år ofs ofverlåmnat, at få hvad vi
bedje, hvarfore bedje vi då icke efter Guds
vilja? men fe, J tron icke detta, och ofvertyga eder hårom kan jag icke, utan forfoker
,

endaft,

at

ofvertala eder, til

at

med de forftå
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fta vilkorens upfyllande på eder fida, at håruti fåtta Gud på prof, hvilken är mlgtig,
alsmågtighet och
at ofvertyga alla om fin
narvarelfe, famt igenom upfyllandet af deras
onlkan och hjertans begår, fom gora Hans
vilja, draga allas forrroende och hjertan til fig,
fåfom Ifraels i oknen, ty de bådo och Hän
lät homma åkerhons och mdttade dm med himmelsbråd. Pf. 105; 40. Gud hör da min bön
och fördolg dig icke for mit bedjande. Gif
agt uppå mitt rop, min Konung och min Gud; ty
jag vil bcdja infor dig. Ack\ Herre Du hårer
bön, derföre kommer alt koti til Dig.
§. g, Horen då J ofvertradare, J fom
Herrans Lag forakten, och icke blifven i Chrifti llrdom: at om ff ån utrdcken edra hän der
fdger Hirren få bortgommer jag dock minä
bgon ifrån eder, och om jf ån myeket bedjen
Ef. x: 15, ty
få hårer jag eder dock intet
det Ir omojeligit, at en oomvlnd fyndare
rätt kan bedja Gud, i hvad belägenhet hän
an år; dock likvål upfyller Gud, fom är rik
på kårlek och barmhårtighet, åfven deras hjertas onfkan och- åtrå, famt låter dem länge
iefva och bevifar dem många vålgårningar,
for at med fin godhet locka dem til bittring,
icke for det, at de därom hafva bedit Gud,
eller då de vunnit hvad de onfkat, tackat
Gud och annorlunda anfett det, ån fåfom en
handelfe eller fkyldighet af Honom fom dem
hit i verlden forfatt hafver, uran for det, at
ingen må hafva igenomgått verlden, fom Ikal
,

,

,

,

,

kun-

(
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kurina fåga, at Gud icke gjort honom något
i jåmnforelfe med få oråkneliga andra raånni/kor, hvilka bar lefva och lefvat tilkka med
honom. Men hvad eder vidkommer, fom
goren Guds vilja, och efter den invärtes månnilkan ej hafven någon luft til det, fom dåremot ftrider, nar J, ofverensftåmmande med
famma vilja, bedjen, få llcolen J Ifven horde
varda, och J ikolen få fe det med edra ogon
och fatta det med edra hjertan, och hvar få icke
fker, få ligger felet uti någon eder fynd,
fom J ej anna rått ångrat eller uti någon eder okunnighet, at J bedjen något fldant,
hvaruti J ej veten vifst, hvad Guds vilja kan
vara, eller uti någon eder otolighet, at J ej
velen hafva fordrag til morgondagen; men
få fnart i hårutinnan bårtren eder, få fkall
Herren ftraxt hugfvala eder fåfom modren
hugfvalar barnen, och J Ikolen £ä fe det, och
edert hjerta fkall glådja fig, och edor ben
ikola gronika, fåfom grås. Låten emedlertid
hvarken eder ovårdighet, och ånnu mindre
en allmännelig verldens klagan, fom vil blifva bonhord i fina villfarelfer och fynder, at
ingen Gud år, fom horer bon, affkråcka eder, at efter upfyllelfen af de vilkor, fom
Gud fjelf bade i fornuftets och uppenbarelfens bok forefkrifvit eder, bedja ofta och alfvarligt, beftandigt och i tron, ty nar vi bedje efter Guds vilja få horer Hän ofs; men
af de många fora bedja, nar deras boner håreftef
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efter profvas, huru litet blir icke de ratte
bedjares antal, ooh hvad undei: da, at få fä
bonhorde varda!
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Forberedelfe.

Tngen fanning borde ibland Chrifina
-1 ra meni bekant In Oran om Oud.

va-

Både fornufr, alla hyffade folkflags
och uppenbarellen ofverryga ofs dar*
om at en Gud måfte gifvas.
§. 3. Ingen fanning kan eftcr fin natur hafva mcra inflytande på ofs In denna.
§. 4. Dock talar Irfarenhetcn dlrnm, at foga nagon vigtig fiinning mera foraktas och
§.

2.

Sxempel

vårdflöfas än denna.
§. 5. Upgifver orfakerna dertil, fåfom 1:0
at Laran om Gud icke forefillles rätt tydeli»
gen. 2:0 at den ej beledfiigas med bevis af*
fornufr och uppenbarelfe. 3:0 at den ifrån
birndomen mllt bindes pä ininnet, men ej på
hjerrar. 4:0 at et allraant fdrakt for Gud»
och hela verldens tilbedjandc af aran, viilu,
ken och gullkalfven leda mlnnifkorna ifrån
oarna åren in uti fådaht afgudcri.
6. Bcvifar deraf nodvlndigheten at fore.
lialla Laran om Gud tydeiigen, beledfaga den
med bevis, och binda den på hjeitat; ej alle*
nait gehom rorande forcfllllningar, utan i fynUerhet formedelfi: upbyggeliga cfterdomen.
Horn. F. Voi. VII. St. 3.
R 2
FS*
'

"
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Förejlällning.
i;o at det dr en
Ldran
Gud igemen,
til.
Gud
2\o Hans egenjkaper.
3:0 Hunt

om

nti en Gud aro

Perfoner.
1. Del en.
§. 7. Omtalar de tvenne kSllor, fornuft och
uppenbardfe hvarifrån kunlkap om Guds väreile Ikal hemtas. Se 5. g. lilla Predikan *).
§. 8- Bevilar affornufiet, at en Gud år til.
tre

}

Se

§.

9.

9. Forklarar äfven de Halla Guds egenIkaper af fornuftet. Se famma §.
§. 10. Aberopar fig vifa hedningars vitnesborder, och en allmån Guds dyrkan bland naftan alla folkflag i verlden; le famma §, med
§.

defs

§.

noter.
11.

Skrift, le

Bcvifar det lamma af den Heliga
§. 10.

Samlar deffa bevilen och gor flutfatlen dåraf, at en Gud mille vara och inIkärper den emot Guds loraktare.
§.

13.

;

11. Dclen.
§. 13. Beviiar Hans Sjelfjldndighet
El. 45:
5, 6- Upp. B, 22: 13. Evighet El. 41: 4.
I Tim. 1: 17. Oombytelighet Pf. 102; 25, ag.
§. 14. Hans Allvetenhet och alhjtddes ndrvarelfe. Pl, 139. Hans Vishet Jobs 12: 13, och
hans
■

'■*) Lälaren hänvifes til de af Hr. Doclorn öfver Andra
Hufvudftycket utarbetade Predikningar, hvaraf den
Pörfta ar införd uti 2’dra Stycket af Vl;te Volumsn.

(
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hans noga agtgifvande pä alla mdnnijkonas gärningar. Jer. 32: xB> 19§. 15. Hans Helighct och Rdttfdrdighet, fom
i anleende til honom fjelf kallas helighet, men
i anleende til andra fornuftiga vareller godhet
och rdttfdrdighct ♦ El. 6: 3. Pf. 119; 137.

Pl. n:

7.

x6- Hans Allmakt.

§.

42:

5, 6,

Upp. P.

2.

1

Mol. B. 17:

15: 3.

1.

Jobs

17. Hans Scmfdrdighet: Pl. 86; 5. Jon,
5 Mof. B. 32; 4. Tie. 1: 2. Se §. 11.
18. Bevifar håraf, at lian åger alla fullkomligheter i hogfta grad.
§.
4; 2.
§.

111. Helen.
§. 19. Bevifar och intryeker denna lanning
få vai af fornuftet, emedan hela vcrldens llora
fammanhang och ofverensltanimelfe vitnar, at
de aro en Maftares arbete, fom af uppenbarellen, at Gud år allenaft En och icke Flere.
$• 20. At i denna Guddomen aro flere vareller les redan af gamla Teflamentets Skrifter, afven at de aro tre; fe §. 14.
§. 21. Denna fanning bevifes af 1
Joh. 5;
§
och
fidfta
momentet
af
§.
13.
7.
14.
§. 22, Vifar orlakerna, hvarfore Gud uppenbarat denna hemligheten 0. 15.
§.
23. Forklarar huruvida namnet Perien
,

j

kan hår ratteligen brukas.
16.
Huru
Treenighetens
vårkningar aro
24.
2:ne llags: Neml. opera ad extra och opera
ad intra och hvardera belkrifvas. Se §. 17.
R 3
Til
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Tili dtnpning*
Lit ois tacka G tul, fom uppenbarat
f
ols della fanningar fom aro de aldra vigtj»
gafte och nyttigafle for ols, Se §. 12.
§. 26, Profver Eder Air at lira kanna ho»
25,

,

nam.

Profver Eder tro at antaga hanoin
ofvertygelie.
fu!
§,. 28- Profver denaa Laran s virkan på vlk
jan>, at lyda hans, bud Qch befallnmgar.
§. 27.

,

1

tned

Andra Predikan»
Porberedetfe.
§.

1,

Elotta fdrnuftet vifac ofs

3

at

dennsi

verlden ej kan begnpas häivä värit af evig»
het; §. ig,
§. 2, Vi kanne icke Keller af fiknuitcr nJU
got fynbart i verlden, lom kunde vara någon
vlrkande, orfak til deis väreile; ie §, g§. 3- Derfore hafva ock de verlddige viie i
denna dclen famlat i morker och med alla firia fina och djupfinniga påfund ej värit i ftånd

uppenbarellen. hefkrifva vertdens uphof,
§, 4. Men den Heliga Skrift gifver ofs et;
kait och tydeligt begrep håcom, och. gör den til
en virkan af den oiynliga Gudens visdom,
allmakr och godhet, och at den underhalles
och ftyres af famma Måftare.. Ingcn annan
bctk hae Yark i ftånd at gora det. Se §. 30»
at utom

C
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5- Vi are ock hans hinders värk eck
lefve af hans forlorg, fom derfore bore kanna hans varkningar dl befrårnjande af vac
egen lyckfalighet och vår vålgorares Lof.
§.

Fåreflä llning.
Lat ofs då beirakta h dag Skapelfens Vålgårningar 1:0 Hvilka de aro? '2’.o Hvad de

jorbinda ofs til?

I. Delfn
6. Hit raknar Lutherus 4 vSlgarningar
9. 18- bland hvilka Skapeljen år den Forfta,
lom definieras och bevifes, vara forrattad af
Gud $. 19.
5« 7* Bevifar, at Gud {kapat af imet 0. 20.
§. 8. Forklarar tiden nlr Gud Ikapade, och
huru länge, famr i hvad ordning. §. 20.
§. 9 Hvad Gud {kapat? Synliga och ofynliga ting, kroppar och andar. §. 20.
.

§.

§.

her.
§.

io.

Om månnilkans {kapelfe i fynner-

0.

2i.
ix. Om

§. 22.
§■ 12.

det med{kapade Guds belåtc.

Om Guds. åndamål med verldene»
fkapelfe, neml. Sit Nnmns ara genotn Creaturens Lyckfalighets bcfråmjande. 0.
33..
§• 1.3- Den andra Skapelfens vålgårning Sr
uppehållelfen.. Den Ir et Guds vishets, godhets och allmakts vårk, hvarigenom de Skapade tingen fortfåtta fin väreili Marth. 6: 26-

R 4

32.
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32. Coll. 6: 1,7. <£. 24. icke allenafl; igemen,
uran ock i lynnerhet. Ap. G. 17; 28§. 14. Den Tredje Skapelfens vålgärning ar
Guds Förfyn eller Faderliga forlorg for fina
Creatur, hviiken bevifes få vai af fornuftet,
fom uppenbarelfen. 0. 25.
§. 15. Definierar Guds Forfyn. §. 26.
§. 16- Forklarar huru den ratione objeflorum ar Generalis, Specialis & Specialislima.
§■ 27.
§. 17. Utreder vidare huru Förfynen forhåller (ig vid det onda. §. 28§, 18- Hit horer ock den Fjerde Skapelfens
valgärning, lom beftår uri Guds nådiga bejkånn
öfver de troqna y fom fårfkilt kan Guds barn
til trolt forklaras. §. 29.

IL Dden.
§. 19. Vår forfta fkyldighet ar at lofva och
beprifa deffa Guds under, 1:0 genom et flitigt berraktande at dem, 2:0 at af Guds vårk
gora flutlader til hans åre-rika och nådiga regering 3:0 at åfven med vordnad förkunna
Herrans ur,der for andra mannifkor. §, 33.
§. 20. Det andra, fora Gud tilkommer Sr

en hjertelig tackfåjelfe, {e §. 34.
§. 21. Den tredje .fkyldighecen är at tjena
och lyda honom, fe §. 35.
§. 22. Denna lydnad bor 1:0 vara hjertelig,
2:0 villig, 3:0 oinfkrånkt til alla Guds bud.
4:0 Esitandig. §. 35.
Til-

&
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Tilldmpning.
§. 23. Ahorarena årindras, huru mingä
och ftora Skapelfens vålgårningar vi åtnjutit i
gemen och hvar och en af ols i fynnerhet.
§. 24. Anftåller profning, huru hvar och en
dåremot efterkoHimk fina forbindelfer emot
Gud.
25. Beklagar den kanfloloshet, iom finflåita; emedan de gjordt fig andra Gudar.
§. 26- Sokcr at forma Ähorarena til mera
arklnfla, vordnad och lydnad.
§. 27. Upmuntrar de trogna til frimodighet
och troft, gcnom Guds Forlyn under alla
§.

nes hos de

flags vidrighetet.

Tredje Predikan.
Forbereddjen.
§. 1. Alla Guds vårkningar, fom fke utom
honom (opera ad extra) tilkomma alla tre Perionerna i Guddomen gemenlamt; få år det
ock med återlöfnings vlrket.
2. Icke defto mindre ligger uti återlolningens Natur nlgon horre åtfkilnad emellan de
Heliga Perfonernas vårkningar, an i något annat Guds vårk, utom honom.
Ty hvarken
kan det lågas at Forha eller Tredje Perfon an-

tagit mandom och lidit.
§„ 3- Ingen ftorre vålgårning kan uptånkas
emot ofs, an Forfoningen genom den Andra
Perfonen. Skrifren fåger: at Fadren har gifR 5 vit
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honom ofs tll frålsning; Joh. 3: 16. der»
fore bor dcnna hans gäfva vjft Fa rum bland
hans vaigärningar, cch hora til j:fta Anivk

ksien,

F or ejl ållniu g.
Gud Faäers JlårJla vdlgdrning emot Månnijko
Sligtet fom beflod i det,, at hän utgaf fm
-

,

eada Sun. x;o Huad fom kunnat fårmå ho~
nam cldrtil. 2*,0 Sjelfva - gåfvan, och 3:0

Naftan fom

derof ofs

tUfyter.

L Dc len,
4. Bevifar af vårt lynda förderf, at pa
fida
ingalunda var nägon orlak, fom kunvår
de formå Gud dårci!, ry h var ke n viite eller
viile eller kunde vi foka hjelp hos Gud. 0. 30.
0. 5. lekc heller kunde något annat Creatur
formå Gud til denna gåfvan ; ty ofkåliga djur
och doda ting, hvarken viite eller kunde hidraga dertil: Satan ville icke, Anglarne, de gode
lorltodo det icke, eller kunde. något värka pl
Gud. $. 30..
§. 6. Bevitar, at det var endaft Guds eviga godhet, fom i afleende på ofs heter et för*
barmande §. 30.
§. 7. Forenar Guds egsnfkapcr, och vifar
huru Råttfårdighe.ten fosdrade full betatning,.
§.

Visheccn uptånkte detta råd och Godhetea
autog det.,

30,.

II

(
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Velen.

)

<®>

#, 8> Sjelfva gåfvan var Gnds son, fom hzviies af joh. 3: 16. Gall. 4: 4. nied flera.
§. 9. Denna gåfva var gnnfka hog och dyrbar Ebr. i; 3, han var Gud
och Guds
Son, h- C ofver ali jånifordfe mcd andra gåfvor. §.31.
§. 10. Han var det aldra kåialte Gud hadc
Matth. 3: 17. Gåfvan (år ofra fit vårde af

gifvaren

j vide

ibidem.

Denna gåfvan var ofs hogft nodig i
vårt elånde 5 vide ibidem.
§.

11,

§. 12, Genom dcn famma vinne vi hogfta
Lycldahghet. Ibidem,

111. Velen

,

13- Han gaf honam ofs i:a til en medfare,, fom med fit Jidande fkuile betala hela verltienes lynder Ef. 53; 6- och i vårt ftålle fullborda Lagen. Gal- 4: 4, 5. §. 32.
§. 14, 2:0 Til Udare och vägvifare Joh. 3: 2.
§. 15, 3:0 Til Herde och Kommg. Joh. 10: 11,
§,

Ti 1 lå mp n i n g
16. Lät ofs harat lära, burn hogt Gud
Silkat ofs, Joh; 3: xfi. Tie, 3: 5, och dårfore innerligen tacka honom,
§. 17. Men profver Eder, om
J emotta-git denna gåfva med helig vordnad, fom en
Gud och Guds Son, fåfom den ommafte kSr,

§.

Seks

af Gud, fåfom oumgängeiigen nodig,
hogft falig for Eder, ellet med forakt,

pant

(åtom

År«
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Årfarenheten vitnar, at hän hos de flåfta ar
laet långt under en fåfang ära, forgängeliga
«godelar, och en flygtig, ofta lyndig vålluli;
tånk hvad et fådant forakt ådrager Eder for
en fitlelig hämd !
Joh. 3: ig.
§• 18- Upmuntrar Åhorarena at antaga honom, lålom fin Öfverfta-Praft, Lärare och
Konung; (a Ikal hän, fom en Herde fora fina flr i fit hipimelika fårahus.

FjERDE PREDIKAN.

Fårberedelfe.
1. Då man ikal gifva be/krifning om nagra vigtiga laker, vånder man gemenligen fin
npmårklamhet forft til deras Namn; få ar det
med våxter, djur, mlnnifkor &c.
§. 2. Namnen aro en hjelpreda, at kuona
utan vidloftiga befkrifningar urflcilja ting och
Ferfoner ifrån andra ting; fomliga namn Iro
la allmånna, at Itfkiliga individua under dem
begripas: andra åter fldana, at de ej tilkomma
mera ån et enda ting, och kalias deras egoa
§.

namn.
§.. 3. De allmånna aro {'ldana, fom antingen
fkilja en Perfon til fit koti, eller til fin flågr,
eller ock til fina åmbeten och egenflcaper.
§. 4. Ingen ting i verlden år ols angelågnare at kanna, an vår Frälfare. Joh. 17: 3. Se

ingångsn til 2.'dra Predikan.
§. 5. Han igenkånnes antingen af fina Namn,
eller Befkrifningen om fin Pedon, eller ock
af

■©•
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af fina ofs bevifla vålglrningar.

Alla vigtiga

Åmnen. Nu af fina dyra Nanan.
§. 6- Vår Frälfare tillågges i den Heliga
Skrift ganfka månganamn, tagne deis af hans
Guddom, dels Mandom, dels ock hans vårkningar och näde-välgarningar. Men de hufvudlakeliga fkola i dag lyfiofåtta vår upralrk-

famhet.
Om vår

Fåreftållning.
Frålfares tvdnne fiora Natnn:

Chriftns.

fktlr.

Vi vilje forklara hvardera får-

I. Dden.
§. 7- En upmuntran at med helig vordnad
betrakta detta Namnet Jefus; fe 0. 7. forfta
momentet och Phil. 2: 10.
Ef. 45: 23.
Cap. 6: 3,4, 5.
§. 8- Hvad detta Namnet betyder.
Det år
Hebraiflct, och forklaras philologice, famt beftyrkes med Matth. 1: 21. fe 0. 7. 2=dra mo-

mentet,
§. 9. Defs urfprung, eller hvarifrån vlr
Frålfare fatt det, nemligen ifrån himmelen.
mom, s:dje.
§. 10. Sjelfva tilfållet dl det gafs honom,

Luc.

2: 31.
11. Egenteliga

orlaken hvarfore det gafs.
fe mom. 4:de.
§. 12. Dårfore
bo/ detta Namn?taf ofs vor0.

das. mom. 5: te.

■Or
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§. 13. Detra Namnet blifver ock en flk
trdile kalia, dar aldrig hugfvalelfe tryter» Se
mom. 6 te.
Ef. 55: 1,3. Matth. ii: 3s.

joh. 7:

37,

IL Del en.
14. Forklarar Jefu andra Namu pbilolo*
gice eftcr Graekiflcao och Hebraifkan. §. 8*
uita momenrer.
§.
15. Forklarar nnledningen til et fldant
Namn i Gamia Tcftamenfet, af den anbcfaita
fmorj ellen, iom är utrurligen furklarad i 2:drä
§.

>

ommenret.
§. 16. Bevifar, at detta namnet blifvit vår
FrälUic,gifvic både i Gamk och Nya Tellemcntet, ie 3:dje momentet.
§• 17. Förklarar orfaken, hvarfore hart fiuk
detta Namn; le 4.de monnentet.
§. iS- tieikrifver fjelfva fmörjandet, fe «:te

ir.omen;et.

19. Bevffar, at denna Jelus af Nazareth
le §,. 9;de. hei och hallen, hvarelt
det hurVudfåkeligalt.e Sr kimmanfattadt, och gifver anlediung til en hei Predikan ofver detta
amne.
§. 20. En upmuntran, at ej låra denna Her*
raiis fmordis Åmbefen vara pS o!s förlorade.
§. 21. Beklagar hurii alt for många likvål
gqra der och Jara fig bedåras, och likafom fortrollas af denna verlderies gud ■, hvilka beftraffas och förmanas at sntaga Jefum, for fin {moraa, -til alla fina ÅmßSten.
§.

ar Cbriftus,

§• 23.
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at om vi antage denna
trona, fkole vi äfven fä

Troftar ofs,

Guds fmorda genom

fmorjelfen joh. 14; 26. I Joh, 2: 20, 27.
och blifva Konungar och Pråffer for Herranom. Matth. 19; 28* Upp. 1». aö; 6. Cap.
i: 6. Cap. 5: 10.

FEMTE P RED IK. AN.
Förheredelfen.
§. I. I Tim. 3: 16. Så mårkel. talar Paulus om Chrifti mandoms anammelfe., lnarvid
fnåikes 1:0 Saken, {om han om.tnlar, nemligen
mandoms anammelfen, hvilken befkrifves täledes : Gud dr ujppenbar vorden i kottet j detta forklaras.
§. 2. 2:0 At detta år en hemlighet: Hemlighet definieras och låmpas hit. Eph. 6: 19. anroårkes at denna hemlighet år ftor. Paulus
fade det om Forfatölingens forening med Chrifto. Eph. 5. 32. Men kan ån mera I'ågas om
danna Col. 1: 26.
§. 3. 3:0 At den kallas Gudaktighefens hemlighet, 1:0 derfore at vi genom Chrifti förfoning, fullbordad genom defs månnifkoblifvande, vunnit råttighet at blifva for Gud
anfedde for råttflrdige.
2:0 At vi genom
trona pä honom få vilja och krafter til Gud-

aktighet.

§. 4. Utan at kanna denna Gudaktighetens
hemlighet, kunne vi ieke få något tydeligit
begrep om vår falighets ordning» Joh 17: 3.

n-

252

haran

om

Forejl hiluin g.
jfef u Perfon, fåfom Gud och

Mdn*

niftia', hvarvid vi 1:o betrakte hvardera Natur en för Jig, 2:0 der as ndra förening med
hvarandra, och 3:0 rätta c.rfaken til den

famma.

1. Delen.
§: 5. At Chriftus är en Sann Gud, bevlfes
Pf. 2: 7.
t:o deraf at han fodes af Fadrcn.
Mich. 5: 2. Joh. 1: 14, Cap. 3: 16, 18. &c,
§. 6. 2:0 Dåraf at han kallas Gud på många {tallen Joh. 1: 1. Ap. G. 20: 28. Ram. 9:
5. 1 Tim. 3: 16. 1 Joh. 5: 20.
Honom tilårkinnes 3:0 Gudomeliga
§. 7.
egenfkaper och vårkningar. Colof. 2- 3> 9»
Joh. 5: 26. Ebr. 1: 13.
§. 8. Beviiar at Chriftus år lann Månnilka
ie§. ib,
§. 9. At Chrifti Mandom har i många affeenden fton foretråde fram for andra månni-

fkor.

§.

§. 10.

2:dra moraenter.
Defla förmåner beflcrifvas vidare: vide
10.

ibidem,—

11. Delen.
ii. At båda defla Naturerne blifvit med
hvarandra forenade iynes i;o dåraf, at dc båda i hela Pibelen tagas for en Perfon, § n.
inoment i:fta fålom ock 2:0 af lådana Språk,
iom omiura fjelfva foreningen,
§;

§.

12.
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§. 12, Tiden når foreoingen fkedde och
hvad om fjelfva fSttet år uppenbaradt. Luc. 1:
35. mom. 2:dra.
§. 13. Forklarar deraf nårmare föreningens
befkaffenhct, ibidem.
§. 14. Befkrifver egenfkapernas meddelning
i gemen. §. 12. ift.a mom. fom i fig Ijelf
år allenaft en, men for rydelighets (kuli indelas i trenne flag.
§. 15. Det forfta egenfkapernas meddelnings*
fått. mom. 2:dra.
§. 16. Forklarar det andra och tredjej
mom. 3 och 4.

UI. Del en,
17. At

.§.

tro

fig kunna utgruiida Guds

hoga affikter med alt detta, vore forrnåtir.
§. 13. iffån borjan.
§. 18- Upgifver orfakerna hvarfore hau mh

fte

Gud, ibidem i:fta

vara

momenter.

19. Hvarfore han måfte vara
mom. 2:dra»
§.

Mannifka.

Hvarfore deffa 2:neNaturer mafteva*
hvarandra forenade. mom. 3.*dje,

§. 20.

ra med

Til lämpni n g e n.
$. 21. LSt ofs troligen betrakta denna hemlighet, 2 Mof. B. 3: 3.

0.

vår

lek.

22.

Låt ofs håraf draga

upbyggelfe om

Joh.

Horn.F, Voi.

15: 13.

klara flutlatfer til
ofvcrfvinneliga kär-

Jefu

VII,St.3'.

§

$.23.
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§.

23. Icke låta få mycken nåd gå

på ofs,

utan anamma en

rörloning.

forlorad

få dyrt forvårfvad

§. 24. De trogne upmuntras at betrakta
Jefu Guddom fig til tröft, at deras Medlare Fåmår hjelpa dem, och hans Mandom, at dårigenom troftas med et få hogt och himmelfkt
broderfkap.
SjETTE PrEDIKAN.

Ingängen.
i. Åmbeten aro cgenteligen inratrade
§.
bland månni/kor, at befordra genom förvaltningen af dem, jemte fin egen, fornåtnligaft
andras lyckfnlighet.
§. 2. Ju hogre Åmbete, ju flere kunna genom defs forvaltning gagnas, och de hogfte
gagna millioner; men ingom tilkomma hogre
ambeten efter hog bord. In Chriflus; ingen
beklåder dem heller ftorre an han.
§. 3. En dagelig forfarenhet vitnar likval, at
både hogre och lågre Åmbeten af månnifkor
forvaltade vanfkotas, och anfes mera for egendomar, an fkyldigheter.
§. 4. Men nied Vår Frilfare år det icke få;
han hafver åtagit fig Ambeten dem han til
vår klighet på det trognafte foreftår.
§. 5. Årindrar, at Jefus har trenne Åmbeten, famt vifar och förklarar deras naturliga
ordning.
$. 6. Uppå defia Ånjbetens forvaltning be,

ror

■®-
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ror ali vår lalighet ; dårfore aro de nodige at

kånnas.

Forefiål hiing.
Om Vår Frdlfares jfefu dyra Ambeten, hvar»
vid vi betrakta i:o hans Ofverjla Prejla Åm~
bete.
2'.0 Hans Prophetjka, 3:0 Hans
Konungfliga Åmbete.

I. Delen.
§. 7. Bevifar at forfoningen genom Jefum
icke ftrider mot Guds egenikaper, fornuftet
och en fund Sedo-lara, fom les a£ §. 15.
§. 8. Forklarar Öfverfta Freftens i gamla Teftamentet fodonings otfer §. 16. och jåmfor
det med Frålfarens.
§. 9. Deraf vilas buru
Jefu Öfverfta PraftaAmbete beftår 1:0 uti den fortörnade Gudens
til freds ftållande §. 17. mom. i:fta.
§. 10. Bevifar at denna förloning år fullkomlig, momentet 2:dra.
§. 11. Til hans Öfverfta Pråfta-Åmbete horer 2:0 at Chriftus fullbordade Lagen for ofs.
-

§•

18.
§.

12. 3:0

Forebedjandet, f3mma

§.

mom.

2.

11. Delen.
13. Chrifti Andra Åmbete Ir hans Pro'
phetifka, hvarvid vilas defs nodvandighet §. 19.
i:fta mom.
§. 14. Bevifar at Chriftus år vår Propher,
§. 19. 2:dra mom.
§.

S

3

$.

15.
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i:fta

15. Förklarar hvaruti det beftlr,

§.

20.

momentet.

§. 16. Förklarar åmnet, hvarom han predikar., neml. alt Guds råd. mom. 2:dra.
dena Ambere har
§. 17. Perfonerna, fom
at gora med, (objeftum reale) niom. 3:dje.
§. 18. Huru vår Frllfare forvaltar det. 1:0

omedelbarligen fe §. 21. irfta momentet.
§. 19. 2:0 Medelbarligen: mom. 2:dra.

111. Delen.
20. BevHar, at Chriftus år Konung. ~§.
ifran borjan.
_§. 21. Förklarar hvaruti Konungfliga rnttighererna beftå och låmpar dem på vår Frållare i gemen. Ibidem.
§. 22. Utreder hvad rikenhonom tilkomma.
bidem.
§. 23.
huru han ftyrer fit Rike.
§.

22.

§.

23$.

24.

Utreder hans fkyldigheter, fåfora

Eonung, ibidem 2;dra niom.
§. 25. Huru vida han forvaltar fit hårlighets
Rike i himmelen. Ibidem momcntet 3:dje.

Tili åmpning.
26. Lyklige vi, iomfatt hela vår falighets
trogna Mnderj tackom då vår vålgorare.
§. 27. Lårom hans forloning i nådenes ordning komma ofs ril gagns genom trona.
§. 28.
§.

fak i lå
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2S- Lydom denne vlr himmdfke Larare
villigt hjerta.
§. 29. Låtom honom famla ofs til fit andeliga rike. Han befkyddar ofs emot vara fien«
der, och fkal föra ofs i fit hårliga Rike.
§.

med

et

SjUNDE PrEDIKAN.

Ingången.
§. i.

Ef.

53:

12.

Ddrfåre viii jag fit lif i
•

-

Så inför Efajas Gud talande om den
hårliga utgång fom fkulle blifva på Mesfise liåöden.

dande och dod

:

1:0

vilas

at

hår talas om Mes-

fias, fom les af hela detta Capitelj hvilket är

den tydeiigafte prophetia

om

honom.

Hår omtalas hans förnedring
och nåmnesdoden, fålom den uti hvilken for§. 2.

2:0

nedringen blef fom djupaft.
§. 3. 3:0 Hvad utgång denna förnedring,
hade, nemligen en fullkomlig feger ofver fina

måktiga fiender; många fjålar råddade och i
evig ro forfatte famt han (jelf til fin mandom
i Gudomlig ara och Majeftet.
/

Forcjläl hiin g.
Om Vår Dyre Frålfares förnedrings och up~
höjelfes f and. 1:0 Hans djupa fornedring.
2:0 Hans drerika uphojelfe.
§.

4.

nedring.

Bevifar nodvåndigheten af
24 i• fta

moni.

Jeiu for-

§. 5. Forklarar hvilkea den Perfonen var,
fom furnedrade fig, neml. i gemen Jefus Chri-

S 3

ftus.

4»
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ftus, men i fynnerhet hans Månnifkliga NaSe mom. 2:dra.
tur.
§. 6. 1:0 Hvaruti den beftodj fe mom. 3.
SS. 7. 2:0 Denna defs befkaffenhet beviles af
den Helga Skrift. §> 25. mom. i:fta.
§. 8- 3:0 Hvad förråttningar hara dertil: at
han ir aflad af den Helga Anda, fodd af Jungfru Maria, pinter och begrafven; hvilka i et
fammänhang belkrifvas korteligen. §. 25. 2:dra
-

momentet.

IL Delen.
§.

9. BevHar nödvåndigheten af

Jefu upho-

affeenden §. 26. mo m, i:fta,
§. 10. Bekråftar fanningen dåraf; mom. 2:dra.
§. 11. Bdkrifver fjelfva uphojelfen af foregående Skriftens vitnesbord 3 le flutet af (amjelfe i

tvenne

ma moment.
§.

12.

helfvet:
§.

§.

13.
14.

mentet
§.

Hit horer 1:0 hans nederftigande til
27.

§.

2:0

3-dje.

15.

moment.

2:dra.

httnla,

mo-

4:0 At lian fitter på Guds Faders

högra hand,
§.

Hans upftändelfe,

3:0 Hans upfarelfe til
mom.

4:de.

16. 5:0 Hans ankomft til domen; s:te mo-

mentet.

Tiliä mp ui n g.
§.
17. S.er Mine Ålflc. huru lingt Chrifti
gudomeliga Perfon fårredrat fig for vår fkull:
må icke arina, mcn genora Chrifti död frålfte
iyn-

Ofr
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{yndare, arkånna fin ovårdighet därtil och
med hjerta och mun uphoja fin fårbarmares md?
§. 18. Ju djupare hans fornedring var, ju
fvårare blir håmden ofver ois, om vi ej nyttje
den ois uti hans förnedrlng forvårfvade faligheten til gagns, Ebr. 6: v. 6,7, S§. 19. Frågas det, huru den bör rått nyttjas ? få fvarar jag: genom det hogmodiga hjertats fornedring, och tiggande om nåd.
§. 20. For de trognc blifver det en ftor troff,
at den fornedrade Jeius ;1r nu uphogd genom
fin upftåndelie och himmelsfård &c. ty han ir
Hufvudet, och vi aro lemmarne, och om vi
komma til hårmcd honom lidom, få
ligheten. Rom. 8-' 17.

Åttonde Predikan.

Ingängen.
§. i. Vi hafve tele enr hört om nåavn Helig Ande är til. Så befynnerligt fvar fick Ap.
Paulus 0$ de 12 Joh. Lårjungar, ioni han
tråffade i Epheio, Ap. G. 19: 2, dl han
ipörde dem, om de fatt den Heliga Anda.
De kallas hir i gemen Lärjungar; icke dårfore
at de allenaft värit i låra hos Joh. Döparen 5
utan ock at den låra de trodde och bekände,
neml. at genom båttring och tro blifva falige
for Mefiae förfoning, aldeles inftlmde med
Apoftlarnes Låra.
§. 2\ Men hos dem faknades tydlig kundfkap om Treenigheten, och i fynnerhet om
S 3
den
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den Tredje Petfonen. Bibel-tolkarä vilja beftrida denna deras okunnighet om Perfonen, i
anfeende til den aHmånna lttindfkap om honom
ibland Judarna 5 men deras egen bekånnelfe.är
for allmån. Man medger at ingen kan tro,
utan denna Andans värkin, hvilkec dock desfa 12 gjorde, men Andan kän vål värka faft
man ej tydeligen kånner honom. Nyafte underrattelfer formala, at fådane Johannis Lärjungar på famma negder gifvas ån i dag, fom
ej allenaft åro okunnige om den Heliga Anda,
utan gora ock mot parti emot fjelfva Jefum,
hvars forelopare deras Oromåftare likvål var.
§. 3. Förklarar huru Paulus kraftigt ofvertygar dem om denna fanning, dårmed at han
gaf dem dels underbnra q;åfvor. v, fi.
£.
4. Defle vifte ej ftort om den Helige
Anda, men hade dock i omvSndelien låmnat.
rum for den famma i fit hjerta; vara Chriftne
hafva honom i munnen, men fluta honom
utur hjertar.
Ap. G. 7: 51. båda åro nodiga; han bor kannas, han bor ågas. Text. gifver anledning at i dag betrakta hans Perfon.
s

Texten, Tredje Artikeln.
Fcrefiållmng.
Hellaa,
Om den
Andat Perfon hvarvid vi
,

bora låra kanna honom 10: til Sinä Namn,
20: til Sin Guddam och 3:0 til Sin Perfonliga ordning i det Gudomliga vålendet.

I. Delen.
§. 5. Omnåmner hans egenteliga och van]iga Namn, fom beftår af tvenne ord Hetig
,

och Anda.

Hvardera bor forklaras iarfkildt.
Attda; detta namnet har han redan haft allniånt i Gamla Teft. och ftrax i verldencs be.
gynnelfe, 1 Mof. B. 1: 2. Cap. 6: 3. Cap.
41: 38- 2 Mof. B. 31: 3, 5 Mof. 8.34: 9.
och ming annorftides, men i fynnerhet i Nya
Teftamentet hvareft det förekommei' alt for
of ta. Se 3 dje Predikan §. 3.
§. 6- Orfakerna hvarfore han kallas anda
aro tre 1:0 Emedan han år et andeligt vålende. 2:0 Aro hans verkningar and !i;;a Joh.
3: 5. 3:0 emedan han utgår eller utbl.fes a£
de andre Guddoms .Perfouerne. Jobs 33: 4.
-

2: 8- ibidcm,
Andra
ordet fom horer til hans namn
7.
ar Helig, hvarmed beficaffanheten af denna
Andan befkrirVes.
Sä kallades han redan i
Gamla Teftamentet Ef. 63: 10. Pialm, 51:
13. j njen 97 gångor kallas han Helig Anda i
Nya Teftamentet 3 fe 3. ibidem.
§. 8. Orfakerna hvarfore han kallas Hetig
aro tvenne nemligen 1:0 hans belighet Ef. 6: 3.
Upp. B. 4: g- 2:0 och fornåmligaft helgellens vårk, fom honom i fynnerhet tilllgnasj
emedan Frålfaren icke allenaft flger at han
fkal laVa dc trogna alt, Joh. 14: 26. uean
©ck leda dem i ali fanning Cap. ijs; 13. Rom.
5: S' 1 Cor. 12: 3. hvilket beftår dåfuti, at
S5
haa
2

TheC

§.
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<5.

hän forer ofs, fom af naturen sro orcne och
«helige Rom. 3; 10. &c. genom en helig kailelfe 2 Tim. 1: 9. til renings blodet 1 Joh.
1: 7. at förvara de trogne ifrån kottfens och
andans belmittelfe 2 Cor. 7: 1. och andteligen
(lilla dem obelmittade for Guds hlrlighets anfikte. Jud. Ep. v. 24. Ibidem.
g. Men hän kallas icke allenaft en Helig
Anda, utan ock Guds Anda. Sanningenes Andit, ] oh. 14: 17. Nådenes Anda, Bönenes
Anda, ntkiirade barns anda. Rom. g: 15. Fadrens och Sonens Anda, vishetens och hdrlighetens Anda, med mera. Se flutet §. 3. item
kallas hän Arjspant, Eph. 1: 14. Huglvalare, Job. 16; 7. &c.

11. Delen.
Forklararyår Tros-bekinnelfe öm den
Heliga Anda, at han år Gud och hvarifrån
$. io.

hans Gudom fkal bevifas.
§. ii. Den beviles 1:0 deraf, at honora ti!Ikrifves Gudomliga verkningar.
§. 12. 2:0 Deraf, at honom tildömmes Gudomliga egenfkaper.
§.
13. 3:0 Af en upmårkfam jemrorelfe
cmellan Gamla och Nya Teftamentens utfagor,
di det lom Gud fjelf taiat och gjordt i det
forra, figes i det fenare vara gjordt af den
Heliga Anda.
§.14. 4:0 Af den jåmnliket, (om finnes alleflådes emellan alla tre perfonerne.
-

$.

15.
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0, 15. 5:0 Emedan hän uttryckeligen kallas
Gud. Detta alt finnes tydeligen utfort i§. 4.

111. Delen.
§. 16. Hår bevifes
1:0 at hän år en fårfkild Perfon ifrån Fadren och Sonen; hvarvid forft ordet Perfon forklaras fe i;fta Pr.
aiv. 2:dra Hufvudftycket §. 16. Sedän bevifes det af fårlkilta namn på de tre perfonerne,
hvilka aldrig fammanblandas. Af deras utftakade viffa antal, at de aro tre, 1 Job, 5; 7.
och åndteligen af hans flrfkilta perfonliga forråttningar ifrån Fadren och Sonen, hvilka blda fånda, då hän deremot fandes eller utgår.
§. 17. Forkkrar huru hän år den tredje,
icke nti graden j ty hän Sr Gud iika vai fåfom Fadren, uran den tredje i ordningen,
hvilket bevifes af Matth. 28.' 19* dlr dc vid
Dopelfe forrattningen upråknas i fin ratta ordning och at 1 Joh. 5: 7•, Hvilken ordning
dock ofta foråndras i Skriftcn.
§. 18. Den Heliga Andas varkningar aro
antingen opera ad intro, eller ad extra. Opus,
ad intro Ir at hän utgår af Fadrenom och Sonenom i evighet.
Se §. 17 i:fta Predikan

emot

flutet.

19. Hans Opera ad extra aro mångfalldiga i Skapelfen 3 uppehållelfen och ftyrelfen.
1 Mof. B. 1: 2. Pf. 33: 6. Jobs 33: 4. men
vi mSrke i fynnerhet hans välgårningar emot
efs. Se
5 3:djc Predikan.
§.

TiU
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Ti llåmp ni ng in.
§. «o* LSrom at vorda hans Naitin, dyrka Hans Gudomlighet i och ej emotftå Hans
Gudomliga varkningar. Vi aro dopte i Hans
Nainn. Bedjom Fadren i Jelu Namia om denden ofs gifven varda,
na gäfvan, få (kai
och låtom Guds Anda leda ofs i ali fanning.
O

Nionde Predikan.
Ingängen.
§. i. Vår dyre Frålfare Jefus Ir egenteligen den, fom genom fin lydnad och lidande
forvlrfvat ofs raddning och falighet. Hän och
ingen annan. Hän lårer ols låfom Prophete,
huru vi fkole komina til forloningens delaktigher. Hän anamraar och beflcyddar ols fom
Konung.
fllom hän Ijelf förrlctat fit
§. 2. Men
forfonings Ambete i egen perlon, lå nyttjar hän den Heliga Anda at forvalta de
ofriga; hän for dårfore med fin fynliga nlrvarelfe ifrån fina trogne, med vifs forlåkran
om den Heliga Andas fandande, lom pä hans
vagnar Ikulle Hra och leda dera i ali lanning.
§. 3. Detta den Heliga Andas ledande mille
fåledes ai ofs kinnas eraottagas och årfaras.
4. Den Helige Andas nådevlrkningar aro

fornämligalt fera. 1:0 Kallelfen. 2:0 Uplyfningen 3:0 Nya fodelfen. 4:0 Rattflrdiggorelfen, 5:0 Helgelfen. Hvardera bör fårlkilt forkhras, Nu forft om kallelfen.
,

T ex»

■©■
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Texten, Tredje Artikeln,
Fårejiållning.
Om KalleHens Nåd
.

,

dels nodvandighet,

/kaffenhet,
tagas.

hvarvid vi vilje vifa.i:o

förklaia defs be-

2:0

3:0 huru dcn famma bor

emot-

I. Del en.
5. Nodvåndigheren bevifes x:o af DofL
Lutheri ord i forklaringen ffag trqr at jag
icke af mit egit &c.
Hår vifes at åndamälec
;

af vlr vandel år

at

genom

trona

komma til

Je-

fum och blifva ifalig genom honom. Men dertil
kunne vi icke komma af ots tjelfve.
§. 6. Det bevifes vidare af vår tfora blindhet i alla andeliga mål.
1 Cor. 2: 14- En
blind kan aldrig folja vagen, om hän ej horer någons roll, fom vandrar for honom,
och därmed leder honom eller ock tager honom vid handen. Detca lämpns på tyndaren.
§.
7. Åfven af vär viljas djupa forderf.

Jer.

Rom. 7: 23> 24g.
§.
Deraf gifves formaning til fyndare, at
lin
kottliga
fåkerhet Hoppa oron och hjerej i
til,
ta
utan hlldre med bekymmer lyfna til
om de icke hora Jetu och hans Andas kaliande roft i det läfta eller predikade order.
11. Del en.
§. 9. Betkrifves kallelten i gemen af Ittkik
liga den heliga Skrifts taleiått och i anled17: 9.

,

ning af dem definieras.

f.'

x®.
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10. Förklarar huru ordet kalla tages i
§.
tveggehanda bemårkelfe, neml. injleränktnre, 11
at dårmed allenall beteknas Guds bemodande,
eller vidfirdktare, då oet åfven innefattar Ijelfva anammandet af kalkl.en, fälom Romu B.'
3®. hvilket forklaras..
§. 11. Vifar huru den famma ar 1:0 medelbarlig, faft den ftundom fker pa et befynnerligt
iått och vid aldeles ovåntade ulfållen» Ap, G.
9: 3- &c-

-§.
§.
§.

Alfvarlig.
13. 3:0 Ganfka kraftig.
14. 4:0 Allmannelig, hvilket alt utfores.
12. 2:0

Predikari 3;dje

§. §.

6. 7.

I. Delen.
15. Så kraftig och alfvarlig lom denna
kallellen ar, lå vårkar den dock icke genom
nagot allmakts tvång, uran ankommer det dårpå huru den emottages. Match. 22: 14. Luc.
14: 18. 24.
0. 16. Dartil horer 1:0 at vi icke fly for
de tilfällen då vi varda bjudne, och gomme
ofs for bjudaren. Pl. 58: 5. Jer. 17:23. Hei.
ofs dar Guds ord pre12: 2. uran infinne
dikas. Ap. G, io; 33. och ranlake fjelfve
i Skrifterna. Joh. 5; 39. Ap. G. 17: 11.
§.

§. 17» 2.*0 At vi låne vara oron och eftertanka, icke fom Stephani Åhorare. Ap. G. 7.
57. utan iom Lydia Cap. 16: 14.

§•

18."

•&

(
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)

&

3-° Betrakta den i vire hjerta. Lnc.
a: 19. Cap. 11: 28.
§. 19. 4:0 Lyda kallelfen til uplylhing i forftånder. 1 Thef. 2: 13.; och en fan omvändelfe i viljan. Eph. 4: i 3 2, 3 5 4.
§.

ig.

Tiliä mp n i ng.
§. 20. Foreftäller en fråga på åhörarenas
lamvete infor Gud, om de blifvit kallade eller
icke? den de måfte befvara med ja.
§. 21. Anftäller en pröfning huru de annammat den famma och granlkas efter åhora-

rens olika tilftånd.

Vilar åfventyret forfakre, formanar
låta nåden leda lig, och upmuntrar
de trogne at le på fin kallelle. 1 Cor. 1: 26.
§. 22.

npvåkte
2

Per.

at

1: 10:

11.

Tionde Predikan.

Ingängen.
Det är ofelbart en altfår olyklig belågenliet, fom vi alla a£ naturen åro ftadde uti,
emedan Apoftelen Paulus i Cor. 2: 14. fåger
at dm naturliga mdmiifltan
dömas, det år
mannifltan utom näden, utom Guds Andas
invlrtes uplylning med alt lit fornuft och alla
§. i

-

-

lårdoms infikter fornimmer intet, kånner ej
med ofvertygelfe de dyra och himmelflca fanningar.

0. 2. Det nekas ej, at en opånyttfod eller af
nåden icke fatud minniflu kan åga et ftädadt
vctt

268
och många infikter. Det nekas ej at etl
fadan äfven kan vara på et Hillorilkt fåtc
uaderrSttad af Guds ord och andra fkrifter,
om många Gudomliga lanningar, och vai lyfa
af myckcn urlkillning och ISrdom i denna delen, och det ofta utan at hyla några egenteliga tvifvelsmål om de Gudomliga lanningar.
§. 3. Men med alt detta heter det, at de
fornimma inter, M%g]ah vil imet eraottaga uplyfning dåruri, kan i fit naturliga och oupvåkta tilftänd in f:et begripa det, ty hon Sr blind
ochfer intet. Wilh. 5: 6,7. 2 Cor. 4; 4 Eph. 4: 18.
f. 4. Vi aro alla vandrings-man fom loka lykfa»
ligheten, denfinnes ej annorftädes Ini foreningen
med Gud; taen ackl vlgen Sr ganlka vidllam
och forborgad lor alt förnuft, om ej et högre
ljus far leda ols. Dlrföre lå gå ock fl många
tulende förlorade.
På det denna oboteliga
olycka ej måtte drabba Eder mine Shkade Ahorare, bör jag heratta eder at vi hafve (Gud
väre lof få vift!)
et faji
2 Pet. 1:19.
Men i kunnen icke det fjelfva, darlore beder
jag med Paulo Eph. x; 17, ig. Hm allena formår gora det genom fin Anda- men huru harmed tilgår har jag juft i dag tankt forklara &c.
vett

%

-

-

Texten, Tredje Artikeln i
Tron, ifr. Job. 1: 9.

Forejlållning

ApoftoUlka

,

Vi tanke i dag forklara uplyfningen, fom as?
den Heiiga Andas andra nådeverkan vid
vår-

<£.:'■
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vår omvåndelfe 5 och darvid i;o vifa delä
belkaffenhet 2:0 defs vålfignade virkaa.
§.

I, Del en.
5. Uplyfningen belkrifves korteligen och

§. g- 3-'dje Predifcan ifrån borjan»
6. Vilar nödvåndigheten af en fådan uplyfning, lom redan les af det fom lades i ingången; dårnåft af fjelfva order uplyfning. lom
forut fåtter en blindhet och okuirnigher. Se
litet längre fram i famma
Vidare bevifes at
vi verkeligen aro fådane, af vår naturliga
okunnighet om vägen och medlen til vår lyckfalighet 3 hvaruti den Heliga Skrift inllammer,
Eph. 4: 18, Cap. 5: 8. (i at vi målte klaga: vårt fnrnuft &c. N. 232: v. 2. Svenfk.
Pf. b. Skole vi da icke i tid och evighet blifva i morkrer och alt hopp om vår råddning
ej vara ute, fä blifver uplyfningen oumgån-

forklaras,
§.

gelig.
§. 7. Hufvud-orfaken och uphofvet til denna uplyfning ir den Trecnige Gudcn, Fadren,

Joh.

Jac.

1;

17.

Eph, 11.17

>

18.

Soncii

Cap. g; 22. Cap, 9; 5. Den
Heliga Hilda, joh.' 16; 13. Cap. 14: 26,
jåmf. Eph. 1; 17. i anfeende hvartil den i fynnerhet tilraknas den Heliga Hilda 1 Cor, T2*
4, 7§. g. ‘Perfonen, fom
uplyfes, ar mannilkani
gemen. Gud vil uplyfa alla.
Joh. i: 9,
1 Tim, 2: 4, men uplyfningen emottages ej
af alla. Job. 3; 19. Cap. i; io> il, utan al1;

9.

Hotn. F Voi. VH. St. 3.
,

T

le-
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lenaft af dein, fom e] fiendteligen emotftä det
hunmelfka ljufets värkan pä fin fj§i, uran låta
Guds Anda upvacka fig Eph. 5; 14. En få~
ker fyndare kan väl genom Guds ords hörande och läfande äfven fä någon kunfkap om andeliga ting, men den bliiver blott Hiftorilk
och kallas morker i Bibeln, fä länge den icke
värkar forändring i hjertat. 1 Job. 2: 11,3,4. §. 8»
§. 9. Det rätta uplyfnings medlet år Guds
ord. Pf. n 9: 105. 2 Petr. 1: 19. Lagen
Evan*
Ordfp, 6: 23. Ff. 19: 9. ie famma
gelium fom vitnar om Jefum Joh. 5: 39. och
förhårjigar honom, Cap. 16: 14. fäatdemlyfer
evangelii ljus af Chrifti klarhet. 2. Cor. 4: 4 ibid.
,

IL Delen.
10. Vi hafve i forra delen betraktat uplylningen, flfom värkad af Gud igenom ordet i snännifkornes forftånd. Nu vllje vi til*
fe hvad forlndringar den Iftadkommer hos
rnannilkorna. Det forra kallas en illumimtio intranjitiva. Det fenare tranjitiva.
0. ii. Hos dem, fom lata upvacka fig genom
ropande roften i deras fjål, upkomma ej
§.

på engång, utan efter hand, vålfignade värkningar: vo witåzv fårflåndet, fjålens förfta huf*
vud-formogenhet, uplyft, at på et lifligt Ott
kanna Gud och hans Gudemliga egenfkaper
fanit alla andra Gudomliga fanningar, hvarvid
de fornSmfta vår Tros-fanningar kunna empha.
tice upråknas, utaf hvilka fjålen håmtar ijus och
kånnedom.
§.

13.
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fynnerhet leder denna uplyfningen
uprigtig och kraftig kånnedom af tvenna
de aldravigtigaftc fanningar pä lalighets vagen,
nemligen vårt egit djupa forderf och Jefu of*
verfvinneliga kärlek, i Tim, i:.15,16. Eph.
$.

til

12,

en

3‘ 18. 19*
§. 13. aio

Varkar denna uplyfningen inner*
lig ofvertygelfe om de uppenbarade fanningar*
t. e. om Chrifti Pedon, Matth. 16*. 16. om

upftandelfen. Jobs 19: 25, 26. få
na fäga: Jag vei på hmm jag tror.

at de kun*

et alfvarligt bemodande at komma genom omvaftdeHen ifraiv
fit fordomliga tilftiind til en lyckfalig forening
med fin Gud, genom trona, da morgonltjernan
jefus upgår iljalen. 2 Pet, is 19. Job. 6: 45»
§, 15. Men uplyfningen ftannar ej i om*
vändelien; den växer i helgelfen. Här gå da
Colk 3; iö. och
trogne ifrln ljus til Ijus.
dtnna' uplyfningen fortllttes otelbart in uti den
lålla evighaten.
Ti ltd mp n in g e n.
§, 16. Valfignade Åhårare! Guds dyra ords
ljus iårelvicke halva felat eder, J hafven fjelfve Guds ord, det harliga ljufet, i edrä hln*
der; Sr det ickc ofta edei' alfvarligen forcftSldt? Profven då huru i anvsndt det!
§. 17. Irtneliåller en beftraffhirVg hucu Ijufet
VanvardaSi ja af månge med illvflja fonnorkas
och begabbas,
$» 1$»
T2
§,

14. Den varkar ock 3:0
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§.

ta

ig. En

formaning tii upvakte

Ijufec uplyla och

varma

fig til

en

at

låta det*

lann

ora*

vånddle.
§. 19. En upinuntran til de trogne, at dageligen fly morkret och våxa til genom Gudä
Anda nti detta Ijufet.
fom hår hafva
§ 20. Troftar de trogne,
många morka ftunder, med liopp om et fullkoinligt Ijäs i himmelen af Jcfu klarhet. Amein

Elofte Predikan.
1. Man kan aldrig tilfylleft beklag»fig ofver
den ftora och naftan ailmanna bekymmers-loshet

om det eviga väl hår ibland ofs midt nti Chriftenheten, Man ffågar icke efter fin falighet,
ma n tager icke vara på den Heliga Andas
värkningar hos fig fjelf eller andre, an mindre loker maa med alfvare at göra fin ut-

kårelfe vifs.

'§. 2. En del blifver man varfe helt blindt
foriita fig på Gods allmånna godher, genom hvilken de under fit gröffta fjelfsvåld och
lafternas tygellöfa mbrått hoppas faligheten.
fl. 3. Andre åter bygga fit hopp på ljelfdiktade vågar til himmelen, och trofta fig
antingen med fin urvårtes ftjffa vandel, eller
med en och annan lyfande god gårning, den
de helt egcnkårt jåmnfora med andras fel, dem
de aitid fe på den ivartafte fidan och i grund
därafpredika en bedrågelig frid for fit famvete.
§. 4. En del åter gifves, ionrgöra fin {amvctsråkning klar genom fina utvårtes regelbund-03

C
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Gudagrighcts ofningar m. m. fa at de aldrig med altvarc fråga: hvad (kai jaggora?
§. 5. Och fådant. vore icke underljgt, om
hvars och ens blotta iörnuft vore deis vågviiare, eller orn falighets vagen i var Heliga
Bibel vore genomsgaror, och likndfer (a bortblandad, at maa cj [1 lltt kuade fä rätt pl
den fatnma; men at tro et lif efter dcttaj at
arkanne uppenbarcllens fanning; at låfa dår:
litan en varder fodd på nyt f kan hän icke ingå
i Guds rike och ändock hvarkcn fråga efter
haru den bör ilce, eller underloka om den
fkett hos dcm eller icke ; det år i mit tycke
et fynbart tecken til en ifor morkfens magt
ibland ofs. Ack! har fitra i dag rainge fadane olyklige, och det grämer mig uti mi?
innerfta, at hvarken jag eller minä Embetsbroder med alla vara predikningar af Guds
ord, värit i ftånd at fiå deffa bedrageliga ftyltor madan deras artnar.
At hjelpa hälft någon
af defla uflingar til ratta, år hufvud-affikten
med mit arbete, då jag tånker foreftaila den hogft
vigtiga Artikeln om nya födelfen. Aldra mildalle Herre Jefu Chrifte! låt da dit dyra ord
uti min fvaga mun vara et välfignadt ragn pl
denna torra jord, at engång goi-a den rätt blrande. Hor ofs! Fader &c.
na

,

,

Texten, den Tredje Artikeln.
Forejlållning.
Genom Guds nåd och efter hnns Heliga ords
anvisning har jag i dag tankt förklara det
anT 3
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angellgnafte i vår falighets ordning, mja
x:o huru
Jodel/en hvarvid vi viljc mårka hvad
for*
den af Gud blifver vårkad 2:0
andringar den hos ols åftadkommer.

1. Dekn.
§. 6. Beråftar huru nyafodellen tages i flera
faemårkelfer.
§. 7. Gifver en beikrifning pl nyafödelfen
i defs egenteliga mening.
§. 8. Bevifar dels nodvåndighet.
§, 9, jtårklarar huru den år icke tnSnni*
fkans utan den Treenige Gudens, och tlJlåmp«ings-vis den Helige Andes vårk.
§. 10, Huru vi fodas på nytt egenteligen
genom Evangelii ord, hvarvid dock Lagen torut
har bordt beviia fin vårkan.
§. ii. Utreder huru den beflår i et fjälcns
afvSndande ifrån det onda til Gud och det fom
honom ar hchagligt: hvilket alt fsrklaras i
den 9 § af tredje Predikan,

11. Velen
§.
12. Denna Nya fådeife vaikar hos
ols en fann omvande'fe> hvartil hora tvennc
hufvudfakeliga ltycken, nemligen ea hjertelig
forg åfver fynden och en lefvande tro pa
Chriftum; hvilket bevifes och forklaras.
§.' 13, Beikrifver fynda-forgen, fåfom virkaa af -Lagen mcn uphojd af Evwgelkw
maå
,

*
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mcd hvad dervid tildrager fig uti forftändet
och viljan.
§. 14. Huru denna forgen irolika hos mSnnifkorna uti omvandellen, få vai i anfeende
til tiden, fom den lamma vanr, fom ock til defs
olika grader- dock-bor den hos alla, loni omvånda fig, vara 1:0 uprikrig 2:0 hjertelig 3:0
föiknippad med en redelig ftyggelle, ej allenaft för flraffet uran ock for ijelfva fyndcn.
15, Forklarar den mårkeliga fkillnad»
§
fom år emellan en blott Lagi(k iorg och den
Evangclilka, och vifes at den forra Sr ,til
märvnilkans (anna omvånddfe aldeles odugelig.
4

Se alt dctra

§.

10.

Vifar huru denna forgens fmartefulla kånning vå! (urgår uti tron och rattfårdiggorelfen, men blitver dock qvar til fin grund
i helgelfen, at håila' de trogne ien fann odmjukhet och at drifva dem til et dagligt ornfattande af fin Fralfare.
§. 17. Det andra ftycket fom horer til omvlndellen år Tron, hvarvid det ordcts mingfalldiga bemårkeller upråknas.
§. 18- Bevifar defs nödvåndighet uti om*
våndellen.
§« 19. Befkrifver defs råcta art och befkaffcnhet, och uplyfer den i fynnerhet af Joh.
§.

16.

-

15.

Fork-larar Trones trenne hufvmd-dclar»
Kunjkapm bifalkt och fortrqftan. §. 11.
T 4
Til'
§.

20.

,

3S-
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<g.

T iti dm p n i n g en.
§• 21.
Anbefdler en noga profning hos
Åh: irarena, om denna ftora forändring fkett
hos dcm eller icke, och at de underfoka,
hvareft och pä hvad tid af deras lefnad den
for fig gått- ry den kan aldrig fke ovetterligen hos någon. Har den ej Ikett, få formanas de at nu ftrsxr gifva fig under Guds An»
dasledande, och at gora det alfvarligen.
§. 23. Om de någon-tid blifvit ratt omvande5 anmodas da hjerteligen at underfoka, om
de annu M i troae, 2 Cor. 13: 5. hvilket de
fakraft finna deraf, om da hafva en uprigtig
ftyggelfe for ali fynd, och en redelig karlek
tii fin Fralfare och haos bud. Hvar få icke
arj få betank, o männifka! hvaraf
tuTallen äft,
Upp. B. 2: 5§, 33. De trogne formanas til fiåndaktighet

och dagelig blttrings-mfning.

To LF TE PrEDIKAN,
Ingangen.
§. 1. Ef» 55; 1,2.
trar Herren Gud alla

Så innerligen upnnlnnodtrångde fyndare, til
den ofortjente nådens annammande i Chrifio.
§., 2. Dcfle ord forkhra i;o under flere liknelfer denna nädcns dyrbara vårde, dl den kallaa varten för, den torftige brod och mjolk
for den hungrige och vin for den bedrofvade,
istut bsteknar i fynnerhet en arm fyndares frifå«
,

(

377

).

&

fåjelfe ifrån fynden och defs ftraff,’och Jefu råttfårdighets tilråknande.
§. 3. 2:0 Befkrifver Herren med ftort eftenryck, huru denna nåden icke gifves åt nägon for betalning, eller for egen dygd, uran for
inter och uran penningar, blott ap nide, ehuru
manniflcorne i lit naturliga Högmod haldre ville tilbyta dg denlamma for nagon flags egen
rittfärdighet eller fortjenft.
§. 4 3:0 At denna nådens tilbjudande på Guds
lida år allmånt for ftorre och mindre, åldre och
yngre fyndare; ty det heter alle, ja ock nådens föraktare, lom omtalas <\ 23 men på
månnilkans fida ej kommer andre til gagns,
an andeligen hungrige torftige och bedrofvade fjllar, fom med trones hand emottaga och
fig tillågna den tilbudna nåden.
§. 5. 4:0 At denna nåden medforer en mångfalldig lyckfalighet: få Jkal eder fjäl fet iJarda
i vdltufl det Sr i lälihet i tid och evigher.
§. 6. Med denna upmuntran vander jag mig
til eder, mine Ahorare, idag: kommer &c. Vx
hafve forr befkrifvit, huru Gud genom fin
Anda foker bereda månniÖco-hjertat til nådens
etnottagande; nu tånker jag i dag lika fom
upduki derta Herrans rika nåde-bord, lom Ir
upfyldt med alla flags falighcts råfter och krafriga forfrilkningar, fom innefattas i det mårkeliga ordet rdttfärdiggörelfe, och bjuda eder,
i den Treenige och högft vålgorande Gudens
famt eder Fråilares Jefu namn, at i dag kom}

,

T 5

ma
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ma och Sta och dricka hlraf, at eder fjå 1 mj
fet varda af denna himmelfka vålluft. Ålfkelige Åhorare! huru kommer det til at jag fer
mänge af eder ftå och befinna fig gå i råd
med gamle Adam och verlden, och borja dra.
ga fig tilbaka ? Ack J Hvi Idggen i ut &c.
Jefus lje!f befaller ju; Matth, 6:33. Söker forfl
&c. Kommer dl alle nåd-fökande, at vederqvåc*
ka eder i dag vid detta af Herranom Jefu
til redda falighets bordet, och ucrufta fjelf, Du
trogne FrlHarCj dit ringa lånninge-bud med
nåd och visdom at dervid vara en trogen och
fnall fkaffare å dina vlgnar. Fader vår &c.
,

Texten, Tredje Ardkeln.
F Sr efiä llning.

fjfag tdnher i dag genom Gnds näd fårefldlta
åen hogt vigtiga Ldran om Råttjärdiggorel-

fin.

Demia Artikeln finnes afhandladi §, 2. 3=dje
Predikan, ehuru ordningen blifver

§.

något fårlndrad.
7. Har forklaras och befkrifves fårft fjelf-

va rättfårdiggorelfen hvilken befkrifning uplytes och bevifes af fiere fpråk.
§. 8. Til nlrtmre uplyfning i målet forkla»
ras flrfkildt i;o den råctflrdig-gorande Perlonen: den Treeniga Guden, ioni Ir fjelf Ska.
päre, Lagftiftare och Doraare.
9. Hlr markes 2to grnnden til vår rittflrdiggareifa jpå Guds fida, hans eviga nåd
,

och

«■
*

(
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)

c h forbarmande, fom uptänkte och ucfårde

jadet til vår raddning.
At

grunden eller domfkälet pa
vår fida til rattfardiggårdfan, är Chrifti lidande och tilfylleftgorelfe på vara vågmr, men
jngalunda vår egen ftorre eller min-Jrc rått§.

10. 3,0

färdighet.
§.

xi,

digad, är
den.

4 :0 At Perfonen, fom blifvcr rätsfår.
en arm fyndare, fom fortjenr do-

13. 5:0 Ordnlngen, at en fyndare måfie
genoin Guds drifc leda % til fan

hafva Utit

och lefvande

tro

på fin Frälfare

Jefum.

13. 6to Forklaras rättfårdiggorelfen til
fin hefkaffenhet, fäfom et domftols goromål,
hvarefi: en hjertat ranfakande Gud fitter Domare. Hans heliga oforänderliga ord i Lagen
och Fvangelio år doms- rärtefnåret. En fattig
fyndare, fom genom trona tagit fin tilflykt;
ti! Jelum, är den for domen ftålde perfonen;
Djetvulcn forefiälles i Skriften, Hiobs 1; och
Upp, B. 13: 10. fåfom de trognas åklagare;
Jefus Chriftus fåfom vår Advocat och fårfvarare.

j

Joh. 2:

1.

14. Utflaget innehålkr, at {yndaren ar
fri från finaiynder, få mlnga och ftora
de ock ma vara. 3:0 År han ,fullkomligen
helig och råttfärdig i Guds åiyn, 3:0 Sr Kan
befriad ifrän air ftraff for fina r. många fynder
4;o Forklaras han herlttigad til et vålfignat bar0,

i:o

na-
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nafkap hos Gud

}

och ali deraf flytande fa-

lighet.
15. 7:0 Åndteligen mårke vi några flrfkilegenlkaper, fom finnas uti rättfardiggorelfen,
{Koni 1:0 at då kallelle, uplylning och nya
fodeife af Guds Anda vårkas efter hand Iker
denna j et ognablick, juft da lyndaren med
trona omfattar och fig tillagnar Jelu fårfoning.
2:0 At rättfardiggorelfen hafver aldeles inga
grader, uran en fullkomlig befrielfc. Ingen mer
och ingen mindre råtcfårdigad gifves/utan anringen aldeles fri eller aldeles bunden fom vifes
få vai af biblilka fprak, fom af dels egen na*
tur. 3:0 At den varat olörandrad få långc männifkan ej affaller ifrån tron; men forloras altid
tillika med den lamma. Hei. 18: 26, 27*
§.

ta

,

;

Til Id mp n i ng.
0. 16. Mine Åhorare! hvad fågen i nu hårtil Hafver dock detta lyckfaliga ognablick
redan traffat eder? Da bor jag bepriia edcr
?

fålle.

Pf.

32: 1, 2-

i7- Men i torden fvara mig : huru fkole
vi der veta, emedan det fker hos Gud ? Jag
vii underråtta eder, at i af tre proffkolen forviffa eder harotti; ty bevareofs Gud ifrån at vara i
ovifshet om denna fak! 1:0 fkolen i veta det
derafl, om den lefvande tron finnes hos eder;
bafven i den, få åren i ock råttfårdige gjorde,
och tvärtom. 2:0 låter Gud ingalunda fine
näd-fokande bam aldeles vara i ovifshet hlr§

om,

<®>
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(

)

&

o m, utan vederqvecker deras Ijål med lie hugIvalande (var; dina lynder aro forlåtne, Match.

g: 2. hvarvid likval alla glädje-roreller, hvilka
i kallelien och forfh upvlckellen mårkas, ej
fa tagas för lakra klnneteken, och 3:0 om i
mårkcn råttfårdiggorelfens varkningar hos eder,
a t ftyggas vid lynden och hilla Guds bud.
§. 18. Saknas delfe prof, la ftar det illa tik
Vanden då i Jefu namn om, loken genom en
odmjuk lynda-lorg och lefvande tro, men e]
genom egen rlttfardighet, denna ofortjente niden.
§. 19. J, Guds barn, troften eder dageligen
med detta eder af Jelu Ikankte fri-bref. Forvaren det vai genom tro och helgclle, at i
mltten halva det hos eder i den dyra dodsllunden och konna pa domedagen upvifa det
for ali verldenes domare, då hän ofelbart igenkanner det, fålom teknadt med fit egit blod,
och vil fora eder, med alla andra lina vålfignade
barn, i råttfårdighetenes eviga boningar. Amen.

Trettonde Predikan.
Ingången.
§. i. De Påfvifka befkylla vår Evangelifka
Tros bekånnare ganfka orått derfore, at vi
fordomme goda gårningar, iom likvSl böra vara
lå ofkiljaktiga
en rått Chriftendom, lom
fkuggan ifrån
emedan vi allenaft
utflute dem ifrån rårrOrdiggorelfen, låiom en
förtjenande orfak men dåremot alfvarligen
fordre dem uti helgelfen.
0. jj.
,
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det ar icke allenaft de,

fom för§. 3. Men
vånda dcnna vigtiga låran \ vi hafve beklagelU
gen alt for många midt iblarid ofs, fom bon>
grumla Guds ords rena kiila i detta lårollycket emcdan en del, då de folja fina luftar i
allahanda flags lafter, trofta fig dårmed, at go.
da gårningar andock ej kunna gora dem ialige,
då likväl tufende vitnesbord kunna anforas
af Guds ord, at onda gårningar fordomma,
§. 3. Andre åter, under llrans ftorfta renhet
kunna aldrig formås at flcilja fina cgna ufla go*
da gårningar ifrån fin råttfårdiggorelle, och at
kalla fig, falom forbannade lyndare for fin Forbarmares fotter, utan loka, at med dem, ehuru til fin hela grund orene och oduglige, lap*.
pa ihop något lynda‘tåcke at fkyla fin garale
Adam medj for at gora fig granna i Guds
ålynj och man mä predika for dem, lä mycket man vil om båttring tro, råttjdrdiggörelfe och hclgelfe, la tror den ene fig blifva renj
under en tygellos lafternas utofning, for FräHa,

rens fortjenll, och den andre fig vai kunna
bellå for Gud uti denna fin forgylta ftyggelie.
§. 4. Hvad ftår då at gora? Gud i himme*
len vet.
Sådane vilfarande ullingar behofde
Vili hjdp, om de llode at hjelpas. Det åf

arbeta utan hopp om någon nytta.
dock, i aftållige! eder kan in huipet
Jag tånker i dag i Jefu namn forklaeder Låran om helgellen och goda gåroch bygga den på Guds ords olvikeli*

tungt at

Horer
varda.
ra for
ningar

grund.
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noga akt deruppå. Måtc* hsn«
da, at fanningen, genom Guds Anda, flnge trän-*
ga fig i eder fjål och fordrifva derlfrän villfarellens morker, at iej måtte gl ville om la-*
ligheten. Styr mig, o eviga kärlek, genom din
nad! Lat din lanning upklarna genom min
mun, och gif näd at forellilla den med ef*
tertryck, at den må halva en ingång i niine
åhorares hjertan. Fader vår &c.

grund. Gifver

Texten, Tredje Artikeln.

Forejlällning.
Vi vilje, genom Guds nåd a i dag forklara
den femte Guds Andas nadevårkan, neml.
den rattfårdiggjorde fyndarens helgeHe.
Detta åmnet finnes aftiandladt i tredje Pre»
dikans 13. §.
§. 5. Belkrifver helgellcn och forklarar or.
den helgelle och fornyelle utur den Heliga
Skrifr.
0. 6. Bevilar defs nodvandighet 1:0 deraf at
vi i nya fodelfen fatt et andeligt lif, och det
kan ej vara utan varklamhet, 2-0 emedan vi
genom trona åro komne uti en nåra forening
med Gud, kan han ej annat an meddela hog
och formåga at vandra i helighet, och vi viplågga ols at framfor alt tåckas honom 3:0
Emedan Chriftus Sr dod för ofs och vi i nya
fodehen, genom hans d6d Iro dode fyndena
iå bor ols eck lefva honom, 2 Cor. 5: 15.
Roni»
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Rom.

befaldr.

6:4.

4:0 ar

3 Mol. B.

den

utom

defs ovilkorligau

i

Petr. 1: 15, 16»
Tcf. 4: 3. Tit. ,2: 14. 5:0 emedan urakclåtandet deraf nodvåndigt llonar i evigt forderf Gal. 5; 19, 20, 21.
§. 7. Bevifar at den Treenige Guden allena
ir helgellens uphofsman.
§. 8. Vifar huru den lamma vårkas hos månnilkan, i blda Ijalens fårmogenheter, åfven
i kroppcn och de finliga foreltällningar och begår: hvarvid åfven bor iqrklaras huru hon,
£om i alt det foregående forhållit fig pasfivej
blifver hår åfven i fin frihet med-vårkande.
§. 9. Upråknar medlen genom hvilka helgelfen vårkas; 1:0 Guds ord, Lagen, ej iom var19; 2.

1

kande, utan forn et rättefnore, men Evangelium
fåfom lifgifvande. 2:0 Sactamenterna. 3:0 En
flitig bon, 4:0 en Chriftlig vaklämhet.
§. 10. Denna helgelte bor vara uprigtig och
alfvarlig i alt, faft har ofullkomlig.
§. 11. Utofningen af defina helgelfe komftier egenteligen under narun af goda glrningar, emedan de aro ofverensftåmmande med
Guds Lag.

Iro antingen invärtes eller. utvdroch hvardera forklarns.
§. I3> De trogne böra altid tilvlxa i det
goda.
§,
14. Ånteligen anmårke vi til flut, for
Guds barn til troft, at Gud helt vift lofvat i
§.

12.

De

tes,

o

11a-

-®

1

c
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3

nlder lona dem for fina gårningar, faft-ingalunda fåiom förtjenft. Pf. u 2: i. &c. Pf.
119: Ij 2. Ef 3; 10. Matrh. 5. 13.

Tilldmpning
§. 15- AnftSller et alfvarligt prof om lyndaren fatt lif i Chrifto, och fåledes blifvit fkickeljg til helgelle eller icke, hvarpå upråknas
flere prof; faknas det, få år fåfångt at vSnta
lif och varkningar. af den doda. Joh. 3: 6.
Matth. 7: 18.
§. 16. Formanar derit til en fan bSttring
och
omvåndelfc, genom trona på Jefum, hvarigenom de ympas uti honom, få lif och blifva
goda trån, famt då börja at blra goda frukter.
.

Joh.

15: 5.

foreftalles deras troghet i
vai fått lif i nya fodelfen,
hafven
J
och luit til Herraus Lag, men huru Ivaga och
ofullkomliga åro icke edra goda garningar,
få at i fän ofta klaga med Paulo, Rom. 7: 23j
24. och med falig D. Spegel N:o 173. v. 3,
4, 5. Sv. Pfalmb. Farer efter helgelie Ebr. 12:
14. Hår upkommer en flrid, Gal. 5; 17, Rom.
8 -. 13. Fullborden derfore helgelfen i Guds
rådhåga. 2 Cor. 7: j: åfven under korfer,
Ebr. 12: xo; i alla ftånd, ty Gud Jönar det
af nåde, Col, 3; 23> 24. Men Herren fåroke
eder
med ali hans helgon 1 Teff. 3:
§.

17. De trogne

det goda.

-

-

-

12: 13.

lkm. F. Voi VII, St. 3.

U

Fjor.-
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Fjortonde Predikan.

Ingången.
Sedän jag, välfignade Ähorare! fidfl forklarade for cder de trognas belgelfe, (aioin
Fuller redlig och aifvarlig, men tillika ofullkomlig bor jag i dag fagna Guds barn dermcd,
at den engång fkal blifva fullkomlig i de dödas upltåndelfe och det cviga lifvet, iom f. D.
Luther iager 1 fin ftörrc Cateches; fe borjan
af §. 15. tredje Predikan.
5. 2. Det famma fyftar Apoilelen Paulus på,
I Cor. 13: g, 12, få at då tron och hoppet
Itervlnda, vånder kårleken, iom år hufvudiuraman af helgelfen, aldrig åter.
§. 3. Det iamma befiyrkes vidare af Pauli
i.

,

ISngtan efter befrielie ifrån denna lyndakroppen genom doden Rom. 7: 24 och af
Joh. viishet deronij at hän i de dödas upftåndelfe flculle blifva Gudi lik, d. å. återfå fullkomligen det forlorade Guds belåte. 1 Joh.
3: 2- forn beftod i Vishet> helighet och rattfårdigher.
§. 4. Dentia fullkomliga helgelfe börjas i»\.
hos de trogne i dodsftunden Luc. 23: 43.
hvareft Paradis ofelbart beteknar en fullkomlig befrielfe, ej allenaft från ftraffets Utan ock
fyndens onda, hvilketiCap. 16:22 kallas Abrahams
fkote, och fullkomnas i de dodas upltåndelie,
§. 5. For at då gora eder, i trogne Guds
barn! redan här i jåmmerdalen glade i hoppet,
,

•ra*

C
otti

s8?

denna ftorä befrielfe,

)

mtintre

i eder

van*

tfring til evigheten och tålige i åedråfvelferney
äfVen ofver eder egen fvaghet Rom, 12: I2v
vii jag forklarä for eder de fifta orden i den
Apoftoli(ka rron: köttjens upflåndelfe och evinherligt tif. Men om de rätt fkola fattas, och
hvardera grundeligcn kinnas kråfja de hvardera fin fårfkilta afhandling.
%

§. 6* Men ä i fikrö verldenes barn! hår år
hågot i hogfta matto viktigt, årVen for eder
at mårka til eder råddning;
Sofven då icke
bort denna flilrtd j flofen den rcke bort på lika
fått, forn de rtiånga forflutna. Ha Vet om icke dert kan vara for någon den fiib irinari
döden och evigheten upflukar eder? Vålfigfta ofs öeh hjelp ols, o Fader vår &c.

FSfeJlåtining.
Den dyfa liiran om de dödas upftåndelje, HvarVid vi i:o vilje bevifa deis vilshet. 2;oDefs
belkaffenhet, la längt {om deraf kan varå
öls uppenbäradr»

1. Delefit
Forkiatar hvad väre äldre tros bekänforftå med kottfens upflåndelfe, Kött
betyder i {venlkan en flags föda for männi{korj fe D. Luth. ftorre Cateches hlrofver.
Taleflfret är biblifkt 1 Mofi B. 6: 3* Cap. 3:
6. &Ci hvarert det beteknar månnilkarts djupä
ferderf genom {ynda fallet uti ällahanda flags
fin*
Ui
$.

nflre

7.
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finliga begSr ; men

i Job. x: 14. betyder
vårkelig månnilka; ty 11 brukade de
Ebreer at kalla mlnnifkan for at fkilja hennc
fran Andarna, och Nya Teffamentets Skribcnter hafva i det ftället brukac det
egcnteliga ordet
och Lätinerna derefter ordct caro,
lom dock efter fvånlka fpråkets art bor beta,
icke köttlens, utan vara kroppars upltåndelfe
ifrån de döda.
§• 8. Vilar vikten af denna vår tros Artikel, af denna fannings natur och inflytandc på
hela vär lefnad och at j Cor. 15:19. Den år
dock den ivåralte for förnuftet at fatta och
tro och krlfjer derföre kraftiga bevis.
§. 9- Bevilar at den for en alsmåktig Gud
ar rnöjelig och innehållcr ingen contradi&ion.
§. 10. At denna fats hafver ijalens odödiighet til grund, (ota ar trodd af många vifa
Hedningar, utan uppenbarclLens ljus och hvaraf
de himtat fig hopp om beloning for dygden.
11. Emedan kroppen ar få närä förenad
med Ijälen, och har få ftor dell mlnnilkans
gSrningar, nöje och lidande, få vilar lig billigheten, at kroppen åfven bör deltaga i flratf
der en

,

ech belöning.
§. 12. Men det gör ej tilfylleft at bevila
billigheten af denna hutvud Artikel; dertil
fcrdras en fullkomlig vilshet, och den lokes
fålångt annorlfådes an uri det uppenbarade ordet. Dan. 12: 2. Joh. 5; 28, 29.
Ap. G.

&

C
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)

&

Ap. G. 24: 15. Ac neka denna fanning 5r
flledes ej annat, Sn på en gång neka ali uppenbardlc, och blifva et utfkum af Chriftna,
ib m i gudlåshet vida ofvcrtrSffar både Judar
och Tutkat.

IL Del en.
§, 13. Upftåndelfen belkrifves vara et Guds
allmakts vark at gifva lif åt vara doda kroppar; hvarvid fedan fdrklaras, at allena Gud
år den, (ora decta varkar. Rom. 4: 17. 2 Cor.

K 9. Fadren.
Sgnen

Job.

Job. 5:

6: 39.

Aiida Rom. g: XI.

21.

Cap.

Cor. 4: 14.
25. den Helinä

2

11;

§. 14. Bevifar at alla doda mannilkor både
onda och goda, aro de fom Ikola upvåckas,
Ap. G. 24: 15. Matth. 25: 32. 1 Cor. 15:
22. och få tamma kroppar, Hiobs 19; 26,27.
hvilkejt aldeles inftåramer med Guds lonande
råttfårdlghet 2 Cor. 5; 10. dock dc trognas

forklarade*
§. 15* Uptager hårvid Naturalifternes argumeiuer om omöjligheten håraf och vederlågger dem af förnuftet och- i iynncrhet af uppenbareHen. i Cor. 15: 35-38*
§• 16. Viiår at ehilru upvackelfen ifrån de
duda iker af Gud i et 'cjgnablick, hora dock
hit efter varr begrep, fem farfkilra forråctnihgar.
§• 17.' Forkjarar orfakerna har ti!,' ne mk
til de trognas: haris Icarlek at belona de trogU 3

'

ne

C
ne for det de

29®

)

anammat

fkänkte’ Medlarcn. Rom.

den af hönom den*
4; 2 5. til de ogud,

tktigas: Hans råttfårdigher f Jud, Ep. 14, 15,
s Thef. 1; 7, 8- Se det mafia §. 15: tredje

Predikan,

Ti Hdmpningen^
§. i§. Efter det nu (a år s at alle dode må,
fie upftå, huru olyoklige Iro icke alle ogudak,
tige, fom då (kola utom et obefkrifligit {jålatjval, åfveri tå finliga känflor at emottaga helf-*
yetes plågor ? Olyklige i fom mäfie vakna at
med tamma lemmar umgalla i evighet några
få öfnablick af finliga nojen ! O! at i då vifc
voven oeh vånden om til Herran och aldrig
mera efter denna dag låmnaden eder krop*
lemmar til oråttfärdighetcns vapen.
§. 19. Men huru hugnelig måtre icke
pa Artikel förekomma de trogne, når de tånka pä fin föreftående forlofsning; i fym
perfiet år der» alt for troflelig för alla Jefij
råtta korsdragare, fom med en Hjob-, David.
Paulus m. f. tanka på den förlofsning och klarhct {om de i de dodas upftåndclfe hafva at
vånta den år ock upmuntrande för alle råttfinftrids-mån, at hår fika efter den oforgångehga kronan och derföre halva årerhaU ifrån
alla kötfliga lufiar. 1 Cor. 9: 24,
Femtonpe' Predikan,
,

,

Ingångcn*
§.•

4efö

i<

«jfag lefmr:

$

Jkoten

upmuntfar

oek

kfva..

och bemannar vår
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Jelus, fine ofvcr hans bortgång nedllagne och
lorjande .Lirjungar Joh. 14: 19. De innehälla 2:ne ganlka viktiga fanningar.
§ 2. Jcfus var nu pi vigen at gå i doden
och lata (ig ofFras (ör verldcnes fynder, men
hän liger dock: Jag lefver, f fjdfva doden
til min Guddomliga natur, och til min mandoms idlahe del, nemligen tjåleji, lom aldrig
kan dodas. Jag lefver, tyrnin krop kan aidrig
le forgingeifc, uran fkal upftå hl et evigt lif.
Jag lefver, fålom den rattaj lifgifvaren åt
andcligen dodc och til den eviga doden haftajidc fyndare.
0,3, Mcn fålgden haraf var den: J Ikolen
ock lefva. Detta bereknar bar j;o den ftora
glådje, lom vid vifsheten om Jefu upftåndel»
le Ikulle uplifva dem 2:0 forftas hSr det andeliga iifvet, lom genom rron Ikulle npväckas
hos dem, hvaruti de Ikulle forklaras rittfårdige för Gud, 3:0 i fynnerhet det eviga lifvet.
§. 4. Ordst oek ftår har Ifven med lynner*
fig, eftcrtryck och beteknar 1:0 at utt det for*
ut nimnda Jelu lif ligger ifven den enda
grund-orfaken til de trognas lif. El. 55: 3. hvarfåre hän ock kallas liffens Förlte. Ap». G,
g: 15. 2:0 at deras lålla lif Ikal i mlnga
lar likna deras Frälfares, 1 Joh. 3: 2§. 5. Med delfa trölle-ord vindcr var Jefu*
fig in i dag til alla fina bekymrade barn. Jag
lcfver 3 jag har kimpat, jag har fegrat ofver
U 4
helf-
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helfvetet och doden, jag åtnjuter på min Faders hogra hand den fullkomligafte himmelfka lyckfalighet j men i, mine kare barn, i fkolen ock lefva; jag vil göra cder delaktige af
denna min lalighet. J vandren vai har ånnu
i tåre-dalen, men jag vil homma och taga eder
til mig &c. Joh. 14: 3.
§. 6. J, )e(u varmer, efter vi hafve få hårliga loften, la latom ofs med en helig vordnad,
genom det uppcnbarade ordet, fe in uti denna vår tilkommande hårlighet
for at forgåta
denna verldenes glitrrande grus, och med lå
myckct Horre åtrå efterftråfva denna vår fullkomliga forlolsning; men Herren gifveofs nåd
,

derti!!

Tfcxten, Tredje Artikeln.

Föreftållning.
Vi vilje i dag genom Guds nåd forklara, de
rrognas fullkomliga forlofsning, eller det
eviga lifvet; hvarvid vi mårke 1:0 Ordningen uti hvilken denna forlofsning fker,
2:0 Hvaruti den beftår 3:0 hvart de mSnnilkor andteligen hamna, iom gå mifte om
,

denna lalighet.

{.

f.

Öm

I. Delen.
ordningen hafve vi

at

mårka

tren-

nemifgen forft åt hvilka
denna forlofsning meddeUs, och for det andra huru det lamma fker. Har befvaras nu den
forra frågan af borjan på 16. §.
ne omftåndigheter,

$.

8.

c

V®-
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)

8. Nu mSrke vividare, huru denna *foi>
lolsning fker, eller huru de gode blifva ur»
fkilde ifrån de onde. Det fker forft i doden
men egenteligen genom den ytterfta domen;
hvilken utforligen befkrifves i continuation af

,

famma i6:de

§.

11. Del en.
§.

den.

9. Befkrifver denna forlolsning och bevifar

§. 10. Forklarar vidare huru den beftår uti
befrielfe från alt ondt och uti itnjutande af alt
godt.
§. 11. Huru fjålen vål egenteligen Imakar
denna lyckfalighet, men kroppen åfven ofelbart deltager deruti.
§, 12. Uphojer.den fålor» evigt varande.
§. 13. Vi(ar huru Skriften gifver många anledningar til grader i denna hJ;lighet:n, icke
iåfom förtjenfter utan nådebeloningar for de.
ras trohet
odmjukhet och tilanlod uti helgelfens. vag, dar den pl nytt fodde år medvårkande raed Guds and3. Alt continuation
af lamrna §. 16.
,

,

111. Delen.
§. 14. Foreftilkr angellgenhetcn cch nyttän
deraf, at fe hvarefi de otrogne harana.
§, 15. Iklkrifves deras fafeliga viftelle-ort
Qch bevifes af klara Skriftenes Ipråk.
U 5

■

§.

16.
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16. Anförer vidarc de ftygga bilder, kvartned den i Bibeln afmålas, och huru rike mäntien foreftälles af Chrifto, flfom ropande ifrln
hclfvetct.
§. 17. Upmuntrar at betrakta derta pa nlra
Kali; ty faran Ir nlr, och llrer huru detta
flycket om fordomelfen fkal rltt anvlndas af
trogne och otrogne. Se alt detta mot flutet af
iamma §.
§.

Tiltdmp ning ett.
§. 18- J ogudaktige! feen eder lon i
fjon lom &c. den Ir nlra; domaren ar
doren. Horer hvilken falighet de trogne
va at oryggeligcn hoppas. Hvi viljen
do? vlndcr eder om; ånnu ar tid

den
for
haf.
idå

’

trogne! hvad fynes eder om denna Irekrona? Ir den icke hlrlig ? Lånar det
icke modan at for den foriaka ali verldflig luit
och kampa troiigen til doden, for at undvika
helfvetet och vinna det evjga lifvet? SI vakcr
dl, klmpcn och beden, at i englng mltten fl
j himmelen vara med Herranom altid.
§•

19-

J

Sextonde Predikan.

Ingången.
§. 1. Uti Johannia Ev. boks io;de Cap. foftäller vlr dyrc FrlHare Jefus fig under liknelfe af en god och trogen hcrde, hvilken
med ali flit lamlar fig får och med ytterft»

<&

(

S9o

)

ötnhet »ch omforg värdar dem. Defla far Sro

icke annat än mSnnilkor, dem hän genom nSdemedlen och fin andas nådc-vSrkningar dragcr
tll fin fåra-hjord hvareft hän går dem delaktige af den falighet fom hän forvårfvat; hvilKe til fammantagne kallas i den Heliga Skrift
en Guds jorfamling Ap. G. 20: 28- och Uti
vlr Apoftoiifka tros beklnnelle: en helig och
allmännelig Kyrka och de heligas iamfund.
,

Vi hafve nti Predikan åfver andrt
hury vår
forklarat,
Artikeln
Jefus fåfom Konung forvaltar detta fit rike, och uti foregående predikningar gfver Tredje Artikeln, huru denna forvalming utåfvas af den rStta döravlrdcn, den Heliga Anda, i anfeende til en och
hvar defs ledemnt i fynnerhet* Men låran om
förfamligen i gemen, har redan från åldre tider tilbaka, kömmit i den Chrifina forfamlingep under mångfaldig granfkning och genom
flera villofatler blifvit mycket bortblandad, la at
jag ler mig forbunden, i anledning af vlrTcxt,
gifva eder dSrom et redigt och mcd Guds ord
inftSmmande begrep.
2,

§. 3, Ålfkade Ähorarc J Vi lefve ju alle i den
fynliga forfamlingen och de trogne Sra lemjnar i de heligas famfund, och afbida i hoppet at en gsng fS rSknas bland helgonens antal
i de ytvaldas Foriamling; Imnet ir ju dl
vjrdt ali vår upmSrklamher,

Tex*
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Texten, Tredje Artikeln.
Fåreftälluing.
Hvad vi i gemen böre veto. och tro om Guds
for Jämiing.
§. 4, Förklarar ordet forfamling i gemen,
at det bereknar en famling af månnifkor; men
at det har tagcs for en famling af trogne och
Gudfruktige, fom Lutherus förklarar det i fin
horre cateches; hvaraf fcdan göres en kort
definition, fe början af 17. §.
§. 5. Denna forfamlingens nphofsman el]er Ififtare Sr i gemen den Trecnige Guden.
Fadren, fom gjorde brollop St fin Son och bod
mlnga Matth. 22: 2. Sotien, fom trolofvar fig
med de trogne. 2 Cor. 11; 2. Matth. i6t
18. och den Heliga Anda Eph. 1: 13. 14;
men i fynnerhet tilkommer detta Chrifto fafom defs hufvud. Cap. 5: 23. Defs Konung
Joh. 18: 37- defs herde Hef. 34; 15, 16.
,

fom ganfka dyrt forvafvat fig
G. g: 28. hvarfore lian ock kalAp.
famma
rltta horneften Cap. 4; n,
Forfamlingens
las
ibidem.
aro denna for§. 6. Förklarar hvi Ikä fom
famlingens lemmar, då den ännu år ftridande
och fedan den blifver triumpherande. Den
ftridandes anmårkes vara Skta och oåkta. Se
famma §.
§. y. Befkrifver detta famfondets ftyrelfclagar, hvilka jemnforas med andra riken xs och
famfunds Lagar jfe famma §. fifta momenret.

Joh.
den

10:

11.

§.

8.

C
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§, g. Vifar at vår Frålfare nyttjar den Hcliga Anda til dora-vård och forvaltare, Joh. 10;
3. Cap. 14: 26. Ap. G. 2. Cap. 20: 28.
1 Cor. 12: 17. f e borjan af 17. tf.
§. 9. Nldemedlen, genom hvilka lian på

jordene kallar, forfamlar, uplyfer helgar och
,

når fig behåller och bevarar i en rått tro, aro
Guds heliga ord och de dyra Sacramenterna.
Se foljande af famma §.
§. 10. Forlamlingens tjenare aro tilpredikoåmbetet kallade och infatte Lårare, lom Ikola
foda hjorden med Gnds ord och utdela Sacramenternej fe flutet på lamma §.
§. 11. Foiklarar denna forlamlingens allmånna egenlkaper, huru den år 1:0 En 2:0
helit! 3:0 allriiåhnelig Se §. 19.
§. 12. Upgifver i anledning hlraf prof, uraf hvilka må flutas, hvilken af vara fynliga
forfamlingar ml med IkSI kunna båra namn
af den råtta.
Tillämpning.
§. 13. Vi hafve orfak at tacka Gud
(om
låtit ois upvaxaifin Förfamling, hv ilkeä fafoni
en Moder upammat ofs genom ordet och Sacfamenterna. Huru lycklige vi åre emot många
tulende Hedningar!
§. 14. Men nu undedoke hvar och en fig
ijelt hurudan lem lian år i denna andeliga
krop? Ora haH år Icfvande eller dod? Orahan
år ympad i Chrifbj loni år hufvudet och det
fanna vimrådet, eller iske? Alle hafve vi vål i
,

,

da-

298
dopet blifvit yrrtpade i Chrifto; men detta bäfld
Sr af de flåfta om cj alla fonderflitit, och hår
Sro ånnu många torra grenar, och Vanlkapeliga lemmar i Chriftenheten. De få våxa hSr
fälom ogråiet bland hvetet, til Ikördetiden, men
få aldrig ingå i den triumpherande förlamlingen, titan måfte blifva et rof for den eviga
elden. Olyklige och vanvåxte lemmar! i ali
eder olycka Sr det än en lycka for eder at i
lefven i den lynliga forfamljngen, och väridef då om ifrån edra vlgars villo.
§*ls- J ttogne, nyttjen flittgt och raed dridakt nådemedlen har i den hridande förfamligert, få fkolen i en gång blifva lyckfalige
lemmar i hårlighctens eviga boningar. Va*
tir derfore redan hår glade i hoppet Och tåligd
<1

bedrofvelfen. Amen.
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§. 1.

detta dr kärkien, at vi vandrom

Jom ,y

efter

hårt hafven af begijnnelfen, at J vandren dårnti; (å lyda de heliga
Guds ord uti Johannis 2 Epiitels 6 v. loin
aro fdrordnade til Ottefångs-rext på denm allmånna Fafte-Bot- och Bonedagen, befkrifvande i kort begrep. hufvudfumman och fullbordan
af ali Lagen Rom. 13: 10. 1 Tim. 1: 5. det
fanna vdfendet af åll Chrijlendom Joh. 13: 35.
det enda offer, fom är Gudi l>ehageligt Hoi. 6:
6. det ratta bandet at halla mSnnifkor i borgelig {amlefnad Chriftdigen tilhopa Coloff. 3:
14 ; detta, ålfkade Chriftne, år kårleken til Giul
nemligen, at vi vandre efter hans bud; efrer
det yperfta budct, at al/ka och ara honom ofver ali ting, det vi hort hafve af begynneifen,
ifrån det Chriäi Lära och Evangelium år i
verlden och for ofs predikadt vordet, i det
vålfignade pch Gud gtfve af ofs alle Ctiriftne
upfylte åndamål, at vi troligen vandre dåruti,
och fåmede'ft genom en både utom och inom
ofs ftilla och roJig lefnad hinne fram til vårt
Hm, F. Voi. IV. St. 3.
X
rSt«

Hans bud,
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xåtta Fådernesland dår vir lydna och karlelc
med Herran Zebaoths glädje £kal belonas.
,

§• 2.

Hvad Solen med fit ljus, med fin vårmande
kraft är i den lekamliga verlden, det lammi
och åndå myckec mera är Guds kårlek i den
andeliga. Der är af Guds kårlek, fom vi aro
til, röras och hafve vår vareKe; af Guds klrlek år vire timdiga !if igenom Hans nådiga benågenhet och Guddomliga frikoftighet angenåmt och lållt af den Ikapade verldens rika
håfvor och hårligheter; af Guds kårlek i Chru
ehuru med den årfJio jfefu gå vi hår
da lynden i vårt hjerta och en fordomande
åklagan i vårt famvete, likvål icke uran hopp

i genom Hans barmhertighet
förlojfas ifrån ali and gärning och frålfas til
Hain himdjka rike 2 Tim. 4; 1S- Och hv arin e d vil nu denne kårleks-rike Fadren, at vi
fkole årkånna alla hans välgårningar, Ikönja
på hans nåd, och heviia vår genkårlek til hon#m? Jo, fvarar Apofteln i de anforda orden,
delta är
deruti.
och utvåg

-

at

,

-

-

§•

3

Hårvid Sro tvSnne vigtigä omftlndigheter
at i agttagas, på hvilka Apofleln ock icke otydeligen fyftar, nemligen: at 1:0 kunne vi ej
älfka eller låga olsalfka Gud, oin vi icke vandre efter Hansbud} dttta hr kårhken, at vi
.

van'

«®-

(
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2:0 kunne vi ej ritteligen vandra efier Hans bud, utan at halva
en upngtig kårlek til honom; 'ty detta hiidet,
oro kårlekeh til Gud neraligen, ir ofs predikadi, pd det vi mätte vandra ädruti.

vandrom efter Hans bud;

Vi kunne ej åljka Gud

utcm at vandra efter hans bud. Det år en fanh kårjeks art och
natur, at (oka behaga den, lom man SKkar.
,

Antingen har nu Gud gifvit ofs fina bud, at
öfvertrådas och förakras, eller åtminftojie vanvårdas, eller har Han gifvit o(s dem til rattelle och efterlefnad j det forra kan ej ens
{agas om en fornuftig männifka faft mindre
om den evjga visheten; Han måfte fåledes finna behag i vär lydnad och med vrede och
ftrarfanle yåra ofvertråddler j ålhke vi nu Honom, få måtte det ju gora ofs ondt at åfven
overande och oviljande reti Honom til vrede
och mifsnöie nied ols j ålike vi Honom, hvad
kan, dl vara ofs mer om hjertat, an at nied
ftörfta {orgfällighet fullgora Hins vilja och
fortjena Hans nädV Så gore vi mot månniflcor,
o) ikulle vi vara forfummeligare emot Gud?—>,
Vi kunne ej ållka Gud uran at foka likna Honom, ry det år åfven kårlekens art; vart hjerta
Sr få emot månnifkor, och med det famnu hjertat flcol« vi åfven ålfka vår Gud.
Men huru
vilje vi fattige lyndare likna den oåndeligc ?
Kunne vi uphoja vara krafrer til allmagt, var
kunfkap til allvishet? Nej, det befalies ofs
kke eller at vara Gudar; men vål at likna
,

,

X

2

;

Gud
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Gud i det lilla, fom
tiliater, (a

at

vart

inlkrankta vafende

vi loke forfltta vär fja[ nlbaka

til defs urfprungeliga vlrdighet, åter upritta
Guds belåte i ols och pryda ofs med dygd
och heligher. Det hercr aarfore icke allenaft,
st vi Ikole gora o/s rem af alikottjens och andans befmittelje 2 Gor. 7: 1. utan ock, at
vi Jhule helgs ojs, ty Gud dr helig Levit. 3: 44;
ej allena, at vi icke Jkole förgåta gora vai ock
meddeia Ebr. 13; 16 utan afven, at vi fkole
vara barmhertige, Jafom vär Fader ock barmVi kunne e} liika
hertig dr Luc. 6: 36.
Gud, uran at foka förenas med Honom, font
år kårlekens nlrmafte folgd och virkan jvi
are ej lycklige utan i dens fllllkap, fom vi
hlftigt liike j detta Irfor David dl hän fade;
iodfom hjorten ropar efter fr Jk vatien, Jå ropar
min fjdl, Gud til dig; min f jäi törjiar efter
Gud efter den lejvmde Gud ndr Jk ai jag dårtil homma 3 at jag måtte f e Guds anfigtef Pf.
42. Ho Jkal da gä uppå Herrans berg ? Och
ho kan fiå i Hans helga nm? Den ojkyldiga
hdnder hafver och renhjertad dr; den ej hifi hafper til lusagtig läro Pk 24: 3, 4.
Med olydna i hjertat, med upror i linnet, med forakt
for Gud i vara girningar, kunne vi faledes
ingalunda lidas på Hans berg, i Hans helga
rum, i Hans Samfund.
Skal vår anda vara
Guds Tempei, ej mä dl detra Tempel vara
fullt af orenlighet och ftyggeile infot Honom
Vi kunne ej liika Gud, utan at foka dl(kas af Henom tilhaka åter en virkan af klr»
Ie»
—•

,

;

,

;

>®>

(
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lelccn; och huru £lcu!le Hän kurina ålfka den,
fom med kailfinnighet anf;ge Hans vilja, med
forakt uptoge Hans betallningar, med luft
uptånde Honom til vrede, med olydna gåckade Hans välde? Huru fkulie Hän kunna ålfka dcn «nderlåte, lom viiade ingen nit i
Hans rjenft, ingen trohet i Hans Irender, ingen aktning, for Hans bud, ingen horfamhet,
ingen underdanighet for Hans Spira ?
Befinna dlrfore 5 du Lagens ofvertrådare, hvad
fårpligtelfe och hvad dom du låfer ofver dig
når du fager, at vi jkole frukta och dl/ka Gud
ofver ali ting.
?

$•

4-

,J'n vi Jkole frukta och åljka Gud, om vi rdtteligen Jkole kiima vandra efter Hans bud, enJigit den vaekra Srinrari dlruni, hvarmed Doftor
Luther borjar fin förklaring ofver hvarje bud
i Guds Lag. I)å vi, Chrifiel. Ähorare, efter
vire naturliga forderf, ligge uti en ouphorlig
ftrid med Guds
och da Herrans Lag fordrar iydnad och efterlefnad, och fom nlåft dl, när
,

bojeifer reta ofs til olydna och
motftråfvighet, da aliena bevife vi Gud nlgon
klrlek med vår hörfamhet, och då år det åfven, ioni intefc annat In denna kårlek rår på
ofs ti! en helig vandring efter Guds bud: hvarfore ock Fråliaten lägcr; Den min bud hafver
och håller detn, hän' år den mig dlfkar Joh. 14:
21.
Och hvad fkulle vai annars vara grunden
til vår Iydnad emot Gud, vårt hjerta och vara
X 3
bovara naturliga
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bojeller la til trots; hvad litalle bringa ofs 5
at få vederfaka vara karalle nöjen i Lagens
ofverträdelfe?
for Gud, for Hans råttfårdighet och timeligit
llraff: en ladan fruktan år vai icke uran ali

tii grölre milsgårningars forekoronsancle;
åltadkommer den någon rcn
och upriktig kårlek til dygden, någon fri och
vlllig lydnad mot Guds bud; och det är hjertat med defs böjeller och begår, icke kroppen allera med dels utvärtes gårningar, loin
Gud fordrar af ols fin kårlek til offcr- gladje
och fruktan kunna icke ho i et och Tamma
hjerta; den gladje menar jag, den luft och
fornojelfe, med hvilken vi Ikole vandra t
Herrans vågar
Icke kan det vara evighetens
län och
den år icke utan värkan hos en
om 1 jäi, radan på vågen til eftertanka och
båttring; men hos den, fom ånnu llar och
tvekar emellan dygd och lait, utråttar den inter.
Syndens bud och nojen aro nårvarande,
evigheten år Innu få adågfen, lom inbillningen
någonfin vil hafva henne; ånnu år det tid lormenar man at tanka och bereda fig pår grafven; man kan göra fig godt i verlden ånfiu,
och ledan rulla fig til doden och evigheten:
vi få genafl en inbillad beloning af lynden; af
dygden år hon lorit at njuta långt fratn i andra lifvet; fyndens beloning år finlig och full
med behag for et fordårfvadt hjerta ; dygdens
Dygbeloning år andelig och obegripelig
dens laliga jolgder af finnes-ro, lamvets-frid
nytta

men ingalunda

,

'■

ui-
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lilfndsftålleHc med fig Ijelf, Sro for den lafttoma namn, blotta ord, utan vigt, utan

fulle

]if, utan intryck; ty årfarenhet och kånfla
kanna ej komma honora til bjelp och ofver-

rygcKe dlrom.

Da jag nu dårfore lågcr Eder, Chriflelige
Åhorare, at inter annat an en uprigtig karlek
til Gud kan i våra hjertan uptända en alfvarlig luft at fullgora Hans bud och vilja, gifver
mig utan tvifvel Eder egen kånfla et fullkomhgt bifall: domen Eder Ijelfve, ranlaker Edre
hjertan och j Ikolen fornimma, at antingen år
Edert finne kalit emot Gud, eiler år Eder vilja brinnande, at vandra i Hans råtter. Herran uplyfe ofs, at i detta åmne forlla det loin
Sr fant och vilja det fom år rätt; hvar nu någor ibland Eder fattas denna visdom, hän bedje af Gudi, vårom Fader, Fader vår &c.

Text.

Qch detta budet
den der

Jka.fm

i

Joh.

4;

21.

vi af Ho no m, st
Gud, hanjkcd ock, ål-

hafve

älfliar

Broder.
Forcjlällning.

■Det nåra odr nodvåndiga {ammanhang emellan kårleken til Gud och kårlcken til Nå,
ftanj ty
1:0

Gifves ingen fann Chriftend,om uran inburdes kårkk,

X'4

2-a

4J«
2:0

f

3®S

Ingen inbördes kårlek
llendom.

S-

■®‘

)

utan

en (anti Chri-

5*

Vi hafve i forberedelfen hort, at vid der»
kårlek vi äre (kyldige och tilfvurit Herranom,
fkole vi troget vandra i Hans bud ; och hvarföre, befaller Hän ofs detta ? Är det dårfore,
ai vi med vårt bemodande fkole gora Honom
rytra och rjenft ? Nej, den hogt-befume Guden
ka n lii ingen den tingalle del bero af fådane
matkar, iom vi fattige månnilkor Iro inför ho*
noin
Minne dårfore, at vi Ikole bidraga
ti! Hans åra? Nej, Hansåraår lika flor, Hän
ml fa henne af vara fria gårningar, eller taga
henne af vårt eviga flraff
Manne dårfore,
at vi med vår Jydnad ikole gora o!'s fonjente
til den eviga faligheren? Nej, denna flora
hårligher år vida ofver ali var forrjenft, och
ndr vi bctfve gjort alt det fom ofs hudit dr Ja
dro vi åndå onyttige tjemre 5 vi hafvom gjort
allena det vi vorom pligtige at gora Luc. 17;
10.
Det år faledes ingalunda på lig fjelf,
fom Hän kunnat hafva affeende, då Hän befallt ofs at vandra efter fine bud* Hans hoga vardighet gor det til flfånga af ofs, at lå>
dant tanka och tro: det år allena på ofs, lont
hän dårmed hafver fir nådiga affeende* på vår
lycka i nd och evighet, åra väre få visft Hans
grundlofa kårlek til ols! Vi fkole vandra efrer hans
bud på det vi i Hans fruktan, och i trona på Hans
~

,

Namn,mäcte fodas på nyttoch tilvåxa ifådane Ijufens

C
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fcns gårningar, lom gora vårt timeliga lif lugnt
for ols Ijelfve, nyttigc och fridlamt för vår
Nafta; at vi fluteligen raätte vara icke fonjente, men vai värdige och heigade och beredde,
at en gång njuta- Paradifet i den glådjen
at
vår inprifa Hsrrans karlek och fagna ofs
bördes lycka uti Hans arfvedel. O mine valfignade vånner! mätte vi då aifvarligen befinna, at den allena rjenar Gudi vlrdlgt och rått,
loni af karlek til Honom, ofvar karlek emot
fin nåfta,' och pl fin Broder hcvifar, kuruhan
år finnad emot fin Gud; hvijket i vår Betraktelfes fdrra Stycke vidare fkal ådagalåggas, då
vi daruti vilje bevila, at det gifves ingen fann
Chriflendom utan inbordes karlek månnifkor
emellan.
,

,

6.
J veten, mine Vånner oeh det Sr det, lom
bor i vår bctragtelfe laggas tii grund at en
fann och lefvande tro på Chrijlum urgor det
råtta våfendet i ali Chriftendom, den rätta borjän och hogden i ali andelig vishet. igenom
trona allena blifve och åre vi Chriftne ; utan
tro år ali dygd, ehuru vacker til fin yttre
fkapnad, vacklande til fin grund och inycket
tvetydig til fit vårde. J veten ock, at likalom
gårningar utan trona Ir et imet, få år ock
tron utan gårningar dod och forkolnad uti et
hjem, 13 at det år en ofruktbar och forbannad jord, dår Herrans fåd icke gror eller bar
någon frukt. Och hvilka frukter ikal då den
lefX 5
§•

,

,

,

310
hivande oeh vlrknnde Tron bara ? Jo, det år
deffa fanifunds och famlemads-dygder, fom
Apofteln Paulus kallar Andcms frukt och aro;
kirlek frögd, frid, tångmodighet, milåhet, tro,
fagtmodighety ky/khet, Galat. 5: 22, 23. Öfverfiodar Edert hjerta af defs dygdiga bojelfer och
garningar i en fann tro det år for Herrani
Guds (kuli, i Hans fruktan och mcd Hans
helgande biftånd, la glådjen Eder, Chriftne
Vanner; J Sren, efter Skrifrens talefStt, det
trddet, planteradt vid vattubdckar hvilket fma
frukt bar i fmom tid och defs lof förfallna intet.
Pf. 1: 3. J båren frukt for detta lifvet och
for det tilkommande j men om någon hemlig
ijukdom, ora. nagon fratande matk, om nagon
fdrdold batfica angriper detta tfådets faft och
mårg och fltämmcr defs grdnfka, lå anfeen
Eder fåfom et tort och fårbannadt trå på Chriftendomens fålt. Ranfaken, li mycket i gitten och vilje-n, Skrifterna;
J fkolen ej finna
någon ting ftrangare befalt, nogare foreftcrifvit och yrkadt. Sn frid, enighet och kårlek
Eder emellan. Det var det nya budet lom
Frållaren gaf fina Lårjungar, at
dl/ken Eder
inbördes Joh. 13: 34. Det år et nodvåndigt
fammanhang, eller råttare, det år en folgd och
virkan af kårleken til Gud, ty det är dejfo liki;Vii
Jkalt dljka dm Ndjla, fom dig fjelf Matth. 22:
39. Det Sr den enda nåd, fom Jefus Chriftus
begår af fin Himelfke Fader for dem fom hara honom tii, at de Jkoh alle vara, et Joh. 17:
si. Dst ar det råtta kinneteknet på Jelu ef,

,

,

ter-
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terfoljare och Lärjungnr, ty ddraf, läger Jefus, fKola alle f orjia, at ff dren itiin e Ldrjungnr, om ff hafven kdrlek inbärdes Joh. 13: 35.
Det Sr den fornamfta, den vigtigafte af alla
vara fhyldigheter j men ofver ali ting fåger
Apofteln Petrus, hajver ju en briunande kdrlek
inbårdes 1 Petr. 4; g- Det år hufvudlutnman
och fullbordan af ali Lagen, lå at den, lom
iagttager detta budet, hafver fullgjort hela Lagen; ty den fom dljhar den andra hän hafver
fullbordat Lagen Roni. 13: 8- Det är ånreligen inleglet på rätta Chriftnas forening med
Gud likaiom hat och tvcdragt aro et kånneinarke at månnifkaa hor djefvulcn til- ty ddrpå 'kinner man hvilka Guds barn, eller hvilke
djefmilens barn aro, hvar och en fom icke g&r
rdtt, hän är icke af Giuii, och den fom icke
iljkc.rfin Broder 1 Joh. 3; xo.
,

,

,

.

§•
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Balinne vi nu, hvad det 1 fynnerhet är,
fom rifver fonder detra band hvarmed Herren Gud, vär gemenfame Fader, velat foga
cls mannilkor, fina barn tilfammans är det
fornåmligaft förakt emot den felande, bitterhet
emot ovännerj ur defla flyta kallfinnighet,
vrede och hat, fom forftora alla funfund och
gora anforvandter, vänner, grannar til hvarandras plågoris. LSt i deras ftalle den aktning
for medbroder, den undragenhet med andras
Ivagheter, den forlonlighet intaga vara hjer*
tan, lora Chriftendomen yrkar och predikar,
elä
,

,

35-
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då forfl flcal en broderlig karlek helga vår omglngelfe til en (Hila och Gudi behagelig {amIcfnad med hvarannan.

med ChrifH finne, det vi boefterfolja, kan ingen medbroder vara ringa i vara ogon. Ml en Chriften
kunna, akta den ringa fom den Majeftatifkc
Guden {jelf arat ? Hvarföre år himelens och
Jordcnes Herre nedftigen af Jhimla? Det år
ju, iiitosn han fjelf (iger, icke,på det han vii
låta ijena Jia, utan at han vii tjena Matth. 20:
28- Hvad han fo'<t på jorden, år det den
hir!igb'et han redan hade, eller den ringhet
han icke hade?
veten, iager Paulus, at dnhan
r.ik,
dock
var
vardt han likvdl fattig for
Edra fkull, på det $' genom Hans fattigdom
jkulle rike varda 2 Cor. 8: 9. Af thronen eller
korsfer, hvilketdera hafver han valdt ? Ja, då
Han måtte kaft glddje, led han korfet och akDet fom
tade icke fmäkken Hebr. 12: 2.
var
hajver
Gud
oddla och foraktadt
för veridem
ntvddtx Cor. 1: 28. O hviiket elånde, at
den ena månnifkan få (kai uphåfva fig ofver den andra, den ena matken, for det lian
år litet mera lyfande, trampa den andra, fin
like i er gemenfann intet! Der vore ingalunda
at tala på denna fåfångaj hon vore vård mera vårt åtloje, In vår harm, om hon til fina
folgder icke vore få hård och oråttvis. Det
ar ej nog, at den ringe foraktas och forollmpas, år det icke åfven et brotc emot dig, hog-

Jag Ogcr,

at

re i vår mån

,

mo-

'öfb?

f.

3*3

)

inodige Kaman, cm hän vågar beklaga fig?
Din fattiga rnedhroder begar af dig ingen valgärning, ingen godhet, ingen nåd, utao ailenaft
billighet och rått- huru /kai hän icke forkroftas,
om hm djerfves taga Lagsn och Domaren
til hjelp, fedan hän rrottnac at rigga forga/ves
tilbaka fin egendom! Huru trades icke hans
mlnni/ko-rltt for nlra ar forroja dlna flygtiga beglr? Huru /kai hän icke kufvjs och agas,
om hän vågar upre/a fit hufvud emot ditt
o/kaliga forakt och fortryck! Och hvad annat
,

fkal af

et

fa ochrifteligr forhallande upftiga,

In hat och bitterhct i linne och hjerta?
§.

8Det andra felet, afven få menligt for farndragt och broderlig karlek, år den hårdhet,
hvarmed man domer fin nafta, och fom år
afven få litec ofverensftåmmande med en fann
Chriftendom. Der år icke, fSger man, hans
vilkor och ringhet, fom man fruktar, det ir
hans perfonliga fel, dem man ogillar och hatar. Alt måtte ju vara tillåtit emot en Guds
och dygdens ovån 5 det vore delaktighet i
fynden, at ej yttra fit mifshag för fyndarc.
I detta finne domen J honom; ohordan domen J honom; J domen honom fortjent til

ftrafF, och torde hånda gån J fa långt, at J
Sfven onfken honom det. Vore Gud få haftig
at ftraffa, fom J aren at fordoma, ack hvad
fårbannelfe och olycka ofver verlden! Men fe
nu bör hans långmodighet låra Er a J fom vitjen
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jen vara Chriftne, at hkaiom Hän undraget
ined uproriike underiatare J ock matten un»
draga med ivaga medbroder.
,

I er amne om kårlek och Chrifteligit umgående med fin nafta, paflar det fig alaraminft
at ilk forklara et fadant nit; lät det ;ock vara
{5 rent och heligt, lom Mofis och Elwejihen
den infkrankning bor jag likvål icke förtiga,
fo m Chrifti bud och kårlekens Jag forefkrifva.
At altid vånda en gärntng på den vackrafte fidan, lom gorligit arj anle henne det billigafte
tnan nägonlin kati, urfågta åtminftone uptåtet,
når Ijelfva gårningen ej tål någon urfågt, fadant år Chriftendomens vålendteligafte pligt,
grundad i billighet och kårlek. Nu fer det
tvårtom ut,iom flculle man hafva fått befallning från himmelen, at ranlaka alla hjcrtan ;
at domma alla gårningar, at himnas alla brott.
Barmhårtighetens Gud later fin Soi upgå ofver råtrfårdiga, och J, vredenes barn aflade
och döde i fynd J kunnen ej fördraga Edra
broder! Den ftore Husbonden låter hvetet och
ografet vixa hvart om annat, och J, hans
oombudne tjehare viljen J af et otidigt nit
forrån fkordetiden infaller håmta och förbrånna,
ogrålet? Åren J då heligare ån Gud, forn tål
fyndaren ehuru han icke tål (ynden ? O, hej j
med bjelken i vårt eget oga och med en Chiiftelig kårlek i vara hjertan, kunne vi vifferligen icke forarga ols ofver grandet i vår nS«
iias oga.
,

,

,

$•
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Men
Gudi klagadt, gifvas mlnnlflcor il
bittrc och Orolige, at de lynas vara til allenaft
for at forftåra verldcn, åtminftone ar bringa
hennc i oordning. Emot fldane Sr det, fom
Niituren vapnar och upbåfvcr fig, men det år
oek emot dem, fom en Chriftens hjerta opnar
fig mcd forfoulighet och forlåtelie ; ty han
vet at den magt d>e hafva at flcada, Sr dem
gifven ofvanefter, och at de hafva denna magten icke til vlr ofird och fårtappelfe3 utan til
vår prorhiog och /orb&rring j ar hvad.de ock
foretaga fig kuuna de ej gå utöfver Guds tilftSdjande, alml riktadt på värt lanna blfta.
Öfvertygad om defla heliga Sanningar, går en
fann Chrilten i fin Måftares fotfpår defla forfoljare til motes, fpörjande dem med faktmod
och mildhet: Hvem Jbken J, J°h. 18.* 4- Sken J en fattig fyndare, fom fortjenat Guds
jnåpft fom fågnar fig åt hans faderliga aga,
lom kampar for at fegra ?
dret. Saken
odmjuk
genom
en
fom
bedrofTelChriften,
J
le flråfvar til Guds rike, fom genom tålamod
och forfakelfe vii bevifa fin karlek och hopp
til Gud? jfag dret. Bannen, ty jag vet at
Gud hafver befalt Eder banna; flån och förfoljen, defto håldre tager jag min rilflygc under Guds vingar och befk&rm. Må hdnda at
Herrenfer tiimin bedröfvelfe och Herren lonar
tnig med godo dejfa batmor, fom jag lider i rfag
nu,

,

,

2 Sam. 16: 12, Sådane rankefsitr, mine Vånner forskomma Eder alt for hoge, fåda/ia for-

driflu
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dringar air for ofverdrefna men de Iro lik.
vai juft ladane fomvår Måitare och fåregångare utofvar.. Hän var mild och odmjuk af hjertat
Matrh. il; 39. Och ndr Hän hlef bannad,
banmde Hän icke igen.
1 Petr. 2: 23. Anporlunda hafver Haa ej eller predskat ior ofs ;
dljher Edra ovänner vdlfgner dem, Joni Eder
haima görer vål emot dem, Jörn Eder kata;
beder för dem, Joni gora Eder fkada och forföU
ja Eder Match. 5: - 44. Om f åljhen dem, Jörn
Eder dlJka hvad Jän JJför läti? Göra■ ock icke
de Pnblicaner det Jamma 7 Om JJ hafven Eder
vdnliga emot Edra Bröder allenafi, hvad hefynnsrligit gören JJ ? Gora icke ock Jå de Publicaner ? TParer fårdenjkull fullkomlige, Jåfom Eder
v. 46 48»
himmeljhe Fader fullkomlig är.
}

,

,

?

-
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10.

Det gifves da låledes ingen Chriftendom
litan inbordes kårlek utan aktning och valvilja afven for den ringahe och fattlgafte medbroder, utan tolamod och undragenhet med
andras fel, utan, fprJätelfe och forlonlighet mot
ovånner och fiender: iådant hafve vi nu enfalddigen omrort; nu återftär at i Betragteljens
fednare Jlycke bevifa, at ingen rätt kärlek kan

gifvas utan

en

Jann Chrijendonl.

Ehum onskelig denni] fanning år, år hon
likvål en ibland dem, iom icke ia genaft falla
ofs i ogonen; ech fom afven fynes tila nlgon
tnotfigelfe. Ty Chriftelige Åhorare, åfven
,

utom
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utom Chriftendomen, är det villa band, fom
forena mlnnifkor tilfammans; det är Ikyldfkaps-band afblod och natur j det år vänfkapsband af vai och ofverensftämmelfe; det är farafunds-band a£ jetnlikhet och bekantfkapj det
år tilfålligheter, fom knyta deffa hand, Chriftendomen påbjuder och gillar dem, och det är
Chriftendomen allena, fom fuilkomnar dem til
fridlensband och gor dem med en inbordes vålvilja varaktiga. Uti en fordärfvad tid (och hvilken tid har icke värit fådan?) måfte det ja inträffa, hvad Propheten Jeremias klagar: hvar
och en tage Jig vara för Jinom ndfta och tro icke eller Jinom broder ty en broder undertrycker
den andra, och en van förräder den andra Jerem.
Slägtingar, Makar, Medbor9: 4.
gare! berommen Eder icke at Edra inbordes
forbindelfer ty utan hjertats omfkärelfe och
helgelle genom en lann Chriftendom, går det fåfom Propheten Michas fäger: at Sonen foraktar
Fadren Dottren fåtter fig up emot Modrena
Sonahuftrun år emot Jim Suåro, och männifieornes Jiender aro hennes eget husfolk Mich. 7; 6.
Den tiden fkulle tilftunda, fäger Apoftelen
Paulus, och a Gudi klagadt! Ir redan inne,
at dår varda kqmmande mdnnijkor fom äljka fig
fjetfve: girige flortalige, hugfdrdtge for f madare 3 Foråldromen olyclige otalfame, ogudaktige,
okdrlige, hårdnackade ,Jkdndare ohyfke omilde
hatcmde det goda, förrädare, öfverdådige uphlåfe, de ddr mera dlfiea vålluji än Gud 2 Tim.
3: 2—4. Månnifkor fom alfa fig fjeifve: kärleHorn. F. Voi. VIL St. 3.
Y
ken
:

•
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,
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ken til ofs fjelfva, nodvandig for vårt beftånd3
nyttig, då hän hålies inom fina råtra grånlor,
är en måttftock for vår kårlek til naftan, ty vi
fkole ålfka honom, fåfom ofs fjelfve- rnen ie.
ke kan lian, icke får hän vara grtmden d-arril
den ena gifver androm hvad dem tilkomtner;
den andra iamlar alt åt fig fjelf} den ena är
vllgorande, den andra ar egennyttig; den ena
viker och fallef undan, den andra vil befalla
och regera; den ena är enModertil alla lamfunds dygder, den andra til alla lafter och
huru Ikola della forenas ? endera måfte ju utur hierrät forfvinna, och det är Chriftendomen ailena, fom kari, ora icke döda egenklrleken, dock kufva och bringa honom inom
lädana gränlor, at hän blifver at forena med
vär egen lalihet och andra männifleors båfta.
•

-

O

§•
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Ja vift fkål Chriftendomen qväfva vår egenkärlek och fätta vara bojclfer i ordning, iunan
vi kunne utofva en lann männifho kärlek,
Låtom ofs hora huru Apoftelen Paulus befkrifver denna kårlek i Brefvet til de Corinthier 3 det
forra, 13 Capitlet, at deraf forftå 5 huru mycket Chriftendomen bor hafva uplyft *åra Immen, och helgat vara hjertan, om vi fkole konna fullgora vara pligter i detta affeende: hdrieken, fåger hän, år tålig och miId man Ikal
fordraga andras fvagheter, falla undan for deras haftighet, eftergifva deras forolampande,
iejte vredgas öfver deras felj hårltken cifiin-

•

das

das icke

,

&
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det fortryter honom icke, om det

går Hans nafta bättre ån honom; hän glådet
fig dåråt, ty hän ålfkar fin nafta, fafom fig
Ijelf ; kärleken Jkalkas icke, hän upblåfes icke
hän foker icke fin formån med fallkhet och
lift, hän år årlig laon och uprigtig i alt fic
våfende och hän fåtrer fig icke af en inbihk
fåfånga ofver andra ellet foraktar någon; hän
Jhickar fig icke ohufveliga, åfven i utvårtes åthåfvor i fållfkap och umgånge ftåter och för*
olåmpar hän ingen 5 hän föker icke fit, la nam*
ligen, at andre darvid lida i dcras tilhoriga
rått, ellet med oråttrådighet och girighet fiket efter en oloflig och flem vinning; hän for
torms icke, hän tager fig ti! vara, at hän icke
med bitterhet och haftig vrede forgår fig emot
någon ; hän tdnksr icke argt, hän vånder ickc
fin nåftas ord och gårningat på den vårfta lidan uttydet dem icke illa, utan urlakar ho*
noin, tanker och taiat godt om honom; hän
glädes icke öfve ordttfärdighet, hän hafver ickc behag i onda ord och gårningat; det fagnar honom icke af fe fina ovånners ofård*
hän tager eft upriktig del i andras olyekor j
hän frågdar fig öfuer fcmningen ; det år hans
luft,, når ali ting ordemeligen, rattviftigen och
fedeligen tilglr; hän jordrager ali ting medl
;

,

,

*

,

#*

och egen förlakelle; hän tror ali ting
god tanka om fin nafta; hän hoppas
om, defs uplåt och vllmeningj hän
ting håldre an at med tvifter och tve*
drågt bryta kärlekens Lag och rifva fondet
Y 3
frid-»

lålamod
med en
ali ting
iider ali

'
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fridlens band. Sådant, Chriftelige Vånner, Sr
budet o® karleken; få många pligter innehäller
der, få mycken varfamhet forefkrifver der.
Fräga di t famvet e, k. Sjal, öin du fullgjort
och fuligör detta budet; och Du, fom hafver det
faliga vittnesbördet, urropa for heh veriden, at
der dr Chrijli kärlek, fom tvingar dig få 2 Cor.
5: 14. och alt dettaförtnår Du genom Chrijlum
fom dig mågtigan gSr. Phil. 4: 13.

,

§•

12

Och hvar fkulle vi annars taga krafter, at
få kufva vår egenkårlek, få bemanna vara hierrän, och fä fegra ofver ali freftelle af andras
hat och af tidens exempel ? Blir icke kotr och
blod uproriflet, kallar icke veriden det en feghet, när man icke hämnas på fina ovlnner?
Rctar icke Naturen, ger icke bruket lof, at rifva
under fig hvad man kan, allenaft det fker fåfom med ratta? Hvilken Sr nog hjelte i fin
dygd, at vara årlig och uprigtig til fin egen
fkada, och til andras, ja ovänners gagn ? O naine Chrift. vånner, dylikt fordrar Chriftendonaen, och detta kan Chriftendomen allena i
vara hjertan åftadkomnaa* Chriftendomen allena ger naig naod at ftrida och vapen at fegra emot nait eget hjerta och emot verldens
fördomar i detta mål
Hän ger mig mod
at det år allena
at ftrida: ty hän fager mig
hårigenom fom jag kan vita någon genkarlek
och ärkänfla mot Gud, fom få hogt ållkat mig
och med dngeliga välgårningar öfvarhopar mig;
,

,

hän

(

&

)

hän vifar mig en himnel

at vinna ellet fotundfly
helfvete
ellet utftä; hän
lår mig, a: med et godt lamvete ujuta et dagcligit gäftabud i tiden och en grundad frimodigbet i duden hän ger mig mod at ftiida,
ty hän ger mig vapen at fegraj hän ftyr icke
allena min hugat vilja, utan ock min formåga at kunna fullgora della och andra hans
bud 5 ömfkuren til mit hjerta igenom rattfårdiggorellen, renad til min vilja gcnom nyafodelfens bad, fornyar och heigar hän dageligen hela mit Välende, at kampa mot ali lynd
och fegra i ali rattfårdighet j med tron i mit
hjerta varkar hän trönes frukter i alla minä
bojelfer, iällä minä tankefåtr, i alla niinä ord
Jag tagcr Eder fjelfve ril
och gårningar
vittnen, Chrlft. Åhörare, emot ali vidare tvekan
i detta åmne; brinner Edert hjerta af en uprigtig kårlek til Gud, ha fven J trona pä hans
namu, icke i Edar inbillning iltani Edra hjertan, dömen fjelfve, om icke karick och rått
emot Er nafta år Eder en hufvud pHgc i både kunfkap och utofning? Fullgoren J karlekens bud eller bemoden J Er at fullgora dera
i den vidd och noggranhet, fom vi det eftet
Apoftelens klara ord forftått hafve, domen
lom forer
fjelfve, om det icke ar Guds
Edra fotter på denna fridfens vag, och cfterfinnen, hvad | voren om Gud icke befalt,
om Gud icke gifvit Eder, at fa tanka och
handia ?
Fåfångt beromer fig den naturli’ga månnilkah af fin fjelfgjorda dygd och fullkoniY 3

lora,

et

at

■

,
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komlighet! h<m kan ju icke hindra fornuftets
fjelfsvald, at med falfka flutfatler fmyga fig
nndan lina förnamfta fkyldigheter; och om hon
ikulle le alt och förmå alt annat, fl vore det
likvål för hennes eftertanka obegripligt och
for hennes hjerta ogörligt at kuuna ål/}a Jim
ovdnner ■, detta dcn Chriftna Sedolårans ypper*
fta bud, om hvilker man vai ml fåga, loin ora
trones hemlighetcr, at det år fordoldt for alt
fornufr. Och hvilkendera ml vai i freftelfens
flund ilngre utharda, den narurliga månnifkan
med fin anftåndighet for verlden fom ej fer
och dömer det lönliga, och raed fin aktning
for fig fjelf, fom man efter fic behag kan förklara, eller en Chriften, forrt har en allfeende
Gud til domare och hamnare ? Sannerligen,
nar det hånder det fårfka trad et, at falla för
freftelfens ftorm, hvad fkall då hlnda det terra? Nar den vandringsman far vilfe fora
har en lykta för fina fötter, Ph np: 105
och en ledf-agare vid fin fida, huru vil då den
koinma lyckligt fram fom år omgifven med
mörker och Iharor alleftådes omkring fig utan
,

,

,

,

någon vägvjfarc?

§<

13*

Sedän vi nu fåledes betragtat det nödvdndiga fammanhang emellan lärleken til Gud oeh
Idrleken til Ndftan i de gme omftåndigheter,
at 1:0 ingen /ann Chrifiendom kan gifvas utan
ftärlek til Ndjlcin, och 2:0 ingen Idrlek til Ndftan utan en f ann Chrifiendom, återftår, at vi
ef-
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efter Guds Andas råd uti vår Aftonf. Text
årinre ofs, hura vi hore akta på ofs inbårdes,
0 at upvåcka til kärlek uch goda gdniingar.

Vift Sr det, at männifkans hjerta af fit
naturliga forderf år nog bogdr til alla de !a--fter, fom göra faralefnaden tung och månnifkor til hvarandras plåga; ja fjeifva iamlefnaden, få enlig tned vär natur, la nodvändig
for vår timeliga lycka, fä full med fordelar,
har i detra afleende flera anledningar til årfkdJjga olagenheter; forakt, girighet, afund, hogmod
orättvila, alt detta har fit fro i vara hjertan, och
Gud nåde ofs fä visft ! fin frodiga växt i alla
månnilko-famfund. Det må ingen tanka, at
kanna utrota dem utur verlden men Chriftne,
;

det mån

J

tanka, det män

J uti

Herrans Nanan

Edra hjerklage
ofver kärleks-loshet i vär nätan —Vi
i
brolf,
vara vänners umgänge j men vi
ftas
at vi torde hända ingen kärej
ihog,
komme
lek af dem forlkylle; det ligger Itundom nog
få mycket i vårt upforande, forn i deras hjerta, orfak och anledning til hat och bitterhet,
Eller nimi? Kunne vi begära af vara likar
i både Ivaghet och vardighet, at de Ikola
fordraga vårt foragr, tola vår orättvila , gilla
vårt hogmod? Kunne vi begära, at ohamnadt
få fornoja en Hera girighet m?d andras forolampande och fkada ? Kunne vi begära at
andre Ikola gilla och beromma vår afund och
milsandlamhet ? Nej, älfkelige vänner, annorhmY 4

vinlägga Er

om, at utrota dem umr

,

■

C
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)

lunda ftiote vi

alta på ofs in bardes til at up~
våcka til Idrlel och goda gdrningar ; Varer he~~
derfame emot hvar mcm rlder ofs Apoftelen
Petrus 1 Ep. 2: 17. Med ödmjttkhet rdkne hvar
den andra yppare dn Jig Phil. 2: 3. Then ene
förekomme tien andra med inbördes heder och va.
rer hvar med annan vdnlige uti broderlig kdrlek
,

Rom. 12: 10. Sadan är Chriftendomens lara;
O! mine vanner, med ali den arghet och ondfka lom fins. i verlden, folgden J denna låra,
huru många mifsglrningar (kulien J icke hos
andra forekomma och huru många forger (kulien J icke fjelfve befpara Er! Sannerligen, verlden och månnitkorna aro til ingeri ringa del
fådane, lom man det forfkyller, och få myeker har likval Chriftendomen, i vara tider om
icke bättre efterlefvad dock båttre • forftådd,
mildrat vara leder, at vi med dygder och
ofkuld åre i Ired for våld och forfoljelfe allenaftvi fdrdrage den Idjligber fom låttfinnigheten kallar på vår ero och andakt.
,

§•

14-

Chrihel. Ahorare 1 Vi åre nu famlade infor
Herrnnom, at icke allenaft efter Guddomelig
(kickelie anvånda (junde dagens hvila, at ran(aka Skrifterna och få veta Herrans råtter,

afven, på vår Nådiga Öfverhers befalining,
parmare befinna vår Chrifleliga pligt, at
med tro i hjerta och råctfinnighet i vlrt lefverne gora ofs fkicklige och vardige i Herran Zebaoths tjenft och nyttige for hvarandra
utan

at

>

i

<&
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&

dra i Samhållet. Hvad Ikulle vi då annat yrka ån kårJeken detta tridfens hand eraellan Gud
och ofs, och emeilan hvar månni(l<a inbordes ?
Chriftne, Chriftne! J baren til Eder vanåra
och fordomelfe Chrifti Namn, om J icke helgen det med en inbordes kårlek efrer Chrifti
bud och exempel. Förgåten, aldrig det infeglet på Eder Chriftendom, på Eder Gudsfruktan på Eder Tro; älfker Eder inbordes ;
på detta budet hånger ali Eder fahghet i tid
och evighet.
Da ali kårleks Fader och Gud Ikrif detta
budet i allas vara hjertan; fålom Du fjelf år
kårleken, lå har Du ock gifvit ofs budet dårom, på det vi måtte i vär mån kuona blifva
Dit
Våfende like och njuta Dia
lalighet! Skilg ali fallki och oordemelig klrlek ifrån vara luinen, och gif ols nSd, at kuona åilka Dig ofver ai! ring, och vår niifta låfora ols ijelfvc. O kdrleks eld, uptdiid &c,
Amcn.
,

,

,

OTTESÅNGEN.

#

).

Texten.

Ingängen.
Den mig äMkar, han varder hållandes min ord}

Johannis

14: 23.

Be-

Y 5

Då Ottefångs och Högmäffo Texterne aro få lika ,
har man anfett öfverflödigt, at öfver hvardera med•lda en fullftändigt uitörd Predikan; Hvar och en

’)

-

-
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Betragtel en
Kårleken iil Gud i Hans ords hui lande.
utan at vi hllle Hans
I j Ingen karlek til
ord- §, 3.
2) Ingen lydnad for Guds ord, utan karlek
g
til Gud 3
4.
AFTONSÅNGEN.

Texten, Ebr. 10: 24.
§. 1. Men ofver alt delta iklåder Eder kdrleken, hvilken är fullhomlighetenes band Coloff. 3;
14-, Apoftelen kallar fina Coloffer Guds uthelgon och dljkelige arinrande dem
horade
dlrmed Guds karlek, den de i Chriilo
Jefu arfarit: få alfkade, il hogt llikade Gud
verlden, at Hän utgaf iin enda Son; il ikola
ock männiikorna, efter Guds exempel, viia deras karlek uti hjertans barmhertighet, vdnlighet, ådmjukhet, faktmodighet, långmodighet, Ja at
,

,

de undraga hvarannan, ty )kdrleken, ilger hän,
ärfullhomlighetenes band. Dar en iann karlek
ar, kan icke vara

(piit och oenighet, utan den
igenom inbordes hjelp och valvilja forhunden med den andrat den ena tager fig den

ena Ir

an, lider med honom, gråter med honnm, glldcs med honom. Kårleken ar en agta
Gud*

andra

lärer antigen af denua föreflagne eller nägon dylik

Dispofition, få

utur

Högtnäffo-Predikau tilräckelig

ledning til Betragtelfe öfver Ottefångs-Texten.

an*
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Guddomlig dygd j Gud ar karleken; karleken
forbinder Gud med mannilkan, och mannifkor med hvarannan.

fullkomlighetaies

band anelian månni-

Jkor.

1:o

Perfonerna Jotn med hvarannan for,

bindas.

Bandet hvarmed de f6rbindas.
§. 2. Perfonerne i detta bandetåro vår Nafta, hvilken vi fkole ålfka fåfom ofs fjiltve,
2:0

och det åter Ir hvar mlnnifka han ipå vara
vSn eller ovån ; grunden til en fadan förvantfkap ligger uti den nåra ofverensftåmmelle i
oden och egenfkaper alia månnifkor emellan;
men fornamligaft i Jetu Chrifti allmanna aterlosningj igenom fkapelfen åro vi hvarandras
likar, igenom Chriftum hvarandras broder
hvadan Apoftelen Paulus fåger: jnrddrjva icke
med din magt den, fom Chrifius hafver lidit dåden
fore Rom. 14: 15. Vi hafve Anglarofvan ofs, Djuren underols, ingendera hara til detta bandet, fullkomligheternehos deforre, brifternehos de fenare gora deras förbindelfe med männifkorna omojelig, fadan nemligen, iom den til inbordes
vålvilja och hjelp bor vara belkaftad. Vara inbordes behof* af hvarannan gora denna förbindelfe Innu bäde naturligare och nodvlndigarej
den fattige behofver den rike, den fjuke den
frifke: fjelfve Konungen på thronen behofver
underlåtaren, lyckan forenar ois, olyekan fore,

,

mv
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nar ofs, och ju nannare dclfa rilTall igheter
fora ofs tilfammans, ju ovilkoriigare blifva våra
pligrer emot hvarannan; ry (å mycket mer
åre v'i, få tilfågandes, hvaratidras nalle. Efter
uppenbarelfens Hra, trader fjelfva fienden 5 da
hän behofver var hjelp fig ril gagn uran vårlkada, in nti detta bandet; älfker Edra ovdnner &c.
Match. 5: 44. Stånd, viikor och folk göra ingcn inlkrankning i denna pligt j lakens natur
gor allena den åtlkilnaden, at vånner kände,,
anfofvanter, landsrnän medborgare, fåfom de
aro mig nannare til hands, få aro de mig ock
nårmare i forbindelfen.
,

3. Bandet hvarmed deffa perloner foreär kdrleken. Kårleken innefattar en uprigtig högagtning; man fåtter alcid vårde på det,
lom man ålfkar, och der man foraktar, detfamma kan man ju icke Siika. Hafvom vi ielie alle en Fader ? knfver icke alt en Gud [kapat
ojs ? Hvi färaUe vi då den ene den atidra? Malach. 2:
§.

nas,

10.

Kårleken innefattar vdlvilja, få

at man

unnar och gor dem alt godt, lom man ållkar,
icke allena til fina timeliga behof och 'omltåndigheter, utan åfven til upvackclfe, til dygd och

goda garningar; kårleken innefattar drlighet och
iiprigtighet dår kårleken år, dår år ock hjerDenna kärlek år åfven til fin belkaffcntat,
het utftakad ; Du JJeal dljka din ndfla fåfom
dig fjelj icke lålom Gud eller hogre an Gud,
lå at man Ikyller forbryteller emot Guds bud
cch lag på fin kårlek til naftan eller af
:

;

•

min-

(

)

mlnriilko-fruktan och karlek låter forleda fig
til lynder, och milsglrningarj man fkal ålfka

ordning, lom Gud förefkrif vit, låledes
hvarken ofver elJer emot Gud. Man fk a 1 siika
fålom fig fjelf 3 fig fjeif ålfkar maa ofver alla
andra kreatur otver verldens rikedomar och
luft; fig fjelf Silkat mun fa at man i alt foker
fit båfta ] Sfven ia bor man äifka fin Nafta,
hogre
In ali annor kreatur, och få, at man
o
c
c
r
befordrar dels lanna vai och fornojelfe,
§. 4. Och detta bandet, Chriftelige Ahorare, det knyte och det uprifve vi ijelfve med
vårt forhåilande emot vår Nafta j låtom ols då
efter formaningen i vlr heliga Tcxt, akta på
ofs inbördes at upvdcka til karitk och goda gårntngar; den ena branden antander den andra
bädc til en e!d fom vlrmer och til en dd
fom forhårjer och odellggcrj la ock vi med
vär vlivilja upvlcke vi vår nafta til lamja och
genkarlek j med hat och milsuniamhet til ovilja och oenighet, Den alvile Skaparen har kundit ofs vid hvarannan tftfammans, med verldens
inrlttning til en gemenfam boning for ols alla
och med lina lagar och bud om inbördes hjelp
och karlek. Skulle vi då til vär egcn plåga
rifva detta band i tu? O, nej ällkelige Vanner, vi Ikole knyta det faftare tilfammans med
tro i hjerta och trones frukter, frid och frogd.,
i ali vår umgängelfe. Amen.
i den

,

*

,

•

,

,
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1 den Hogtlofvade Treenighetcns, Gud Pä*
ders, Sons ocll den Helige Andes, Namn,

T /koleii icke meitä at jeni är kämmen ti! at tiplojjh Lagen och Propheterna; jag är icke
kämmen ti! at nplojfa, litan ti! at jullhorda.
,

Alla Porbattringaf i Lagaf

3

i Regenngar

l Religion, ehurtt nodvlndrge de ätt
Vara, Fa vinoa de åndoc.k aldrig
inan de fvårade motlländ. De (töre

>

kunna

fttllbordar»

Månniikor,hvilka Fotfynen (kanki: nög ljus, til at
genorttträngå et rådande fnorker, och nog frihet, til at Jolla fig ur fordömars band, drifvas ofta> af nit for fina medmänttifkors vai*
at trada i fpetfen for Sattning och Räct: men
alrid hindfas de, altid lida de motfägclfe af et
ftöft antal, dem okunnigheten förblindar, ellet
fordomett fängflar, ellet egennyttan betvirtgar*
ellet hogrtiodec uplätter ofver ali forbätrririgi
Detta fick i fynnethet Vår Rcligiotts Gudomelige Stiftare erfärä, då Hän Tom ifrigaft arbetade får mäntti(koflägtets förbättring»
Utfättd
äf Gudi til en Lärare, ville Hän fullgöra, det-*
ta fit ftora Kali; Hän ville uplyfa fit folk ; Haa
Vil*
m>nr F, Pii Vll St. 4. Z 2

(

*©>
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)

us-

ville

rerta deis Gudstjenft; Hän ville återgifvj
den Gudomeliga Lagen lin råtta kraft- Haa
ville aflkafFa Pharileernas Ijelfgjorda Stadgar;
och Ifraxt beikyllte man Honom, at Hän
fokte uphafva hela Lagenj at Hän ville frikalla fig fjelfifrikalla alla lina Bekannare ifrån dcfs
i akt tagande, och göra til imet alt hvad Moies och Prophetcrnc hade befalr. Det år på den*
na befkyllning
lom Jetus fvarar JJkolen ieke mena, at jas dr kämmen til at uplojfa Lagen
och PropheUrna; jng är icke kämmen til at uplojfa ntan til at jullbordn. Matth. 5; 17,
•

:

,

Blott et ognakaft på Jelu forhållaßde Ir
tilråckligt, at råttfårdiga Honom for et få ofortjent tilmåle; ingen bar fullkomligare an Haa
i akt tagit och upfylt Lagen.
Fullkomnade
Hän icke i (in Perfon alla den Ccremoninlilka La*
gens målningar och forebilder? a) underkaftade Hän fig icke villigt
och den Borgerliga Lagen ? b) fullbordade Hän
icke Sedolagens Bud med en lydnad in i dåden? c) Fallån Jefus kom, at upråtta et andeligt Rike hår på joiden j iå tillit Hän åndock
aldrig, hvarken fig IjelfV eller någon af fina
BekSnnare, at ofvertrlda den Lag, om bevarade Ordningen i det verldfliga Regcinentet: Hän upfylte på det nogalte alla med*
borgerliga pligter: Hän ftiftade en Religion,
fom år det låkrafte ftod för SamhSllets Bor<*
geriiga Lag- fom genorn de kraftigalfe grun-

der

rt) EL. 1®: 1.

I) Matlk. 17:34, e) Philip,

3: £*
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ier feefordrar denna Lagens efterlefnad, och
gifver honom en Styrka, lom ingen verldflig
jmgt

kan meddela.

1 detta affeende ofvertråffar dcn Chriftna
Religion alla andra i verlden. Ibland alla Re«
ligioner finnes ingen, lora med et fådant eftertryck underflodjer Samhallets Rorgerliga Lag;
iagen lom med den famma år i et få nåra
fammanhang j lom fl befordrar denna Lagens
Mtofning} fom tillågger honom et il hogt anfeende, och gifver honom en, (å vårkande och
forbindande kraft. Denna vår Religions Förrråflighet, til at gifva den Borgerliga Lagen
kraft, ar vård at kannas af alla defs BckSnnäre, men i fynnerhet af dem, hvilka denna
Lagens vård på et nårmare fått år anförtrodd.
Jag årnar derfore, at i dag med detta Amne
underhålla Eder andakt, J Chriftelige Domare,
Svea Konungs Hogfta Nåmnd, lom jsg nu I
Vi
detta Herrans Hus finner fårfamlade.
fe Eder med glådje upkomne i denna Guds
Helgedom, at af de kållor, fom Religionen
opnar, håmta kraft til Edra vigtiga goromål.
Vi åre dårom forfåkrade, at den Hogfte Do-

maren anfer med nådigafte vålbehag, det J
förut med bön och åkallan nalkens Hans'
Thron, innan J åter uptråden til Edra vanlU
ga Domare-fåten. Herren vålfignc begynnelien, Han ftyre fortgången af Edert vigtiga
arbete! Han ledfage Eder och ofs alla i Sä
ljus och i Sin Sanning, dårom bedje vi Honom, Fcider vår &c.
TexZ 3
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Text, Rom. 3; 31.
vi iå Lagen ora intti med Tron e 2
Bo rt thet, utan vi upråttom Lagen.
I det Capitel, hvaraf var uplåde hcligt*
Text år tagen, forefHUer Apollelen i aulus
den evangelifka Laran at mlnnilkan blifver
rättfårdig af Tron, utan Lagfens garningar.
Men at Aportelen med denna Läm ingalunda yil gora Lagen til imet, figalunda vii uphäfva defs forbindande kraft, eller fiikalla ols
Chfidne ifrån defs efterlefnad det vifar hän
tydeligen da hän få frågar; Gere vi tä Lagen
ominut med Tronel det år, med Evangelii Låra d), Bort det 5 fåger hän, vi upråttom Lagen
Den Lag, forn Apoftelcn bar omtalar, år
den Cntdomeliga Sedolagenren lag, likafa oforånderljg, fom defs eviga Uphofsman en lag,
gcmenlam for alla Tider, Linder och Folkflagen lag, (dm aldrig kan gorns ftl ivtet. Men
månne denpa Lagen uprdttas, ftadfades, flårkes vinner et högre ankende 3 befordras til
en fullkomligare efterlefnad genom den Chriftna
Religion ? Ja, lager Apollelen, vi upråttom
Lagen genom Trona. Denna Religion yifar
nodvåndigheren af Lagers fuljkombga fullbor-,
dan 5 r) den vårkar hos månnifkan en bennes
natur icke rilhprig fprmåga, at efteriefva La*
gens befallningar; /) den ftåiler öfs for ogo*
pen ?n Gudomclig Perlon, fom villigt under*
k4»
,

__

•

,

;

,

4) Zaehari* Paraphr. Eiklärung.

f) Rotu. 8= 3, 4- /) Rom, 8:

10, 11.

C
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&

Jcaftat Tig och fullkomligen upfyllt alla Lagens
fordringar; g ) hvilken fer dl icke at Chriftna
Religion uprdttar den Gudomeliga Sedolagen,
forhojer deis anfeende, befordrar dd? efterlefnad och ftårker defs kraft,
Men månne denna Religion har (amma
yårknn i anfeende nl den Borgerliga Lagen ?
Den nara forbindclfe, fom år emellen deffa
bägge Lagar tillåter o(s icke at tvifla harom 3
jnen vi fä tikalle at nlrmarg infe dctta
då vj
pu med forenad andakt vilja befrakta:
,

,

r

Chriftna

Religions F6rtr. ;jflighct, til
gifva den Borgerliga Lagen Kraft.

at

Alla tiders årfarenhet vilar o(s, M. Å,
Rikens Vålftånd tilvåxer ellei- aftager i (amma mån, föm dems Lagar behålia eller fqrjqra fin krafr. Et Land,iom ager de bafia Lagar»
nedjånkes fnart i den djupafte vanmagt, då
deffe förlorat fit anfeende. Våldet rycker då
Spiran utur Råttyifans hand; Årelyftnaden och
Egennyrtan, defle lnånniflcornas magtige Echerrfkare, harja hyar på fit iått, och gora beftåndigt nya jnkråktningar på den allmånna
iåkerheten Redligheten, fom borde vara nng
Ikyddad af egen ofkuld foker fqrgafves fin
friftad inom Lagens forrnur: Rauvifan Jom
fkulle vara laftens {krSck, yåldets hamnare,
dygdens vlrn, ligger dod i Lagens bokftaf: et
allmånt rop hores af de fortrykte redlige:
Vi
Z 4
at

:

,

~

j) Rom.

10:

4.
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n bide

ddr är ingen rdtt {
efter rcitfen och
och
hon
är
hjelp
fjerran
ifrän of,
efter
Ji
Råtten dr tilhaka vihen orÄ rdttvifan fjcrran
gången ty Sanningen falter tippa gatone och
redlighet kein icke homma fr dm. S.mningtn dr
iorta, och den Jom viher ifran det onda hän
,

,

:

>

måjte hVars mans rof vara. h) Når Guds Lag
ibland Ifra£l ågde fin fulla kraft, da kunde
Moles fråga: hvilket folk är f a herrligit hvilko
Gudarne Ja mikäs, fom Herren vär Gud? och
,

hvar dr napotfolk, fom Ja rdttfårdiga Seder haf
ver? i) Metv.fi Inart detta folkec fortrampade

Lagen, fdnderhrot oht och JönderJlet banden, ä)
då iitbredda fig et lå allmånt förderf i Sederna,
at Herren måfle klaga: det Jlår grufveliga och
fiyggetiga til i Landef 3 /) och dccta laglofa tilftåndct beredde Inart hela Statens undergang.
Imet år då nqdvåndigare for et Lands
vålfård, ån Lagarnes obrortHigi hclgd; dår
defle hellällä fit anleende, dår blomftras Sålllieten; dar defie forlorat fin kraft, dår inbry»
ter forderfvet, och undergången
nalkas med
ftora fieg, Men genom hvad mede! fkal La»
gens anleende båfi kurina bevaras? Manne genom de ftralf, fom forbindås med brotten? Manne
genom de beloningar, fom åtfolja dygderna?
minne genom Lagfiiftarens hogbet, qiyndighet
eller magt? ne), alla defie åro icke tiiråcklige:
Straffen aro' endall for de utvårtes glmingarne', och defia flraff kumu tmdvikas y allenaft

brot»

*)

Ef - 59 1 1» *4> 15- 0 5 Mof., D,
4? 7, 855 5* 0 Jer s'i 3Q»
:

*

Je

»’»

%
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brotten kunna fordoljas beloningarne aro långt
mir.dre retande til dygden, ån hjcrtats luftar
til det onda: ir.gen jordiflc magt kan tillagga
kagen enkrafr, lom gor männilkan til lit inre förbåttrnd- de Hårar, loin kuona belegrj
en hei verld, formå ieke at nedflå en enda
begårelle i hjertat. Alt blifver forgäfvqs, om
icke et medel gifves loin lagger nog darka
band pa den invårtcs männilleen, och hvilket
Sr detta medel? Religionen allena. Den llallcr
hcnne for ogonen en rårtfärdig Ofvermagt;
den lårer henne at kanna qn Gud, lom år en
ftark Håmnare ofver Lagcn ; den ofvertygar
henne, at anlhjont hon Ikulle kunna doija lina brott for mannilkors ogon, lå kan hon
Sndock icke fårdöija dem for Guds; den fårviflar henne, at om hennes Dygd icke nog
Ikulle belonas i detta lifvet, iå frambringar
bon en defto ymnigare Ikörd af fållhct i det
tjlkommande. Mcn vi få tilkalle, at utforligare
omtala den llyrka, lom Lagcn vinner utaf ReHgion, dä vi nu gå til utredningen af vart
Hufvud-åmne och marke at
Chridna Religion gifver den Bdrgerliga
:

lian forklarar och JiadfäJler genom en Gudomelig
Uppenbarelfe Natur en s Lag, /om ar grtmden til den Borgerliga. Alla den Naturliga Lagens Bud konna iklådas en Borgeriig
Lags natur, få Inart den Lagdifrande Magten
lainpa? dem til Samhallet, och forbinder med
Z 5
dem
Lagen kraft

1:0

dårigenom,

at
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oem beloningar cller ftraff, at darigenom defye
eftertryckeligare befordra deras utofning. Mcn
uti Samhälls-lefnaden Sro den Naturliga Lagens,
Bud icke nog tilrSckUge: dar okas mannilkans

forbindeifer ; dår forekomma fådane pligter
hvilka i naturens tilftlnd icke Sga rum; dår
mlfte mlpga Forfartningar vidtagas, minga
Plbud utfiirdas, rnånga Lagar goras, fom den
Naturliga Lagen icke tydeligen forclkritver,
pl det at hogfta åndamnlet, SamhSllets VäHSrd,
defto fåkrare ml kunna vinpasr. DefTc Borgerlige Lagar bora altid grunda fig pl den Naturliga Lagen; aldrig bora de tililtä hvad dennc forbjuder ; aldrig forbjuda kvad denne befaller; aldrig bor rulnnilknn fllorr) medlem af
{samhSHet, flttas i forbindelfe. at öfvertrada
den Lagen, fotn Sr fkrifven i hennes hjeria. m)
de Borgeriigc Lagarna pfverensJu narfnare
rtamma med den Naturliga, delto
re aro de, defto varaktigare forblitva de, dello
ftarkare forbinda de, delta Horre kraft Sga de,
at gora manniflcohjertat fina befallningar
?

,

dergifvit.
Men denna ÖfverensHaramelfe kan aldrig
vannas utan den Niturliga Lagens rarca. Kännedom. Når Urbilden ar b®rtfl<ymd afmorker,
blifver det aldrig mojiigr, at ratt tråffa Afbitden. Jag behafver icke (aga Eder, M. A.,
huru ofullkomlig vår Kånnedorn af den Naturliga Lagen Sr, få fnatt vi icke åge någat annat ljus y an det blottä naturliga. Det kan icke
va-

pt)

Rom. 2: 15-
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vara Eder olickanr, huru den Hednifkc Veri»
deus vifafte Lagftiftare ofta tagit viife om Nafurefls rårta Bud, De hafva genom fina Lagar
gynnat verkliga Lafter; de hafva tillatit (ådaru glrningar, emot hvilka Naruren tydligen

uphojer fin roftj de hafva underftodt fådana
bojelfer j det mSnlkliga hjertat, genom hvilkas
utbrott allmånna SSkerheten nodvandigt måfte
lida; hårnndgirighet, ftöld, okylkhet, (jelffpillan, mord på egna barn hafva de tillarit,
pch af den riktigafie grundiats, Allmånna Vålfdrden, hafya de gjordt de falfkafte tillåmpninr
gar; akfammans i brift på en rått uplyfl kan»
nedom af den Naturliga Lagen,
Oetta morkret har Chriftna Religion lyckligen forfkingrat j alleflådes dår dsn fått utbreda fit Ijus, har afven Naturens Bud vunnit en

tydligare forklaring, en fåkrare uttpikning, en
yiffare fiadfaffelle. Denna Religion anbefaller
mig iamma Pligter, (om den Naturlige Lsgen
jag hörer lamma roft af Jefu och Hans Apoftlars mun, forn talar i min Sjåls innerfta; jag
fer med glådje, at min Naturs och min Religions Uphofsman «ar en och deq lamrne. Når
jag i mit hjerta kånner en ovilkoilig förbifldelfe at med den högfta karlek omfatta Den,
fom gifvit mig Varelfe, da finner jag ock
af Jefu anbefalt: Du [kai äljka Herran dm Gud
af alt dit hjerta, af allo dine Sjiil, och af ali din
hog »), Når den Naturlige Lagen forpligtar
fnig at anle min Skapares Vilje flfom min,
:

,

,

hog,

«)

Malth, 22= 37.
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flger mig Religionen:

t)n m|.
Nar jag af
Jle mcr hjda Gud ån mannijkar o).förbunden,
cgen mturlig drift finner mig
at
vårda mitt lif, min hSMa, min cgendom; åt
påminner mig Religionen, at detta mittlif åren
dyr Valgerriing af Skaparens hand ; p) at jag
bör hafva omlorg om min kropps valftänd och
icke lefva nti fro(feri och dryckenjkap, etler i
OtucM och Idttfdrdighet; ij) och at jag bor vara en trogen Hushållare öfver det rnig om,
betrodda Suda jr). Nar den Naturliga Filligheten anbefaller mig, at ia handia emot andra,
fom jag vii, at de tilbaka (kola handia emot
mig> då inftammer Religionen i famma befallning och llger: Såfotn jfviljen, at mdnnifitorna
Jhdla gora Eder, få goren jf och dem famuialunda j). NSr bäde Natur och Erfarenhct Mra mig, at SamhSllets allmanna vålfård aldrig
kan upnås utan Mcdborgares inbördes kärlek,
då fmner jag denna Kårkken vapa et HurVud.
Bud i den Chriftru Religion: Et nytt Bud gifver jag Eder, fager Frallaren tii alla fin Låras
Bekånnare, at $ dl/ken Eder inbördes t).
Så utfprider den Chriftna Religion et nytt
Ljus öfver den Naturliga Lagen ; han lårer ols;
at rått kaisna dels innehail; ftadfåfter «enom
Uppenbareifens Gudomeliga Inlegel dcfs Bud
och Fordringar ; påyrkar fämma Pligter, Ib in
den Naturliga Lagen, och tillågger de {tarka-

hogfta Lag, få

lle

s) Ap. G. 5; gg, p) Job. 10: 12. CoU 2- 23,
q) Rom. 13; 13. r) Luc 6: I Ceqv. s) Luc, 6; 31.
f) Joh. 13; 34.
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uf»
fie bevekelle-grunder til deras obrottfli?a
t>
Annren
nu
A
at
dea
Eder
M. l.-,
bfning.
Niturliga Lagen år grunden til ali Borgerlig
Lag fören Eder rl! minnes hvad forut år fagt,
at mångfaldiga Bud uti den Borgerliga Lagen
aro aideles enahanda med dem loin den Naturliga fbrefkrifver 3 da fkolen J linna at
Chriftna Rcligion iom genom lina Gudomeliga
befallningar betordrar den Nacurliga Lagens
efrerlefnad, gijfver åfven i och med det Tamma
en hogre ftyrka at den Borgerliga Lagen, och
beTordrar med hogfta efterrryck dels obrottfliga efterlefnad.
2) Me n detta år icke det etida lått, hvarmedelft den Chriftna Religion ftårker den Borgerliga Lagen. Jelu heliga Låra äger en den
forträffligafte kraft, at i Tjelfva grunden forbåttra månnifko-hjertat. Mlnnifkor, lom ISnge vandrat på forderfvets afvågar, lom värit
flafvar under fifia vilda begår, Tom icke Srkånt någon annan Öfvermagt In fin forderfvade Natur, icke åtlydt någon annan Lag, lii
lina luftars drift, icke klnt fig lycklige oftarc,,
ån då de lagt grunden til fin eviga olycka ;
ladane i grund forderfvade månnilkor blifva
ofta genom Jefu Låras forblttrande kraft återT6rde ifrän mårkret til ljujet och ijrån ftitanr
magt til Gud u.) De våldfamma begår, ioni
Torut ryckte dem ifrln den ena orlrtfårdigheten
til den andra, blifva nu dlmpade, ofvervundne,
andfirtryckte; den ftåite blifm udrujuk 3 den
håmnsU
*0 Ag. e, 26: g.
c
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håmndgirige, forfonlig 5 den

okylke renhjei

5
*

,

tad, den Våldfainme, lägtmodig; och den Lag,
livilken de lorut trampade under fottetne, åtiyda de mi med en gläd och viiHg undergifVenher. Mårken da M. Å. j fnifu den Chrillnä
Religion gifver den Borgerliga Lagen kraft

dångenoni, at hän forbätifar mänttifkans hjerta, och bojer hentie til eri villig undergifvenhet for Lcigens befallningar. En rltt Läglydnad må aldrig forvåntas
utan et förbåttradt hjerta: männilkan fiaddifit
naturliga
oth underkafläd hegårdlerms herravåldöj ofVertrMfir beftandigt bldg
Gudomelig och månlklig Lagj både den Naturligä och den Borgerliga. Remes köttjligå
fmi e dr en fietldjkap emot Gud efter det dr v)ic~
ke Guds lag underddnigt icke kan det eller t
Den ioni icke blifvit bojd til Dygd cch Raftfinhighet, mlfte altid gora våld på fit hjerta j
då hän (kai lyda Lagen; hari gor det aldrig
äf en fri bojelle. Fruktän fof ftraffet kan vai
irågon gång alballa honom ifrln uppenbära
lagbrotr nlgon ging da hai! förellället fig
Ivardet utllråckf ofver fit hufvud, kali hän tilbakä hälla ondlkaii inona fit broftj men ler
hän fig et liilalle, då hän ohämtiad kan åfvertflda Lageri, lågor hali det icke älleiiäft litan
betånkandej hän gor det Ihed lilft och noje.
Hait det vilda Djuret aldrig iå långe langllat
inom bommar och lås: fok icke at Ibrmildra
deh
2:0

;

•

>

ti) Il om- g: 7.
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(kis natur och ar omlkapa defslynne: det
ver belhindigt fådant fom Namren d.mat

bli&
det'

det Vacktar efrer ällälle at göra fig loit och
det Ikadar altid, då det är i frihec. Lagens
bommär ärö äldrig nog ftarke for den onde
och arge: formår hän icke at krolta dem genotn uppenbart våld i lå går hän det genom
lilt och illgrepj hans hela förhållaiide liknar
hans hjerta; et ondt trdd kan icke hdra godet
frukt: x) Hän Vränger Lagen, hän borttraflar
Sanningen, hän aflägger fallk edj hän franiIkaffar fallka vittnen, hän leder brottet in på
den olkyldige, hän
men jag afbryter med
fl.it; lä många orättfardigheier kunna icke annat, ån väeka alla redeligaS aflky.
Bclkådom
hälre en tättfinnig Chriltens forhållande, fonx
til tänkelltt, bojeller och begär genom Religionen och Guds Ords kraft blifvit forbattrad*
Denne lyder Lagen, icke utaf fruktan och
tvång; hän fullgor defs befallningar med gladallc fornojelfe Hän känner en långt horre
luit i dels fullbordande, an någonfin den ogudaktige i dels ofvertrådande. Jag liandrar i
}

:

glddje fäger hän med David tij jag föker
Herrani bejallningar y Hän klagar aldrig ofVer tyngden a£ de bojor, fom lagen pållgger
honom, men hvarje brott fom hän bagår, är
en odrlgellg tyngd på hans Samvete. Långt
ifrån at vilja leda ikulden af lina brott in på
den olkyldige, gifver det honom en Ijuflig lättnad, at få bekänna lig Ikyldig båds infor Gud
och
*) Match, 7; i'ii y) Pf. 1I9; 45»
„
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.
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domaren. Et torne i ogat Sr horiom mins
dre plägfamr, an et doldt brott 1 Samvetet. Beftåndigt kummer han ihog, at Guds allfeende
oga genomfkådar heh hans fjål: fferre, fager
hari, Du Unner mg och fer mig och profvar
mit hprta for Big %). Han haf altid Jefu eftcrdömeHe för fina ögon ; hm vinlågger fig
orrij at likna honom uti en helig vundel; han
bjuder tili at biida lit finne sfter Jehi finne b
och fit hjerta erter Jefu hjerta, altid ihogkommandcs Hans ord: SaUge dro de renhjertade j
ty de Jkola fe Gud a\
oim

Chriftna Religion både vSrlcar och fordraf
hjcrtats grundeiiga föibättring. Icke nog, at
en Chriftens utvartes gårningar komina ofverens
med Lagen, håns finnes och hjertas båjelfer
fkola åfven med den famma vara enlige. Icke
nog, at ogråiet afhuggcs tedan det kömmit
til mognad det måftc i fin forfta vlxt, tillika
mcd defs rot i grunden upryekas. Icke nog,
at mannilkan i utvartes matto Sr oftraffelig och
ten» hennes hjerta (kai åfven Vara iå rent,
lom hennes vandel. Detta påyrkar Jefus ganlka
eftenryckeligen dä han låger til de Phariteer:
$ firijmtare) J lutein beftå det fom fuårafi år i
Lagen, nemligeu rättfdrdigheteii barmhdrtighe,

>

,

,

gören. drickekaret och fatet
ten och tron,
rent utantil, men innantil dro ali ting full med

Tu blinde Pharifee, giir
det) fom dr innantil i drickekaret och
Jedan det utvdrtet dr må ock retit

rof och orenlighet.

forft rent
fatet, at
£■)

Jer.

var-

12: 13, n)

Match.
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thvda h\ Hjertars och den invlrtes manniIkans förbatrring Ir hutvudfakenl den Chriftna
Religion, och hvarje Chriften, fom fått rona
defs faliga virkan på iin fjll, blifver ock ove.
derflgeligen ti! fina bojeifer, tankcdtt, uplåt
och hegar på dec märkeligaUe fatt förbattrad.
Hos honom viia fig Andans
fom aro kdr
M, frögd, frid långmodighei, mildhet, godhet, tro,
fagtmodighet, kyfkhet c). Hän afviker icke upfåteligen et {teg ifrän rattfardighetens vlg;
hän fullgor lagen
icke för Jlraffefs /hiili
utan för famvetets Jhull d) haa Ir den blfta
Medborgare, och di hän låfom en god Chriften Ir nitifk for Chrifti Rikes forkofran fl
befordrar hän med lika driftig åhåga Dygd och
och goda Seder i det famhllle, hvaraf hän ac
medlem.
Chriftclige Domare! J fom Iren fatte ti!
at handhafva Lagen, och dlrigenom bidraga
til ralnniikors forbatcring, huru dyrt akrad.
bor icke denna Religionen vara af Eder, dl
hän på et få kraftigt lltt arbetar med Eder til et
och famma andamål 1 AU Eder moda vid Lagarnes handhafvande fkulle vara forglfves;
J fkullen icke kunna åftadkomma den minlta
rorblttring hos Edra medmlnnhkor, om icke
Religionen genom fina bevekande grunder brin»
gade dem a at af fri bojelfe underkafta fig Langen och fullgora defs Bud. Men forgaten ieke, at et af Religionen forbattradc hjerta Ir
-

,

,

:

,

Horn. F. Voi. VII St. 4. A a
Jikah
atth 2 3 23, 35, 26.
c) G*l. 5: 22, 23,
<0 Rora - 1 3-5.
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lika O nodvandigt hos dem, fom fkola fkipa
Lagen fom hos dem, fom fkola lyda honom.
De prof J fjelfve gifven fäfom Domare, af
en fann Herrans fruktan, aro ganfka dyrbare
for ofs alla, lom fkole nalkas Eder Domftol.
I deffa hafve vi en läker underpant af Eder
rättvifa ori Domen de forviffa ofs, at J handien uti alt efter halla famvete; de ftadga Edert
ailmånna fårtroende; de tildraga Eder raedborgares välvilliga hjertan och bereda Edert Ambere et gållande anfeende hos hvar man : Den
fom vis dr, hän dr JJor, men dm fom Gud fnik,

?

•

trr

öfver honom

dr

ingen r).

3) Ja S går tilbaka til mitt egenteliga amne
och anmårker, at Chridna Religion gifver den
Borgerliga Lagen kraft 3:0 dårigenom 5 at
han anbefaller den undergifnafle lydnadfor
den ■• Lagftiftande Magten. Hvar och en väre Öfverheten, Jom vdldet hnfver, mderdånig,
ty ingen Öfvethet dr utan af Gudi', den Ofverhet fom nf, hon dr Jhickad af Gudi; derföre
eho jig fdtter emot öfverheten s han fdtter Jig
emot Gttds Jkickelfe ; tnen de fom fdtta Jig dåretnot, de fkola få en dom öfver Jig f). Så talar
den Chriftna Religion; hvad fynes Eder, M.
A. 3 kan vordnad for öfverheten och lydnad
for Lagen med kraftigare eftenryck någonfin
>

I hvarc och et Samhålle mifte
påyrkas ?
finnas en Magt, fom åger råttighet at ftifta
Lagar; en Magt fom kan bjuda och befalla
alt, lora lander til allmån fåkerher, cil hela
?

O sy r

Sta-

-

25= 15* f) Rom I3
-

:
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Statens gemenfamma vai och hvarje medWga*
nytca. Denna Magt år den Öfverhet, for hvilken Chriltna Religion anbefiller
alla fina Bekånnare dan undergifnafta vördnad.
Öfverheten bor lydas, ty hon år en Gudomelig inrlttning: genom
fnger Herren, regera Kommgame och JRåds-he.rrarne jladga riitthet; genom mig råda Förftame, Regenter och
alla Domare på jorden g),
Ofvurhet (a-ger Apoftelen år utcm af Gudi och detra fåger åfven iunda fårnuftet. Gud år, i egenteligt forftånd, månfkliga Samhällens forfta Uphof: har Han icke cilfkapat dem genom uttryckeliga befallningar få år Han åndock en
grund-ordiak til deras upkomft, ty han har flcapat mlnniflco-flågtet fådant, at det otnöjligen
iedan det biifvit forokadt,kan lefva lyckligt
utom Samhållen.
Sjelfv3 naturen lårer och
drifver månnilkorna, at genom förenade viljör och krafter bereda fig allmån fåkerhet.
Hvilken ir då Samhällens forfta ordiak ora
icke Gud fjelf? Men leder Samhalls-inråttningen fit urfprung ihan Gud, iå leder ock Öfverheten fit uphof ifrån Honom 3 ty intet Samhålle kan vara uran Ofverhet: viii Gud det
ena, få kan han ock icke annat å'n vilja det
andra: få Inart han fkapat månniflco-flägtet
iådant, at Samhålls-lefnaden blef en nodvåndighet, iå år jåmvål Öfverhets-Ståndet, i ftod af
iamma Gudomeliga inrlttning, lika oumgångeligen nodvåndigt, och utaf denna grund fåger

res en/kilta

,

,

,

>

Aa 2
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Ordfp. g: 15, 16.

.

Apo-

350
e

Apoftekn a at den Ofverhetfomdr 3

hon dr

fkickad

Lågge vi nu hartil, at den Verld»
liiga Öfverheten foretrader Guds ftad och ftålle hår på jorden; at Gud fjelf infatt Henne,
fälom fin tjenare, til en håmnare, honom
til llraff, fom i!la gor; huru tydeiigt och ovederlageligt blifvcr det icke då, at Öfverhetens
Lagar obrotdiigen bora åtlydas
och at den,
fom fig Jdtter emot Öfverheten hän fätter fig

af

Gudi.

,

,

emot Guds fkickelfe.

Men, fågen J, jehuru Öfverheten ar flcickad af Gud, få har hon Indock icke fin magt
omedelbarligen ifrån Honom: de Lagar, lom
hon utgifver aro i fig fjelfve icke annat, an
månlkliga Författningar; Skriften (jelf kallar den
Borgerliga Lagen en Mävfhlig Ordning h). Ja!
men denna månlkliga ordning ftödjer fig på en
Gudomelig grund. Öfverheten ftiftar Lag å
Guds vågnar i). Gud fjeif har beleglat denna Öfverhetens Råttighet genom fit forklarads
bifall K). Hän harbetygat, at det Valde, fom
Öfverheten innehar, Sr enligt med Hans vilja
och afligtcr /). Och ehuru Öfverhets Perfoner aro månnilkor lä aro de likvål i Guds
lialle, och for Hans viljas fkull bora deras
befallningar åtlydas. Derfore formapar Apoltelen ganfka markeligen; Varer mderdänige ali
mätkii g ordning for Herrans Jhull, ehvad det
dr Kouungenom ifåfom den öfverjia eller Befa Un ingsmdnjier na fåfom de där Jände dro
,

,

h) X Pet. 3: 13, i) 5 Mof. i: 17. Visb, 6: 5.
k) Rotn. 13: i, 2. 0 ibid. Visb. 6; 4.
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af

pris

äokot» de onda
m.)

til Jlraff, otk de goda til

Ingcn Religion hefkyddar fl Ofvcrhetens
Rattigheter, fom den Chrifteliga: hän ar det
ftarkafte lamband emellan Regenten och underfåtare. Nlr hän på ena fidan anbefaller de
Regerande, at outtrotteligen vaka for fit folks
valfard, alflca rlttrådighet och fanning, fä
ållgger hän undedåtarne, at Ira och vorda fina Regenter, at bevifa dem kårlek och trohet,
at liilgga de utflcylder, fom fordras til at ut-

breda Statens flor, at bevifa dem Jydnad och
hodamhet och genom boner och fortoner nedkalla ofver dem Himelens vllfignelfe »). AU
drig kan otron gora den Chriftna Religion en
mera orattvis befkyllning, In da hän paftår,
at den undergråfver de Regerandes
magt, hindrar deras nyttigafte forfattningar och fodvagar Statens ftyrka; nej, denna Religion, for?*
dragcn i fin Igta renhet och enfald, lamt utofvad med et redeligt nit, lr Thronens grundT
vai, Regenters kraft, Lagarnes beflcydd, Slkerhetens formur, Samhallets upkomft och ftyrka. Lyckfalige Regenter, lom herdken ofvo»
et folk, hos hvilket Jefu Religion utofvas i fin
fulla kraft! J behpfven icke, at genom harar
och vakt fodkaffa Eder llkerhet. Inom murarne af Edre pafats, omgifne at' tufende ftridsmån, aren J icke (å trygge, iom då J vandren

obevåpnade ibland

J behofven icke
in) 1

Pefr.

at

troget och tilgifvit folk.
forvårfva Eder lydnad ge-

et

A a3
13,
2:
14. n) l Tim. 3: 1-3.

nom
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nom grymma och hlrda llraff; Edert folk lyder Eder af fria och vllvilliga hjertan.
Vården med omalle forgfalhghet en Religion, lom
tillkyndar Eder få dyrbaia fordelar; Eder kallelle, Eder pligt, Eder egen och folkets välfård fordrar detta af Eder: när Keligionen lå
kraftigt b Ikyddar Ederr anfeende, boren icke
J tilbaka be/kydda hans? Låtm derfore Edert
ljus lyjafår mämijkomen, at de
f e Edra
goda gärningar, och pri a Eder Fader, fom dr
2 /'imelen o),
Jag vet at jag nu icke talar
infår Regenter och Konungar men jag talar
infor Domare, fom aro i Konungens (lad, och
utofva Hans Ambete. Den kraftiga hjelp fom
Keligionen Eder meddelar vid Edert Åmbetes
forvaltande, det anfeende hän Eder tiliågger,
den åtlydnad hän Eder forvårfvar, det hoga
värde hän tillagger den Lag, hvilken J handhafven; alt detta väre Eder en beltändig upmuntran at omforgsfullt bevara Hans helgade
rättigheter. Varen dlrom forvilfidc, at det
llud J gifvcn Religionen genom Edert nit, Edra
kundlkaper, Eder vaklamhet, Edra efterdömen,
det fkal hän gifva Eder hundrade fallt tilbaka
vid utofningen af Edert Åmbete.
4) Vår Religions Gudomelige Stiftare befordrade Dygden ibland månniflcoi-j icke blott genom underviiningar och befallningar, Han gjorde det äfven genom fina lårorika efterdomen.
Lltom ofs derfore mårka, huru den Chriftna
Religion gifver den Borgerliga Lagen kraft 4:0
ge*
») Matth. 5: 16.
,

,

,
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genom de eficrdomen han ftåller of s for
Sgonen afChriJli och Hans Apojilar obrottfliga lydnadfor Lagen. At den underkaftar fig

Lageri, fom genom ed och pligr dårtil år forbunden, det år en billig fkyldighet; men at den,
lom år herre ofver Lagen mcd ytterlta undergifvenhet upfyller alla defs befallningar, det år
den högfta och fullkomligarte dygd. Ingen
har någon tid vifat en ftörre lydnad for Lagen, ån vår Gudomelige Frålfare: han var
lydig intit dåden ja intti lorfens dåd. p). Sa
outtrotteligen han bemodade fig, at fullkomna
Guds vilja, iå forgfåihg var Han arven, at
fullborda Hans Lag; Din vilja, min Gud, ikger han, går jag gdma och Din Lag hafvcr
jag i mit hjerta q). Så bctygar åfven ApofteJen om Honom, at Han var Lagen undergif,

,

ven

r).

Beflcåden

Jefu hela vandels pröfven

alt Hans täi, alla Hans gårningar, och J fko»
len icke finna det aldraminfta brott, hvarken
emot Kyrkans cller Samfundets Lagar.
Straxt
vid fit intråde i verlden antog Han, enligt
Kyrko-Stadgarne, Omfkårelfen; Han åt På/kalambet; firade Påfkahogtiden; biviftade den
ofFenteliga Gudstjenften i Synagogorne, och
upfyllte alt, hvadi Lagen var befalt: Så bår
det fig vara med o/s fade han til Johannes,
at vi npfylle alla rättfdrdighet f). Emot den
verldfliga Öfverheten bevifade Han aitid en
undergifven lydnad. Han bar en innerlig afA a 4
fky
p) Philp, 25 7* q) Pf. 40: 9. r) Gal, 4; 4. text. grscc.
f) Matth, 3.- 15.
,
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flcy för alla uprorifkä anlaggningar t). Hän
betalte fkatt både for fig och fina Llrjungar m). Hän infant fig vid Domftolarne och
tmderkaftade fig villigt den verldfliga magtens
Domare-rått v). Hela Hans forhållande var
laglydigtj. medborgerligt, oftrafleiigtj fådant
lom det Ignade en Perfon, fom var kommen
til at uplyfa verlden och leda niannifkorna in
pl den fanna rattfärdighetens vag.
Denns obrottfliga laglydnad inpknsade Han
afvcn hos fina Lårjungar och Apoftlar. FramIcallade for Domftolarne vågrade de aldrig at
fig infinna j de fodvarade fin fak med fanningens oforflcråkta ftyrka, men altid med vordnad för Doraaren och Lagen xS) Hvart hålft
de kommo, i Athen y) i Rom 2), i Corinthus a) i Ephefus b~), underkaftade de fig altid med vordnad Landets Borgerliga Lagar. Alla fom de omvånde til Evangelii Låra förmanade de til lydnad for Lag och Ofverhet,
Paulus, ehuru fårfolgd utaf en Hednifk Regeling, anbefaller åndock Titus, ztfårmana dem i
fom han predikade Evangelium, til at vara
Förjlarne och Ofverheten miderdånige och lydige f).
Tidernas häfder framvifa arven de dyrbararte vitnesbord om de forfia Chriftnas laglydiga och
obrotfliga vandel. När hafven J vål hort, frågar
en af de ålfte Chriftendomens Fårfvarare, ac
}

,

de

Job, 6: 15.

e) Mattb. 17: 27. o) Job. 19: Tr.
x) Ap. G. 24: 10. jy) Ap. G. 17; 19. z) 2 Tim.
4:16. a) Ap, G, lg: 12. 6} Ap. G, 19: 38.
O Tit, 3: i.
t)
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dc Chriftne forfmldat lina Öfverherrar, ellet
emotlagt de allmånna Lagarne, eller värit o!y-dige och illviijoge emot den hogfta Magten.
Sjelfve de Romerfke Ståthållare, ehuru litet
de eljeft voro vånner af Chriftendomcn, kun*
de åndock, tvungne af fanningens magt, icke
annat, an beromma de Chriftnas iaglydiga, rena
och oftraffeliga vandel. „De förfamla Jig, fkrifver Plinius td Kejfer Trajan bittida om mor-

gonen för e Solenes upgång at fjimgci Chrijio,
f ajoni Gud 3en låffång: och hår uppå förbinda
de Jig inbördes genom en Ed; ej jör at begå
något cndt utan at icke bedrifva råfveri fiöld
och hor, och icke bryta jln låfven d).
Hvilken rsttfinnig Chriften år icke glad,
at finna lådana vittnesborder om de forfta Jefu Bekånnares ofkyldiga vandel. Hir fe vi,
at det icke år fjelfva Lårans fel, om vara tiders Chriftna hyfa mindre vordnad for Lagarne. Den famma kraft, i'om jefu Religion ågde i fin uprinnelle, at tildana dygdige och
kglydige medborgare, den bibehäller hän annu. Trones ord år lika kraftigt
och Jefu
famt Hans Apoftlars efterdomen fprida et lika
lå ftarkt ljus til ofs, fom til de forfta Chriftna.
Den friher, fom Jelu Evangclium predikar,
,

,

,

,

A a 5
år
d) Piia Ep. Lib X, 97. Likafå märkvärdigt är äf.
vcn Kejfer Juliani brcf til A liat: i us, Öfverfte Piiiilen i Galatien, där hän updrager honom, at gif.
va noga akt på de Chriftnas feder, bruk och iarättningar, för at införa dem hos Hedningarne.
Juliani Epift. XLIX ad Arfac. in Opp. 429
Edit, Spanhemii,
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Sr icke en frihet ifrån Lagens åtlydnad, lora
låttfinnigheten gerna vii hafva det; icke en fri*
het, ai Jkyta ondfkone med e) fom Apoftelen
fåger; icke en frihet, at efter eget behag göra eller underlåta det goda; ingen uplyit Chriften kari någonfin hyfa den falflca ranke, at
Chriftus fullkomnade Lagen, på det at vi obehindrade fkulle få fullkomna köttfens begdrelfe f).
Ack nej, ju forgfålligare var Gudomelige Frållare bcmodade fig, at upfylla ali Lagens rattfärdighet, ju ettertryckeligare ville Han påminna ols, huru helig Lagen år: åfven i fin obrottfliga laglydnad lemnade Han ols en dyr efterdomelle, at ock vi fkole efterfolja Hans fotfpår g). Chriftne! viijen J forrjena namn af
varenda få til Jinnes, Jörn
Jefu råtta Lårjungar,var:
ock Chrijlus jfefns
h) vandren troliga uit
Herrans Lag och varen underdåniga ali mdifklig
erdning. Ldggen Eder vinning om, at nti
Eder tr o mätte finnas Dijgd; i) och efter Ha-t
nom fom Eder kallat hafver och Jjelf helig år,
varer ock y helige uti ali Eder umgångelfe k).
5) Svarade tiden och Edert tålamod, M.
Å., emot rikheten af mit Amne, få fkulle jag
annu kunna anfora många bevekande fkål af
Jefu LSra, til Lagens ohrotfliga efterlefnad 5
men jag fkyndar til det vigtigafte,
afven fkal blifva det fifta, och anmårker: at Chriftna Religion gifver den llorgeriiga Lagen kraft
5:0 derigenom, at han Jladgar ftraffoch Belonin,

,

e) 1 Pet. 2: lö. f) Gal. 5;
h) Phil, 3; 5. i) 3 Pet. X:

16. g)I Peti-. 2:21.
1 Pet, V 15.

5. k)
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ningar iet tilkommande lif.

År det ornojinlkrånkt månnifko-forftånd, at kanna alia flag af onda eller goda gårningar, la år
det lcke heller mojligt, atgenom enfkilta Lagar kunna belågga alla de fårra med ftraff, och
upmuntra alla de fednare med beloning. Otn
Ijo-;

for

et

i et Samhålle alla dc .brott fkulle begås lom
i L?gen icke hafva fit utlatta ftraff, få vore
et lådant Samhålle vift a£ alla det olyckligafb.
Skulle ock på en annan fida alla de Dygder
faknas, fom i Lagen itke hafva fin utfatta beloning , få fkulle Samhålls dygdernas antal ibland
et fådant folk blifva ganfka ringa.
Huru nodvåndige aro icke då Religionens ftraff och beloningar! defTe aro allmånne och ftråcka fig
til alla mojliga onda eller goda garningar»
Ofullkomligheten rojer fig i alla månfkliga forfattningar : de båfte Lngar hafva fina ftora briuti della å ena lifter: når månfkliga
dan vifat hogden af fin ftyrka, få forrader det
å den andra fin fva.ghet 3 fin infkrånkning, fin
ftora ofullkomligher, Oråknehga brott begås
ibland månnifkor, fom den Borgerliga Lagen
icke «ns omrorer til namnet: nyaalfter framkomma beftandigt af den gamla forderfvade namren: okånde for Lagftiftaren hafva de icke
kunnat belåggas med tilborliga ftraff. Låt ock
en L3g finnas lå fullkomlig, at den utfatte ftraff
for alla möjliga brott j låt deffa ftraffen vara
de grymmafte, de blodigafte, de omånfkligafte: fkulle då alla illgårningar kunna utrotas,
ali miishandel kunna hindras? a.ck nej, ju
,

,

grym-
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grymmare ftraff, ju oarhördare mifsgårningar
den fornuftiga mannilkan behöfver et ådlare
medel til fin forhåttring, an kroppens fmlrtan.
de kånflor: hlotta Lagftiftningen i et Land,
utan Religionens tilhjelp, formir aldrig, at
gora defs Invånare dygdige.
Månnifkans ododelige Ande kånner icke
nog ftarka och varakciga intryck af timeliga
ftraff och beloningar: derta nirvarande forgangliga ehvad det år godt eller ondt, år för honom altfor ringa, altfor flygrigt: ban uphojer
%af egen drift täi något florre, högre och
varaktigare han ftråcker fina tankar utom tidens grånts; han kaftar fina biickar til evigheten dar allena finner han en fulihet, 4om år
ivarande emot hans öforgångeliga våfcnde. De
oden, fomßeligionen och hansSamvete forebåda
honom uti detta tilftånd, aro for honom högft
vigtige: föreftållningen af- en evig {ållhet, eller en evig olycka; af en oåndelig frögd eller
et olrTdeligt qval
vlcker hos honom de ftarkafte klnflor: olåll, fornedrad, afiondrad, forkaftad, flcild itrån Gud och ali lyckfalighet,. och
det for en hei evighet j o, en forflerackelig
tanke! lyckialig, frögdefull, hårlig, forklarad,
måttad »f en himelilc vålluft i Giuis åflcådande,
och det i alla evighet ; en foreftallnjng, ibm
våcker den lifligafts glådje i fjålen, och gifver
en lefvande drift, at i iydnad, tro och rättfårdighet effer/Ircifua det öforgångeliga, ohefmittade och qvanjkeliga arfvet> hvilket i himelen dem
•

,

:
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,
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trognom forvaradt dr /).
Ja! haru lefvaaide
och kraftig år itke den upmuntran til lefvernes
helighet och Jydnad for Lagen, fom en Chriftcn finner vid betrakrandet af det tilkomande
lifvcts StrafF och Eelöningar! ,jEvige och RåttfSrdige Gud ! fåger hän vid fig fjelf, jag vet,
at Dir vålde flråcker fig både efver tiden och
evigheten ; jag ver, at alla minä tankan, minä
upflt, minä -yårk och gerningar aro for Dig
uppenbare, och at Din råttfårdighct blifver
ofojranderlig i alla evighet. Hvad fkulle det
då gagna mig, at ddlja minä brott for mannifkors ögon ? Du fer åndock och mårker alla minä glrningar: om jag fyndar och undviker flraffet hår i tiden, få råcker mig åndock
Din hand i evigheten. Du har Sjelf varnat
mig och fjgt, at Du Jkal h nfva fram för Donien alta gdrningar, ja och de dår fördolde aro,
ehvad de dro goda eller onda m). Skulle jag
dä ofvertrada Din heliga Lag ? fkulle jag beflåcka min Jefnad med mifsgårningar, fom ai*
drig kunna undgå Din råttfårdiga hemloknlng?
fkulle jag fortrycka, fkada och forfolja mini
medmlnnifkor och blifva en ovårdig medlem
af det Samballe, dår Du mig infalt? Skulle
jag betala ali den Barin hårtig het och Trohet
Du med mig gjordc hafver, med olydnad och
kårleksloshet ? Skulle jag tvinga Dig, Barmhårtighetens Fuder, at uprånda håmdens lågor,
och hemföka mig med vrede på vredenes dag ? n)
Nej, genom Din Nåd, vil jag fa vandra un-

der

/) I Pet,

[:

4-

w) Fred, B,

12;

14,

»)
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der denna min korta profvo-tid at evigheten
måtre hillkomna min lyckialighet; jag vii älfki råttfardigheten och fly fynden ; jag vii fullborrfa min helgelfe i Din råddhoge o); och un.
der de få ftunder jag ar medborgare af denna
verlden, vii jag befråndigt vinlågga mig om,
at vinha en lilig Borgare-rått i himeien".
Kuntien J et ögnablick tvifla dårom, M. Å.,
at en Chriften med fadane tankeiått, icke flcul]e vara en laglydig och god medborgare?
kumien J foreftåila Eder, at den lom altid
anier detta lifvet falom förbuodet med det tilkommande; fom vet, at hvad lian har får
det fkal han dar upfkåra, (om kanner en håmnande och vedergållande Rått årdighet, och
tror, at hah i det tilkommande Jkai ja eftet
,

,

}

fom han handlat hafver medan han lefde
nen J foreftåila Eder, lager jag, at

p); kun-

en fådan
Chriften Ikulle vilja belafta fit famvete med
brott emet den Borgerliga Lagen ? nej om någon finnes, fom år Lagen undergifven och lyder dels Bud, (I år det denna Chriften. Han
ihogkommer beftSndigt, at han fkal dömas
icke blotc efter det han gjort fåfom Chriften,
utan jåmvål fåfom medborgare j icke blott efter fin Tro, uran åfven efter fina gårning3r:
fordenflcul inråttar han hela fin lefnad efter Lagens forefkr;ft, och lågger fig vinning om, at
,

,

hafva et obefmittadt Jamvete infor

Gud och mån-

•o) 2 Cor. 7; X. p) 2 Cor, 5; 10.

h) Ap. G. 24: l6»

nijhor altid q).
Sådane aro de grunder hvarigenom den
Chrift-

3 6*

(
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Chrifina Relieion underflodjer och ftårker den
Borgerliga Lagen genom deffa bevekan.de fkafi
fom nu blifvit Eder foreftllte, upmuntrar haa
på det eftei tryckeligafie alla Jefu Bekännare,
at fullgora denna Lagens Bud.
Milt ändamål
år vunnir, cm J, Mine Ahorare, fom fnarc fkolen lemna detta Herrans Hus for at intaga
Edra Domare fåten, upträden dit med den fafta
öfvertygelle at den Lagen, fom J handhafven,
båmtar lin hogfia ftyrka af den Lara, fom J
bekännen:- huru forfåkrad kan jag då ieke vara, at Religionen uri Eder fkal finna likafå nitilke Belkyddare fom folket famvetsome Domare och Samhållet redlige Åmbetsmån.
J
torden til äfventyrs hafva fordrat, at jag vid detta tilfålle på et nårmare fatt bordt tala til Eder
J torden åftundat at utaf Gudalårans grunder få inhåmta några vigtiga Lardomar, rorande de egenteliga Pligter J, falom Domare, hafven at
men jag bar endaft fokt, at
gora den Religion fom vi gemenfamt bekanne, ratt dyrbar for Edra hjertan, och jag hoppaa
likafullt, at hafva fullgjordr Eder åftundan och
min phgt. En Domare, bvars hjerta ar upfylt af vordnad for Religionen, behofver Inga andra forefllllningar, til at redligen forvalta
fit Ämbete, In dem, lom goras honom af hans
eget famvete: hän år rartvis, utan påminnelfer;
hän år månnifko vln af eget hjertas drift hän
fullgor med ytterfta omvardnad fit Kali, ty hän
vet, i hvilkens ftllle hän domer. Vid det vigtiga Åmbete, fom J bekladen, behofves om
eljeft
;

,

,

;

?

,

•
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eljeft någonfin Religionens ftårkande krafr,
at icke låta fig forblindas
af Lyckans, Gunftens och Arans lyfande freftelier; af Eder fordras, at kunna råda ofver
fit eget hjcrta och fonderflita de ftarkafte begarelfers band ; Eder tilhårer der, atvilligtup.
offra fig fjelf och alla egna fordelar åt Sanningen, Råttvitan och Lagen: til detta fordras
ftyrka i fjalen, råttfkaffenhet i hjertat; och
denna ftyrka, denna rSttfkaftenhet formår endaft Religionen at virka genom fin Gudomeliga kraft. Herren helge då Edra Sinnen och
Hjertnn, och upfylle dem ir.ed fin fanna fruktan ! Jefu efterdomelle af et fridSlflcande .finne, et klnfloomt hjerta och en adel månnifkokårlek, väre Eder beftandigt for ogonen! Godhet och Sanning framlyfe uti alla Edra goromål! Rlttvifa och Samvete teekne fig i alla Edra
Domflutilntrycken den Sanningen djupt i Edra
hjertan at $' icke hallen mdnni/ko-dom a litan
Herrain, och at Hari dr med Eder i domen.
,

Af Eder fordras det,

:

r) Amen.
r) 2

Chr. B. 19: 6.

Den

Ben hel-rllga Förening ok Sammanftämmelfe
Som är imellän

Guds Godhetok Råttfårdighet
UtiDes förhällande imöt Syndare,
åfven de aldragrofvafte;
Föfeftälld uti en Chriftelig Profpradikan
3?å Tionde Söndagcn äfter h. Trefalldighets Söniäag»
i

Linköpings, Domkyrka,
År

1781.

MAGNUS SAM. FRÖLING,
i Linköping
iamt Proftok Kyrk.i Landeryd.

Profeffor ok Theol. Le&.

Horn. F. Voi. VH, St. 4- B b

Doniw X. p. Tn

ILTerren iir irådelig

och rättfärdigok "0 v-aT Gud
år
barmhdrtig.
Defia ordcn, anfdrer den
*"*■
:

Kånungsliga Propheten David (|ibm et bevekande ikal ci! det vordnadsfulla Tackfagelfes
löfte, ioni hän ä egna ok den Ilraeiitiika
Foriamlingens vägnar, gior den ftora Guden 5
for Hans herrliga ok undeiliga regering ok
ftyrelfe ia väl mcd fig ijelf forn med hela
Judiika Fålket, ja! med alla månniikor pS
jorden. Hrrren dr nddelip; ok rdttfärdig, ok vår
Gud dr barmhårtig. Orden iki med Gads egit
fiiiger belkrchie i Pk 116: 5.
Nåd ok rattviia Ålflcei. Åhårare, Sro
tvinne egenlkaper, ioni gagna ok piyda månni(kl<gheren, fom göra en jorciiik regent värd
fin fpira, en husfader hogaktad i fic hus, famc
hvar ok en männifka for Gud ok medminnifkor behagelig. Nad ok råtivifa åro tvannc
ynila barn under en moders hjarra uplifvade.,
ok
B l> 2
,

,

*)

Au&ors egen Ortographie åf cftcr begäian brbe»
hallen.

<&
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ok finnas icke, unn hos dem, fom Herrat!
frukta. Nld ok rlttvifa aro taanne dygder hoi
et Guds bjrn, få närä foienadö, ioni Ijäl ok
kropp i måonilkan» Uran md år hoglfä ra te
den Itorfta
ok uran råttvila år nad en
loin
egenlkap,
qvåfver ai! laglydnad ok kårIck for otdning, lemnar Ijelfsvåldec fria tyglar5
ok ikulie på kort tid gorä månnilkors lanahalien til rofVire-nähen.
Mine Åhorare! finnas hu nåd ok rårtvila hos mlniiilkjor, ok aiifes hos dem or herrliga egenlkaper ok forträffaliga dygder: hui a
inycket mer måtte de dl finnas hos deras Skapare, den ftore Guden, lom åger ok belirref
alla mojeliga fullkomligheteri uran mårr, uran
gränts ok inlkränktliftg, ok från hvilk6n-al.lt
hvad godt ok fönråneligt finnes hos creatureflj
urfprungeligen härflyten Herrcn år nädelig ok
rdtffärdig. ok vär Gud dr barmhdrtig. Si! (a
öfverensfiåmmer i denna läken den heliga Sfcrift
med fornuftetj ok en dagelig futfarenhet befannar dem bågge Ty om vi med helig uppInårklamhec belkåde Guds allvifa regering, i
fynnerhet med månnilkiors barn, få finne vi
ofver ailt lå många vedermålen af en oåndekg
godhet ok rlttfSrdighet, at vi icke formå minlta delen deraf, upråkna raindre tilhorligea
vorda ok beundra.
Sorti Gud Sjelf år det hogfta ok oåndeliga goda; få bar hnn ock en oandelig benågenhet, at meddela lig med lina creatur ok at
tildelä dem lå många ok få ftora förmåner ok
,

fult

(

26?

'
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fuMkåmligheter, fom de i anfcende ril fit va»
fcnde, natur ok ftållning kuntia imottaga,
Dei na godheten, (om i fig {jclf alltid år den
famma ok oforänderlig ,'Hr uojc i olika affeende pä fina foremål atikilliga namn. Så vida
denna oåndeligå Godheten år vånd til de fornuftiga creaturen, fom alla ftå under Guds
herravalde, kallas den siuvjl ellei- ynnefl; få
vida hon ar alldeles oforfkylld ok inter affeende hafver på nagon d.ella creaturens förtjånft,
hvilken intet riimm kann åga i anfeende til
Skaparen, Hr hon namn af nnd. Ok da hon
påfyftar de olyckliga creaturens frålsning ok
upråttelfe, iklåder hon fig natur af barmhårtighet. Re.rrm år uådelig &e. meri han år ock
ijllika råttjårdig i alla fim vSgar, Han kann
i anfeende til den åviga karlek han har til fig
Sjelf, ej annat an giJla, Hl/ka, ok af fina creatur fordra det fom Sr rått, det år, alit det, fom
tned hans hoga våfende ok fullkåsnligheter har
en nodvåndig öfverensftåmmelfe, ok tvärtom
med en oåndelig vedervilja ok aflky au/e,
ogilla ok hata alit det fom nodvandigt derjmot ftrider- Ok denna hans hoga egehfkap
kallas rättfardighet. Herren år nådelig ok råttjårdig ok vär Gud år bnrmhårtig,
Deffa tvänne gudomeliga egenfkaper äro
Viii, efter de fvaga bcgrep vi gora os om
,

dem, til fin natur ok art vida fkiljacktiga. Ty
Guds rättfardighet grundnr fig på Hans karlek til fig Qelf; hans godliet ok nåd innehåller hans utgaende karlek til Creaturen. RattB b 3
fär-
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lardigbetens foremål åro nodvåndiga ok oforändetiiga- Godhetens derimot tillålliga ok vilkårliga- Råttfårdigheten horer äitiä ti! Guds
naturliga vilja
men godhcten ok nåden ti)
den fria 5 Råttfårdigheten bar afleer.de pl Guds
höga rattigher ok Creaturens derimot fvarande
pligt; Men Godheten pk Nåden ler allenaft
på creaturens nytta ok hehof.
Men ehuru ilefli gudomliga Egenfk-ipes
aro få
ok kunna til fina bcgrep e)
med hvarannan förbla.ndas j doklikväl fom de i
fig (jelfva hetraktade aro både med hvamndra
inbordes, ok med Guds omedelbara Vatende
et ok det tamma: få kann il mycket mindre
imellän dem, vara någon gcnfittelfc ok ftridighet, fom Gud icke kann vara ttridig emot fig
fj:-!fv Nej! de mafle i Hånorn fålom högfta
fullkåmligheteiij vara uti fullkåmligafte forc»
ning ok öfverensftåmmeife hvtlken okfå David beseknar ok beprifar, da han fammanrogar
dem i en mening ok tyder dem tillika om
Gud>. fågandes Herren är wådelig &c. Bok lom
vir? manniflcliga förfrånd ickc aitana til fin vi»
•

,

:

fendteliga formogcnhet ar infkrånkdt uran ok
efter den beklageiiga afvikeUen ifrån det fauna ljufer, i alla guddo-mdiga iaker blindr ok
formorkat, år ej underligr, at det icke alkleiesok fulfkårniigftq kann begripa den herrliga for.
ening ok■ f.imm-onftammeHe, fom i fjelfva utöfningerv aller i Guds vrifa regering med månnifkors barn, ar imellän deffa Guds egenfkaper j hvadan det i alla tider vid denna Laraa
ok
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«k des tilllmpning fallit på yftctligheter, fora
värit både i timmligt ok andeligt affeende högft
vldeliga. Jag vill mi icke tala om vår Chnftna Rdigions vederdelomånn 3 af hvilka fomliga
fl utvidga begrepet om Guds Godhet, at det
antingen upflukar åller kullkaftar hela hans råttfärdighetj andre Iter hyfa fådana meningar
om Guds råttfårdighcts beflut ok domar, livarigenom godhetens ok nadens Allminnelighct
tydeligen inlkrånkes. Min affigt ar allenaft,
at tilftlnga ok förebygga de tvlnne farliga afvågar, hvarpå alla oomvände Syndare irra fig f
då å em Jidan de fdkra Syndare fom lefva
tuan lag, draga Guds godhet ok nåd til lösagtighet, i det de åfidolätta ali åtanka pl hans
ftranga råttfårdighet, fom bordc våcka ciem
utur deras diupa lyndalomn ok öfvertygå dem
om orikrigheten af deras doda inbillnings troj
Men å andra Jidan alla under Lagens tvång
}

,

fuckanda fjSlar, af båfvan för råttfårdigherens

ftranghet, drifta icke at tilllgna fig Guds allniSnna oförlkyllda nåd, utan råka antingen i
fortviflan, eller falla på eget arbetande hvarmedelft de vilja uprltta fin egen råttfårdighet.
I dcnna affigt tånker jag genom min Guds
nåd, på denna ftunden kårteiigen vifa den herrliga forening ok lammanftåmmclfe, fom år
imellän Guds Godhet ok Kattfårdighet uti des
förfarande imot fyndare, åfven de grofvaftc ok
mift förhlrdade. Den il får jag en behagelig
anlcdnlng af Sondagens Hei. Evangelium, hvareft
talas om vår Frålfares både kårlcks gråt ok vredes
hot öfver en (yndig ftad ok land. Vi herede ofs. &c.
B b 4
Evan,
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Evangelium Luc.

•

rgt

41-48-

herrliga fWcnirig okfammanflfimmelfe»fom år imellän. Guds Godhet ok
Rättfärdighct nti Des fårhäl lande imot
Syndare afven de aldragrofvajlc hvilken -bejlär deniti

T)en
■■

■

,

At' Guds Godhet ok, Nad, ehttnt Jlor dm
dr, imot fyndare, dock icke dr til förfång för
des odndeliga Rdttfdrdighkt.
2. At Gnds hotande ok hdmnqhde rdtffdr1.

dighets domqr

aro

,

fd

Idnge fyndares pröfnings

«

tid varar, blandade med Mrltksfulla affigter ok
i fin utöfning af nåden förndldras..
När vi uti vår Betroktelles forra ffycke
viljom vifa, at Guds godhet ok nad icke ftrider emot des rlrtfärdighet(a hafve vi icke
egemeligen at tala om hans allmäum godhet
hvarmed h-n dr altom god, hajver hehog uti alla Jim Creatur ok jorbarmar Jig ofuer ali fin
Vdrk; hjålper både månnifkor ok fänad ok upfijller alt det,fom lefver med behng a); uran vi
bore har tala om den befynnerliga godhet ok
nåd b), fom hän vilut ok vilar imot männifkan,
på hvilken hän lätit (in nådes ok godhets
fttömmar i ftörfta ömnoghet nedflyta.
Hän begåfvade icke allenaft i ikapelfen
en ringa jordkhmp med en odddelig anda a
utan bevärdigade ok denfamma med fit egit
guddomeliga belåtes herrligä ftampel famt be-

■f

<OM. 145: 36 3 7'
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j(kärde.denn;i for/ 1 månnifkan fa många andra
föimaner, medelft hvilka hon var at änfe ioni
en bimmelfk dråtming ofver alla Guds fkapadevårk. Ja! når manoi/kan deff.i lina herrliga .egenfkaper ok .förnvr.er igenpirn fin olydnad
ok aff ali", ifcån Gud fö/loiat, '.da blcf hogden
af den. guddomliga. käYleken forft uppenbar.
Hår framlysde en oändelig näcl, medelft
-hvtlken den herrlige Gluden, efctr fin ftora
:barmharrighet ej kunde täja., at hans ådlaftc
}

på jorden ikiille b.lifva en ltyggelle
for alla hans fkapade varelier ok et rof uti
den halvites ulfens .kåfrar.
Han tog derfore
creatur

fit eget Guddoms ikote det aciUire, det
bafta, der kårafte, han hade, fin egen enfödde
Sån j lät hånom i en anragen minnfkhghet
•fullgora den ofverträdda Lagen, utita de fallne
Syndares ftraff ok forbanoeHe ok iäledes forfona dem med fig Sjelf, frålia dem utur fyrtdens, dödens ok djåtvulens makt, ok äterftålU
den genom fallet forlorade lykialighcten.
O! en obegripelig ok outiagelig godhet
ok kårlek! Olet båtnloft djup af nåd ok barmhårtighet, et djup, fom upvlcker fjelfva Anglarna?
förtfndran ok blifver et amne
for helgonen, at i alla åvigheter vorda, tUbedja
ok beprifa.
Sedän no Gud af oåndelig kårlek ok barmhärrighec utgifvit for os (in enda San hvi
(kulie. hm itke unna ok mfva ns ali ting med
hånom c). I hånpm, foin kärkommen år, kr han
B b 5
nu
c) Roro. g; 32.
utur
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na fåfom en forfanad ok mild Fader de fall*
na Adams barn ån med nåd ok förflconing.
Han kallar, bjuder, låckir ok viii draga dem
til gemenfkap af ali den Salighet lom han i
denna fin ålflceliga Sån har dem beredr. Han
har Jin hifi med mdtmijkort barn d). Han brinner af kårlek til dem oindeligen tner» Sn en
brudgumme til fin brud, ån ert moder ril fina
barn. Hans kSrlek likfom qvSljer honom {å-<
lom mjolken bander på modrens broft, at de7
vilja brifta.
Han viii, han onfkar ok bedcr, at hans
iterlofta barn må kimma ok dija fig matta vid
hans nådes ok hugfvalelfes broft, ok dricka
fig drukne af hans hufcs rika håfvor. JaJ
genom denna fin karleks Sån, kvilkens minnfkliga natur han meddelt alla fin Guddoms fulfkåmligheter, viii han utgjuta fig Ijelf hei ok
hallen ofver os med ali fin Nådes fullhet, mcd
alla fina Salighets (katter.
Såfom im denna Nåden är aldeles oforfkylld ok icke grundad på någon vår förtjånft;
ty vi vore allefammans affållige, uprorifke ok,
fientclige imot Gud, hade fåledes långt mindre
kunnat gora något godt, det os flculle vedergaldas; få Ir ok den lamma utan inflcrinkning
allmånn ok ovilkårlig.
Gitd har brflutit alit
tmder otro, {Sger Paulus, pa det han Jkulle fårbarma Jig åfver alla e). Han ville, at alla (utan
undantag alla) Jkolq blifva frälfte oi. kåmma til
Sanningens kundjhap f). Derfore ftrleker fig
,

d) Ordfpr. B. g! Jl* f) Ross. tn 33. f) \ Tim.

ok
4.
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ok Hans Nåd til alla, åfven de läkrafie ok maft
forhårdade fyndare. Hän Ir god, åfven imot
de otackfamma.
Hän loker de förvillade,
fom en herde et forloradt far. Hän vill forJamla de forlkingrade fom en hona forfamlar
[im kyklingar nnder Jim vingar ånlkont de
IJelfve itke vilja. Hän är andok når dem mcd
fin nåd och Nådekraft, antingen de annamma
ok nytr ja den famma, eller icke Tro de hånom icke Ja blifver hän dok trofaji hän kana
tele neka Jig fjelf g), Om denna fin oforlnderliga nåd imot de ftörfta Syndare gifver
hän os i fit ord de alldrakraftigafie forlåkringar. fjng ntflrdcker, läger lian, minä händer he,

,

,

:

;

,

la dagen til et ohörfamt Falk
fma egna tankar på den väg,

,

fom

fom

vandrar
i. ke

dfter

god är h)

SH få fannt, fom jag lefver, fdger Herren, fferren;
JJnfr hafver ingen hifi til den ogudagtigas dod j
litan at den ogndagtiga omvånder jig från fit
vdfende ok lefver i). Den milde Guden, lom
11 vai kannet orrones mäet hos lyndare, hvilken upfyller dem med mistroqnde ti! Gud ok
tvifvelsmål om Hans Nåd hän Ivar hår vid fit
eger Guddomeliga Jif, at la lannt hän år den
oforånderlige Guden, fom lefver ifrån åvighet
til åvighet; få lannt är ok det, at hän endaft
ållkar lifvet ok icke gårna ler en lyndares dod.
Hän vore icke den Jefvande, tilbedjans vårde Guden om Hans hjårta hade et annat finne, om hän påfyftade något annat med fina
fdrnuftiga Creatur, Til alla defla bevis ok
ofvertygande Ikål om Guds oåndcliga Godher,
nåi
,

,

g)

2

Tim.

2;

13. i) Efa.

65:2.

i) Hoz. 33; u*
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jpåd ok barmhmighet, åfven imot de (lorfta.
fyndar.:, kåmmer nu et nyrt, krafrigt ok o{\t-.
keiigt vedermålc i vårt E.vangelio l ti var Fri!-

lares ]e!u Cmifti' tårar ofvcr Jerulalems Stad.'
Det heter i Eyangelio:. Ndr 3'efus ka;nm frnnu
ri;;mHgen frän ' Gljoberget, ok fick le /Jaden jeriifalem; grdt hm ofver hojiom. Den nulde
FiåHaren vetfte, hvad för en Ivar dpm foi-eftod denna Staden for alia des fynder ok
des framhårdande otros ikuid.
Ja! han fade åfven mi forut hvad hapom framdeles
ofvergå (kulie: ok med fådana tankar fer
han nu denna fhcien an. Alit des föreikiende elåndc ok jåmmer foll hånom HRS
lom på en gång i ogonen: Derofver brifter
hånom hans hjåna, tårarna (faga hånom i ogonen ok han begynner gvåta i alit fåikets äfyn.
Med hans tårar förenade fig de haftigafte fuckar: Åkl Aki at du dok vefje ok
hvad din fr id tilhårerhvad fom horcr icke
alknalt til Stadens ok hela JLapders timmeliga
vålftånd, utan ok til d;n andeliga frålining ok
ialighet!
Betånker dok, mine Åhkejige! hvad dei
har atbetyda, at Jefus grårer. H:ide Jelus unnac Jsruialem det grufvcliga ftraff, {am des
inbyggare allenaft på hans egen allraiieligafla
pedon forflcyllat; hadc han haii: et noge ok
vålbehag deri, at de nu fingo omgnlda alit det
onda de bedritvct: Manne han då (| fuckat ok
gråtit'? Nej! en håmndgirig kånner alltid en
köld vid fin fiendes olyeka : han gråter icke
»

,

,

når
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(

InSr hånom illa går,
däruti,

Jclu

tarar

)'

har fnarare fin luft
derfore vitrnen til hans

utan

aro

Kårleksrika ömma ok medlidande hjårta. De
gilva den kraftigafte • ofverrygelle at hvarkcn
hän åHer hans himmellke Fader, (ty hml
ok Fadrm aro et) k) bar dat ringäfte b'ehag, uti
ftadens. ok ]iela Fäikets fårdarf.
Alltfå blifver det en Qryggelig fanning:
Gud har ingen luft at'ftrofra mårtnifkorria ok
hemfoka dem 'med plågor ok olyckor /)■; hari
år en göd ok mild Gud: hm har hifi til tijVet; Han Vili at alla Syr.dare o<ola undgå fkadn, olycka ok fofdarK Der åf Guds ok jelu
uprigtiga åhågä :'ök fulla alfvar. Tror Jelu
tårarj minä alfkeliga! om J icke villjen tro
hans ord ok föriåkringar.
Hm låfer os ju i dag liklom lafa iuur
af
grår fordunklade ögon, huru hans hjarfina
ta mcnar med os ok fur alit hvad han betygat
os om fin Faders fuilkamliga klrteks Villja,
jätter han os iii niidn-pant fitt ångelrfulla hjår-'
ta ok fina rinnande ögon, på det inret rvifveis-mål må vara ofrigt, at han g-.irna unvar alla,
fijnåare lifvei ok ingen gladje liar daruti, at
jåmmer ok nod for fyndens {kuki Kåmfna 6fver Land ok Falk ok at Själar f alla i fordarfVet.
Meil liarimot torde tilåfvcivyrs det
fötblindade fornuftet gora detta inkait: Hvi
fker' det då at Gud bade hot-ar ok frraffar?
' MvarfoYö håller icke Gud håldre fin frfmnatide hand tilbaka ? Hvarfore hajf icks Jefus ifrati
,

■

h

joh.

lo: 30.
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Jerufalems fiad afvlndt de ftraff, fom fä önit
gåt hånom til hjlrtat ? Hvi gråter den Allsmaktiga Klrleken ofver et on4t, fom hän fjelf
Iltteligen formår alboja ? Huru kann en få
hård medfart forlikas med Gads Godhet ok
Nld imot fyndare ? Hän ar ju Ijllfva Klrleken af hvilken inter ondt kan hårflyta. Så

kann en mlnniika ranka ok frsga, iom icke
rlrt kinner ok vordar Gud ok hans heliga rltrigheter, utan af en lorvand egeilklrlek vill
undgä Ikada ok fordärf, det må Gud, den Helige Guden, deraf hafva Ira aller vanlra. Kann
vai et fldant tankeille aga gmnd utan at alla
Sannings ok Rattvifos hand derigenom Ikulle
upritvas? Viljom vi då hafva en Gud, fom ie*
ice ifrar det onda? Kunde man då med et
redligt hjarta lefva under hånom i hans rike,
om det

anlågos lika i hans ogon, at gora rltc
Jefus har den hcrrliga prifen: Du

äller orlrt ?

hafver äl/kat rättfdrdigheten ok katat oråttfdrdigheten; derföre hafver Gud, din Gud, fmort dig

,

det ar, infart dig ti! Kanung. Ditt Rike s Spira år en rdtt Spira, fager Paulus med Davids
Ord m.) Hans hjlrta brifter hånom vai ofver
mlnnifkornns ondlka, nlr hoa mognar til ftraffet;
Men fit Rikes fpira kann hän dsrföre icke boja lller föndeibryta, om hän vill vara Kånung
på fin Thron.
Betlnker, mine Åhorare, at åfven derfore, emedan Gud är god, kann lian icke låta
det onda oftraffadt, Ty annars fkulle det ja

haf-

m)

Ebr. u

S, 9-
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hafva det utleende, lom det onda vore enligt
med Hans natur ok pafiade fig til hans affigter.
Gud år väl fj-llfva kårleken, fom Johannes befkrifver honom ; Men fom ban Sjelf
k det aldrafullkamligafte Vålendet; få år hans

■

—

Kårlek ok den fullkomligafte kårlek. Han
kann icke annat ålfka ån det, lom år vårkeligen
godt, Han måfte ålfka alit godt utan undantag ok det i mån af des godhet. Hans kårlek
måfte derfåre vara ren, oin/krånkd ok fullkåmmligen afpaffad ifter fina Foremåls ftorlek, vigt
ok vårde. Fördenikuld, fom Han fjelf Ir det
högfta goda, få måfte han forft ok förnåmligaft
ällka fig fjelf, fit eget hoga vålende ok fina oåndeliga fullkåmligheter. Håraf foljer oftridigt,
at han lika ovillkårligen måfte ålfka ok befrårnja alt hvad lom med des hoga Vålende
nodvåndigt öfverensftåmmer, ok tvårtom hata
ok af boja alit det, lom deremot ftrider. Nu år
det godt, ja' i högfta matto rite ok med Guds
håga egenikaper ok råttigheter nodvåndigt ofVerensftåmmande, at de fornuftiga Creaturen
lyda ok ålfka fin Skaparej derfore kann han
icke annatj In af dem fordra lydnad ok kårlek. Tvårtom år fynd ok olydna i fig fjelf
end ok obillig, ja det högfta ondaj ty dea
ftrider imot Guds heliga Vålende, krånker
hans hoga råttighet ok fordunklar hans åra.
Derfore kann Gud icke annat, ån med et oforInderligt hat, affky ok vederviija ante ok beifra den famrna. Denna Guds invårtes naturlig» Klrlek til fig fjelf Ir låleds* den lom få>
;

:

ter
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mårt, ok gräns for utofningen af bans lit»
gaencle karlek til Creannen. Gud har af be*
gynneifen älfkar ok ålfkar an tiu framgent alli.
lina Creånir, fafom fina kanders Värk ok fornamligafl de fornuftiga, iafom fkapade åfter fit
bclare. Ok dä defle fednare genoin fatans bcd.rägcri Jätit fig forföra til affall ok olydna;
la bar Guds obegnpdiga Visber npfunnit ok
huns öändeliga Nad antagit et dyrt Forfonings
Medd, hvangenom Guds vrede ofver fyndaie biifvit blidkad, hans hoga Råttfårdighet fu!lgjord ok harvs oSndö Igä karlek til • fig tjelf
fallkåmligen tilfi idstfalld.
Men när de
fyndare icke vilja, efter Guds nädiga anlfallt ok
tilbud ■, antaga dena dyra
uranoaktade alla Guds kailelier ok Nådes tokningar forrfara uti en herrfkande otro ok fiåndIkap imot Gud ok frackt urofva allehanda ftygg e lier ok kdttlenfs garningar; ta nodga de, ta
tillågande, Guds rcna Karlek at gl tilbaka til
fig fjcif ok (Tiledes infkrånka utofningen af den
utgåendc kårleken ok då fa .de genoin egec
forvallande omgålda fit onda vålende ok i fjdfva verket fnrfarn hirvi otycia det med (10 fiirer
at nfverfrijva Jin .fmpare ok./öfakta Hans Nådet
Rikednmnr n
Af allt detra fe vi nu, mine alfkelige} at
den fföre G tul en Ir ok forblifver den hogfta
ter

•

,

.

Godheren, ja tjelfva kSrleken, åntkont fyndavi 11 forblifva i denna kårleken,

ren, iom icke

•ftortai itg Ijelf

n) Jertn, 2: 19.
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.olycka, pligor. qval ok för-

elo-
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Roju. 2: 4.
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dömelfe; likafom Solen icke uphorer, at Vä*

lylande ok vårmande krapp, faftån den
dåren, fom mcd flit gar ned i den dylha
jordkuian icka tår njura des ljus ok varma,
utan måfte forgås uti rr.orkor ok kold.
Sa vida var det redan kåmmit med je-rulalem, då Jelus ofver det rorhärdade Fålker utgjurer bictri tårar. Med rinnande ögon forkunnar han dem deras föreftiiende ok öfverhängande ftraff. Da het det, åfven iorh fordom hos Propheten Hezechiel o): Hvi uiljen i
do, Jaf IJrnels hus, da jag likvål ingen luft
dåruti hafver. Men J viljen ju icke hafvaf
annorhmda. J fåtten F,der fjelfve i den forfnttning, at J icke kunnen kånima i min gera en

,

menfkap

måilen fåledes forgås. Ifraet
du bringar dig fjelf i clycka; ty din hdlfa Jiåf
allena när mig p~). Men du viii itke vinda dig
til mig, på det dig må hulpit varda. Jag år
ju kammen til din frålsning ok Llighet; men
du erkänner det icke, ok viii, oagtadtalla minä kallelfer, minä vittnesbord ok underviirk,
icke kanna din nådetid, uti hvilken Gud din
himmelfke Fader ia mildeligen ok i affigt pa
din frålsning, ioker dig.
Skall nu vår af omhet gråtnnde Jefus
med fina tårar ej ren blifva när han dömmer j
Kunna defla hans karleks tårar hos et forhårdadt folk icke våcka någon åftertanka: få aro
hans domar råtta, ok alla, fom ålflca ,hans
gilla hans utflag ok gifva honem aran.
namn
Cc
Horn. F. Voi. VII. St. 4.
Så
0) Hezech. 33: n. p) Ofs. 13: 9.
,

,
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Så rättfärdigar Hg Gud ok Hans Sån ok
bevifar äfven genom fin vredes nit, at hati
Sr den rauta Godheten, lom intet ondjt kan fordraga, den rena Kårleken, fom icke Silkat någor, fom lliider imot Hans hoga fulikämligheter, det aliraklaralle Ljufet, lom ingen forblandning tai med morkret. Ok det är Hans
ära hans pris ok berommelfe. Derfore är Hän
Gud, öfver ali tingi hågtlåfväd i evighet q).

Andrei De len.
Sedän vi mi tilråckeligen öfvertygat os,
Guds godliet ok nådj ehuru flor den är
imot lyndare, dock ipke ftrider imot des heliga rättfärdighet; fl vilje vi nu i vår Berragtelles Scdnare Srycke kårteligen vita, at hans
hotands ok hämnande rättfärdighets domar aro,
iå långe lyndares nadetid varar, med kärleksfulia affigter blandade ok i fin utofning af nåden formildras.
Då Gud af hat til det önda ok af nitaifkan for fin Åra nodgas liota et Falk med fin
vredes ris ok ändteligen gripa til det farnma; få
Sr väl fädant en Des Rättfärdighets utofning
dok emedan Guds allmånna Nåd icke alldeles
ofvergifver fyndaren, få långe profve tiden annu varar, utan arbetar ouphorligen på des frälsning ok förbättring ; få få vi icke ifrån Guds
at

‘

rättfärdighets utflag få aldeles uteftänga des
godhet ok nåd, at hon ju dsrmed tillika påfyftar heifofamtna ok til männifko,rs lyckfalighet

q) Roni, 9: 5,

t
het ledande
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Når Gud hotar med

Vfede, grymher, firaff, plågor ok forbanneHe
Sfver de obotfårdige Tyndare, lafom jefus i
värt Evangeljo hotar de förhirdade judar; få
Vii lian hårmed ioja ok uptScka deras olytkli*

ga ok förderfvade tijfländ, at de -åxo fortappcliens bairt, foffcänha'de lyndare ok farans
fängar, ok fåkdes upvdcka dem til at mårka ok
blilva varfe fin öjyckaj på d/t de i tid må gifva akt på hans låckande ok kallande nåderoftj
lom viii frSifa dem ifritt det foieftående onda. Ök riår de icke villja låta hanS hotaiide
förefrållningär värka til deras upvåckelle ok
forbåttring; lå låter hari deffa lina grymmä
hoteller gå i vårkttällighet.
Han ipåker et
hogmodigt folk under blodfugande Tyranners
ok: Hcii pllgar et i vålluft ok yppighet nedflnkdt Land med misvlxt, hunger ok dyr tid,
gifver des innebyggare lediga tdnder ok brift
på bröd >•); Han hemföker fodomitifka flygotuckr ok losaktighet med peft ok
Imitrofammå fjukdomar, ok ia vidare. Med
alit dera här han, järftte fin Rlttvifas uppenbateli'.*T afven det nadiga fyftemål, at han må
göta lyndjrenas fmlckfånae luftar för dem bittra ok rorhireligaj uplifva hos dem en innerlig ok kraftig kånfla af deras djupa fordårf.
r>k ftora elånde, vända deras upmårkfamhet på
(it örd ok fina råtter;
(ty ftroffet Idrer gifUa akt på orden) J) ok fåledes fårn dem til en
lann bårtiing ok omvåndclie.
r) Amos 4;
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Så långe fyndare ånnu ej blifvit i fiM
iynder känflolofe, få år med alla Hans firafFdomar åfven denna kårleksrika affigr, at den
.ogndaktige md åjvergifva fin vdg ok Jyndaren fi~
na tankar t ).

Gad hancllar i iå mltto med fyndare,
ioni en om Moder, hvilken äfta med fkarp
tucktan mafte afboja fit barn fran den olyckliga vanan at åta förgifr, fom hon vec bringar
det om lifvet. Synden, ehuru fott ok Ijufligen hon fmakar for jyndaren, år dok et fkadeligit gift både for fjål ok kråpp, iom bringar dem båda i åvigt fdrdårf 3 Ak! huru mild
ok nådig år då Gud at hän icke tilfiådjer mennifkan leka med fynden ok de ikadeiiga begärelfer iom fånka hlnne i en afgrund af olyckialigheter, uran genom fin tucktans ris fortager
hånne lufien derfore ok krafrigt affkräcker lianne dårifrln. Ok denna Guds Affigr med fina
ftraff ok hånmdedomar ihäcker fig icke allenafi til dem, fom firaffet egenteligen drabbar,
utan åfven til alla andra upfåteliga iyndare*
fom ivåfva i iamma fara 3 at de må af deras
olycka, fom firaffet ofvergår, blifva vife, det
ar: af deras exempel taga fig ikråck ok fifa
for fådana ftyggelier hvarigenom de forra
fig til firaffet lakra ok fkyldiga, ok fåledes befinna fig af djåjmtlens Jnara, huarmed hän få,

rer dem fångna

åfter fin vilja

u).

Gud bar ok med fina håmndedpmar of-

ver de ogudaktiga

et

enikildr nädigs afieende
pa

t) Efa, 55: 7.
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på dna Nldebarn, lom hår i deras jåmmerdal
mille icke allenalt kanna mycken anllot ok
forargelle a£ de vrångvila månnilkors
uran varda af dem åfta forfåljde ok rrångde
på alla fidor.
Hän vlli genom fin håmd ofver de ogudaktiga, hugna ok trofta fina barn med den- öfvertygcllen, at deras Gud ånnu lefver ok år
en domare på jorden, lom gör åtjkilnad på den
rdttfärdiga ok den ogndahtiga på den fom hanoin fruktar ok päden loin hånom
iekefrnktarv ),
Hän unnar ok Ikånker dem derigenom
den tiifridsftållelle at de matka ok fornimma
at hän tager en 6m faderlig del uti alit det
de ogudagrige tilfoga della minfta hans barn,
ok viil det håmnas på fina ok deras fiånder.
Vi villje nu vidare le, huru Guds llrånga Råttfårdighets utofning varder genom Hans
nad ok godhet hår i tiden lindrad ek formildrad. Det Iker t:o) derigenom, at Gud få langc
uplkjuter det ftraffet fom hän heilutat ofver
lyndare.
Derigenom gifver hän dem tilrackelig tid ok utrymme til blttring ok omvåndelfe, Jelus råknar ok med Jerufalem tider ok dagar, Ak! at du dok hade kånnt,
viil hän låga, hvad for en tid dig bitintils
blifvit lemnad. Så många Nådedagar aro frukt,

,

loft forbigågne.
Du har på
Ilta råda dig til det, fom din
I dag år ånnu en god dag,
dag, år en nåde-helokelles
C c 3
v) Malach. 3; ig.

dem icke velat

frid tilhorer.
åtven denna din
dag. Det vore
åa-
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|nnu en dag, på hyilken du kunnde afvlndU
ai! din foreftående olycka ok hos mig, dii>
Hielpare, finna nåd på den tid, da dig bdji hidlp,
beh’’>jves x ) Så har Gud afbidat Jenftalcnis
tider ok dagar, Men emådan det annu ,, på
denna dm dag,. lager ha.n vidare, dr föraåidt fofdin ögon; få varda andra vredes- ok donis-dagar, nods-ok jämmers-dagar, ofver dig kimman de.
Sldana aro. Guds goda ok heliga vagar
tned martnifkors harn, Derföre k.allas ok ar
hän. en tålig ok långmodig Gud !om iek e vredgas pii mannifkors vis, hvilka uti fin hamnande ifver haftigt ok hiftige utfara, utan bidar at hän
må vara fyndaren nådelig ok med fior tåljamhet
lider oi fördrager vredene s kar y
Ak ! latona
os allenaft nägot åfterfinna, min© Åhorare J hvad
Gud alla dagar mlfte le, hora ok tila af alla
fyndare i vårlden. Hvad lag vai Jeius, nar
hän vand© fina ögon ok tankar på det fyndi-.
Om en gudllfkande manniga Jerufalem!
lidan,
YQre
fka
ftällning, ifrån hvilken hon
i
kunde ie ok hora alla de dårfkaper, lyndaftyggelier ok orenligbeter, lom i en enda fålkrik St.vd
allenaft en dag igenom, yttras ok fprofvas på kållrar ok yärdshns i giilen ok fqvaller-falllkaper, i
kamrar ok fordålda vinklar ; h liru Ikuile en lidan
gudfruktig f jäi blifva ti.! mods? kuru ikuile hon
icke nitålfka for Guds fak, ifras imot få myeken
midfha ok bedrofvas ofver et iå hifkeligt Chriftendomens forfall? Oi; hvilket obegripeligt
tålatnod år då hos Gud, O! hvilket djup af
,

K

,

}

,

*Q Ebr. 4:

nåd

16,

ji} Rom. 9:

22,

C 385

<©•

nåd ok barmhårtighet,
många tufende år

at

)

Gnd

{å

långe, ja få

tålt den i (yndafordlrf få
djupt nedfankta vårlden ok med (a (for långmodighet fordrager alla des orlttfardigheter.
Men Gud llmuar fyndare, ickq allenaft få
många nådeftunder, falighets dagar ok belaageliga tider, utan 2:0) hän gifver ok under deraj furlopp, fjelf vid handen medel ok tilfållen for
fyndarena at undgå de forqtfagda ok åfver
hufvud hångande- ftraffcn.
Haa fander fina
tjånare, genorn hvilkas ogon hän |nnu i dag
gråter otver en fyndig ftad ok land ok genom deras mund lårer naftan dagdigen i fit
Tempel, Hän fonnanar, varnar, ifrar imot
ondfkan, kallat, bjuder ok låckar fyndare til
fig j med et ord hän har ingen Haaga, imet
näds arbcte ofpafdt, at draga fyndare ifrån fi*
na vågars villo, på den våg, fom leder til lifyet; få at
hän kann med fkal herapa fig pd
deras eget famvetes dom ok vittnesbörd, ok
fråga dem 3 fom hän fordom frågade Ilraels
harn genom Propheten Efaias; Nu, dömer, jf
/fenjakms Inbyggare ok // jfnda tndnn imellän
tnig. ok min vingård. hvaå /kiille pian ok mer
göra mittotn Vingård, det jag hanoin icke gjordt
hafver ? hvi hafver hän burit villdrufvor, dii jag
ydntade äfter, at hän Jkulle båra goda drufvor z f)
y.o) Gnds godhet ok nåd formildrar ok
råttfårdighetens ftrlnghet i få matto, at hän
afbryter ftraftet ok forkårtar vredes ftunden
Öfver fyndare. Guds nådetid ofver Judarna
,

,
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tog egenteligen fin början vid «mlkårellens infiiftelle ok Forbundets ingaende med Abraham ok
varade i rre rufende år: Men vredesfiunden i
fin fui la bogd varade ic«e dfver nio Månader,
då Jerutalem blef forfiordr. S-i nådig ok mi!d
ar Gud;. nar hän boi jät firaffå (a a; kartan hän
tiden ok dårigenom lindrar llraffet i lynnerhet då fians vishet ler at et fvarare ok Jän gvarigare ftraff Ikulle, i anfqende ti? må"nifkor,
nas andikaj orlaka fortviflan . äller foihå. delie.
Gud gnf i Davids tid Mofdångelen
fallning, at dråpa i tre hela dagar men innan
de nlc fit flur, får hin befallning- at häila fin
hand tilbaka, Detta ftimmer in med det David fa^er: Herren trdter icke til ävig tid oh vrtdgar icke dvinnerliga. Hans vrede varaf et ognablitk oi han hnfver tuli til lif. Oin aftouen va,

•

•
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grafen, men om mårgoven glddjen a).
lierånker, mine Ålfkeiige ! om Guds rårt-»

fnrd' ghets ftrånghec fkulle nytrja Allmakrens
fulla ftyrka et enda ogonblick, huru (kiille det
ga med os ufla ok vanmäktiga Creatur. Om
du med Vrede /om vi förtjdnt hafve.
Straff et iitbreder ho kann det fårdraga f
SS. dr fnrtnppadt alit det, Jb.m dr Jkapat y
Af diaa plqgor /;)..
TUlämp ning.,
Saledes har jag da genom Guds nåd fort,
til Snda den forefitta Eetraktellen, ok. vi fat den
herrliga föreaing ok faroimanftåmmeHe,, {om år
imellän Guds Godhet ok Rlctfårdighet, hvilken
be.
a) PH j 03:
h) N;o 308 v. g.
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beftår deruti, at Guds Godhet ok Nåd churu
llor den är imot fyndare, dok icke kullkaftar
hans oändeliga rättfardighet- Ok at Guds hotande ok hämnande rättfårdighets demar aro,
fl länge lyndares profningStid varar, med klrJeksfulla alfieter blandade, ok i fin utöfning af
Nåden formildras.
Nu, mine Ållkelige! hvad tanker Edert
hjårta om alla della lanningar? År det mogeligit at J uti Eder faligbets lak kunnen ånnu
vara kalla, vårdglola ok forlummeliga då Gud
lå allvarligen åfiundar Edert vai, lamt ftaller
ok inråttar alle derhän, at den lom icke tili,
behofver icke gå forlorad.
Huru dem.a vigriga laken bör gripas ann,
ar Eder forut af Guds heliga Ord vai bekant.
Dat kåmmer allenall derpå ann, at J rKtteligen
furhä len Eder darvid. Gud Ikal icke, hän kan
icke gå ifrln den Ordning, lom hän en gång
falbltållt til fin Åra ok vår frälsning. Jefus kana
icke vika en härsmån ifrän fin Eira for vär
egerfinnighers (kuki. Vi hafve en tydelig, en
hallolam Nådeordning: en riktig ok läker väg
til lifvet: görer bdttring der Kr, låter Eder
finne ok hjarra föråndras, nk tror Evangelio.
Det Kr Hans Nades råd til vär frälsning ge~
nom Jefum Chrillum, Ser derfore til, rnine
Ahorare \ at icke nägon af Eder forfummar
Guds Nåd ok forflofar fin dyra nåde-tid. om
det vore allenaft en enda Nådens foraktare
jmot en ftor hop trogha Själar, la Kr det dok
icke i Guds ogon likgiltigt anledr, J hafven
C c 5
höri,
}

,

388
hort,. at hän icke vill, at någon enda (hai for*,
lorad varda. Men når nu fonnodeligen imot
et ringa antal trngna hjartan många tufende
gifvas (om forakta Nåden ok forfumma fin
hemloknings tid; Huru måtte det icke (matta
de n kärleksrikc Fräl/aren, huru måtte det icke
bedrofva Hans Heiiga Anda? Ak mine ÅKkelige!
hvad bar dok den gode Guden, fom uppehålJer ok leder Eder (å undcrligen: hvad bar
den mdde Frålfaren, fom for Eder dod är,
gjort Eder fornära äller til forfang, at J (å
ringa akten at bedrofva hånom ok genorti Eder
otro ok Nådens forakt uplifva ok fornya uti
ha ns (orbartnande hjärta de (uckar, de omina
känfior a( fårg ok gräraelfe, (om hän ytirat of?
ver fit hårdnackade Falk
ok teknat med fina
(Irida tårar.
(äkra (yndare! fom (åtven (å
J
tryggt på luftans mjuka bädd;kunna Je£u af
käriek ok omhet rinnande ogon ok, hans ljufva
karieks broft ej beveka Eder til upnktiga bättrings tårar ok en allvarlig längtan äfter Hans
nådes gemenfkap få iåter Hans rättfärdighecs,
flriinga horelfer upväcka Eder utur Erfynda-fomn,
hvaruti J tyckens ligga djupt info f de.. Akti
hvi viUjen i (jeltviiligt ftorta Eder i fordarfvet ? Tr-öfler Eder icke af Guds godhj-r, (a
långe i (orakten Hans heiiga rartfardigher.
Smickrer Eder icke med fajfk inbillning om
nädaftlnd ok falighet, få långe J crampen Hans
råttfårdighets rltter under fotterna. Betanker,
at Guds Nåd, ehnru ofverfvinnerlig den år kan
dok icke utofva fig til forfång for des oforån*
des-.
}

,
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derliga Råttfardigher,
kanit

få fmrt

vred vara

Kårnmer ihåg

at

Gud

fom hän nådelig dr

ir),

Gud har radan gifvit os et kånnbart fiag
af fin tuktans ris? uplkjute vi med vår bårtring; få kann Gud gifva os et, fom är Innu
långt hårdare :■ vi hafve det ganlka vai forfkyllat; ty fyndamåttQt tyckes hos os redan vara uppfyllt, fom i Jerufalem, ja! i Sodom ok
Gomorrha. Erklnner då i Jelu namp den nåderid, uti hvilken J fl mildeligen fokde varden. Den varar iske allcid. Hän kann flutas
forr. In J det formoden. Ok dl borjar en
annan tid uti hvilken Guds håmnande ratcfärdighet fkal utofva fig utan någon fdrfkoning,
vuan formiidring af nåd ok godhet, da dom
litan bannhdrtighet f Kai öfvergå de m, fom f orastat Guds Godhets, Tåljamhets ok Långmodighets rikedomar ok icle låtit hans Mildhet läc„

fig til hättring d).
J blodLe Sjalar, lom laten åtankan af Guds
ftrånga rårtfärdighet fkiåma ok afflcråcka Eder
jfran Nådens iokande emedan i foreftållen
Eder råtten uran Nåd, aller låtifårdiuheten hos.
Gud hogre, an barmhartighcrenj akj låter Eder
af Evangelji ord ok det, lom åfvaaförc derutur
anfortlt ar, öfvettygasom Guds allmanna oforikyllda ok orverfvinnerliga Nåd imot a!!a (yn-

dare.

Vanden Edra finnen j?k tankar mgot liirrån den fipaitifka ljungelden ok dundret
iom redan väckt Eder urur Eder fyndaiomn,
ict

in
c) Syr. 5: 7.

i) Ram. 3: 4,
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jn på Zions ljufliga blrg. Der fen J Guds
Laram, fom borttagit Edra ok hela Varldens
fynder; der fen J vreden blidkad, rättfärdigheten forfonc ok nådens brnnn open for alla
fattiga fyndare. Der fin i lara ac kanna Gid
fom en rniid ok nådig Fader, fom med utflråckda armar utbjuder i denna fin karleks San
alla fina lalighets fkatcer.
A Eder fida fordras ej rnerä, an mcd nåde-hungroga hjartan
imotcaga denna Saligheten. Lamner for Guds
ok Jefu fkuld icke den falfka inbildninger»
hos eder rumin, ac J gcnom Edert egit moda-

Jamma arberande under Lagen kunnon gora
Eder (kickliga ok värdiga til denna Nadens
jmottagande, mindre fullgora Guds rartfirdighers fordringar ok ur ; - r
hdmndcdomar:•
Det år en fordomelig
.m kanvmer af
dyra iortjanft
etron, forringar vSrdet,
ok forvander hela Salighaceas ordaing, Bort*
i nådiga Gnlägger ali tralagtig fruktan t i
den ok tiliika alb hemligr forlirande pa egen
rattfärdighet. Kåmmer ff alle jom nyheten oh.
ären betnngade e\ Kämmer ia uile, fom J Iren,
traden med botfirdiga hjart n ok i and nns factigdom fram til Nlda-Stolen. Opnen Edert
hjärta for det heiiga fiankelfe blodct. Anammer ok med trones armar omfatrer Eder rnilda Fralfare hei ok hallen, fldan fom hän Eder
af Gudi gjord dr til visdum, til rattfärdighet
til helgelfe ok förfoning f). Genom en fldan
leivande tro på Eder Fralfare blifven J icke
ah
?) Matth. li: 28» /) I Cor. I: 30.
1
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ailenaft delagtige af bans aldraheligafte ränfärdighet, fom gor Eder i Guds ogon heliga ok
rättfårdiga ok friar Eder fran fyndens ftraffok
fordomelfe; utan J fan ok genom tamma tro i
foreningen med J:lu et nytt lif ok ny krafc
at tjäna Gud i hehghet ok rmfärdighet. Kåmhrer alltid ihåg hv.id Johannes Ikrifver g).
Dem rdddom ok otroqnom dr deras del tilredd i
den f jän &c.
J i åttfardige! J trogne ok helige Guds
barn! frogder Eder uti andanom ofver Guds ofverlvinnerliga Nåd ok barmhertighet j vorder
ok tilbeder Hans oändeliga ränfärdighet. Blifver fafte ok ftåndande i tronc på Eder milda
Fralfare få fkal Herrans Nåd vara våldig öfver Eder i andclig ok lekamlig matto ok hans
hämnande rättfardighets utotning genom Medlarens blods kraft blifva i anieende til Eder
för allo uphåfven ok fortagen.
Meri om J
kannen ok med hjärtelig ofvertygelfe vorden

nådelig ok rättflrdig Gud:
iå varer ok på denna dagen troligen formante,
at italia Eder deffa hoga gudomeliga egenlkaper ok himla dygder til en helig äfcerfalgd uti

Eder Gud fafom

en

ali Eder vandel ok omgängelle. Ar Herren
en nådig ok barmhertig Gud. O! få varer
ok J barmhårtige, få/om Eder himmeljke Faden
barmhdrtig dr h). Varer milde ok godhjärtade
emot hvar mann 5 tålige imot Eder felandc
nafta, långmodige uti de ofornitters fordragande, fom Eder tilfogas i). År Herren en råtr-

far-

g) Up. B. 21: 8-

!>)

Lue, 6;.

36.
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(

&

392

)

4b

färdig ok helig Gud, hvilken

et ogudagtigt våicke behagar: få varer Jok helige ok rättfardige i alla Edra gärningar, i alit Eden lefverne. Bevifer Eder tro> genom rättfärdighe»tens fanna frukter.
Ållker rätt ok rättvifa äfter ali Guds ok mänhifklig Lag.
Varer'milde, rnen icke fiate imor Guds föraktare ok de
ogårningsmänn iom fåtra fig up iraot Gud ok
Öfverhet lamt forakra ali tro ok Chriftelig

fende

,

laglydnad.
Si! fl (kai nådenes Gud ok rSttfårdighe»
tenes Fader ej underlåta at gära 01 godt
iåta
os under en nådig ok rättvis Ofverhets regering med rryghet fitrja ur.der vara flkonanåd j
Vara en eldsmur kring vara granfor; vålfigna
vart land ok fråmja alla vara håndcrs värk.
Under ali Faderlig näpft ok tuckran, jå
iinot alla öfver vårä hufvud hångande fyndailiaff ok plågor, fkola alla hehga ok rårtfårdiga Guds barri kunna blidka dcn nådiga ok rattfårdiga Guden, da de i nodenes fid for Hanoin frantrräda, fatta hJnom oin rifet ok hånoni anropa:
}

Ö Gud vi bedje

alla

Lät os dok njuta barna råtr.
Din Nåde os<bevifa.
Din grymma vrede från os vånd \
Tae bort det ftraff, vi ha fortjånt
Evinnerlig vi dig priie K)\
Amen.
k) N:o 309: v.
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Männi/ka ! Guds godhefs, tai-

och IdngmodigUets rihedom, iche för
Jlåndandcs, ai Guds mildhet läckar Dig til bdt■tring? Är dcn til bokftafven kom men til innehållet vigtiga fraga, lom en Jefu Agoltcl
lägger på alla kånflolöfa Guds nådes foraktares Samveten i Rom. 2: $4,
Apoftelen
ftiger i denne Epiftel från det mindre til det
ftorrc* Hän bogar med at vifa de bevekelfegrunder til Guds (anna dyrkan och de forbindeller ti! et en fornuftig månnifka vårdigt lefverne., lom den naturliga kuvjkapen om Gud
och tingcns Sndamål henne ålågger; och derifrän gär hän vidarc, at i de foljande Capitel
påyrka de ourfageligen ådlare och hogre plikmoni
ter, hvilka falt mera åligga mlnni(kan
ljus
och
vdgledd
uphjft af Chrijli klarhets
af
Nådens 6fvernaturliga meäverkande. Apoftelen
tager för en afgjord och af a!lom bekant fanoi-ng, at, faft männilkan icke genaft vid fic inD d
Horn, F. Ftl. VII. St. 4.
trä-

fnmhets

-
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trSde-i verlden fkulle ega en medfkapad kufl*
om fin varelfes uphofsman och defs fu!»
komligheter, honlikvälvid tikagande ålder och
kommen til rStc bruk af fina fårmogenheter,
kan forvårfva fig infigt i det Jam jörjiås kan

ikap

om Gud, derigenom

hon uti den i. alla männifkors ogort genaft fallande Guds gdrning
verldenes fkapelfe, kan bejhäda Hans ofynligå vdfende och Hans eviga krajt och Guddom. Men
hvad gagnade det henne om vcrlden och de
ting fom i verldene aro endaft vitnade, at en
Gud år ti) ? Nej, hela fkapelfen iager henne
ifven, at denne Guden måtte ega de ftoilta
egenfkaper, och ånnu mcra, at Han hvarken
kan eller viii ega deflä fina fuilkomligheter en*
daft for fig Sjelf utan at Hnn, fåfom Gud,
inåtte ftandigt lata fina hånders -verk rona en
vålgorande Verkan deraf. Godhet, barmhertighet, talamod och långmodighet aro ibland Guds
egenfkaper de fom forft och tydeligaft falla
mannifkan i ogonen ty for at kanna denna
Guds rikedom, behofver hon icke vidloftiga un«
deriokningar och fornufrs-flut. Men famma
Fornuft och Skapelfej fom fåga henne at Gud
år god och långmodig) de fåga henne äfven
lika tydligt, at denne Guden måtte hafva några
ändctmåi med deffa fina egenfkapers bevifning,
ty eljeft fkulle Gud handia utan affikter, det
viii laga, icke vara alMs. Och fi, når mannifkan å ena fidan vål viii fkorda frukten a£
deffe Guds egenfkaper, men å den andra ickft
at

,

,

•
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gB fienne, då prifar och tnckar hon icke deiigodt
och långmodhe, fafom Gud då aktar hon iske
Gud i ksnjlo, då udåtter Hon fig tör det ivata llraft, at af Gud i et vrähgt Jiiine blfVä öf,

vergifven i jit hjertäs

lufiar

,

då

biifver

hon ulan

ali urjäkt.
Männifka! låger Apoftclen; et
ord ioni utmårker det kreatur, hv il ket på en
Och (amma gång ar det förtråffeligafte och tilkka
ullahe på jorden. Et namn, loin år (ynnerligen tjenligt at påminna lienee Guds alt och
hennes eget Uitet. För aktar Du O Mannilätkät Dig lii bättring.
la, Guds Godhef
§, 2. kilode Apoftelen gora lådafie flut*
Jatfer då hän taiade om Hedningar hvilkas
forftlnd i de himnidlka ting Var få forblindadt, hurli mycket mera måtte då icke defle
lanningar kutina låmpJs på osf Chrijne, bvilka
fulkomligen kanna lefvandes Gud och den Hall
lånt halver Jelufn Chriftum ? Är det en ftrafVard brotflighet hos den naiurliga mdnnifkan,
at förakta Guds godhets tålfamhets och långmodighets rikedom, huru mycket horre brltt hos
den i Ckriflo kallade> at icke låta Guds mitdhet
låcka Jig til bättring ? ty det år juft Chrijlne
jfom endafl kanna Guds nådes ofverlvinneliga
tikednstiar ; fom fulkomligen forftå della rike.
domars åndamål och fom ega et få rikt forrad
,

,

•-

-

-

,

}

,

på kraiter til deffe åndamåls upfyllande, Men
hur kommer det då til at denne af ofs lå vål
kånde- Guds mildhet icke får och kan låcka ofs
alla til en frivillig bättring ? Jo
Salomo, fom
hade erfarenhet a£ nlftan alt under folenaj hade
X> d 2
re•
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redan i fin tid funnit, at efter det itke JJraxt
gär domm äjver onda gårningar få varder männijhanr kjerta fult- at göra det undt dr; och
at famma Guds Gcdhets
tålfamhets och långmodighets rikedom fom borde låcka ofs alla til
hättring annu i denna dag för ganika många
ibland ols år en ordfak ui fortfarande i iynd
och ogudaktighet, det vitnar, ty varr! erfarenheten mer an tilrackeligt, Och hvad ihaile
rnan fåledes häldre önfka, an at på denna Herranom och vär andage lynnerligen helgade dag
få Hfligen kanna föreftålla det brotfl ga och
ftraffvårda i et fådant månnificors upforande
emot Barmhertighetens Fader, at de hittils
kånflolöfa foraktare af Nådens rikedom derigenom måtte afficrlckas från at vidare bevifa
Gud ondt för godt och ffefum hat för Hans
Mrlek, famt förma de ljumma, at i lamma min
alfvarligare foka Guds Rike och den infot
Herranom gällande råttfårdigher, fom Hans
godhers och tållamhets rikedomar dem dertil
alt mer och mer upmuntra! Kraftenes Gud väre hårtil mlgtig i vår fvagher. Fader Vår &c.
,

,

}

,

Texten. Predik. Bok. 8- n.
Eftcr thet icke Jiraxt gär Domen Sfver
onda gärningar 3 varder Männifkones
hjerta fult til at gora ondt.
Vår betraktelfe fkal foreftålla:
Guds Godhets, Tålfawhets och Långmodig•ikets Eikedom, föraktad och mifsbrukad.
§. 3. Salomo hade gifvit fit hjerta til at
vii"
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visliga Joka alt detfom man g'år nnder Solena,
Hvilket f alt at 16pa igenom! hvilket djnp at
underfdka ! JJag hnfver hvarjehanda fedt i mine
fåfänglighets tid llger hän; Hän hinner icke,
hän kan icke uprlkna alt— Hän nåmnerendaft et af det myckna mångfaldiga
Thet dr
en rdttfdrdig och hän förgås i fine rdttfärdighet
och thet är en ogudakfig, fom Idnge lefver i fme
—.

ondfko thet vederfars Ja then ena fom then andra ; them råttfdrdiga /åfom them ordtfdrdiga
,

,

them goda och rem fåjom them ovena them jo'n
offrar, fåfom honom lom inter offrar; Jaloin det går them goda, Ja går det ock
Jyndarenom. Denne få lika utgång på ohka v|gar och iå lika beloning för la oiikt arbete,
var för Salomo obegripelig, efter hän ville,
at en råtfärdig Gud fitcer vid ali tings (tyre.
Åfven hän, hade fä nlr liimat med fin lot och
felat i fit hjertas tankar hårofver, om icke et
hogre ljus hårutinnan gifvit honom en tydeoch då gor haa af altligare nplylning
,

(lennä flutfats: om en fyndare hundra•
; ——få
de refor ilta gör och dock Idnge
likvdl
at
dem
var
der
vdl
gångandes
vct jag
Gud
rahi
a
me
n
dem
varder
;
ogudaktigom
f
fom
icke vdl gångandes ; ty om hän än vore fri

fammans

lefver

från alla andra plågor och ftraff har i verlden,
få är dock den olyckan enfam tilrackelig at
ftorta honom, at nemligen efter domen icke Jlraxt
går öfver onda gdrningar, hans hjerta der af varder f alt at göra det ondt dr.
§. 4. Sannerligen behufve vi icke lakttaga
alla tilfållen, for at for vårt, ehuru inlkrånkta,
Q d 3
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likvll drifiiga Fordina, och for vara, e h ura
ga iikväl bcdiii.c! ga lijertan, kunna rätfärdiga
Hetrans vågar med männitkors barn. Vi tycke ofs ie Ja, myckec ondt, fa my cke n ödelag,
gande ,o.ordfiing bar i verlden, ril hvdket alt
vid ingen med uplyfl: torfländ och redligt hjerta vagnr elier med minila. (ken at billighet kan
helkyiia Fulkomtighetens F a der för uphofsman;
men vi bare cfs doek ofta gånger iå åt, toin
vi hemligen (k ui.Ie in hilla ols, at båttre kunna
ftyra verlden, vifligarc forekamma dctta nu
hsrlkande onda och kraftigare beframja det
motlvarande goda, än det nn tker, di vi lik-,
väl, vete, ar ftyret år i handcr på en Gud, fom
xned den hogftn a.lnukt forenar den hoglla
vishet och med den oinlkranktailc godher fora
likar den ftrångafte råttfärdighef. Vi tycke at
rnånga mannilkor lefva end.dt for at gora ondt
och at deras bortgång i döden år den endafte
vllgårning de bevila verlden. Til excmpd)
dclie hjelrar i otron, fom hi nitifkt med konftig ord bjuda til at Iki!ja ols. vid enfaldigluten
i Chrtfto, och 0 outtratteligen hevi li 'in otro
med lina gårningar, i det de uti ny heh lefHvad.
verne vanåra fiender til Chrifii kors
nytta frågar den i fit hjerta eljefi upriktigt
menande, fall i fit förftånd vid FöiTynens rid
altför korttlnkta månnilkan, hvad nytta bevifa deffe otrons barn at verlden och lina famtitU
hvad nytta, iom til en hundradedel kan
vara Jvarande mot den tkada och forlloring
de aftadkorama i fina mednvånnifkors hjertan
och
,

—•
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och iamveten ? Gud dr ju then Gud fom et
Ogudpktigt vdfende' icke behagar och likvll låter
hän icke allenaft icke iin fiendes hand viina
uran tvårtom vidmagthällcr denfamma faftan
den dageligen får ut ogräs ibland hcins hvete.
Gud dr ju then, infor hvilken then ond år icke
hän blifva bejlående, och likvål tillåtsr Hän en
ogudaktig jfyrobeam i tn och tjugo år homma
Ifrael at fynda, Giiver icke Herrans tålamod
Och långmodighet dem kanitolofom anledning at
i fic hjerta tanka: Det dr ingeii Gud ? Skulie
de icke helc annorlunda båra % at, om Herrans tordon och hamd genaft iöljde pa forbrytelfen ?
Chriiten ! Gif Gudi Arona, och
vet at Guds yfgar icke aro mdnmfkors vdgar.
Hvad ikulle vai icke Gud kuona gora om Hän
endait ville handia elter Sin Almagt'l Men Haa
|r ju derjämte Vis; Barmhertig ia vai {om
lidttfårdig ; Långmodig fa väl iom Hän ar en
fiarh Hdmnare j och den ena af deffa lina egenikaper ruofvar Gud aldrig pä den andras bekoltnad, Och for ofrigt, om Gud icke rned
långmodighet ikujle tila det onda och med
forikoning fordraga fyndare, pl hvad iatt ikulle Gud da kujina Jåta mlnniikonia kanna Sin
gqdhets och tålmodighets rikedom, iom Hän
Jikval vil, at vi alle (kolc forftå och anfe fåfom det kraftigalle bevekelie Ikäl til bärring?
O Männilka, i ftallet for at
§, 5. Nej
klandra eller milsbruka denna Guds godhets
och långmodighets rikedom iom allena ar ordfaken at ej redan längt får detta med ofs nägor
D d 4
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hvar dr ute j fa anfe den (afom det hogfta he-

underpant på Gudf visJiet.

Hvilken
fortjenar namn af ? Jo den töni genom d‘e
lattafte och gina (le medel kan oaktadt alt motftänd, befråmja de ft ortta och nyttigalle and ani äh
Drag af denna befkrifning det ofulilandiga -—<■
lågg derril det hogtt mojeliga Kttkornliga,
och vi (k ol e linna. at Gud i fin Långmodighet
ja det tydehgafie uppenbarar fin VisUet. Den
lattfuliatte måfte ofta, tvårtemot fin vilja och
affikt, med fina elaka fdrecagande, åttadkomma
en hop hålfofatmna fölgder: ellet rårtare, Gud
vet i fin forfyn at afhans onda gårningar lian-!,
leda et vålfignadt ttut; men deffa for (karor af
mlnnifkor h åKola mma fölgder och valfignade
flut (kiille J-u verlden aldeles lakna, om Gud
efter fin ftrånga råttfårdighet genom fin almakt
hindrade eller bortrykte förbxytaren j och ånnu rnera, derta den ogudaktigas hindrande eller
förftorande (kutte icke i allmånhet, i denna (I
nåra (ammanfogade (akernas (tålning och forhållande til hvar annan, tndjeiigen kanna (ke
utan at ock dygd och Gndsfruktan deraf (kiille etfara et alt for kånbart lidande; ry hvarfore fåger FräKaren i likneHen om ogräfet i
hvetet, at husbonden förnekide fina tjenare i
förrid uprycka ogråletV Jo ! joa det at ndr de
itprykte ogräfet the itke derjdmte Jkulle uprycka
Jivetet Matth. 13: 29. Den ena hvaffer fina mordilka fpjut mot vars Herras Chrifti Evangelrvis

och

'

?

,

,

um j men huru

mshet

at

fulkomligen

vånda Hans

vet

icke Herran®
anfall til
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det bSfta ? de fom aro fatta til våktare på Zions
månnilkor j de Ikulle kanlke pä denna fin vakt lofvas af der alt för mycket fred]iga; men nu då otrones biixc och anfali oragifva dcm på alla fidor, il upeldas de clerigenoin, at med mera eftertryck gripa til Andans
fvdrd och ofva fig at med bålla fordel bruka
Trones Jköld ; ty fannerligen, ibland ofs måfte
vara partie på det de rättfmnige Juota vorda
uppenbare 1 Cor. JJ: J(). En annan predikar
Valdeliga, at lejva ftp fjilfvom och gora hvad
Huru vet icke famma Herkjertat lyfter.
rana vishet, at af- denna luflarnas predikan dra.
ga for Gudaktighecen hålfotamma åndamål ? Ty
la framt icke denna verldenes barn i fit liågte {kola altför fynbart vara klokarc an l]u{ens
barn i fit flägte, (å made ju Dygdcns ratra vanner med en lordubblad ifver arbeta på det fom
til tro och gudaktighet tjenar, och, for at halla en någorlunda jåmvigr, /åta fit ljus ditnu klarare lyja for mdnnifhor-, på det de nf deras go~
da gdrningar måtte upmuntras at och genom et
Chrifieligt lefverne prifa den Hoefle i Himmeten.
Defsutom aro exempel af vilfarelfe och laft
lika la nodvåncliga for at, i en vcrld lådan
lom vår år, aflkråcka frän ogudaktighet, (om
exempel af en lefvande kunlkap ock gudsfrugtan aro fjenlige at upmuntra och Ibadfåfta männiikor i det goda. Ooh deffe kånfiolöfe, ogudaktige, fom Herrans långmodighet långe fkonar och Iparar
dc åro for andra månnilkor
ftåndigt
iikalom
ftäende exempel både på huru
naurat aro

,

,

,
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ftort Herrans tolamod ar med fyndarc fåfom
ock huru ptackfamt och våglanit fyndaren kan
draga denna Herrans nad til lösaktighct. Icke
!a tilförftåendes, fom Gud fkulle behöfva man.
nhkans lafter, for at derigenom kunna vita fi.
men, efter månna fulkomligheterj Nej
ni'kan noJvändigc viii fynda, hvilken vis Gud,
fom åfven af månnifkans fårbrytelfer tager fig
tiltålie at vifa fin åra !
§. 6 At forakta eller mifsbruka Gtids god*
hets och tålfamhets rikedom blifver et ånnu
ftörre och ftraffvårdare brott, når vi befinne
grunden och orfaken til denna Herrans Iångmodighet med fyndare. R.edan fåfom Skapare
har vai Gud en ourfågelig luft med månmfkors
barn ; men fåfom vår i Chriflo förjonade fader hindlar Hm dock, för det bludets Jhull jom.
bdttre talar dn Abeh.blod, outfägeligen mildare och iångmodigare med fyndaren an Han
fkulle och kqnde gora. om icke Cliriftus blif»
vit en förfoning för verldenes fynder och en aU
la fyndares fårjvarare ndr Fadrenom, Ty mån
Gud med fådan näd och forfkoning umgas med
den kanfiolofe foraktaren för Sin egen JkulH
Öfverhopar Gud honom med denne Sin mds
pch långmodighets rikedom, för at genom fyn'darens fluteliga rSddning oka fin egna åra och
lykfalighet? Ack! bvad (kulle en eller annans
Nej
och håd fäger jag ?en eller annans
hvad fkulle några miilioner jordmatkars fjelfvållade forderf jkunna taga bort af den Gudens omåteliga åra, fonij deffe uprorifke och
af,

~—
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affallige forutan, andå i alla evighet blifvef uphogd och prifad af oråknehga verldafs och
hvars nåd och rätt<
Himlars innevånare ?ja
färdighet til och med fjelfva den firaffade
minnifkan måfte erkanna och uphoja i och gcnom fin lika få fjelfvållade fom välfortjenta
undcrgång, Eller kanfke Gud vifar denne fin
godhets och långmodighets rikedom for raånniegen Jkull\ Ack! et Creatur, fom redan en
Jkans
gång värit uprorifkt och affälligt från Sin Skapare, och fom har ingen borgen at fätta for
fig, at det ju icke kan blifva der den andra
gången emot fin forlåtande välgörare: hvad kan
vai et fådant Creatur begåra och forvanta af
den Gudfom icke kan låtcigäckafg ? Nej
någon annan oidfak til Guds tolfamhcts och
långmodighets rikedom måfte vi upfoka; och
huru tydeligen finne vi den icke uri denna
vår Frallares iiknelle: En man kade et fikona~
,

tråd iJm Vingård och hän koni och fökte Jrukt
derpå och fann ingen. Då Jade hän til Vingårdsmannen: fi mi i try år hafver jag konimit
och fökt frnkt pä ortta fikonatråd och jagfnner
ingen. Hngg det bort; hvnrjore [kali det förhindra jordena ? Men Vingårdsmannen Jvarade
Jdonom och Jade: Herrel lät duck detta trådet
fiå ännu et dr rnedcm jag grnjver omkring det
och göder det, om det få kunde hara jrnkt ; hvar
och icke, ä’i hngg det fedan bcrt. Luc. ly: 6-g).
Der år fåledes V'vg eräs ma?; nen Jefus, fjelfva kårleken, fjelfva nåden, fom vid Majeftåtecs hogra fida i Hogdene utbeder ännu et år

fur
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for der ofruktfamma tråVler. den kånflolofe nå-»
dc (oraktaren, icke för at under detta året
låta det vara i fit fordna tilftiind, utan for at
under den tiden grajva omkring det och gödadet;
det viii fagn, genom fin forekomrnande nåd från
denne månnifkans forftand och hjerra taga bort
alt det (ora hindrar fruktfamheten och genom fin
niedvSrkande nåd omtnfva det med alt, tom kan
gora det fruktbärandc i tro och helgelle. Men
huru outfågeligen brotlligt emot Gud och fkadligt
emot fig fjelf handlar icke den månnitkan
fom genom fin hårdhet och hjertas ondfko til
inter «6r ]e(u våckande uplyfande, omvåndande och helgande affikter med detta af Guds.
godhet begårr-, och af Hans långmodighet
fdrlanra <?r, och fom i frallet för at låta denna
Guds mildhet låcka fig til batring, [yndar än«u mera i hopp at nådni an ytterligare Jini (f--vnjlöda? Hon gor ju Jefum til en fyndatjenareoch drager Hans nåd til losaktighet. Hvad!
n§r data år har gådt til ånda och ftunden infaller for detta ; hvar oth itke, få Tiugg det /e--d.m bort, har fkal det då gå? Hvad å'e dart!
gorandes, når Guds Godhet borjar forbyra fig
i Rdttfdrdigheti och Hans Tol/amhet i Vrede
Kåni Hdmd'( jo
och Hans
flolofe! Bediage ! ige!" under det du (oin måfl
foraktar elle-r milsbrukar denna Gudi godhets, tållamhets och långmodighets rikedom,
få har du i beredtkap en rörftaf, at då kunna
Båttring i Dndsflunden.
ftodja dig på.
§. 7. Ja
Båttring i Dådsftunden
raan (kai då; at borja lef~
når
Lefva,
borja
At
-
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ba vai, u år man icke langre kan lefva Ula •ar
borja tro på ffijfiun , når man icke langre kan
tv>Jla på otrous jölgder; at i et ogrublick fä
luit ar åijka den lom man i hela fin lifstid
hatat; at mcd afmattade finnen under kropfliga (mårtor och mcd en oroligSjål under oråkneJiga både utvirtes och invartes plågande tankar, utföra det aldravigtfgstfle, då man knapt ar
fkickelig at tanka på det aldraminftay at litapa
en tßkommande dag da man likvål icke rår om
det nävarande ögnablick; at gora fig råkning
på en tilrackeligr lång beredelfe-tid på en Jjukfdng, da man likvål vet at Lifvers Herre kan
med et enda Jlag innom en minut ånda lifvet
at
detta och myeket mera, gor det få ganjfka åfventyrligt at upil<juta med bittringen til
dådsftunden. Ja
den formodan, at då på några ognablick kunna bota alt det onda, hvarpå man i hela fin lifstid, oaktadt alla varningar, med berått mod arbetat ; denne formodan
ar fannerligen fjelfva rågnn på alt det forra
foraktet och tnifsbruket af Guds godhets,
tälfamhets och långmodighets rikedomar. SåJedes, ehvart du vånder dig ©! Månniika, få
blir det åndå dervid, at Du måfte kdnna den
tid Du uti /ökt varder j måfte juft i dag, mcdan
Du dnnu Herran* godhets och tälfamhets röjl
hbrer icke förhdrda Ditt kjerta ; måfte båttra
Dig tnedan Du dnnu Jynda hnn. Ack! om ditc
Hjerta alt hirintils blifvH jullt och driftigt at
gbra det ondt dr, emedan du fedt, at Domen
icke Jlrcxt går öfuer onda gdmingar (a tdnk
då hddmiefttr på hvad Du tm fått och h ett
}
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liafver och häh det och bdttra Dig; ty få fa«
ger Hän fom våller at icke Domen ftraxt gåt
öfver onda gdrningat få fågCr jefus : Å(i Du
icke vahen få Jhal jag komina til Dig föm en
ijuf plägor homma och Du Jkai icke veta på
Upp. B. g: g.
hund fmd jag komnter til Dig.
at
Men annu erfar du dageligen,
Hän kommer til dig Saktmodig, Jiill med nåd och fanning: Ack! måtte då denna jefu mildhet få
låcka Dig til tidig och alfvarlig bätringt
,

,

,

,

>

Amen.

HÖGMÄSSAN,
Text. 2Pet. 3. 6.
Herren fSrdråjer itttet Jlt lofte, fäfoM
fomlige mena det vara fordröjelfe;
men han

vii ickc

hafver

tålamod med

nägre

Jkola

ofs

och

fSrgås t utan
at hvar och en vånder Jig til båttringt

J-Jo

dr en

at

Jadan Gad fom Tn

djl, iheii thef

och tilgifver tinoin igenlefda arfvedel theras mifshandel, then icle behålkr
ty han är bartnhdrtig.
Jin vrede evhmerliga,
Så uphojer Propheten Micha den ftore Ifraels
Gud, når Han befinnar defs outtrotteliga långmodighet mot fyndare, den opna nåd männiikjor hi>s honorii finna, når de denfaramai ian

fynder

förlåter

botOrdighet loka. Propheten foni talar for
et £olk, omgifvec af feedningar, hvilka hade fi-

Ma fiednifka Gudar, dem de tillade hvar finä
beromiiga egenfkaper och fullkomligheter, gor
jåmnforelfe enrellan defle och den oiynlige
Guden Ilrael dyrkade. Hän finner hos Honom
foretråde i alt; ry hvad aro hedningarnas Gudar, dem fvaga månnifko händer bildat, dem
månnifkorna Ijelfve rillagr fina egenfkaper,
hvilka ju nårmare de granfkas-, aro fåfora
männifkorne fjehve, briiifällige och (vage, om
icke brotflige och orimlige, hvad aro de
emot den Guden, (om år Skaparen, Den Sjelfftandige, den allena Fullkomlige Guden? Ho
år En fådan Gud fom du åfi, (åger Propheten.
Men Micha finner Herren i fynnerhet ofvertraffa hedningarnes diktade Gudar i valvilja,
kårlek och omhet for mannifkor, i tolamod och
långmodighet mot (yndark. Ho år en fådan Gud
(om Du, (åger Hän, den dår lynder forlåter
barmhårtig. Hedningarnas Gudar for&c.
drade ofta blodiga månnifko-ofFer om de {kulje kunna blidkas och forfonas.
Gud förklarar fig nogd med (yndarens båttring, hans
ångerfulla och botfårdiga hjerta. For. at fortnä (yndaren hårtil, våntar hän med fnart obe{krifvelig långmodighet på de(s blttring, beredd at la långe ännu lifvet varar ingen Iran
nådens delaktighet forflcjuta. O! håri, om
någonfin, framlyfer den Högftes fullkomlighet!
Hvilken egen(kap hos Gud, fom af o(s (Vage och
lyndigö'männilkor, hvilka den angår, hvarken kan nog vårderas eller hepri(as, år icke han£
ftora långmodighet! Ho år Enfådan Gud, fom
Du
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barmhärug,,
Du å/ly den ddr fynder forlåter
Michac. 6, IB T
Mine Ahorare! At fyndare ir.ifsbruka
Guds barmhenighet och långmodighet år en
bcdrofvelig fanning* beftyrkd af alla tiders
årfarenhet, åfven loin det icke lår behofva
manga bevis at Herren å fin fida har med
fin barmhårrighet och långmodighet da bäfta
och nädefullailc affigrer. Läter ofs i dag på denna hela Rikets Bdnedag, fä årindra ofs Her.

atfigtermed fin långmodighet emot lyndare,
at de hos ofs måtte vinnas och dårjemte vifa
det fkåndeliga milsbruk iyndare gora af denna florfta, den troilefullafte fanning, at Gud
år nadig och långmodig. Nådenes Gud! vaifigne fit ords fanning pa månnifkors hjertan,
når vi nu tlnke öfvervlga;
rans

Affigterne med Guds Längmodlghet
fyndare.

einot

De falfka fom fyndare dårom hyfa.
De rätta Gud drfrmed påfyftaf.
At vifa det den på nid och limgmocHg"
modighet mot Jyndare få rike Guden icke
handlar af brotflig månnifko-Ivaghet och flathec,
aflåjande fig den rittfårdighet loin år lika
grundad i dels fullkomliga våfende, föm hans
{tora barmhlrtighet, år den vigriga fanning
Apoftelen Petrus i nårvarande Bonedags Text
forehåller fina Ahorare.
Han vederlagger
dirfore fyndares inkaft emot denna Herrans
Långmodighet, årindrandes at det icke år
i:o
2:0

nå»

(

4tt

)

Shagon fördrnjel/e ellet någon efterlåtenhet i upfyllandec af hans lofte at en gang uppenbara
fig (ålom en håmnatide o«h flraffande Gud,
hvilken /Kali lona hvarjom och enoni efter hans
gärningnr Ro m. 2. 6. litan hän vilar, at Herrcn med fin långpiodighet har andra och de
båfta affigcetj viljan de genom högfta måttet af
nåd dfvertyga lyndare om fin omher for deras
raddning, och dermed om det någonfin Mr
Latoni ofs
at gorä, locka dem til båtring.
nårmare urreda deffa Apoltelens fdreMilningar, i det vi efter lofte fdfte vår upmårklam;

,

het viti
I De!. De faljha tankat och afjigter fyn■äären gör fig om Giids långmodighet. Hvaruti
della bettå och hurn fallka de aro vilar Apoflelen i borjan af vår Text, läjande; herren

fårdrojer

uke

jit

lofte

,

fåfom Jomlige

det vara en fordräjelfe.
Det gifves i
fynnerhet tvånne fallka tänkelatt, f®ra fyndare
gora fig om Gads långmodighet, deras. (om
forneka hos Gud ali flraffande Råttfärdighet
och derat Tom tro, at efter Gud år få lång*
modig, la få de vai tid och rådrum at fraradeles bärra fig.
a) Det gifves de, lom fiSrledde af fina
fallka begrep: om Guds nåds och längmodighets rikedom, forneka hos Gud ali flraffande
Huru många aro icke deffe,
råttfärdighet
halit i vara ytterfla tider, dl orro och fritänkeri äntagit få mångas finnen och då i fynnerhet Uran om de evigä ftraffen blifvit et
.Horn, F. Voi. KU. St. 4.
E e
amunena,

1.5.

.
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imne for tvifvelsmål .och invindningar. Fri»
ge vi då hvad bcgrep deffe fyndare gora fig
uin Gud, få forellilla de fig honom fafoin
idel kåriek och nid lå konna de icke förlika
med begrepet cm en god Gud begrepet om
en håmnande och (lraffar.de rattfardighet, lika(om en Fader icke kunde vara en god Far,
faft hän underftundom nödgas afbryta fin omhet mot et olydigt barn, en Konung icke varo mild Reg nt derfore at haa (tundom mille til lifvet ftr.ffa torrådifke och uprorifke
underfitare. Ropar då Herrans ord fdrgafves om ftraff och helfvete? Tecknar det ols
icke en Gud, lika heiig och rattfardig fom
god och barmhiirtig? Rätit drdighet oc h Dom
dr hans Stols JladfäfletJe Pf. §9 : 15. Ogimft
och vrede öfver hvar och en månnijhjos f jäi,
fom Ula går. Rom. 2; 9. Herren har fajlJlålt en dag, då hän Jkall däma hela jordenes
,

■,

krets med rättfårdighet. Ap. G 17; 31. De
ogudagtige Jkola lida pino det eviga förderfvet
af Herrans anfigte och af hans hårliga magt.
,

2

Theff.

1: 9,

m. m. Sålom deffe lyndare an-

tingen icke tro Herrans ord eller forvlnda
der, hvar och en efter fina forut fattade meningar ö tro de icke eller at Gud {kali en
gång uppenbara fig fåfom en råttvis verldenes
Domare, dl dec likväl heter: Si\ Domareu år
for dören. Jae 5: 19. SU jag kommer Jnart och
min lon med mig til at vedergdlla hvarjom och
mom efter hans gåmingar. Upp. B. 22 12.
k) Förnufc och Samvete motfåja alt for
>

:

myt-
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fhyclcet de(Ta fyndares tänkefati,
Vara

dc allmånnaffe,

at

de

flculli

De flålle Mtnniflcor
är en ffark hamtnre

tvifl.i icke, at Herren
'öfver dem Tom illa
då deras omVandelfe?

och livad hindiar
den
fällkå tanken:
Jo
är
Herreti
unnar
iångmodig,
hnn tnig
Efter
få
väl iid til bätring och ofhvdttdelfe
»

Syndare! gå til dit hjerta, ivata om dii fctror i din nngdom i din mandoin, ja kanfke äfven in i hoga åldcrdomsn. Huru tartkcf
fyndaren i ungdomen ? Hans hjerta är ml nief
kånfloomt vid åtnjutandet af der goda Herren i
Naruren bereder, och hän tycker fig hafva
ke lå

;

alla bevis for den lanningen, at Gud år mer
god an ftrång mer barmhlrtig In rittfårdig.
Hms finliga hjerta, fona bioder vid det hårda
budet om egen forfakelle, forleder ej Ullan
,

forftandet

at

få tinka: Skulle Herren gifvit

mig deffa ftarka och eldiga kanflor, fom drifVä mig at ofverfkrida keligiohens heiiga
gränlor : Ikulle hän gifvit mig deffa, utan at
ömrna hiin iväghet, uran at unna mig rådrum
är i en mera ftadgad ålder befinna mig: Gud
är Iångmodig, tanker hän, och ftyrker lig der*
hied i fin öndlkä.
Eädfråge vi denne fyndare i fin mänharå
ålder, få här hän Innu nya urfåkter* alla underftodde af en fahk tanke om Guds langtnodighet, Nu fkyller hän på fit kali, lö,m
tager den tid hän borde änvåndä pl det enet
hödvändiga: Nu har hän tagit Jig hujlrtt och
E es
hein
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koe itke
med flere urfakter dem Herrans
Ande-rfjelf uprecknat i Luc. 14. Cap.
Men den bedagade dcn ålderjlegne, år hau
då ahid den, Tom fkånker Herran fit hjerta ?
Vi Ikulle tro det. Men, Nej, ånnu Imakar
honom fyndens dårande nöjen.
Hän har til
åfventyrs hjudit lufian farvål, emetlan naturens krafter icke tilläta honom mera at hara
henne fina offer. Hän har faledes forvåxlat,
inen hän bortlägger derfore icke*oket.
Om
liuru mången gammal gålier icke hvad Propheten lager; Kan en JEthioper förvandla fin
fyud och en Pnrder fna flåcknr få kynnen i ock
godt göra efter i omit vande ären. Jer. 13:
23. Nej, fyndaren år (ä van vid okec, at hän
,

,

ej kan vara det utan. Hän år äregirig, om
hän icke år en flaf af penningen, eller hän
drånker i vinets muft litvets och åldrens bekymmer. Och hvarmed fmickra fig då alla
della lyndare ? Jo, Herren, fåga de, år långmodig och barrnhartig; med tjenaren tänka
de : min Herre kommer icke få fnart och når
lian nalkas, Jnena de fig få nog tid at fly i armarne på enGud.Hom år få nådig, få lång:

modig.
Defle och många dylika aro fyndares
ranka r om Guds långmodighet, alla fal(ka och
ogrundade, ry de ftrida moc de begrep fom
Herrans ord gifva ofs om en Gud, hvilken,
faft han med ftorfta långmodighet våntar på
lyndares båtring, likväl icke gjordt ols mera
lörfäkrade om fin ankomft, an at vi hvarje
ftund
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ftund made vara beredde at mora honom.
Ja, lyndare! du lom få tankcr nm Guds långmodighetj befinna allenaft huru mänga af dina likar håruti hafva bedragit fig, Betraktå,
nm icke foljderna af din obotfärdighet och lyndavana, lom gor det hartnår omoj eligt at någonfin batra dig, betrakta då åtminftonc s huru ovift
dit !if Ir, huru ofåker den ftunden är for dig, då
antingen Jefus i fin fifta tilkommclle fknll uppenbara dig, eller du i doclen gå honom til
motes. Befinna med hvad lannolfkhet du vil
vgnta, at Herren Ikal til godo halla din lotelångs-båtring, fedan du ai din tid hans n<åd
foraktat; befinna at du, fom (S många andra,
kanfke aldrig fär åga den dag, då du kan ratt
bedja til Gud, mindre lå omvånda dig, lom
hän fordrar. Gif derfore akt pa de
11. Del, Nådefulla Affigter Herren med fin
At Herren mäcte pä
tångmodighet påfyftar
det fullkomligafte ådagalågga fin innerliga oluft til fyndarens forderf och med fin omhet
locka honom til bätring, aro de rväone hufvudaffigterne med defs långmcdighet, fåger
Apoftelen i vår Text; Herren hafver tolamod
med of s och vil icke at någre Jkola förgås utan
at hvar och en vänder Jig til bdtring.
a) Herren vil icke fager Apoftelen rt nåenda
gon
/kai förgås, Och, kunne vi Sika Horre bevis på Herrana omhet for Månnilkjor,
lanat innerliga oluft til lyndares lorderf, an
,

,

Eeg

’

,

hans

:s Se vidare i detta ämne denna Voi. fid,- ggo följ.
3
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Jians ftnra llngmodighet,. Är den kårlek ftor
foni Herren inplantat i Forajdrars hjerran for
lina. hara, ia,ft horre år den ornbet Herren
bar om hvarje Mlnnifkja, ja den mfft forvik
]ade fyndare. Det år namriigt at Fdrålchar åk
fka fina barn de ålfka fig dermcd (jelva och,
vånra tiilpaka af dem tieMamhet, lydnad och
»jenit, hvilka när de å barnens lida iaknas,
©fta forordfaka kallfinninghet, (å at den naturliga ömhecen ock ajdeles kan forkälpa.
Guds ombet deretnot; hvanned ikole vi, jenw
fora den ? Denne fom på en och famtna gin g
|r den ofodkyltafte och tilkka den varaktigafte, (orn icke en gång af den dorka and (ka
kan urtrörtas.
Ja, Herrana omhet for fyndare år vift den rnåjl ofor(kyitä ty hän behofver icke vår dyrkan och tjenft och år ofs for-.
litan den Jycklaligafte» likväl vil ban icke at
någon enda iyndare ikal gå forloracf Den år
tillika befldndiq och fnart outtröttelig Vi fynde Gud emot på tufende fått och likafom tvin-.
ge honam at forikjuta ols 5 men hans dmhettiliiter det icke. Hän anvånder deremot alla
medek blde tuktan och nåd, bädje vålgårningar och aga at draga ofs til fig. Horar haa
an i fin ftrånghet:, (kiille jcig icke tn cd rotta gåm dig fåfom. Adama och tilpynta dig fåfom Ze*.
hoim fl tilkgger hän dock firaxt: Mit hjerta
hafvcr et annat Jinne. Of. Ijr g. Ja, hän kinner Månniikjans ivaga våiend, at de åro mull
oeh ftoft j Männffkjcms hjerta fåger hän Ijelf s
4r- ondt ifrån ungdomen, 1 Moi. JJ. g: 31> derfor e
;

?

,

-

,

,

c
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fore Ir hän pck benågen at handia mcd fyndare efter deras Ivaga våfend, draga medlidande med den felande, gifva honom tid och rådrum at befinna fig. Ja, det år hans Ira at
vara la inycket ofver ofs månnifkjor i godhet,
lom hän år ofver ols i vishet och tnakt; derfore Ir hän 11 olndeligen nådig oeh långmodig. Så fani jag lefver fåger Hcrren, jag
hafver ingen hifi
lefver. Hez, 33: 11. Ja,
lyndare! hvad bevis ålkar du derpå, at Herren icke vil din ofärd? Jo betrakta
betrakGuds
ta allenaft
långmodigher,
ä) Den andra lika hufvudfakeliea affigten
med Guds ftora långmodighet år Syndarem båtring. Gud vU icke
fkal forgås 1 uran at
til båtring. At lyndare måfle bltra (ig, d. I.
ångra lina lynder, fly til Mcdlarens Jelu ChriIti fortjenrt, afftå från fit onda väfend, och
borja et fdrnyadt lefnadslått, är det Ilon hufvudyrket af alla Herrans befallnrngar, Summan
af hela Chrifti Evangelium, Bdtrer Eder och
tror Evangelio Marc. j: 15, Och hvad medel brukar då Gud at formå lyndare härtil?
Hvad medel våljer då hans vishet, fom fannolikt bor heida lyndaren i fit yra lopp, fom
Ikall boja defs vilja, foräudra dels naturliga
afvoghet for Gud och bortvånda hogen från
verlden, från fynden och det forbudna ? Manne Lagens tvlng och hoteller? Nej, de kuuna forlkrlcka men icke fdrandra, nodga men
icke ofvertala månnifkjors hjertan til en villig lydnad 3 en barnllig fruktan, det fom Herren
E e 4
,

<—

_

,
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ren af ols alkar. Ne}, undantage vi Andans vlrkande näd i order, fom alfena kan i grundea
o mikäpä och forbltrra det forderfrade hjertat,
få g ilves imet Horre Ikai at rora och forbiit-tra Mannilkjor än betrakrelfen otn Guds. ofverlvinreliga klrlek i Cbriflo, Itankan af hans
Horn nåd och Jlngmodighac emot fyndare.,
Och h! o fyndare, detra är Herrans affigt
med fif tolamnd och Ilngmodighet emot dig.
Hvarfore har hän befpart dit lif intil denna
dag? Hvarfore har hait Utit det ofruktbara trädet Innu Hl och icke redan kallat det på elden? Vär Text fvarar; Herren har tolamod
til båtring. Ack! Ikulle dl detta konna af dig
rätteligen hehjertas4- Ikulle du konna et ogna.
hlick betrakta denna Guds Ilngmodighet, maa
at fatta detta valfignade heilut: ffag vil bdtret
mig: Mtfkmda Dig Gud öfner mig Jyndare /
Jag beklnncr : ffig tmfver Jyndat i himmeten och
infor dig kallas dit burn. Ja, jag fiyr til
Dig förjkjut ej mig y Min Gud haj mig for*
Jkonad! Din flrånga rdtt Af nåd &c-, Si t,
en lidan virkan ar det lom Herren med fin
nåd päiyftar. Matte den fl vifl vinnas, lom
det ar hans rätta och nädiga Affigter med ha
,

,

Ilngmodighet.

Tillampiting.,
V. Å. Då vi nu på denna hela Rikets Bå»e- Bot och Bltrings-dag hafve betragtat Her*
rans Affigter tned den långmodighet han emot
fyndare vifar, få åligger ols» at mad ofs fjelfc
va
-

.

C
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va anftalla den vigtiga underfokningen, huru
vi få vai hvar for fig fom hela Landet, denna Guds långmodiVhet vårdat och hvad o(s vid
denna åtanka åligger. Hvar for fig måfte vi
ju M. Å. bekänna at vi i mångj fa!l värit et
mål för Guds långmodighet och tolamod. Ingeu dr, fåger David fom godt gör ja icke en.
Pf. 14: 3. Ingettj iden bemårkelfe, at vi (kiille kunna aberopa ois rårtfårdighet och dygd
i den Hogftas ogon; och huru måge vi tro
annat om vårt hela Land i de tider, ål Gudsfruktan och Dygd nalkas ju mera fit fall, fom
en {ann Chriftendom mer och mer tyckes forkolna. Emedlertid har Herren haft tolamod
roed ofs och Mr ännu i dag fårdig at med
nåd och barmhåitighet ofs omfatta, Låter ofs
da infor honom bekanna vara lynder och icke
fortiga vår mifshandel. Låter ofs forena vår
bon infor den Aldiahogfte, at han icke må
tröttas vid at vifa ols nåd och långmodighet.
Men låter o(s oclc upfylla hans affigter i det
vi uprigtigt bdtre ofs och gåre fådana fruUfom
i

,

,

,

bdtring tilkörer.

Ja, måtte hans barmhårtighet och långmodighet blifva hos ofs hvad den efrer Herr3ns egna Affigter bor vara
icke et ftod for
läkerhet och lafter, utan upmuntran til en fnar
och alfvarlig omvandelie, et bevekande fkal
for at med glådje vandra på vår Guds vdg oeh
lyda hans bud, feder och rdtter,
SyndareJ Du fom antingen i otro forne*
kar Guds råttfardighet, och tånker at han icE e 5
ke
,

(

)
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ke upfyller fit lofte at ftrafFa din lynd, ellet?
naenar at det ftår vai ril med din omvåndelle,
faft du dageligcn gur den mera fvår och o*
möjlig, fa(t du ju langre ju näet- lyndar på
Herrana nåd, Ack! ärindra dig defsa Syraehs
ord; Tänk icke
Gud är mycket harmhdrtig,
lian Jiraffar mi g icke, jagfynde få mycket jag
vill. Cap. 5: 6. Lät Herrana långmodighet emot dig alt intil denna dag beveka dig- befin-.
na den ovifshet du är uti om din Herres, ankornit: berånk dit eget lifs ovilshet oqh kom
ihog at Herren en gang (kali blifva i fin rättf.
fårdighet lika Hor (om hän här värit i fin nåd,
ja, at hän . äfven im kein Ja fnart vred varda
Jum hau nådelig dr. Lyd derfore i Jelu Nanan
från denna dag och ftund den varning fona du
la ofra forkaftat, men fona af alla är den vigtigafte; j dag om du Guds räft hörer, forfidr-,
da icke dit hjerta. Pf. 95: g. Herren den långmodige Guden forlänc dig dsrtil fin nåd föc
Jcfu Chrifti fkull, Anaen I

AFTONSANGEN.
§.

1.

j 'het

dr rdttviji for Gudi gifva them bedråfvetfe.
igen,fom Eder bedrofva ; menEderfom hedråjvenr
rdighet med ofs: td Herren ffefus uppenbar varder
af Himelen ; deffa orden a nfor Apofteln Paulus til
tröft for fina Theffalonicers tolamod under deras fdrfåljeUer och bedröfvelfer, och til lladea for deras tro pä Gud och hans loften om
'

4et

(

42r

)

det tilkommande verldenes lif; lårande, id;e
gllenaft, at en fådan vedergållning fkulle handa,
uran ock at den fkulle handa med rått och
billighet
2

•

Theff,

ty
1;

,

fåger hän, thet dr rättvijl &e,

6, 7.

$, 2, Råttfårdighet och Dom konna icke
Itfkiljas. Når en Olverhet profvar eller läter
profva fina underhafvandes gårningar; når det
urfkiljes, ma de inrräffa med den foie/krefna
lagen eller vika dårifrån,- når beloning tilfages
dem, foiji fullgjorc fina pligter, men öfverträdare och forbrytare hemfokas med flraffj
få Kallas det at halla dom. Dit horer fåledcs
icke det blott, at befalla öfver et vilst antal

månnifkor; Rättfardighet i domen år åfven (a
vålantelig; råttfårdighet i Lagen at hän betordrar underbafvandens båfia j råttfårdighet i
raniakningen, at gårningarne noga och opartiikf profv-as; råttfårdighet i Itraff och beloping, at de rått vågas och måtas mot gårningarnas åtfkilliga an och mångfaldiga omflåndigheter; ytan-detra är ali dom et affkyvårdt
Tyranni.
§. 3- Mannifkor doma, men i deras dom
felar gemenligen denna råttfårdighet, lhindom
af
ftundnrn af argher och ond vilja j jag vixn.de mig om flger Salomo (Pred. B.
4: 1.) och fåg på alla tham, Jom ordtt lida under
Joien : och fil thdr voro theras tårar, Jom ordtt lida
och hade ingen troflare och thefom orätt gjorde, voro
alt for mdgtige, få at the ingen trqfiarejå knnde; i alla verldenes åldrar har man ledt deny

na
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bedrofvelfe, i ali Land fer man den Inmi
i dsg i mer noh mindre mån. Soke vi fullkomiighet håruti3 M fiinnes hon icke annorftldes äh dar, fom ali annan fullkomlighet bor 3
hos den lefvande Guden; dlr Sr forttånd at
profva, dar Sr rattvifa at anfe, där Sr naagt at
itraffa och helona ali verldens otaliga månnilkor
ooh garningar; ty hän hafver en vdldig arin
Jlark är Hans hand och hög dr hans hogra hand,
Rdttfdrdighet och dom dr hans flols JladfdJhlfe;
nåd och fanning aro för hans anfikte Pl’. 89:
Dig alsmlgtige Herre, bedje vi fat14, 15.
tige lyndare, at du icke måtte gå til doms med
ofs, ty for dig Sr ingen lefvande rSttfSrdig;
handia icke med ols efter vara lynder, och vedergSll ofs icke efter vara mifsgarningar j Forfkon ols Herre, Forlåt fynder alla, Låt for
tin nåde hogfta ratren falla, Thet horer dig til
Vara God ocklå mild Syndarom anne. Emellanfynden fåockvreden dina, Sattdin Sonslydna,
Kors och bittra pina, Som lat fit hjerta opna
och fin lida, Verlden til godo (Pf. B. N:o 307:
3,6) Hör ols, nar vi i denna Sonens nainn
yrterligare dSrom bedje et andlktigt Fader

pA

,

Far &c.

Text. Upp. B. 22: 12.
Och Jt, jag kommer fnart; och min lön

med

tnig, til at vedergdlia hvariom och enoin] fafom
'hans gdming dr.

F-
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Forejfällmng.
Guds vedergällande råttfardighet, hvilken år
1:0 Ofelbar, S\\ jag kommer fnart, och

min lon med mig.
2:0 Rcittvis-, til at vedergålla hvarjom och
enoni fåfom hans gårning är.

Guds vedergållande råttfardighet
fåiom grundad på Guds heofelbar
lighet, en vålemelig egenfkap hos honom.
Guds hclighet, i fynnerhet Hans viljas helighet, beftår dåruti, at hari det goda allena ålfkar, vilj och gor; och fåledes i kraft af motfatfen,
med lika alfvare hatar3 forkaftar och med affky
anler alt ondt. Guds ftrånga bud, hvaruti han,
med få mycket eftertryck, forbjuder alla (ynder, beftyrka denna alfvarliga affky for alt
ondt: han har magt at ftrafla, han har rått ac
ftraffa, han hotar at ftraffa; intetdera kan en
fornuftig månnifka neka ; hvad år då naturligare, ån den flutfatien, at han nodvandigt
mäfte ftraffa? Nej, fager man: han har vai
lvirdet i handen, men han har det forgåfves;
han vilar % vred, men han år dock mildj
han hotar, men han flår intetj han kinner
vårt fvaga vaiend, hin kan ej annat an fördraga det. Afikyvarda Låra, at fåledes gora Gud
til lyndens van och befordrare at påborda
ho,nom mifsgårningar, at icke
allena,
Van i grund omituna hans helighetj En regent
§.

Ir

4,

i:o

•

424
gent låter i fir land utfärda de håifofammafle
Lagar h m tilfåger den lydige beloning, forbryra>en firaiFj hän (atter domare, hän
ier gdgar- men af Veklighet eller efterlaten*
her itraffar hati icke hän ler tned kalifinnigher, at hans nyttigafte Lagäf tinder häns ogon
öfvei trädas j tjuiven* rofvaren, rtiordaren fär
öltraffar mitta fig af den dygdige rnedborgarens
egendom, blod och lif; regenten fer det> men
hän aktar det inter, Hvad domen J om denne
Furfte? Ar hän en råttVis regent? är det onda honom få vedervårdigt, fom hän i fina Lagar foregifver? Skulle Ni ej fåga, ar lian med
fin oforfvarliga efterlårenhet gor fig delaktig i
sila de milsglrningar (om i hans Land bedrifVas? Men detlamma tånker hvar och en öm
Gud, folal nekai* och uphåfver hans vedergållande råttfårdighet. Hän djerfyes mot(åga Guds
Anda, ty hari lär verkeligen: ar Gud år eri
Gud, fom et ögudäktigt våfende behagar, ät de
onda kunna befiå infor honom, at hän år eri
Van til milsgarningsman, och ,en befordrare
af lafter. Horer J Lärare af dehna ogudaktigliet, hvad Propheten Malachia redan i firt
tid fadc ti! dem, fom forde laintHa fpråk med
F der; f hafven rett Herran med Edert tai
Sn fdjen
tä: Hvarmed hajue vi rett honom ?
T her med at ff Jåjen: then ther Ula gor, hari,
behagar Herranani, och hän hajver lv.fi til homm; eller hvar år en Gud fom flraffar ? Mälach. 2: 17.
•

•

,

f 5»

(4 25

&

)

5. Men hvad bchofve vi genom for*,
nufts idut arbeta ols Irani ni en lannmg, fom
2:0 den Hei. Skrift foreftålier o!s uti er lå
klart !jus ? Och burn ofca huru tydligt, huru
eftertryckligt predikas icke Guds ord ora den
a" Gnds vedergållande rdttftora ianningen
år
fdrdighet
ofelhar? Si jag kommer Jnart, heter det i vår texr, och min lun med mig. Herren kommer fnart fäger hän, at gifva tilkinni, huru viis och ofelhar hans ankomft år at
vedergalla ; hän kommer fnart, ty åfven här
i tiden vadergåller hän med beloningar en
David och Salomo j
Abraham Ifaac. jfacob
och med ftraff Sodoms ogudaktiga folk, for en
JPharao, en Achab, en ffelabel tn Herodes hän
kommer fnart, och i dodlens ftand fåller ned
rrådet, at fedan evinnerligen blifva liggande
under Hans belonande ellet ftraffande allmagt;
hau kommer fnart nog, ty for de doda år ingen tidslangd mera, hän kommer fnart nog
med den dagen, fom fkall uptåcka alla vara
gårningar, och då vi få fkole, fåfom vi handlat medan vi lefde; denna vigtiga fanning år
en ibland dem, fom forft och fidlt år i Guds
§.

,

,

3

,

,

,

Kyrka predikad vordenj ty, fom

,

fudas

bety-

gar (v. 14, 15) hafiier ock Enoch, then fjimde
ifrån Adam, propheterat tilfårene om thcjfa och
Jagt: Si, Herren kommer med mana tufen helgon'f
til at Jitta dom öfver alla och fr alfa alla them
fom oguaktige aro för alla theras ogudaktiga
gårningar med hvilka the hafva Ula gjordt-, och
för alt thet hårda fom the ogudaktigg fyndart
,

,

,

,

mot
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mot hotiom taiat hajua.
Huru ofta kalias 16*=
ke Gud 1 den Hai. Skrift en Domares en råttfårdig Domare en Domare öfuer lefvande ock
dada ? Och kunne vi vai tro, at en Domani
fullgjort fin ämbetes pligr ä när hän vä) helorar de lydige och dygdige, men icke (traffar
milsgärningsmanneh ? Med hvad eftertryck betygar icke Guds Ande, at Henen icke låter
Lagens ofverträdare oftraff.id varda ? Huru ofta utropas icke forbanneilens ve ofver dem
fom illa gora? Hirer mi a derfore jf vife måri,
mä jag vai mcd Elihu (Jobs 34: 10-12) läga,
bort tiet at Gud Jkulle vara ogudaktig och Hien
Alsmdgtige orättvis j litan hän lönar mdnnjkone,
efter Jom hon hafver fortjent 3 och drabbar lippa hvar och en efter hans gdrningar.
§. 6. Det år denna fanningen fom vi i
vår Betr. Sednare Stycke Ikole yttermera beltyrka, där vi efter lofte vilje ofverväga, at Guds
vedergällande rdttfärdipket är rdttvis, den mä
betraktas til dels grund eller utåfning.
Den är rdttvis til fin grund. Guds vilja
Ir en regel och et rättefnore for alla fornuftiga varellers fria gärningar; ty hvilken kau
}

-

,

betaga Skaparen, at lordra en fullkomiig lydnad af fina kreatur? och hvilken verldens invånare kan vägra det Väfendet fin ovilkorliga
horlamhet, af hvars godhet hän lefver rores
och hafver' fin väreile ? När nu detta väfendet
igenoni tydeliga Lagar uppenbarat fin vilja, få
blifver det ja det gröffta brott, at med forbrytelfe däremot trotla defs magt och forakta
defs
,

i
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)

defs bud och det blifver ja di defs narurligs.
rkt, at med ihailet». hemfokelfe itke för noja
något begnr til hlmd, men freda fin Ira. Ale
Sivad (om fkapadt ar, ledes tri fic Indamål, der
liflola af fin art, de biklliga djuren af naturens och bcrflcrs tv iti g:■ månnifkan af fit fornufc 5 kvilket ater itke kan ftyras af annat an
Lagar-, til irvii 1 as våfende horer beloning for
■Jydnadcn och fhaff for forbrytelfen,, Det hor
ols til, icke at fniga och doms, o m och hu-ruledes det annorlanda kunnat vara, utan at
veta och gora, hvad Gud liiektat och fbrord»at y no hafver Iran i vlr natur efier i fin uppenbareHe tydeligcn utmlrkt viffa gärningar„
en del goda med lofte om beloning, en del
onda med undfågelfe af ffraffj når vi nu dårutofver ar-e frie i vårt vai la ar ju ock Gud
rattvis i fin dom, når hän ej later ofs vederfaras annat, In det vi Ijelfve ofs fortjent och
■

,

beredt ?

7. Giiär ve-åergällanäe råtlfäräighet är
i
jin uitåfning ; ty Gud har intet kwjke-arattvvs
-•de til yerfomnj magt, rikedom, hogher och
pragt hafva ingen inflytelfe på hans domar 5
hän ftraffar fynden, hvareft hon finnes j haa
liortar icke allena den ofdrvlgna Pharao i hafvets djup, utan hans tjenare Mofes måfte ock umgalla fin otro dårmed at icke fa njuta Canaans
harlighet och hvila. Hän Jlraffar alla fynäer,
ty ingen fynd Ir få ringg, fpm icke fdrolåmpar hans helighet ; hän hajr ftraffar dem redah
pä fin enda Son fom år forfoningen for he' la
Hm. F. Voi. VII. *.4.
F I
§.

,
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la verlden och hurit alla vara mifsgårningar 3
och han ftraffar dem åni/u på dem t fom icke
i trones råtta vlg gora fig af denna lofepenning delagtige. Han /Iraffar nti et råttvijlförhållande mot fyndtn
fom har fina grader,
fina mer och mindie (vara omftåndigheter; ju
uttryckeligare Gud förbjudit, ju omaie han
har varnat, ju ftårre år fkulden, ju fvårare
ftraffet; fynde.vi
afegen drift, vifst
ar anfvarec ftorre, Sn »m det fker af ofveril,

ning och håftiga naturcns eller andra månnifkors retelfer. Slike omftåndigheter, ofra dolde for ofs, ligga Herranom i det klarafte ljus
och gora, at Tyro och Sidoni Jkdl drdgeligare

varda på domenom ån Chorazin och Bethfaida
Luc. 10: 13, 14. Han ftrafftr, i lynnerhet
har i verlden med plågor Jim f vara emot fynden och ojtajl Jyncs vara naturliga fölgder däraf. Det år rdttvift for Gudi gifva them bedröfvelje igen, fom Eder bedråfva. Ve tig tu fårftärare., menar tu at tu icke Jkalt fårjlörd var,

,

,

da, och tu föraktare, menar tu at man ickejkatl
föraUa tig? El" 33: 1. Erfarenheten beftyrker det. Achan hadc med fin ftold dragit en
plaga öfver Guds folk, och Herren plågade
honom ijen efter Jofuos anforande i Cap. 7: 15*
Sjuttio Konungar med afhuggna tumar af deras hånder och fotter voro på Adoni Befeks
flculdregifter, och fåfom han gjort hafver, fS
baftfer Gud vedergullit honom Dom. B. 1: 7.
Achab låt itena Naboth och den domen förkiywades och gick afven ofver honom ; at på
,

then

&

C
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ihen ftaden, thdr hand(tr hafva JleU Naboths bloå\
Jkola odk hundar Jleka titt blod. 1 Kon. B.
21:

19.

§ 8. Guds vederglllande rätrfärdighet bevifar fig icke allena i ftraff, uran llven och.
faft hårligare i betonini* då hän verkeligen tildelar fina förnuftiga kreatur det goda, iora
hän med fin viljas fullgörande af nåde råckts
forbinda, och laledes ådagallgga fit vålbehag
ofver deras lydna och horfamhetj fdrhållande
fig dårutinnan med äfven få mycken rattvila,
f a at Hän bePkmr alt det goda ,fom vi for Hans
{kuli gjort anda til en bagare kalit varten, gifven i hans namn, fkall icke varda oldntj Hän
belumr i vida hårligare och Horre mdtt ån vara dygdcr och goda gdrningar i något affeende
aro; hår år icke någon jemvigt fålom i ftraffen; vi fdrrjene i Ikrdplighet och ivagher, vi
belonas i härlighet och magtj vi kunne gifva
i det hogfta några år af vårr timeligi lif, vi
belonas med et evigt; arbetet Ir åndeligit, loiien oåndelig; mddan kan vara tung, men
hvilan ofåjeligen ljufligj hän betönar af nåde,
ty hvad gore vi vål med alla vara dygder annat, ån hvad vi åre pligtige at gora? Mltre
vi då icke med en David utropa: Hunt fkall
jag vedergdlla Herranom alla hans vdlgdrningar
mig gör Pf. xi6: 12.
fom hän
§. 9. Då vi nu alle vete, Chf. Ah. at
en dag ois fdreftår, dl Gud fkall uppenbara
alla vara garningar och vedergålla ols dårefter,
huru forgfålligt och alfvarligt bur då icke vårt
F f 3
be,

'

,

,

,
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fcemodande vara, at kuuna beftå in for hfi.no, rr»,
fo m raed rurrvifa domer hela jordenes. krets f
Utom ots i en vårdnadsfdll och andågtig, be~
tragrelh at Herrana, vedergållandätåttflrdighet,,
rdras, och upvSckas. til en ny ifver och ftlnd'
agtighet på fnlighetens vågj vinlaggom ols at
varda rike på trones frukter genom Jefum Chriitumj bevifom i alla lifvets (kiftcn tolamod
och hopp, iå fkole vi fluteligen med Paulo
kunna iåga: ffig hafver lamput en god kanipa
tng hafver fullbordat loppet j jng hqfver hallit
Iron j hårejter dr mig jörvarad rdUjärdigheU~
ms '-kromithvilka Herren mig gifvn Jkätt på
then da o en then rättfärdig» domaren j men ick&
mig alkmjt litan cck allom them . fam dljka hanf
uppenbyrelfe 2 Tim. 4 7» 8 Amen.
~

,

;

t
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Regifter
Öfver de m§rkvardigafte amnen hvilka
uti denna

Sjunde Volumen blifvxt
afhandlade.
omfatta fina Fåraldrar
59med fin
Tolmodighet emot Bedja, at rätt kunna
229, medforer hårlifyndare 415.
ga forinåuer 232.
Amen, hvad ? 172.
Ande, den Helige, eller Beloning och Strajf i
3'.dje Perfonen i Gud- . evigheten virka,
'ofta
domen, betroktad til
fåfommycketafllgfiie,
fine Narrin 80, Gudmindre på fyndaren»
dom 84
Åmbeforbättring
306. De
ten 137, Gåfvor 165,
fotn borgerl. Lagar
och Ordning i det
utfatta kutina icke
Guddoml. våfendet
ellei- hilla dem i ve5.60. f. Nådevarknin.
derb, helgd, utan Regar (Actus Gratia) 89,
Hgionen aitana 338»
264. fåfom nodvån.
ty den lirer henne
digetil fyndares råddkanna
Gud, fåfom en
ning och falighet 90.
ftark
öfver
hamnare
(Se Gud.)
Lagcn 339. For en
B.
uplylt Chriften å*r atankan af det fom pä
Bnnd, fullkomlighetenes,
andra fidan onr graf.
Månnilk. emellan,kal.
las inb. Karlek 337 {F.
ven foreftår hogft vigtigt, och bidrager ej
Barmbertigbet omGuds,
litet afven til Samgöra fyndare fig falIka begrep 4xl,
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Bnrns Ikyldxghet at vörda ocfi med karlek
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C? g
Bi>
t
A.

'jdffigter, Guds,

>

,
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Bifall och

Samtycke, en Uoman i Guds ocli OfTrons del. 121. defs
verhetens ftad och
ftalle 350 35a. böaft och grund 133,
Bot och Båttring; defs
ra i fina gärningai.'
fuliga fo*lgder 57.
vifa fin hogaktning
for Religionen, både
Budet om Kårleken, det
ypperfta 303. ff.
deras och Lagens fåBån, höres af Gudaip.
krafte ftod. 347 f.
huru den bor vara
352.
belkaffad 222, och Dygdens Lon la 1 detta
vi ofs dertil bereda
loin det tilkom. lif.
fkole 221, för at ervet. 306.
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delar fom på en etter
nyKa 167.
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följa 220, 229.
,

~,..,
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Uti
varelfe 41.
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fammanftämpielfe, fåfom emellan defs Godhet och Rattlardighet,

C.
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-

'
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,

>

iaa.
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370 ff
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Bruk 193, famt Bedevårkningar 265'—'
fkaffenhet 168.' Med285len til Forfaml. up- Gudsfruktnn, en ofkrympehållande och ftytad, mcdför helig forrande 164.
nojelfe i Gudi 13.
Förfländ et uplyft, defs Gäfvor, den H. Andes
defs bemarkelfe 106,
befkaffenhet och nodvändighet 107 f. varkas af hela Treenigh.
men i lynnerhet af
clen H, Ande 109.
medlet dertil 110,
(Se Ande.)
Fvrlrindelfe en nara ar emellan karleken tilGud
och Na ffin 307 ff.
Fårl/ättringar iå vii i
andel. fom verldfl. faksi- viima aldrig tullbordan och ftadga
tan motftånd 333.
Fordumelfe, hvad ? och
hvilka den traffar?

Glddje,

r

,

«-

,

varde

11,

G gs

16J, (Se Aude.)

G ar'
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Gnrningar, med fina prifar en rått Chriften
fin vålgorande Gud
66,

,

i

ordningen

af den H,

den s:te
Andes Nådeverkningar 283- upkommer
defs
af Tron \zs

bemårkelfe och art
130 uphof 131. hvaråftoch.liuru den fkev
132; defs medel 134.
ftukter 135.
Hjerta, den frommas
cfverflodar af Guds
lof 61. vårt begar
Gud til fin boning
63. famt at vår karlek til honoin deri,

från

306.

Jordkhtets

befkaffenhet

virnat om Skaparens
oändeiiga godhet och

prisvårda fårfyn 27.

H.
Helgelfe

43

jfkall

haiflyta

K.
Kallelfe, Männifkjans, til
delaktighet i JEfu för«
vårfvade falighet, et
ibland Giiås dråpeliga Vark i Nådens rike 50. år et af den
Hei. Andes nådeverk
2,6*; ff. defs bemårkelfe 94 och befkaffenhet 96. ,
Konungar hafva ratt til
votdnad och kårlek af
fina undeifåtare 59,
fåforn af Gudi fjelf
tilfatte 349.
Kunjkap en ritt om
Gud, hogft falig 13 f.
ora Evang. defs angelågenhet och rätta
,

Himmelin, vårt ratta Fådernesland 54.
art isi.
Hus, HErrans', hvad 1
Kyrka,
allmånnelig 159.
det
befå195. hura
kes 196. och itied Kykogdng, huru den bör
fke 190.
hvad nytta 19a. förfummas och hvarfå- Kårlek, Guds til Maninifkjan3 foraktad, medre? 188.
forer evig
378.
L
Vår til Gud, öfverjEfn Chrifti Tro, grunliet och Foräldrar,
den til vår falighet 198.
hurudan? 59. hvaruti en fann til Gud
JEfu Lidandes omftåndigheter 305. (Se
beflår 303 ff. emelChriftus, Namn, Alan den och kaileken
terlösning, Ambeten.)
til vår Nafta år et
ai-

J
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L

fiara och nödv-Jndigt Lif, det evigo, livaruti
det beftår 150. Huru
fammanhang 307 ff.
och hvilka det gifves
ty ingen ratt inbor,des kärlek kan gif146 fvos utan en lann Chri- Lofnffer, en ratrfinnig
flendom 316 ff. kalChriflens 59. hembdlas fullkomlighetenes
res Gndi med hjeita
61, mun och tunga
band Månnilkjor emellan 32,7 ff. belkaf64, låmt gärningar 66.
fenheten af en ratt Luft; defsnytta både for
inb, kårlek 328*
alla lefvande och döda
ting 26.
Lydnad för Guds ord
L.
gifves icke utan en
Lng, för den borgerlikä"rlek ti] ho.
råttfk.
ga ar Chriftna Relinom 305.
gion det faktalle ftod
härän om Gud, den vig.
334 ff. nti alt upfyl.
tigafte af alla 239 ff".
te vär Fralfare under
om denH. Andc
fin jordifka vandring
171.
(Se Ande.)
Lagen, få vai den Cerein. fomßorgcrl. och
N.
Sedolagen 334, 353 f.
hvarigenom vi likval Namu, vårPralfares2:ne,
icke årefor defs eftcrJEfus Clirijlus förlefvande frik a 11 ad e
klarade 249,
356. Uppå den bor- Nattvard, JEfu, defs
kiaft och nytta 1.67.
gerl. Lagens handhafvande beror hela Lan- Naturetis trenne Riimi
och de mårkvardigheders och Folkflags vålter, foni deiuti föreftånd337ff, den Nakomma 29 ff. Såfom
turliga, uplyftoch forklarad af den Chriftna
i Sten-29
Relig. 343 år gruni Djur-Riker 3? ff
den til den Borgeriiga Naturer, Chrifte begge;
Lagen 339. År fåLaian derom utredd
fom ihannilkjofårfattoch förklarad 252 ff.
ning ofta ofullkoinlig Nåd och Rdttvifn, egenfkaper, fom prfda
357,

G g 3

,

Månik-

4»
3 44® C
den Guddomel.
Mänfkligheten 365*.
Guds

emot

Sedo.
lagens efterlefnad 336.
fhdgar ochgifverßorgerl. Lag3i- ktaft 333
ff. i det lian forklarar
och ftadfäfhr Natu-

fyndare

363 f. burn den mifsbrukas 3 66 ff. och
Imd failiga folgder det
liat 417.
hvjcn 3 verldflfga, har
farliga folgder 16.

reuS Lag fåiom gruii-

den til den borgerli§■3339, forbattraroch

O.
Ogudaktige, deras Kyrkogång 191 f.
Gmvdndeifen, et Guds
Lagens
göromäl dervid 113.
Ondn, det, kan Guds
icke
Rättfårdighet
Jeninä oftraffadt, då
det framhardigt utofvas

376.

Ord, i Gudslieliga, un-

derrättas vi om Mannifkjnns fall genom Adam 45 och upiattelle
i Chrifto JEfu 46 f.
uti Guds ords hallande bevife vi vår karlek
til honom 303 ff.

■

båjer Månnifkjohjerta! til villig. tuidergif*
venhet for Lagens be"
fallningar 343 ff. nnbefaller lydnod for den
Lagftiftande Magten.
348 f. hvsrs rättigheterhon btfkyddai 351,
utftakar f*å vai Regentens fom Underfåtens
fkyldigheter 351, vi.
far, uti JElii och hans
Apoftlar, hårl i g a
exempel af en obrottflig lydnad for Lageri
35*3, famt utftakar
Straff och Iklåningar
i et tilkommnnde Lif.
357. At vara lika nögd
i Religions arendet
(Jndifferemifi.') iv vå-

P.
PJinii vitnesbord om de
deligt 200.
forfta Chriftnas o- Råttfårdiggurelfen
fkyldiga och lagiydi-

%

Laran derom i33j078£
defs fordelning 124,
;

ga yandel 355.
och gvund 127 hvilR.
ken den vaikar 126
RePgion, de Chriftnas;
och hos hvilka 127.
ciels ypperliga varde RÅttfårdighet och GW>
het hos Gud förenade
H, vårksr formågatil
37®.

3
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370 ff. Giuls vedergdllande ar både ofelbar 423 och ratt-

hjerta 6\, tuncca 6*4
och gårniiigar 66,
Talet tolkar hjertats bevis 426.
fknffenhet och då det
ar fulk af kärlek och
s.
vordnad for Gud, blit
Salighets-Mzåd 166 och
innehåliet af Taiet ofrietas utclelande 167.
verflödande af Lofoch
Samfund, lielga manna-,
Tsckfagelfe 64 ff.
hvad dermed fotftås
Jidtil beredelfe at (kiU
159, 296. defs Leinjas fr. veilden fårme160,
mar

nar djen fakre fyndaren
vara nog på fotefänmanbindns oiatt med
gen 306.
en fan n Chriftendoin Tidehvarf, värt, jemfo4. måfte Guds barn
res med de åldre 18ofta vidkannas har i Tohmoä, Guds, med
i veilden 15 Syadafyndare 398 ff.
forg, hvadan? 113.
Tro, en tefvande, defs
Strajf, huruvida åtanart och heflcafFenhet
kan af de i evigheten
117,
delar 121.
foreftående virka til Tungan år199.
hjertats Tolfc
en fyndarcs forbåt64. ; defs vårdiga biuk
tring 306. aro icke
66.
allena migtige at halU.
la en borgerl. Lag i

Sorg och Bedrufvelfe fanv

helgd 338. bidraga
■<3ock dertil 358, (Se

VpbSjelfi, JEfu 257. f.
Uplysningen, et den Hei.
Beloning.')
Andes nadevdrk a6R*
defs befkafFenhet
Syndare; Guds tolamod
och långmodighet edem37crF, 401-

102, medel 103 virkan 104 bemaikelfe
105, och råtta kanne426.
tekn 105.
SyiidaSorg hvadan den
Vpnumra nndra til Guds
upkommer ? 113,

mot

T.

Tackfagelfe, en Chriflens
emot Gud både med

lof och pris, anfer en
rått Chriften for en
af fina angensmalte'
ikvldigheter fiy ff.
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Upftdndelfe, de Dodas,
Liiran derom 257 ff.<
deisbefkaffenhet 140,

ket mer dem i Nåden,
ntom hvilka en forlorad lyckfalighet ej
kunde återvinnas 45
mojelighet 141 och
vifshet 143.
53- \
Utkorelfen, en af Guds Vårkningar den H. Andes %■!, gg, aro vigtidråpeliga Garningar
i Nådenes Rike 51.
ge 174 och bora ej
forfummas 176. hvilV.
ka (ke i tiden och u.
med
en helig be.
Vandel
tom denfamma 139 f.
vife vi vår karkit til
Å.
Gud. -505.
Vilje, Guds, hvad? 2.26. Aterlosningeris valgarKannes af Naturen,
ning 48. f. 246. ff.
deruti framlyfen Guds
2.27 f. och Uppenbarelfen 228. Derefter
oåndel. ndd och karlek
fkole vi både gona
fom aldraklaraft. 371,
och bedjn, otn vår
378c
Bon fkall vara tackA.
nåmmelig 230.
Vålgårningar Guds, var- Amheten, vår Frålfares
ka olika på en gudfr.
trenne 255 ff.
den
och en ogud. 63. Skahei» Andes 137. C Se
pelfens, hvilka och
Ande. )
hvartil de ofs torbinÖ.
da? 243. Återlosnin.
gens
Öfverhet leder ifrån
246 ff.
Visbet Guds framlyfer
HErran den Aldrahogfte fit urfprung
i hnns regering ofver
Mannifkjoflagtet 40.2..
349. f. hvarfore defs
lagar och befallninVå\iar Guds med Manfiifkjor obegripel. 400 f.
gar, fåfom grundnde
på Guds bifall, bora
Vark,'-G\iås, i Naturen,
il uptåcka dcfs höga
åtlydas 3 yo. Ikattas
lycklig, fom regerar
och Fulli et Land dar JEfu
komligheter 22, åro
fål. högft varde at kanReligion utåfvas ifin
fulla kraft. 351.
nas 2.3 ff. och få mycStockholm, tryckt hos A. J. Norbstrom.
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