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fivo icke allenast til alla delar ifwerensstHmmande med Guds
Heliga Ord ock) roaert Symboliffa Böckers Innehall, utan
ock gifwa lmnig anlevning til at upwäcka, förökä och stad?

ftm finnes hos tiffi Christ»
„a, at betrakt» och ifwerwäga sanningae hwilk«l tjena til
Troncs fsrikelst och Lefwernets flrbaltring ', Altsa anses för
håU angclagcr och nyttigt, at thche aibmn blifwa genom

fästa then smak och thet

tycke,

,•

ttycktt allminne.

Ad

mandatum

EM. GUSTRIN.
WefterSs Dow Capitel
>

d. 15 Dee. 3774.

Corn, Aros. Not.

Företal
Min Läsare.

We

tätä och längsamlna Riksdagar, wid
«o hwilka jag de förflutne sednare ären
haft aran at wara mit Ständs Ledamot,
hafwa warit en orsat, at Fortsattningen af
Minä ChristellZa Cal och Betragtelser,
uti Twänne Band bliswit af Trycket
utgifne, kom at afbrytas och asstadna. Och/
som desie mastedels innehöllo HögmäsioPredikningar öswet siera ärs Stor-Böne-

som

dags texter, ar jag anmodad at jamwäl
läta utgH nägon del af de enfaldiga arbeten, som wid fiere Embets-Förrattningar

och nägra högtideligare tilsalten, sä wal min
egen,

som öftiga Contraftet tittydande För.

ftmlingar, tid efter annan bliswit söre«
dragne.

A

Uti

Uti detta Tredje Bandet, fär jag
altsä öfwerlemna Min Lasare en Samling
af sädana Tal, som jag förr ej sedt wara
til nägot antal uti wärt Swensta Zion
i det Allmänna utgifne, och som jag saledes har orsak at förmoda ej med mitzhag
warda ansedde, eller utan nytta. Skellesta i Wästerbotten den 28 Aprii 1775.
PEHR HÖGSTRÖM.

Gttiftttmåit*
Tal.

as

Tal,

Wid et Skriftermäl i gemen.
hafwer ingen menlig brsd under
k&7 mine hand, utan helig bröd. Sä swa»
rade Prasten Wmelech, da David begarce af honom bröd

och sinä

tjenare (i. Sam. BMmelech mlar om städobröden, dem
han
bröd, emedan de icke annorstades
fingo läggas,an pa rent och heligt rum, och
icke åtae utan af Aron och Hans söner, eller
Prasterne (3 Mos.B. 24: 6,9). I det nödfall
David nu war stadd, undandrog sig icke Asimelech at meddela honom och Hans folk af detze
bröd, hwllken garning wär Frälsare sjelf gillar
(Mach. ,2: 3,4,) men med det förbehold, at
-21

-

4).

David och Hans folk

matte finnas rene och Heli»
frie ifran sädana lustar och menliga begarel»
ser, som icke alenasi raknades ibland uppenbara
mörksens wark, man ock sadana, som i sinom
tid och i sm ratta ordning woro tillätne och loft
l'ge slamf. 2 Mos. 19: 15. 1 Cor. 7:5).
Mine Walsignade Ahörare. Eder, som i dag
aren sammankomne och begären mä«a edra fjimg*

ge,

'

rande s,alar wid HERrans bord, til edar tros
styrko och stadfastelje i naden til ewinnerligit lif,
far ,ag tlltala
Wmelech swarade den hungrande
Davld och Hans nTän: I«g hafwer ingen mem
llg drod under mine hand, uran Heliä bröd.

som

Fmnm I
sasom David, wara stadde
un en ond werld, omgifne med mängfaldiga
den.

...

Hözstr. Skrifterm.

Lal.

A z

na
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na tidsens wedermödor och plagade af ijirnboejide.
fienher, swaghem och bekymrande sjala<omso?F;M

behöfwm I

wisierligen

styrko

och

at lnckeliaen fortsatea edert helgelses lopp få
trones och t&tltftni wag. I behöfwm liffens bröd,
om I icke stolen huiigra ti\ ewig tid. Harar Eder
en Namvard tilredd, och har finnin i detta brödet.
Men eder äligger at granneligen Wnna och lägga
pä hiertat/ at det ar icke et
hcligt
bröd. Et hellat brod, ibm icke bör nytltas pä oheligt
vnm, och icke ätas af oheliga männiffor. Helig, he<
lipt, helig <Zr HERren Gud Fedaorh, denna
helighet ar Hans hu«
mältidens store
ewinnerliga. Allena för de heli<
ya, som va jordene aro, som
helifla händer, och som Helga HErran Gud i sinä hjerran,
hafwer han stc behass. Detze ata wardelissa detta
brödet, och de fa deraf salighet och lif. Men den, som
undfar detta heliaa bröd med orena hander och anam«
mar det nti en ohella flaf, han äter owardeliga, han
blifwer saker pa HERrana lekamen och blod,

kraft

han äter och dricker <tn sjelfwom domen.
Fordvm klaqade HENren öfnxr sit,ffrymtag»
tiqa folk':
hafwa minä wanner til ar
i
mit
stassa
hus? De bedrifwa alla stalkher,
ar
mena
der heliga kocret.(Tai raga der
och
bort afdem sler/il: 15). DetM'är en malning,
hwarmed va det lissigaste afbilws nya Testamentets
oheliqa folk och'Guds ögnawannep ibland de Christ»
ne. Likasom «Israeliterna infunno sig i HERrans
hus, sasom Hans-sollf och wänner, och under bn
driswande af all orattfardighet, .med orena ham
der och obotfärdiga hjertan, framburo sinä offer

7

sm
sasom

sa

syndastyggelse;
aar
dermed beffönja ali
det, Gudi klagadc! an i dag i Christenhcten. O!
Guds wanner i
huru manga komma icke,

at

HERrans hus, hwilkas hander aro orene och
ras hjerean futle >::ed orena lustar, syndiqa

de»
be«
gar och orättfardiaheter, och mena at de ata den
heliga spisen wardeliga, allenast de med en mun»
no, under äbcropande af sin namrliga oförmaga,
wanda sma ögon til det stora Försonings offret?
Sä sant, som dec ar, at 3«£ju Christi GudS
Sons blod renar ost af alla wära synder,
sant ar ock det, at botfardiaa syndare tilkom»
mer at uMfra sinä lata händer och trörta knän, at stiga witza steg med sinä fotter
och fara efcer helgelse, utan hwilken ingen
far se 6,*£7\van ( Ebr. 12: 12, 13, 14).
Icke fordrar HERren utaf oi) en sadan ren»
het och helighet, som wore aldeles fullkommen ef»
tcr lagens stranghet, och hwarmed wi sjelswe ffulle kunna sialla otz ostraffeliae i Guds äsyn. Ach!
nej; en sadan tanka wore Pharistiff, och en (3*
dan salighets wag en farlia wag. Der ar in*
Qtn männistä, som icke fyndar (1 Kon.B. 8:
46:). Säje wi at wi hafwe ingen synd, da be,
drage wi osi sjelfwa, och sanningen ar icke
uti otz (1 loh. i:8). Ho kan saga: jag är
ren i mir hjerta, och klar ifran minä fyn*
der (Ordsp. B. 20: 9.)? Men -en sadan renhet
och en sadan helisshet affar HENren, at wi un
en ratt helgelses-ordning efter wart swaga tilstZnd
rätt nyttje andans beredande och warkande näd,
och genom de krafter Gud sielf förlänar göra otz sä
rene ifran aU tötters och, andans besmittelse,
A4
at

sa

8

ac wi iät lefwe efrer tHttet eNer upssteligsn
och bedrifwe orattfardichet, Utan dampe
wära begär och i trones enfaldighet göre Hans wilja, fom sagt: -Hwar och en, som blifwer i
Honom, han
icke: Hwar och en som
han hafwer icke sedt honom, icke el*
Uv kckndr honom (i loh. z:6.). Hans ögon
äro sä ren, at Han icke orkar se der onda
sHab i: 13 ). Til alla. som wilja nalkao Gudi
och fom beczära, ac deras blodröda synder genorn Medlarens blod stola warda snohwira,

fyndi

owilkorliga röst utan undantag:
eder rena, lägger borr edert
onda wäsenöe ifvå min ögon: rvänder igen
af det onda: lärer gora det godt är (E!a.
tm7.)- Dmna wäq gick David,
up*
sande sin uprigtiga bönesuck: lag rwar minä
händer i oskyldigher: och holler mig,
xt, intti dir altare (Psal. 26: 6): och i samma
ordning hafwa alle helige fröadar stg af HERra»
nom, warir nladc i sine rartfärdigher, och
berömt siq i sine fromhet/Psal. 32: il).
Mine alffe'iae Manner. Är det edert fasta upsat
at i daq försona eder med Gud, och wiljen I wara
wiste oin, at i dag undfä det helinä brödet och m*
»m icke nti orena och menliqa, utan i helaade karil,
uti botfärdiqa och wärdiga sialar, fa swarcr mig in*
för dm allsemde Gudens ögon pa följande frägor:
Ärkännen I af hjertans grund och med ytter»
sta afsty edm mängfaldiga och fwära fpnder,
hwarmed i HERrans helgedom ohelgat, fa ofm
I afwiket ifran Guds heliga lags och nnliaS föreffrift, och dermed störtat eder und«r fördömzlsens dom och den ewiga döden?
Zlr
tyder

HENrans

Twar eder,
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Rr

denna eder ärkansta grundad pa en uåU
frugtan
för Guds wrede och straff, eller
agtig
gör det eder fast halre hjmeligen ondt, at I med
karleksrike GudenS
edra synder sä illa
eder bewista godhet och nad, sä ffändeligen tram<
pat Testamentftns blod under edra fötter, och sa
motwilligt emotstätt andans besegling til edra sat*
liga sialars raddning?
Rstunden I at stilla eder andeliga bunger
med de nädesmulor HENren läter eder uti eder o*
wärdighet tilfalla, och Nacka eder själatörst med
tröstefult tilaanande af det lifsens wam,
öses

som

endast ur halfobrunnen Christo, i kraft af hanS

rättfardiggörande förtjenst?
Finnen I edra hjertan sa kraftigt bestankte med
kamsens blod, at I aenom Guds nad tiltron eder
efter denna stund kunna aflagqa den gamla mäni<
stjan, hwilken genom lusta i wilfarelser sig forderfden nya, den efter Gud ssavad
war, och iklada
är i i sanffylliga rattfardighet och lefwernes helighcc?
Hafwen I sä upriatigt och fast förlcitit ,eder
liasta all emot eder begängen mishandel, som I
begären at Gud ffal i dag taga alla edra synder
ifran eder: och wiljen I icke alenast afsta ifrån
alt nästans förolämvande, utan ock efter förmä»
gan honom godt qöra mi hwad mäl I honom
förorqnat, samt badanefter, sä mycket til eder
stär, lefwa med honom i försonlighet och ftid?
Nu, den store Guden, hwars kraft är maa»
tig uti de swaga, förläne Eder sm nad och sin
belige anda, at I med frimodighet magen kunna
framga til nädastolen och inför Hans fotapall gö«
ra
A 5
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ra eder uprigtiga syndabekännelft: Barmhärci,
ge Gud, etc. Skapa i rntej Gud, erc.
Och jaa, en ordets tienare, uppa Hans belallnina, som ar syndares Wan och Försonare, förlätor
eder häruppä alla edra synder, i namu Faders, k.
Fridsens Gud uppfylle Eder med alla fröad och
frid i trone, at I wid HERrans bord mayen ss
am och dricka at I blifwen i andanom, och kun-nen wara rene samt introni lil förargelse intil lEsu Christi dag. HERren rvalsigne eder, erc.

Wid et
icke

Tal,
Skriftermäl i

för hastiZ

gemen.

mcd dinom

mun,

och

_.~<&r läc bit fyjuta icke hasta til ac nagot
tala inför (oud; ty (Sub äv i himmeten och
du pa jorden. Detta ar Salomons wisa at«
warning, som lases un (Pred.B. 5:1).

afsigt med denna förma«
Nar
ning- ar til at.rada otz at göra otz wal underratade, wäl betänka, se otz wal före vch noga mcd
wart hjerta öfwerlagga, om beffaffenheten af wart
tilständ, innan wi yttre o§ inför HERrans Guds
ansigte med wär mun, och innan wi ma tiltro otz
at med innerlig tillit talct in for Gud: Vflit
hjerta åt redo, mit hjerta <lr redo (Psal.
4?: 8), sä anförer han ti! grund Guds öfwer<
fwinneliga harlighet och höghet, jamförd med wär
männijkliga ustlhet, owärdighee

och ringhet.

Hr

*)»(■*

Hr

Gud i

"

himmeten: är himmeten Hans

'

stol och jorden Hans fotapall (Esa. 66: i):
slr han all tings Skapare och m Majcstatisi Kornina, hwilken alle helige anglar maste tilbedja och
falla til fota; ar Hans wastnde sä harligt, heligt
yck rättfardigt, at Seraphim med sinä wintjae
maste beräcka fin gnlere lEsa. 6: 2), och är
himmelens Gud en rärr domare (Psal. 7- 12),
en Gud hwilkom er ogudaZtiZt wäsende icke
behagar, den der ond är h»n dlifwer icke

5: 5); men wi maniffjor
pä
jorden,
ringa och owardige kreamr,
åvo
stoft, mull och affa, hafwa orena lappar, med
synder och orattfardigheter besmittade, i syndelig
sad fhdde, swage och braklige samt hafwa et orent
och med oheliahet, strynnan och flard upfylt hjev
ta: huru ffulie wi understa o§ at obetankt, offic»
keliga, och utan söregänczen nossaste efiertanka och
undersöknina om war själs tilständ, förhasta ofj
at med war mun tala in for Gud? Skulle
wi icke bewara wär for när wi gss til Guds hus
ych komma ril ar höra (Pred. 4:!'?)? Skulle wi icke siä otz for war bräst, innan wi dri»
stade lvfca wara ogon up til himmelen (Luc.
18: 13)? Skulle wi klaga för HERran war
Nöd och bedja om hjelp, innan wi kändt oh o*
rvärdige at Han ssal gå in under wart cak
(Math. 8-8)? Sulle wi icke draga wara ssor
af wara fötter innan wi tr«da fram til det heliya rummer at befe den stora fyneria (2 Mos.
B. 3: 3,5), och bcailma otz pa dmpet at betragta
Guds hemligheter? Skulle wi äm PDalambet in«
nan wl utrensat dengamla surdegen? Sulle wi
kom«

for honom (Psal.

,
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«0111 a til ar ossra HERranom
offcr ncan at tilförene Helga ofj (i Sam. 16: s)?
Skulle wi trada til helgedomsens heligaste föräcr»ungar med orena hander? Och ffulle mäntstjan
wäga sig at äta af Set drodet och dricka
af
den kalken, iltan ac pröfwa sig sjelf?
Walsignade i HENranom. Detta borde i
sanning beweka alla i gemen, som läta kalla sig
Christne, at se sig wal före da de med heliga gö«
rcmäl, ware sig bön, ,kyrkoga,g eller annat, som
hörer lil den sanna in-eller utwartes Gudstjensten
aro sytzelsane, men i synnerhet, at wal beredde
framkomma inför HERrans Guds ansigte da de
astnnda fa försakran om sinä synders förlatelse och
begara at med wär Fralsar<s aldraheligaste leka»
men och dlod sinä själar styrka, wederqwecka och
mana. Men ach! ac ej mänge malte ga hartil
blindwis, utan mogen eftertanka och utan helig
beredelse! O! at ej mänge woro för hastige at
med sinom mun bedja om nad, och hasta nl
ac rala m för Gud da de, fast med oberedde
hiotan och osörantzrade suinen, utlofwa batcring:
hastiZe och snare at med sinom mun anamma
dec walsignade brodet och winet, men hamca der,

af ingen frugc, ingen sjala<wederqwackelse, ingen
krafc cil lif och gudagcighet. Delie äta och
xo*vt>a dock icce mäcte: De dricka ock war«
da dock icke ororstiZc (Hagg. i:6). De äta,
men icke rattfärdighet, ucan sig sjelfwom domen,
icke lifwet utan döden: de göra sig sakre pa HER»
rans lekamcn och blod. De blifwa owardige
gaster, ty d» hafwa icke gifwit sig tid at rätceligen
pröfwa sig sjelfwe: de

hafwa

warit

för

hastige
med

I 2

/t.ttotn mun, och lätit sir hjerra hasta til
ido infot Gud, icke Ixftnnande at Gud <3r
i himmelen och de pa jorden.
Icke ar meningen denna, som wore det för Christnom rädeligit at lange förblifwa i synden och ej
hasta sig den samma at upriktigt arkanna, angra och afbedja, icke eller ac lange afholla sig ifrän
nyttjandec af denna förträfteliga sjala-spis, Ach!
nej; det ar wist icke nyttigc ucan högst wäoeligit at
upssjuta med fin bättring lil morgondagen; i dag
da man hörer HERrans röst ma man icke med
framhärdande i synden förhärda sit hjerta. Och
den, som ar en ratt Christen, han afhollcr sig icke
ifran den hel. Nattwarden, ly han lyder Christi
befallning: ärer, dricker: han kommer ofta tilden*
na, heliga mältiden, pa det han ofta mä fa
kunna HERrans död, ofta nara sig af dennaför*
liffens kost, ofta förnya sin trohet emot fin Salig»
hets«Höfdinge, och ofta med trones kamp fatta
ewinnerligit lif.
Men da ar man för hastig med sinom mun
och ens hjerta h«star til at cal a infot Gud,
nar man lamnar sig i okunniqhet, uran m wal
hafwa mhamtat hwad som hörer til detzs heliga
forrattningar, och utan at hafwa gjort sig grun«
dellgen underranad om, ellet frägat
efter den rat.
ta salighets-ordningen med Gud: Nar man trader tll detza heliga göremal, innan man
hunnit
bortlagga sinä jordiffa omsorger, eller afbörda
sia
de rammande tankar, som hmdra at i andanS
stll het uplyfta hela sin sjal ti! Gud som ar i
himnielen, och som i andanom med ooeladt hjerta
wil
tildedias och yenas: Och nar man icke wärbnr sig
fölmed
at
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följa
om

Pauli förmaning: försöker eder sjelfwa,
I aren i trone; bepröfwer eder sjelfwa

t2Eor. 3: 5), det åt, om wi finna hos otz trones
racta kannemarken, som aro en innerlig syndaanger, en full hjenelig sörtröstan til Guds nad

i Christo, fanit en innerlig hunger och törst efter
rattfardighecen, eller et uprigtigt warkande och
standagngt begar ickc allmast efter den rattfardighct,
som är i Christo, uran ock en san och offrymwd
hjertans renhec, helighec och lefwernes rattfardighel.
Detta staller jag i dag til Ma famweten /
niine alffelige Bröder och Nhörare, som nu ären
sammailkonme ai förnya nadeförbundet med Gud
och styrka eder trö med wärdigc anammanbe af
den hel. Nactwarden, da jag förelägger Eder föl«
jande fragor til egen pröfning:
Har kanstan af eden naturliga synda»förderf hunnit upwacka hos eder et innerligic begar
efter näden, som i Christo lEsu til eder rattfardiagörelse och helgelse ar förwarfwad?
Haswen I utgätt ifran eder sjelfwe och Utur e,
dert faders hus/ jag menar: hafwen I försakac edra
egna wagar och all egen rattfardighel samc under
en alfwarlig, tragen och twgett bön sallit lEsu
war enda medlare til fota och af hjermns grund ro,
pat: Gud miffunda dig öfwer Mig syndare?
Hafwen I warkeligen fattat et sä dödeligit hae
til synden, at I nu aren redö til at öfwergifwa
werldenes karlek och all werldflig lusta, uprigtigt
wandra HEErans wagar och honom tjena uti
raltfardigher och helighet i alla edra lifsdagar?
Hafwen I gifwit eder tid fa förlika eder med

san

nästan, hwilken

I emotbruut och förorcktat,

at

I
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aren färdige til at redcliga förnöja honom
för alt hwad I bidragic at honom ffada, föro»
lampa och dedröswa?
Zlren I ock redo at af hjenat förlZta eder
felande nasta alc hwad han eder kan haswa e«

I nu

motlirmit?

HERren tröste och

styrke eder

hartil

altid!

la, HiLßren eder Gud lste eder voata stg
behagelige, dä i nu böjen edar hjertans knä

bedjen Honom om nad med war dageliga
bön: Barmhartige Gud, erc. O! rene Guds

och

lam, etc.

HERren besegle tui edra sjalar den heliga tiU
fajelse jag nu eder, sasom walberedde syndare gör,
bå jag, i kraft af den ifrön de döda igenförda
Stora Faraherdens nadiga löfte, nar Han sade:
tager den Hel. Anda, etc. försakrar eder, at
HERren hafwer tagil alla edra synder ifran eder,
at I aren Hans barn och ewiga lifftns arfingar,
om I uti trone in til andan framharden: i
V7amn Faders, ecc.
(Sub, som bod ljusec utu mörkrer lpsa,
Han lyse uri edor hjerta och göre eder beredde,
upmarksame och walstickade efcer sins nädes rikedomar; at I under den dyra Nattwardens begaende, magen sa anamma med eder mun,
och med
edart hjerm tala inför Gud, at I, sasom eder
Faders barn, som ar i himmelen, ma pä jorden
kanna en försmak af lifsens harliqhet, til edar tros
styrka, edert lefwernes förbattrina samt tolamodets och hoppets förökelse intti lEsu
Christi dag!
vfcixvtn walsigne, eder erc.

l6
111.

d/fr

Wid et

Tal,
Skriftermäl i gemen.

(sfc* xav och en, fom akallar Christi namn,
*öS/ gmge isran oräiisärdiahecen. Denna

wigtiga sanniug, dcn Apostelen" Paulus uci (2
Tim. 2: 19). rciknar ibland wär af Gud faststclldca
salighecs ordnings oomstöteliga grundpclare, haf«
wa I, mine alstade wanner, da I nu traden
fram inför HERrans edar Guds aniujte, at nuo
yttersta upmarkfanchtt «der painimia och lagga
pa hjertat.
Äc akalla och namua Christi namn,. dec he,
ter, at icke alleuast bekanna sig til Christum utan
ock söka sin salighet uci dei walsigilade
namnet, Ulan hwilkec ingen hälsa, tröst eller salig»
het finnes (Ap. G- 4: 2 )• Delta tilkommer och
eger minsta omianka
anstar hwar mannistia,
och ömhec för sin odödeliga ande. Hwar mä en
syndare,
begarar ro til sin sjal, iaga su» til»
fiygt, om icke til lEsum? Hau ar dm enda
nödhielparen/ som kan sralsa isran döden dem, som
af naturen under dödsens raddhoga aro tralar, och
Hans namn är det enda fafta sictter, der de raicfardige under all deras strid, anfagnung, frästelse,
i angest och nöd, ja i dödsens stund och inför
Guds domstol, warda bestarmade (Ords. B-18:
-10). Wiljen I, dyrastc Sialar, nittla sakerhel
och lugn, nalkens denna fristad: äkaller detta
»

som

som

sa
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med en lefwande tro
ar den enda tilflygt och warn
«mot Guds wrede, syndsens qwaljande, emot
weteis oro, lagstns tn ang och förbannelft, anfagtningars heitä, sjalafiendens glödande pilar, ja
emot al helfwetes magt, döden och fördömzlfen. Ach!
lyckliga manistjor, dem kanstan af egec fyndaförderf drifwic ac sa 4tv.11« bma Christi namn, at
de blifwit mcd det sanna sta>lkelse<l'lo!>tt iwagne och
renade ifvan alla sinä synder, och saledes genom
medlavens förtjenst och död frie gjorde och fiarn*
stalte ostraffclige inför Guds ansigte.
Men, Mine käraste, ar detta eder rena afsigt
och edra sjalarsasynupriguaa l>egar, da I nu traden
fram i Guds
och ästunden ftadfästelse uti edcrt nadestand och fridsförbund med Gud, sä maste I ock ega edra samwecens witnesbörd, at I
af alc hjerta omwandt eder och san eder fasteliga
före, at i Guds kraft ga ifrai» oräcrfärdigherene. Eho som äkallar-Christi namn och icke re»
nar sig, sasom ock H«n ren åt, som gör synd
och saledes orärc, och som ännu upsäteligen fyn*
dar, l?«n hafwer icke sedr honom, icke kant
Honom, han åv icke af Gudi sl. loh.
sölj.), han hafwer inaen del un Försoningenes ord,
han bedragcr sig, sjelf, och han gar miste om salia*
hccen. Icke warder hwar och en koinmandes
ifyimnuteiht soin säger til
Christum HERre
utan den som clör Hans Faders wil)a, «om ckr i himmelen." Zlr det Guds rvilja,
at hwar och en, som ser Sonen
och tror pa
nom, han hafwer ewinnerllglt lis, fä ar hoock
B
med
Högstr. Skrifterm. Zal

HERrcms namn: Omfatten

detm alcaret,

som

iz
med lika eftertryck, Guds wilja war helgclse
Thch. 4 3.)- Ty hwar och en, som synde»
g6r, han ckr syndenes träl (loh. 8: 34-)Samma regel, som wär ewige förbarmare gaf dm
förstfödda maniffja pa jorden: Scäd icke syndene hennes wilja, uran rad öfwer henne, den
gifwer en Christi Apostel dem allom,
holla sig
syndene,
de
«ro
döde
derföre at
och lefwa Gudi
genom Christum war HERra: Lacer icke faw
dena lvälvig wara uti edar dödeliga IcPö*
men, sa at I henne efterföljen uti hennes
lustar (Rom. 6: 12.).
Nar, Mine walsignade, at gä ifran o«
upl>öra at
rattfärdigheren är det samma
upsateligm synda, eller afstä ifran alla de garningar,
afwika ifran rattwisolles wag, at up«
ar en fi«
säga syndene och-det kötstiga sinnet,
endffap emot Gud. alt walde, samt undandraga
sig utöfningm af detz lustar,
ar för eder högst
nödwandigt at i gän i dag til edra hjertan för at
pä del sorgfälligaste anstalla hos eder en undersökning, hmudam edart själa tilstand mä wara bc*
tro, den I förme«
staffadt. Skal eder Christeliga
profwet,
aga,
holla
maste I hafwa
jfern eder
förderf, syndepä
djupa
edart
sidan,
ena
Hm,
lagens
walde
och
nes fördömande
förbannande
kraft, samt, pa den andra, den fullhet och näd,
är i Christo lEstl och Hans namn til ai
hjelpa, fralm och helig göra. läg frägar eder
(i.
N«

:

som

,-

som

som

som

sa

-

sa

som

altsa:

t

af eder egen owardightt och oförHar kanstan begangna
ftnder, Med hwilka I
maga samt edra
sdragit eder Guds wrede och underkastat eder den
ewiga

K

)

SS

■

(

«

iy

.

«wiqa fördömelsens dom, drifwit cder at imder na<
dens wägledandi föka lEsum af Nazarelh
cdcr enda nödh!elpare,den alena, otz afGudiar
Zjord til wiodom, och c,l lättfärdiZher, och
til helgelst, och til förlotzning?
I wärkeliHafwen I sä käudt lEsum, at t'ac.
syndan«mn
en
Zm fattat Hans
M
et faft
(Hög,
l.i|l),
salfwa
ucZucen
eder
tl!
statt
frlstad
hrvllker
slocr och svndares
djertans lust; (Es. 26: 80, ja, hafwen I det
ma sa wardigt akmdt och arat, at I under et inncrligit försakande af al egen wardighet,
strtjmst och rättfardighet, kuntan säja
2;.), Qi, xvi komma ril din; ry du ä\t Hirren
tvåt Gud. Sannerliga, )srael hafwer ingen
warom Oud?
hjelp, uinti alena af
ock
Men hafwen I
Christi namn,
at I nu aren fulleligen redo at g« isran orärrfäl-oigheren/ at stilja eder ifran al wedlds»och
synds-kärlek och fönroende, samt arkanna och sö>
ka Gud
edart högsta, edan enda och ewiga goda: at göra eder rena af al kötsens och an*
genom Guds nad fnlborda
dans liesmittelfe
helgelsen i Guds radhoga: aflagya alt hat til nd*

sasom

sasom

sar

som

sam-

sa

sasom

sann

stan, obarmhartwhet, körlekslöshtt, otörsonliohet
och twedragi: at aterbara alt orattfangit gods, at
förnöja eder förolämpade nasta, och bade hos Gud
och mäniffjor afbedja edra förbrytelser: ja, medet
ord, at, ifrän denna stund sta stadcliga den inne*
bxnde syndenes siadeliga uibrott emot, dageligen
afklada eder den gamla och iklada cder de» nya
maniffjan, dcn efter Gud stapad, ar i sanssylliga
rättfardighet och helighet?
B 2
Kun-
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Kunnen

I

uti en lefwande tro och i Guds
alla
kraft beswara
desta hufwudsakeligaste fragor
med tt grundeligit och offrymcadt ja, och dermed
betyga, at I rätteligen äkallat Christi namn och
fast beflutit at ga ifran oränfardigheten, sä magen I trösteliga framga och nalkas nädastolen,
och utgjuta Mrt sjcllaäliggande inför den Högstes
focapall,
Barmhärtige Gud, etc.
Jag flyr
etc. (N:o 253: 3.} O! IE su,
(N:o
rit af nad
292: 2.). Otapa i n,ig,

säMda:

Gud erc.

frid föröke sig mi eder! Och,
upfiaWMl eder inför Gud gjorda synda bttåm
nelse samt betygade hjereans tro och innerliga för»
<

tröstan
su, fär

til Guds öfwerswinneliga nad i Christo IE«
jag, i kraft af den magt HERren mit ambete tillagt, dä Han sade: rager den hel. Anda,
etc-, gifwa eder den aldrakraftigaste försakran, at
Gud ar eder nadelig och hafwer i dag tagit alla
edra synder ifran eder, dem tilgifwit och sit ewiga
frids förbund me.d eder förnpat: i Nam n Fa,
ders och etc.
ttXSw HERras lEsu Christi nad warei
med edrom anda! Amen.

%

xx.
Tal,
Wid et Skriftermäl för en s,uk.
■uniiTinii
-"unin

H|V)nftc)cf war
«C3J fft w«»der

nniimin

~

utwärres mänistja färgäs,
dock den inwärres förnyad
dag

cx
dag ftart dag. Sä tröstade sig den hel. Pam
lus under alla wesermödor, dem Hans jordista och
timeliaa lif war underkastadt (2. Cor, 4: 16.)
Apostelen hade upraknat nägon del af de beswärligheier,
hade kunnat förtrörra Hans toförswaga
lamod och
Hans ständagtighet i lrone.
trängmäl, Lekymer, förbrakliga
natur,
Hans
fölielfe, förtryck (v. 7, 8,9,17.) och flera wederwärdighecer, hade lätteligen kunnat göra Hans sinne
wankelmodigt och förfagdt. Men just detze för kött
och blod obehagelige anstöter woro medel at un
honom fmaningom förswaga och förstöra syndenes
magc och qwarlefwor, <om ännu läode wid Hans
dödeliga lekamen, och forn han kallar Oen mvofctta mänistjan, samt tillika befordra andans
och nadens tilwaxc under den inwärres mani*
stjans dageliga förnyelfe til Guds samt lEstl

som

Christi kannedom och karlek.
Min kara Själ.

När HERren din hälsos
Gud har behagat försattja dig uci närwarande
sjukliga tilstand, och med sm almagts hand fä
stött pä din ffröpliga krops hydda, at du fätt orsak nl at klaga: HlLßre, jaa lider nöd, om
tröst ar miss stor anZstan (Esa. 38 14, 17.);
sa bör du uptaga för en synnerlig och stor Guds
nadewalgarning, at han efter fin wishet dermed
det kraftigaste wil befordra din fjals halsa och
wal. Ehuru denna din belagenhtt och nöd
kan synas bade för dina och andras ögon fmarlaude och fwär, sa star likwal derwid dit andeliaa
lif icke i nägon fara, men wal den i dig boende
synden, dit kötfliga sinne, din naturs onda böjelft
och förderfwade dödstns kropp. Detla bör icke ale*
Hz
nast
:

-'

22

nast landa dig i dit elande til n-öst, utan ock warc«
kapa dic hjerca at pä det sorgfalligaste pröfwa och
undersöka, huru wida din himmelffe fader genom
detta medel wunnit hos dig sin afsigc, sä at du

ftnner

Först din utroärces mäniftfa
Zas och det "gamla

dageligen för*

sam-

i
din näturliga
munttrhec och
hafwa synts för«
länge
synden är rä<
Sä
minstas och försivinna.
dande och beholler hcrrawaldet öfwer hjertat,
ar an-ingen kraft i sialen,
förmar dampa o<
tron och des ffadeliga frugcer, fast mindre al kovsfasta den gamla Adam eller dvänka öeondä be«
garelser och kötsens lustar, genom hwilkas möft
wande den utwärtes månijkjans lif standigt förkoft
ras och msprider sig i onda garningar, tankar och
ord,
til siut defordrar sialcns andeliga. synda«
död. Men är lifsens Första genom trona anam«
mad i hjercat,
har al helfwetes magt mistat fit
walde, och blir syndakroppen dödeligen sjuk och
särad, at sjelfwa begaren efter jordissa stjenbara
förmoner, werldenes lif, kötms walluster, kort
fagt f den ucwartes mänistjan, stundeligen aft
tyna, utmärglas och du. Ach! finner du, kara
Sial, dcha trones warkningar hos dig, sä är w
gen twifwel, >at du ock far röna,
För det andra, huru din inxoåtue wdnU
stja warder for,l7a d dag ficm da g. Tv/ i
til*
samnla man som ocrons wasende aftager,
wäxer naden. Nar mörkrec sörswinner, sa upgär
ljuset och lyser i Ouds och lEsu Christi
kannedom, karlck och eftersölgd, uti utösningen
wara

ma mon,

dma kropps krafter,
somlekamliga
förmaga

som

a?taga

sa

som

sa

sa

sa
sanna
as
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wara ssyldigheter emot oh sielfwa och nastan samt
alla rattfärdighetenes wärk, sä widt des stmlar
hinna genomcranga war anda och hela andeligä
lif.
om et säZlr du, Min kära Wan, förwihad
dig
under
dina
sjals
tilständ, sä trösta
dant din
plagor dermed, at ändock din utwäries månU
si<x wid iin wärk, sweda och elande förgas,
sa warder dock din inwärtes, wid din tolamods

och

fvån dag. Har
dig denna narwaran»

tros kamp förnyad dag

HERrm, da Han tilsandt

sa

som

syw
harligt andamal,
de wedermöda, haft
förnyande
är,
dakroppens dödande och andans
sä
lät ingen din tros swaghet, ingen mihtröstan, ingen twekan, ja ingen ätra efter det timeliga, hin>
dra dig at uplyfta dit tros-öga til Guds barmhärtiga Faders hjerta, at innesiuta dig uti din blo»
diga Frälsares karleksarmar, wanda dina tankar
ifran fäfangelighecen til ewigheten, och at icke
icke
efter de ring, som syn«s uran de
synas 2 Cor. 4: 18.), med innerlig langtan at,
när Gud behagar,. fiyna ifran denna din hyddos
joildiska hus til den byggning,
ar af Gu»
di bygd, pei hus, icke med händer gjordr,
der ewigt är i himmeten (f: 1.). Ach ! fall
den ewiga Förbarmarcn til sota: lat dina bat«
trings tarar watna dit blödiga hjerta: weder.qwäck
dic nedflagna sinne med -lissens hälso-medel, den rät>
ra balsam af Gilead,
ar-ZEsu tilfyllest-göram
de förtjenst, Hans birtro lidande, sär och död.
Hans t>lod renar dig af alla dina synder: Hans
A»de helar dina Krister: Hans hand styrk«dit to>
lamod och hopp: Han alena ar HERren din Lä,
B4
kare.
-

som

s

som

som
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kare, ja btn yppersta Lakare, som laker til lif och
själ. Wänd din matta anda emot denna din nödhjelpare, öpna för Honom din sjals stador och aliggande med en upriktig dina synders arkänfla
och bekannelse: Marmhärrige Gud, etc. Stvrk
nng, min lEsu, i den tro, ar du fou nti g
har lidir ecc.
255: ia.) la, medan du
wlg unner lefwa etc> (N:o 159: la.).
Gud alslnagtig wate dig nadelig, och styrke
din tro! da jag, efter min Fralsares befalnlng och
den magt Han gifwic det ämbm, som försoning
predikar, nar Han sade: rager den he!. Anda
etc. förkunnar dig harmed Guds nad, diim fyw
ders förlaielse sanu en ewig salighec; om du un
tro och Guds karlek in til andan
lEfu
framhardandes warder: och het i n«mft Fadcrs,
och Sons och dens Helge Aades. A<nen.
Sjelfrver fridsens Gud helZe dig öfwer
alr, ar din hela ande, och själ, och kropp,
märre wara bcholien uran straff, i voåv9

HiLßras lEsu Christi tilkommelse!
xxi.

Tal,
Wid et Skriftermäl t gemen.
wy* twä nu, Jerusalem, dir hjeera lfran
s&£) ondstone, p« det dig ma hulpir ivat*
da. Denna ar HERrans Guds röst til Icru»
det,
.fäkms Stads inwänare (Imm. 4: »4,), ochnngäe
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<ngar alla syndare,

riåbm

salige

blifwa.

som begara näd och at genom

At twä sit hjerta ifran ondffone dtt ar
at uti. en simn bätrings ordning blifwa ftigjord

iftän det medfödda syndasorderfwet, som ffer dels
igenom syndms uädiga förlatelft, dels igenom des
herrawa!2es hammande och afffaffande.
I gamla Testamentet war dec ej owanligit at
kalla detze Guds nädewarkninM i sjalen m rwag<
ni n g ellei* remng. Sa heter det i anförda »v»

den: sa cwa nu, Jerusalem, dic hjerta Och
(Esa. i: 16.). rwar eder, görer eder rena,
lägger bort ederc onda wäscnde isran min
ögon:
igen af det onda, lärer rjd*
rader godc åt, fartr efter det soin rätc är,
etc. HERrans tjenare i gcmila Testamentit to*
go sig til et sädant talesätt anledning af den köts>
liga förrröstan, hwilken de oomwande ludar satte
pa sinä nnvärres rwagninZar och rcniilgar )

som efter

den

Lewitiffa

woro mam>

faldiga, utan ai ftäga efter deras ratta
bemarkelser och deras sjalars rening,
dermed
antingen afbildades, eller ock dorde wara dermeb
förenade. Deraf togo sig Propheterna tillftllle ar
leda folket ifrän det yttra til det inra, samt a: pä«
minna dem, det de borde wisa sig
rätlsar«
digade genom den tilkommande Medlarens bio!>
och säsom helgade genom Hans muns anLa, sn
ftamt de wille at deras twagningar och reningc.r
stulle dem gagna.
Men at ock i Nya Tcstamentet belgelsens
wärk warder kalladt en twagning, bejtänkning och
reliing, dtt wists af Pauli vrd: J äi-en aftn?aZ<
B 5
ne,

som
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ne,

I ären

i ären rätfärdigade,
lEsu uamn, och genom
(i.
Guds
war
Anda
Cor- 6: 1,1.). Och mi Elir.
mcd et s'.nffyl22,
o$
10:
Sa-läc
digt hjerra, uti en fulkomlig tro, bestankte
i hjertau ift'an et ondt saniwet, och twagne
om kroppen med renc xxrtn- Har talas om
afcwagning och bestänkninZ, som endast angä
andan; har talas om twaZninZ til kroppen, hwarmed beteknas döpelses wacnet, som wal nytjades ut«
wartes, men dock hufwudsakeligen företedde sialens
och hjertats andeliga rening, eller, som Paulus
säger, saligZörander genom nya födelseus dad
(Tit- 3 5-).
och deno helige Andes
I en sädan rening stal nu ondstan aftwas;
Sä cwa nu, Jerusalem, dir hjerca ifran ondsi«ne. Detta ordtt mttefattar en oomwand må*
afwika ifran Gllds
niffjas hela lefnad och
heliga lag hennes onoa wäsende och ansiag
(ler. 18: n.)/ det ar hela hennes förderfwade
natur, som sa lange hon blifwer i synden gör henne til en ormhet och styggelse för Gud och Hans
helige. Mcn ifrän en sadan ondsta ffal hjertat
twäs. Sa rwa nu, Jerusalem, dit hjerra U
helgade,

gettoni

•

fran ondstone. Med hjerta förstas mänissjans
sinne och förständ, förnamligast hennes w!l>a, bs*
jelser och begär. Detze stola renas: ifran dem
stal ondstan irvas. Och denna twagning har

man at an se i twägqchanda afseende, dels som et
nadttis meddelande pä Guds sida, de!s ock som et
nädens anammande och anwändande pa mani*
ffjans sida.

Pä
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Guds sida grundar sig wan hjenas
stora försoningswälw i Christo
gamla
och
Testamentets
lEsn, Alla
reningar bestod i blod och watn. Dermed före»
bildades, ac wid wara r>jermns omwandar.de kom«
me-r oj; twenne högstnödwändiga nadewälgarningar
iii gpdo, namligen en blodig förtjenst til ratt»
fardiggörelfe, samt en renande ande til helgelse,

PÅ

twagning pä det

aftwaende och bomagande.
Blodet förlöser otz iftan syndenes ffuld och straff,
watmt ifran des befiackande. För blodets stul kan
synden ojj icke mer fördöma, för waincts at den
icke mer sa rada öfwer ojj och wara uti otz waldig.
renar otz
Som y&fu Christi Guds
(i.
all-l
i:
7.,
af
sa twär och döper
loh.
oij
helgelse
med
anda och
Helga
han
til
den
med elo (Math. 3: il,). Och atdetze wälgarningar aro offt!jag:ige, det förebildadcs i gamla Testammm dermed, at wid de spetälffas renande maste
watnet blandas med offerblodet, lika som Fralsa«
grundade sig bade pH
rens hela
lidande
i
Hans
och Hans alla mäno ostraffeliga
wandel, safom til et' oswikeliqit bewis at rättfär«
diggörelse och helgelse aro ouplöstigen sörbundne.
Pä war sida fordras en san och lefwande
tro, om «n san hjertans twagning iftan ondffone
staj kunna ffe. Sa wist som det ar, at denna
reningen ar et Guds wark, sä sant är det ock,
at HERren icke handlar med otz jorn med oförnuftiaa och lifiösa tina, utan som med förnuftiga
mänistjor, uci en witz ordning, da ofi äligger at
med en hjertelig beredroilligbet omfatta och omfam*
na dm renande och twaende handen, samt dermed
til wär.synda-orenhets

tillika
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lillika med fastaste förtröstan tilagna otz wär bärmhänige Frälsares blodlgä fönjenst och rättfärdig»
het, hörsamhet och lydno. Han, om hwilken stär,
<tt Han hafwer rensat wara synder genom
sig sjelf(Ebr. i: 13.), ar det enda saliga före«
mäl för en tro, som sial wara rattfardigörande:
och ar tron sadan, sä anammar den Christi blod
icke alenast til samwetets tilsredsställelse för synda«
siulden, utan ock til en warkelig \'amvoetet& ve*
ningaf de döda gärningar, til ar tjena lefwan»
des Gud (Ebr. z>: 14.). Och när hjermt saledes
blir befriadt iftän döda gärningar, ifran al falffhet, ffrymtan och orena lustar, samc med et ord,
ifran alt syndenes herrawalde, efter Apostelens före«
sirift: hwar och en, som bafn?er dccca hcpp
i ho nom, han ren«r fig, sasom ock Han ve\\
4c (i.loh. 3: 3.), da är hjmats twagning ifran
»ndstone ffedd, och da kan i sanning sagas: Han

rengjorde deras hjerra genom trona (Apostl.
Z- *s'- 9.).
Sä länge nu den renade mäniffjan blir uti
öenna saliggörande och lefwande tron faststandan<
des, som bör ste intil andan, sa forrsattes hjertads
lwagning genom trona uti den yageliga förnyeK
ögnablick/ som manissjan
sen. Tv, ehuru i
i nya födelsen ar rentwagen och rattfärdig gjord,
blir syndene al tjenst upsagd och herrawaldec hen<
ne pä en gZng ifrämagit, sa blir dock den förderft
wade namren annu hos de rencwagna öfrig,- hwil<
kens oarcer uti den dageliga batringeil warda ester
handen öfwerwundne och afffaffade. Dttla ffcr ge«
nom den ständiga försakelstn, som kallas i Skriften
at asiägaa den gamla mäniffjan, korsfasta köcttt,dö?
dK ti limmar, ftm ptt jordene ars,». frn
M>n

samma

2,

Men hwad fördelar hafwa de mäniffjor at
som säledes twart sinä hjenan ifrän
i anstr»
vndstone? 3>o, detze innestuter
da orden, da han tillagger: pa det dig mä hulper warda, eller, at du ma frälst och falig war»
da, hwarest det ordet frälst ar det famma, hwar«
af der wälsignade lEfu Namnet härstammar,

fägna sig af,

och innehäller säledes alla de falighmr, fom i Chri«
sto hela meniffjo-stagtet aro wederfarne. Man be-

kommer enfulkomlig alla wara fynders och widlodande fwaghecers förläcelfe. Man blir delagtig af
Hans ranfardighet och fulkomliga lydno, lika fom
wore den war egen. Man far et .fribref ifrän lagftns förbannelfe, ifrän Guds wrede, ifran traldoms
andan, ifran döden, och djefwulens magt, och
ifran den ewiga fördömelfens dom.
Likasom de orene i Gamla Testamenttt woro
stängde och ffilde ifrän alt omgauge med de rene>
och en del jamwäl woro stutne utom lägenhet, sä
aro de synda-;orene agtade för en föragtelse för
Gud och ssjlde ifran de reiuwagnas gemenffap,
fiy deras omgänge, fälffap och likstallighet.
Men sedän hjertat blifwit twaget ifran onffone,
har man fatt en rättighet at blifwa raknad ibland
pa jordene aro, och insatt uti förstde helige
lmgen af Guds kreatur, det utwalda flagtet, det Konungsliga Prästerstapet, o. f. w.
Wi arholla et fullkomligit hopp til det ewiga
liswet. Det ar witzerligen at blifwa ratt fall och
lyklig, nar man blir förhulpen til Guds himmeljka
r«ke. Decm hoppet hafwa de,
holla sia rene
och ingam til förargelse in til
Christi
dag. Fralsaren steff prisar de renyjerrade sali-

som

.

som

som

le,
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Be, emedan de

skola fa

se Gud. (Mach. 5: 8.) Der-

om hade David den fulkomligaste försakran: Ho
stal g« uppä HlLßrano berg? och ho
sta
i Hans
rum? den
hander
hafwer, och renhjerrad är (Psal. 24: 3,4.).
i kraft af de<;e heligaste sorsa*
Ach! ho ffulle
kringar roilja rwa sit l)jeita ifrm» ondstone? la,
eft.r wi nu hafwe et sadant lofte, mine tåta*
ste, sä görom ojj rena tfvån ai köcsens och
andans befmitcelse, fnlbordande helgclscn l
Gnds rckddhoga f 2. Cor. 7: i\

som iag i dag
Sjals,.grund önffar i allas edrn hjertan
wara stadgad, mine alffelige wänner, som nu 4*
ren här församlade för Gudi, ac styrka eder tro med
lilägnandet af Hans löfte om naden och saliOe«n i Christo lEsu, samt derpä wardigt. bega
Och, denna heliga föresats ar,

af Min

Hans döds äminnelse.

Skulle iblanö cher här inför HERrans anfigte sädana mäniffjor under et ffrymcagrigt ffen
til datring och gudagtighet hafwa sig instälc,
Kade aldeles otwagna och orena hjercan, som un*
der syndaffulden och des herrawalde änuu woro
nädenes helande och renande anstadde, och
de motwilligt emocstatt, dä Han under ordecs för«
kunnande wakt pä deras hertan, deZom lagger
jag pa hjertat Jacobs rad ( Cap. 4: 8,9, 10.):
Rener edra händer, jf
och renstr
edra hjertan, I ost'.dige. Wavtv eläiibi och
sölier, och Zrater: edert löie n>ände siZ i

som

som

grar, och giadjen i sorg.

för HOuanom

Det ar

HERrans

,

Förnedrer

sa sk"! Han
wag:

eDeu

eder nphöja.

ocb/ Hans

egen
■

\

muns
röst.

;i

görer eder rena, wänder i*
larer, göra der godc är.
Rommer d« sedän, och later otz gä med hrvar
hrvar annan til rätta; om edra synder än
vooto blod röda, sa stola de dock lvarta snö
hwira; och om de än woro säsom rosenfär»
ga, ,a'ftola de OocE warda sasom en ull (Es.
i: 16,17,18.) O! Min trogne Fralsare, defria dem
ifran deras synda orenhtt: bryt uti deras hjerta
ar«
ocrones ock onss.ones, magt, som deruti
beta pa deras sjalar ock bered deras hjertan til ja*
dan twagning, hwarigmom dem kan i sanningene
hulftet warda och deras saligkec befordras. blödiga
Skulle ibland eder finnas sadana
ock nederstagna hjertan, som med fölffrakta ock
bäfwande samwecen, under anfagtningars siudande
f«po behöfwa hugswalelse, da de med innerlig
langtan begara blifwa i Christo renade, rarcfardii
Zade ock til saligheten helgade, detzom gifwe HER»
tm et roligit och om Guds näd i Christo samt de»
ras synders förlatelse fulletigen försakradt ock gladt
samwete. O! min Fralsare, Lrösta dem med Din
hjelp, och I4r den frimodlge anden uppe<
hoUa dem. Skjära dem med isop, at de ma
rene warda: Twä deni ar de ma snöhwit war»
da < P5a1.5u1i2,14). Lagg deras fiender dem til
en fotapall och maita deras efier rattfardigheten
hungrande sjalar til undfaenoe af
öfwer nog.
Aro här ock sadana,
sta faste i trone,
som finna fig twagne, räitfardigade och helgade,
detzom önffar jag en oförrykt ständagtighet intti
ändan. Ach! beholler eder i Guds UvUt
(lud. Ep. v.2ch): tvarer trofaste intti döden.

eder,
rost: Twär
gen as der onda

.

:

som
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sa ssal HERRen gifwa eder lifsens krono (Wpp*

Men du, milde Fralsare, statt dem
bi uii deras strid emot det inneboende förderfwec,
f od) rena dem ju mer
och mer iftan alt det, fom
för deras tilwäxt i näden kan wara hinderligt.
Eder alla önffar j«g, at Fridfens Gud matHelga
te
eder öfwer alt, at edra hjercan mätte wara vene och eder bätring befinnas ostraffelig, da jag
lnl ti! edra samwelens tilfridsställande förelagger eder til cgen pröfning följande en ratt botfardig fyndares kannemarken:
Har syndastulden, under en innerlig himans
bcdrofroelse efter Guds sinne, un edra samwmn
blifwit ratt känd/ ängrad och afteden?
Hafwen I en fulkomlig andans witzhet, at

B.

2-.io.j.

barmhärtighec
HERren af sin
wil gei-.om tilraknande af wärs HERras lEstl
Christi död och fonjeiTfr, eder alia edra fynder för»
läm och eder salige göra, dä I med trones bön
Honom derom anropen?
Aro nu edra sjalar redo at iklada sig HERran lEsuM/ icke alenasi nl rättfardiggörelse, umn
ock til helgelse, sa at I san eder före at ftanigent

genom en grundclig egen försakelse twa edra hjer»
iftan ondffone, och rena dem ilrän alt det,
fom emot Guds wilja och bud stridanoe wara kan?
Äre I ock
och
efcer IE«
heliga lara (Mach,6:l4.), föclaca mänistjomen deras brött fasom I wiljen at edar bim«
n,elst.e Fader ffal förlara eder, samt nöjagtisst
efter eder förmäga tilfridsstalla dem I weten E»
der med ord cller gärnmg hafwa färoldrnpat?
Sa lrader ta ftiiuodigc
Guds natan

su

dethron,
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tzmohn, och beder med botfärdiga hjercan: Barmhärcige Gud ecc.
Uppa en sädan inför HENrans

cMMtM

sager jag Eder MrmW
pä Guds wägnar och efter lEfu befallning, ftie
och löse iftan al edar bade syndastuld och straff
samt den ewiga döden; och förklarar eder liliika
för Guds barn, medlemmar af Guds heliga folk
och raua arfingar til Guds himmclffa rike: i
betygad bätring

»ch

tro,

sallin Faders, erc.
Nu, Mine alstelige, sä ärsn I helbregda och
rena. Synder icke harefter. Twar edra hjerean
uti en dagelig bätring ifrän ondstone, och läcer
sanningenes anda leda eder pä renhetenes och wisdomsens wag. Hater den besmittade kötsens kjor«
til, och iklader eder den nya maniffjan, den efter
Gud stapad ar i sanstyldig ratcfardighet och helighet;
ffolen I med frimodighet kunna afbida
tiden, da I för Guds Thron siola sta i hwita
kläder och palmer i edra hander, med detta förtraffeliga wimesbörd: detze aro de, forn tomne äro utu stor bedröfwelft/ och hafrva twa*
Qit fin kläder och Zjort dem hwir i Lamftns
blod (Upenb. 7: 14.).
Sucker imedlemd och beder dageliga
&m$ anbai iröst uti min nöd
Lät mig ocksä förnimma.
twä
mig ren din blodswett röd
Och
min
Uti
sidsta tima.
8»'
För mig til de utwaldas ffar

sa

I m fast tro til himlen klar;
Ur denna werlden grymma. Amen.
C
XXIU
sögstr. Skrifterm. Z*U
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xxn.

Wid et Skriftermäli gemen.
i mig, Gud, er renr hjerra. Med
bsnesuck lade en boifardig Da<
vid, under siua batnngs«öfningar, a daga su innerliga begar bade at blifwa fri ifrän fin swära syndastuld och tiUika genom Guds omwandande näd för«
fatt i det saliga tilständ at waxa til i helgelse och
en ostraffelig wandel (Psal. 51: 12.).
David san hos sig et orent och med synder
besmittadt hjerta: derföre beder han at igenom
Guds nad fä undergä lika som en ny stapelse,

>*£ö

dennq trogna

och dermcdelst acholla

et rent,

obeflackadt och hel-

gadt. Med hjerta förstas icke den del af manistjans kropp,
man plagar
för en huf«
til
al
dermi
warma
befindtelig
da deriwudorsak
genom astadkonlmes blodets rörelfe och omlopp til
och ifran alla lemmar: utan dermed förstod David fin odödeliga själ och förnämligast sin wilja
med alla des begar och böjelser. Uti sadan bemarkelse taqes detta ordet i den heliga Skrift. Nar

som

anse

HERren lofwade

gifwa wisdom i hjercac
(2. Mos. B. 3.1: 6.), samt klagade at folkets hjerra ivat idct fast intil Honam (Psal. 78:37.)sä finna wi hurn bade förstand och wilja, och sa*
ledes hela maniffjans fiäl un detta ordet inbegripes. Dermed bereknar Fralsaren sjelf wara bc*
gär, nar Han säger: dep eder starr åv, der

är
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4t- ock edert hjerta (Mach. 6:
siades sajes, <u devas hjörta si«r cfter winst
(Escch. 33: 3O* Mm i synnerhet innefanas mi

dena ordec sjelfwa sa,nwe?er, hwilkecs wärkningar
Sä beuutes
mäst kannas och rönas i hjrnat.
hjcrra
stog
at
Hans
iVonorn
David,
öm
det
(2 Sam. B- 24: io.\ det «V, Hans samwcte aw

klaczade och straffade honom. Likaledes (.ic.loh.3i
20.) om wsrr bjerca, cller samwece, fördömer
ojj, ja är Gud större, 4ii wart lyjctta.
Nar n» David bad Gud at ffäpa uti sig
et rent bjerra, säg, f han tilkanna, at han ha>
de en oren och lyed synder besmiuad fjal: altistan

hufwudet

deruppa.
Uls öga

til fotabjnllet war intet

helt

eller

rent

Hans förstand war förmörkadt och Hans
af fördomar och wilfarelfer förbiindac:

war trög i det goda men benMett
onva,
til det
och den dnfs af syiibiga. orena in»,
ögonens
bcgarelse, köttets begarelse och et
star,

Hans

wilja

högfardigr
orent,

och Hans

Hans sinne och samwete war

som
som qenomirangde och Uttansakade Hans

honom inför Guds homsto!/

en eisdloge,

oroade ja anklagade
hwars ögon woro

hjerm, inför hwilkens aliseende öga ingen oren kan
besta, och til hwilkens salighet stal imet komma/
som besmilteltn.it är, eUer det
gör
och lögn (Upp.'B-2i:27.).
Utl et sädant tilstand uplyfte David ögon
til högden, och bad, at Gud Wille stapauti honom et vcnt hjerra. Hattsäg hO3 sig sjels alsingen förmäga at kunna'göra sie orena hjerta rent:
Harril sordrades sielfwa Almngtens hand och mag«
tiga warkan. Här dehöfdes samma Gudoms kraft.
sym
C 2

sm
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fom i kreaturens begynnelse böd ljuset lysa utu mörkrer och förmädde al ting bade harligen bereda och

alena war magng at stapa ec rent
genom
synden wanstapad sjal, at
hjerta uti en
oordenteliga
ater i ordning, at befria en
sialla det
mäniffja ifran al syndenes stuld och herrawalde,
staffa uti henne hwad tackligt ar och ftamstalla
henne i fin äsyn ren, helig och ostraffelig. David
fan hos sig en odragelig syndastuld; derföre bad
han: Gud war mig nZdelig efter dina godhet, och afplana minä synd efcer dina stora barmhartigdec (v. 3.). Han kände syndastraft
fets tyngd, och derföre ropade: tröft mig med
dinehjelp: förkasta mig icke ifran dit an«
sigte (v. 13, 14-). Han fan synden uti sig sä
waldig, at han med egna krafter pä intet sän kun>
de afffudda sig oket, och akallade altsa HERren
vm hielp: gis mig en nyrvis anda, rag icke
din hel. Anda ifran mig ett. Skapa i mig,
Gnd, er rent hjerra.
Zllstelige i HERranom. Da 2H dag aren
sammankomne at i detta helgedoms rum utgjuta
inför Guds nadastol edra affynd beklamde och särade
himan; hwad kan för eder wara angelagnare, an
at med ymrsta sorgfallighet tillse at I icke traden fram
för harlighetenes HERre med otwagna hander och
orena hjenan? Wi lefwe uti en bedröfwelsesttid, dä
otro och sakerhet synes genom ffrymtan och fiard haft
wa öfwerftvammat wär Christeliga kyrka, och dä
en kanstolös kallsinnigher sä mgit öfwerhand, at
bepryda.

Han

bäde tro, karlekoch hopp mer och mer förswin>
na och man maste se et syndamörker sig i des stalle inrota och öfwer alt utbreda. Ach! at I kun-
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nm besinna, huru fafang al Gudstjenst är, huru
förgafwes man bemödar sig med et ropande af
HERre, HERre, och -huru litec en mumro och
a sten til gudagtighet utratta til en san omwandelse och helgelse, sä länge hjertat är orent, man

tjenar synden och öfwermannas af lustar och bega?
relftr. O! mine alsselige wänner hwad stulle jag
af mins fials arund troligare önsta, an at I mat»
te til et sä heligt och wigtigt företagande finnas
wäl beredde at med en förkrotzad anda och efter
näden törstande sjalar nu framtrada för lefwandes
Guds ansigte och bedja med David: Skapa i
mig, Gud, er renc hjertss.
Til edra egna samwetens domstol öfwerlam»

nar jag, <fter edra hjmans witnesbörd, följande
pröfwo-puncm:
Hafwen Isa ransakat edra hjertan, at synden
blifwii af eder i des styggelft och fördömlighet upcakt,
ratt kand, ängrad och hatad?
Hafwen Itagit eder tilfiygt til Gudsgrundlösa barmhartighet, och sökt edra hjercans rening
genom en san trones förtröstan til lEsu Christi
förtjenst och död?
Bedjen I Gud sä omffapa edra hjermn, at I
nu aren willige ac sta synden eniot, wilUagga eder om
helgelse, samt upoffra eder hel och holdne til Guds ara
och rchtfardighetenes tjenst i -alla edra lifsdagar?
Aren I förlikte med nastan: hafwen I eftergifwit edra medtjenares förbrytelser, och aren I
redo at godtgöra den mistning och stada genom
«dert förwollande blifwu androm tilfogad?
Vl troligil hollande af alt detta anroper nu
Mkhetents Gub om biständ och-hjelp: och aftagE 3
m

'■
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ger infot* Honom, forn rikeligen sörmar göra §f*
WÄ alt hwad wi bedie cller cänke, med brinnande
hog och andag: edra botfardiga hsmans hciiga b'e«
gar: BarmhälttZe. Gud/ etc. ett.

XX !U.

Wid et

&Cll/
SkriftermZl v gemen.

n
?x)!§<d>

sinä mi tzgärnin F nekar, honom
warder icke wal gangandes ; men c>en

henne bekänner- och öfrverZifwcr, Hall sial

få barmhärtiZhcr SDeije- aro den wist Saloni os ord (Ordspr. B. 28 -rj.), hwarun han wi«
sar nödwändigheten af en san synda«bekännelse för
:

alla bmy

som as HERranom wilja dckomma »M

och förlätelse.

At nefc* (in mistZärning det ar at fördöl«

öfwerffyla/bemantla och hwarken för Gud el*
maniffjor
Kr
tilsta och bekanna sinä synder och on?
garmngar.
Detta ffer af hwar och en obot«
da
fardig, som illa Zör, hatar ljuset, och Join*
mer icke ril ljuser, ai Hans gärninZar ssola
icke warda
efter Fralsarens cgen rni>
go (loh. z: 20.). Ea wilie <t>aui ncka sin mitzgarning,'da han icke lyöt HLrrans röst/uran
siZ til rof, och illa, handladr inför 'HERrans ögon, mm fökce dock at bemantla sin synd
(I.@atJt.ls; «9, 2,.), Sa klagar war Frälsare
öfwer de Phariseer, det de icke wilie vocta at de
ja,

woro blinde. Sa böd den brodermördaren Cain
lil at in för HERran neka och ftrdölja fin grymma
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mitzgarning; fa strök sig horkonan om munnen och
sade: jag hafwer intet ondt gjordr. Sa Wille
Ephmim fördölja sin sakerhet och afguderi, sajandes:
man stal intet ondc finna i alt mit arbere, der
fynd äv (Osee 12: 8.). Sa sade Biffopen i Lao«
dicea: jag åc rik, och hafwer nog och behöft
wer inret; och wiste icke, at han war elände,
och jämmerlig, och fattig, och blind, och nakot
(Upp. B- 3: i?.)- Al denna varten ar genom arf
harkommen af manistjo stagms stamfader, hwilWille
ken, sedän han blifwit förderfwad
fördölja och bemantla sit swara syndafall för Hans
ögon, som alcing ser och wet,
ransakar hjertat
-

och

som

pröfwar njurarna.
Om alla dem,

som saledes neka sin misigärninZ, sager Salomo, at dem warder icke
roäl gangandes. Et sar kan förorsaka döden, om
det ej dlir för lakaren uptakt: och et samw<ts«sär
kan aldrig helas, om du ej bltr yppadt. En fatZ
tig, som icke wil upenbara sin torftighet, larer i sin
nöd fa försmagta. Nar David Wille förciga sin
shnd, försmäFrade Hans ben genom Hans da»
Zr«r, och Guds hand war swär pa Honom,
8/llla
sa ar Hans wätsta borrcorkades, etc. Och/ sä
hander det allom, som sinä mistgärningar neka.

De falla ifran synd til synd, deras bamna blir
aldrig san, de fa aldrig ro för sin sjal, och dem
warder saledes aldrig wäl ZanZandee. Men
Den henne betänner och ofwergifwer,
han stal fa barmharrigher. Har wises ac twanne ting nödwandigt följa en san syndabatring och
omwändelse: at man bekänner synden, öch at
man öfwerllfwer henne. At bekanna sin synd,

C4

dtt
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det är at icke alenast widgä och tilstä sinä fel, utan
ock, at dem yppa och göra kunniaa Sä gjords
David: jaZ wil bekänna för HERranom minä
synd. Skal detta sse, sa fordras, at man under
et innerligic undersökande af sig sjelf, kömmit til en
hiertelig arkänsta af sic genom synden irakade dju<pa förderf, som warkar et uprigtigt bekannande
af alt det, som et upwakc samwete kan oroa och
qwalja. Och har dctta bckannandec gatt afet ratt
ängerfult och förkrotzadt h;crta, sa följer lika som
af sig sjelft, at man sinä mistgarning öfwerZlfwer; ,hwarmed förstas det osirymtade och alft
warliga batrings upsat, hwarigenom en bolfardig
sjal sacter sig före at genom Guds nädiga och kraft
tiga medwarkan i al sin lefnadscid sta synden emot
och lata rena sit hjerta iftön de döda garningar,
til at tjena lefwandes Gud; p» det hon den ti«
Hen, som tilbaka är i körtec, icke Icfxva skal
efrer mänistjy-lusta utan efter Guds wil«
ja li. Pet.4:2.). Och den sälunda dekänner
och öfwergifwer sinä misigärning,
Han stal f« barmbärcighct: han stal aV
fara och finna, huru HERren, som ar rik af
barmhartighet, stal kasta alla Hans synder i hafsens djup, dem förlam och aldrig i ewighet mer pa«
tanka- När en mitzgarningsman bekanner sic brott
inför m werldstig domstol, sä hem det, at Hans
egen mun hafwe? dömt honom; men inför
Guds domstol heter der: den sinä mistgarning
bekänner och öfwergifwer, han sk«l få. bavxn*
hartighet. Har ga: äad M ratt: har berömer
sig rättfärdigheten emot domen slac. 2:13.).
Och detta ar Guds orduing, dm alla heliga fölgt
/

»ch

4'

och hwilken, HERranom ware ara'! alladenbotfär,
sinä
diga syndare iniil domcdag fa arfara:
mitzgarning bekännev och öfwergifwer, han
stal fä da^mhärcighcr: som de obotfärdige och
ffrymtare twert om maste til fin ewiga ffava finna,
at den sinä mitzJal'NtNl nekar, honom vo&v*

"%,
der ickc xv<kl gånganbee.
• Walstgnade i HERranom. Da eder heliga
förcsats i ixig ar ar af barmhartighmnes Fader
förwistade om edm synblifwa uti edra
salighet
ders förläcelse,
och nad, hwad ar för eder
nödigare, sn at med botfäfdiga hjermn betänh*edra mitzgarningar och synder, och mcd fastaste upsät
at dM genom Guds nad öfwergifwa? Har
hjelper icke at meo edar mun nalkao Gud och
hedra honom, det är beprtsa och tilbedja eder
HanS nad med edra iäppar, men laca hjertar
wara lZngt derifrau; jag menar, om I med
blotta acbörder, toma arebetygelftr och kallsinniZ
akallan framtraden til Guds helgedom, men täten
onffones kalla blifwa orörd, hjercai oförändradt
och fjalen, likafom förr, död genom öfwenradelftr
och upsateliga synder. Äch! nej; har fordras xoåx*
kelighe:, här fordras andelighet' och alfware i tan«
kar och upiat/ det ar: en fan omwandelft, en bot
allo hjerta och hela fjal. Et g-virn*
och bacring
deligit widgaende af edra synder ffal witna om «*
dart chftrtas upriktiqhec, da I sjelfmante af ftiwilbekanmn edra mitzgarninqar och
telser enwt Gud och manistjor, ej alenasi inför
Gud, umn ock för nastan, efter
för,
Maning, btiämuv indördes svnderna dcn en«
Hem gudra (Zac. 5:16.):
a botfardigt spn»
E5
heiles

samweccn

,
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denes öfwergifwande och ständagtigt afstaende iftän
förra ffadeliga wagar |M ffilja eder ifran ffrym«
omwänva
tares och mun »,ChrWas autal,
sig, men iäe rärceliga (Hos. 7: 16,), och som,
ewedan de äro odugelige cil trona, aldrig kunna
komma i tilständ at framwisa sanna" bätrings»
ftugttr, man alcnaft et falfft sien til gudagligher.
och
Är crnlfl, Mine karäste, eder bamng
rättstaffens, ja laren I med et uprigngi ja kun»
beswara de fragor jag nu
na pä edra
i Guds äsyn eder förelägger:
Tilstar och bekanner I med bolfardigt anZerfult hjerra inför Gud, ,ac I med edra mitzgar«
ningar bäde emot Gud och nastan «der swarliga
förgnpic?
Kannen I hos eder en innerlig langtan efter
Guds nad i Christo, samt med hjermns tro och
innerlig förtröstan tilägnen eder Hans dyrt for*
wärfwade förtjenst. och rattfardiggörelst?
Hafwen I fattat et innetfijiit mishaa, hat
wederwilja
til synden, at I tilcron Eder kun«
och
na hadanefter, genom Guds näd den Han eder
förlänar, edra förra syndawägar öfvoergifwa, och
edert lefwerne racm?
Aren I förlikte med eder nasta sa, at I bekändt för honom edra emot honom begängna brott,
honom jörnögi, förlacit hoför tilfogade oförramr nu
nom Hans stulder och hafwen et försonligit hjcrta med alla mäniffjor?
Si,
försäkrar jag eder, at Z stolen fä
barmhartighet. Men, emedan ac efterkomma
alt delta icke ar edert wark utan HERrans, f*
wander eder med hog och själ ci! barmhärtighetenes
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sa

sa
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Fader, samt beder-i andans sanning och i
Barmhärtiqe Gud, etc. etc.
I förmago af den magt war

trone:

,

HERre lEsus
Christus Prediko-ami'eret ombttrodt at förläta och
deholla synderna, da Han. sade: Tager etc. för«

läter jag eder edra, synder, i Namn Faders ecc.
XYlen -Honom, som magt hafwer ac stad'
fästa eder Gudi, som ät alena wis, ware
prift och Avu
Zenom lEsum Lhristum i
%\mn>
ewlZhel:
,

XXIV,

Wid et
f

iM

3al,
Skriftermäl i gemen.

öfwcrtrckdare,, gar ril edarr hjerra. Den»

\sß m HERrans röst til sic affallige folk, fom
lafts mi Esa. 46: 8, lacer den nadige Guden
an förkunna för alla syndars, hos hwilka nädm
fatt
fanna bätrrngö tankar, och fom astun>
da ater förenas med Gud, istan hwilken de ge*
nom fynder och öfwmadelser fig ffildt. Detze ra«
der HERren at ga ril sit hjerta. War det nodigt för den förlorade sonen at nvga kanna sit til»
stand innan han aterwände til sin fader och kun«
de bedja om näd, huru nödwandigt mäste det icke
wara för syndare, at wäl kanna sit tilständ, at
noga ransaka siz, hjerta och at sorgfalligt underst'
ka sinä syndawagar, innan de waga uplyfca
sinä hjsnan och yckilder rtt Gul> i himmc»
.•>

Un.
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len (Klas-

w. 3:

40, 41.).

Mänistjans hjerta

<Zr ec arZr iifuuDigc tinZ öfwer a!

tvaq

(ler, 17: 9)- HERren kan urransaka der, ori)
i Hans ljuse kan maniffjones ande wem hwad i
henne är (n Cor. 2: ti'.). > Skal altfa bätringen
blifwajcrn, sa maste öfwertradaren begynna mcd
kannedomen af sig sjelf och rätca
af
syndaroten
eget
syndiga
iywta.
Skal
sit
orniM*
ras, sä mäste hjermts färor uppiöjas: Skal fyn*
de neo wilja emotstas sä mäste den i sit nti
sprung yppas: Skal syndawasendet afstadna, sa
mäste den gamla maniffjan i sit inre blottas: Sko<
la sanna trones ftugcer ftamlockas, sa mäste o:ros«
stammen ftan grunden röras: Skal syndakällan
tilstoppas, sä mäste des ädror af djupet upmckas:
Skola rättfärdighmnes klader ikladas, sa maste
nakenheten synas och fikonabladen afkladas: Skal
guo«gtighetcns raita kraft framlnsa, sa mast<: det
falffa ffenet i hjenar dampas. Med et ord: Skal
himmeten i war själ segw/ ja maste afgrundcn i
sit faste som ar hjermc, bestor.mas: och stola wi
rätteligen kunna wanda otz til -HERran war
Gttd, ja maste wi rifwa wara hjertan och i£t
wära klckder (Joel 2: 13.); de osser, som Gudi
behaga, äro en bedröfwad ande: et bedröft
war och förkrostadt hjerra warder
icke föraZrandes (Psal. 51: 19.). I Vfwer<
trädare, g«r til edarr hjerta^
Zllffelige i HERranom. Dä I i dag aren
sammankamne at inför HERrans nnsigte sa
na och afbedja.edra beganqna'Fmertradclser, at
edart näda»
edm sjalar mäge"blifwa
stand; hmu nödigt wil det kk för eder wava, cit
,

3
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begynen eder andagt med et uprigtigt undersö»
kande om ratta beffaffenheten af edert hjerta?
Ach! sh til eöra hjerran: ränsaker edra ,sam«
wecen: bepröfwer eder sjelfwa. Det ware HER»
ranom Gudi klagadt, at ehuru ofta försoningenS
Predikanter fa med gladje fagna sig öfwer at
hela manniffjo-ffarar stynda ti! HERrans altare
at arholla försakran om sinä synders förlatelse och
saligheten i Christo; de likwal ej säilän med suckan
och innerlig andans oro maste röna, at mangas,
ach! ar ej de flastas batringsearbete har warit et
ssrymtewärk, at deras omwandelse bcstatt i mwartes atdörder och at deras löften om winlaggande
af tilwaxt i naden och förkofring i hllgelsen aldrig
gätt af hjertat. Huru ar det möjeligit, at et hjer«
la,
ratt kandt syndenes gift, stulle
snart a«
ter 7a smak uti
etter?
at
helweces draka?
ratteligen ar beredd at inöndte
en jord,
walsignelsens rägn stulle bäva rörne och tistel
lwaget ar,ffulle
f£br. 6:7.)? At det lambtt,
äter strart sola sig i orenligheten? och at en mäniffja,
smakat den lifgifwande ftugien af Christi
döds och upständelsts kraft, siul!,e pa nytt sig
sjelfwom korsfästa Guds Oon och genom
upsäteliga synder för spocr halla?
£>! Mine wanner.
I tanken eder i dag ftam
til nädastolen at icke alenast fa försakran om mb,
utan ock at blifwa wardige gaster
af den dnra mal»
tiden, da I fa am Hans Lckamen och dricka Hans
b!od, jom ar försoningen för hela werldenes synder:
ach! gär i lEsu Namn til edra hjerran. Pröft
wer eder, om I wäl och noga lärdc kanna edm
mu sörderf och den spndastyggelst,
un eder

I

"

se

som

som

sa

samma

som

som

som
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bor. Hjertat är den kalla, hwarifran alt ondt
härflycer, hwarifran al otro och alla öfoemäDel*
emot. Gud och Hans bud, och alla onda tankar/ ord och garningar upwalla. Aldrig ftinnrn
I känna lEsu helande hand, innan I larc oma
edra egna syndafar. Aldrig kunnen I farca et dö«
deligit hat til den> besmjttade köttsens k,ortel, innan
I blottat och.med bätrings tavat afsagt strynneriet och egna ratcfäroighets flarden i hjertat. Gar
til edra hjertan: Bedjen troligen Gud, at han
sjelf utransakar och bereder dem icke alenast til nä»
dens anammande, utan ock wardiga anwändande,
til helgelftns fortsänande och fulbordande i Guds
raddhoga. Gar til edra djertan: läter näden
sä rena dem iftan alla oratfardighcr, ac egna karleken Uit dödad, werldskarleken förswagad, al &
trä efcer orätfardigc gods ucromd, och ed,erc kött
kortzfastadt samt med lustar och begärelser. Om
wark, genom eget ranfakande,
I iacit Guds böja
ledes öpna och
edra hjercan, sa ffal alla Hans
harlighets rikedomar för Eder- uplatas, ei ljus up*
ländas til Edra Sjalars uplysning, och edra fotter
af Guds Zode Ande styras pa falighetenes och fridstns jämna xvåij, Under helig tiilampning afdeZe
eder pa Guds wägnar gjorda arhindringar staller
jag siuteligm til edra egna samwetens befwarande
föl)ande iragor:
Hafwen I fa gätt til edra himan, at I,
under en fan
och sorg cfter Guds sinne,
öpnat alla deras fördolda gömmor i Hans lius och
för Hans altstende oga; »a at I edra öfwcrtradelfer kannen och afbedjen, samt arsn fardige at up<
faja fyndene öfw«r eder alt walde och magt?

ser

sa«

HafwM
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Hafwen I med en fan och lefwande tro war*
keligen fa upläcit edra hjenan för lEfu och Hans
kraftiga starkhets warkan, at I med heligaste tillit kunnen faga: war bjcttane tröst star til dit
namn; du hafwer otz amlöst, du trofaste Gud:
din blod renar oh af alla wara fynder?
Hafwen I öfwerlamnat lEsu

edra hjertan
til gafwo och offer, med fast llpsat at genom Hans
näd bätra ederc lefwerne och hottom tjma i helighet
och rättfardighet i alla edra lifsdagar?
Hafwen I utstutit utur edra hjeran al ilwil»
ja och hat til nastan, fa at I förlikat Eder med e*
dra owanner, förnögt dem I orätt och stada tilfogat, samt aren nu beredde at göra allom godt,
ef-er eder förmaga?
Til uprigtigt wärkställande af desie helige för»
ord önstar jag Edcr walsignclse och iraVaf Gudi,
ar al god och a! fulkomlig gafwas gifware.
Han förläne eder bönenes anda at i.fanningene
honom tilbedja och anropa: Barmhartige Gud,
erc. etc.
Gud, Mars HERräs lEfu Christi Fa«
der, gifwe eder wisdomstns och upmbarelstns anda
wid anammandet af Hans nädefulla nlsajelse, ra
jag, en Församlingens tjenare nu pa Min Fralfares
befalning, nar han sade: rager erc. nlagnar edcc
Hans egen saliga Försäkran: warer wid en
god tröst, edra synder förläras eder: i Namll

som

Faders,

etc.

Fridsens

ifrsn de döda

Gud, so,n igenfördc
etc. [*2bx. 13:20, ai.).

hafwer
XXV.
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xxv.
Tal,
et Skriftermäl

Wid

i gemen.

i HERranom. Sä stor tröst och
åWal
s
i
g
nade
hugswalelse
alla
W
sjala

#

botfardiga

dare hafwa
hamta af Apostelens Petri fwara
syndafall, da han icke alenasi öfwergaf utan ock
at

siandeligm förnekade sin HE3d:a och Mastare, och
dock äter blef up:ag?n til nade; en sä förträffelig
bamng och omcftersyn finna de tillika til en
wandelse nti Petri exempel, da om honom berattas, at da
wande sig om, och fag
perrum,
pa
degynre Petrus cänka pä HErrans ord, och han geck ur och Zret bitteriio

san

ga (Luc. 22: 61, 62.),
Djupt och stort war wisterligen Petri fall.
Han war icke btott en af HERrans larjungar,
utan en af de tolf, och war ibland dem den äldste, som HERren til Apostlaambetet Utsedt. En
man, som HERren framför andra alstadt, och
för honom sin harlighet upenbarac; en man, som
om Christi Majestat och Gudom war fulleligen
öfwertygad, ja, som hade gjort ICsu de dyraste
löften och försakringar, at ändock alla förargades
pä honom, sä stulle dock han icke förargas eller
försaka honom, stulle han an dö med honom. Denne mannen förnekade icke sin fiende utan sin wän,
icke en blot| mäniikja, utan sin HERra och Ma«
stare/ sin Gud och Fralsare, Han sade sig icke

49

kanna Honom, som snart i hela Canaans land war
kand, med hwilken han kort förut hade anc paffalambet, med honom gätt ifran Jerusalem til Gethsemane, och för hwilken han nytz hade dragit sit
swärd at Honom förswara. Detta ffedde pa en
tid, da dec war aldramast nödigc at honom upen»
barligen för werlden bekanna. Han förnekade lE<

sum,

icke för en Caipha, eller Romerffa Landshöfdingen, eller bewapnade krigsknektar, utan för
en swaa tjensteqwinna. Han nekade icke en ucan
fiera ganger och til stut förbannade sig at han icke
kande lEsum. Och, ehuru wärt omdöme om
dttw Petri swaca fall siulle til nägon del dermed
tyckas kunna mildras, at han icke gick in i Pa»
latfet i upsat at förneka lEsum, at det siedde
under m, hastig öfwerilning innan han sig fick
besinna, och af srugtan för en honoM förestäende
woldsam död; sä kan dock Hans begsngna fynd pH
intet satt ursagtas, mi hwilken bade en lättsinnig
förmätenhec, en tro!ös,otaksamhet, en otidig klenmodighet, och flere laster pa en gang syntes sam-

manstamma.

Men war Petri fall djupt och Hans synd
stor, sa war ock Hans batring san och Hans
omwandelse deremot swarande. Har war en lefwande ärkanfla af Hans begangna synd. Dä
han
wid lEsu blida och medlidande asyn begynte tåm
ka pä HERrans ord, waknade Hans hitils sofwanoe samwete, hwarnti han säg sin synd med
tydellgaste fargor afmalad, för hwilken
fan
m ej annac, an dödm och fördömelsen han
söresta.
Benna arkansta war beledsagad af en helig blya»
©
sel,
Skrifterm. Znh
mattan
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fel, da han gicf m,

sökte enflighet och blygdes \w
hwilka han en sadan
fa sig för
witzgärning utöfwadt. Han öfwergaf och gick uc
manissjor, bland

pä det ffyndeiamaste ifran den ort och det salstap,
der synden war begangen. Man finner icke, at
han nägonsin en sadan synd ater bedrifwit, men
wal at han al sin öfriga tid lEjum och Hans
namn frimodigt bekandt och upenbarligen predikat,
och til stut den himmeistä sanningen med sit bkb hv
seglat. la, da om honom beranas, at han gret
bitterliga, sä ffönjes Hans innerliga anger och siala-bedröfwelse öfwer sin synd: en smärca, som icke
blott war utwartes, namrlig eller twungen, utan
gick af innersta hjertans grund, fsrenad med
som baftigaste
langtan efter nad och samwetets u*
den
nande i sin Fralsares förening.
Da I, Mine wardaste ähörare, i dag aren

sammankomne inför HERran,

Ufflgt at styrka &
der tro, och i edra samweten arholla försakran om
försoningen med Gud och saligheten i Christo JS
su; önstar jag, at kanstan af ederc syndaförderf samt en upttgtig sjala-hunger och törst efter
rättfardighet och nad matte hafwa til företagande
af et heligt wärk eder föranlatit och drifwu. Dä
sial det anförda Petri exempel kunna upwäcka hos
nades
eder den innerligäste förtröstan om
han, da Ipa
ätnjumnde
satt
nadastolen.
han med botfardiga hjertan nalkens
war en HERrans Apostel och dock
Har han,
swarliga sallit, likwal arhallit förlätelse ock näd,
sä har mgen syndare, ehwad synd han ma hafwa
begätt, orsak at frugta sig wara ifrän saligheten
«testangd, men med det förbehold, at han speglar

sa

sa

sa

som
som

samma
samma som
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och tager efterdöme ej mer mi Hans swara fall,
Hans upstandelst och battring. Ach! pröfwer
eder, Mine alffelige, huru wida Ii bagge desie
stycken -aren Petro like eller olike. Huru laren I
icke fin n a eder hafwa förnekac HERren, forn e*
sig

an mi

der köpt> sa dfm I, under bldrifwande.. af jupfcfe
teliga synder, aluagit et ffen af gudagtigher, tnen
försakat detz ratta kraft? Huru, osta torde icke
ögonens bcgarelse, kötsens begarelfe och e: högfardigt iefwerne hafwa retat eder til kötstig fakerhet,

iii biygfel för Cbristi Evangelium, fbMlätenhtt,
fömnagtighet i böncn och flera fwagheter? Och Hu»
M hafwm ,I hollit de dyra löften I un det h-!iqa
dopec HERranom lEfu gjördt, och 6«m I inför

sa

Hans

aldraheligste öga osta förnyat? Finnen I
eder Md alt dttta hafwa med Petro f.värliga faU
lit och'ifrän HER.ran afwikit, sa lsier Hans ords
röst kraftigt wncka pa edra hjman, som haneropet wakte pH Petri
Lacer lEsu til eder
wända miida, nades ansigte hafwa hos eder den
warkan, ai I fanstn eder, dragen edra sinnen i*
ftaN dm fiygtiga, det bedraqeliga werldswastndet,
och med uprigtigt alfware frägen edar sjal: Ach!
hwad har jag gjort? huru star det til med Mig?
hwart gar jag, amingen til himmeten etler helwctit,
til lifwet elia' til döden?' gar Ut Med Petro «fran
öfwersta Prastens palacs; jag Menar, ifran edra
shndiga sallstaper, ifran eder sjelfwa: gar Ut ifran
Babel, ifran den förföriffa werlden/ "bch drager
icke mer uti ftänimande ok med de orrogna
(2. Cor. 6:14,), (Ståta med Petro biccerliga.
W&nbtt eder til HERran af alr hjerra med
fastande, med grsrande och med sörjande
(Joel.
D2

sa

samwm.

-
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(Joel.

2:

12.). Mm wänder ock edra tros ögon

lEsum. Förtwifler icke öfwer edra synders rnijc*
kenhet: liLsus Christus åv to mm e n i werlde<
emot

na til at frälsa syndare: det ar et fast ord ct
krafngt ord,
bekymrade sjalar wederqwackelse tröst, mod och andans styrka i lif och död.,
Skal detta ordet hafwa i dag hos eder til fif
och gudagtighet sin faliga warkan och fulla kraft,
sä ar högstnödwändigt at I uptacken edart fitöfa*
tilstand och aliggande inför lefwande Gud,
icke alenasi fer det for öZonen ar, umn förnäm»
ligast til hjertat. Farer icke wille: ljuger icke
för HE3iranom; (Sub larer icke Zäcka sig.
Och jag berygar för Gudi, och
3'£|u Christo, och för de utrorade änglar,
at jag ar ostyldig i edan blod, om I icke med
uprikcigaste hjertan
mig pa de frägor jag
nu binder pa edra samweten:
Widgan I edra manga syndcr, deiu I med
tankar, ord och garningar begätt, och, tilstan I,
under inmrligit siala-qwal och bedröfwelse, at I
med dem ifrän HERranom Gudi och Hans näde<förhund sivarliga affallit?
Akallen I i denna eder nöd HERran, och
bedjcn Honom om Hans nadiga hjelp och förla>
telst, under fastaste öfwertygelse och tilförsigt i tro>
,

som

lEsu Christi Guds Sons blod renar eder ifran alla edra synder, och at uti ingom androm ar nad, sanning och salighet at finna, an
hos Honom alena?
Hafwen I af hjerta och fjal satt eder före
och bestutit, at hadanefter ga ut ocr> ffilja eder
ifran alt mörksens walde och delagnghet, fanit
ne,

at

genom
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genom Guds nad, oförrykt folja Hans rad ochlwa«
gar cil stadgande i gudagtighec och helgelfe?
Har lEfu bud öm karlek och förioning wun»
nit hos eder det iinryck, at I kunnen af hjertac

alffa bade wanner och owanner, förlnta hwad nastan eder emoibrutit och efter edar förmsaa åttjf

sialla alt hwad I honom med oratta afhandt?
Gud tröste och styrke eder i alt detia: Han
fnllkomne uci eder sit wark, da I med andans
frimodighet in för HERrans böne<altare framläggen edar innerliga fuckän och begar i trone:
härcige Gud etc. Skapa i mig Gud erc. Fa<

der war, erc.
Böjer nu edar hog, anda och sjal til barmhärtighetenes Faber och anammer med begarliga
hjenan den pa eder tro grundade heliga tilsajelst
jag,
sandningel'ud i Christi stad, Eder gör,
da jag bebodar Eder alla edra synders förlatelfe,
Guds nad, salighet och frid: i Namn Faders:c.
Fridlens Gud Helge eder öfwer alt: Han helge edra wtter, edar mun/edra händer, edar gnda och lif, da I ftamtraden för HERrans aliare

som

at ata Hans lekamen och dricka Hans blod, som
fördonstul är död för alla, ar de som lefwa,
stola icke nm lefwa fig sjelfwoin, uran Ho-

nam,

som

för dem död och upstanden åvl
tå» och

Hwartil HERren sortane Eder sin milda
wal,ignelse!
Amen.

Dz
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xxvi,

%Qtf
Wid et Skriftermäl i gemem
til dig ropgr jag, och säner: du
?{$J äst mir hopp, iinii del nti de lefwan«
deo land« Dcnnä böncsilck ftambär de« hel.
David inför HERran sin Gud, och företer den
salmna tlllika för alia Guds barn til helig
fölgd i nödmes nd (Psal. 142: 6,).
Huru Davids lilstand, dq han denna bön
inför HERranom utgöt, war öestassadt, kunnq
wi stuca qf den 1. verftn, hwarast deractas, at
han war da stadd mi den kulone Adullam
(lamf. i.Sam. 21: 1,).- Til denna kula, fom
war belagen i öknene, hade han niast sty undan
en tyranniff Konungs forföljelstr: han hade mäst
öfwergifwa siägt och wänner, hem och fadernss«
land, utblottad pä alt hwah fom kunde tjena, :il
frih och sakerhet, nänng och uppehalle; Ehuru u«
tilstäud kunde synas, få
selt detta hqns
war han dock i anscende til en honom tryckandtz
själa-nöd i langt becrängdare belagenhet. Af alla
vmstandighetev ssönjes, at David war öfwerho-pah af swara andeliga anfagcningar, som föryr»
sakades af en sinartefull känsta af Hans manga
begangna fynder, ja af den högste fördaymarens
dröjande med hjelpen, da Han, ester sin wishet/
lange fördölgde för David sit anfigte, hwarigenom
han wille öfwerhopas af mörker, fanit störtas i
wilrad/ klmmsd och miftröstan«
Men
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sm
Men huru förhölt sig David mi
belagenhet? Jo, han hade lån at icke lita til rna*
nisijor ellei' satta kött sig.iil arm, da han arfarit
ac maniffjors hjelp i nödenes tid ar fafangelig.

oförmögenhet ar kun»
Han kande fin egen swagh« och
hjelpa.
sig
sjelf
och
Han wiste en sana
tilftidsstalla
nemligm dm
ock
war
den
enda,
tilftvgt,
som
krare
Alsmägtige, den alwist, gnindgode och'barmhar«
tige Guden. HLRI.-e sager ha», zil dig ropar
Al HERran ropade han i bönm, som war
nyckclen til Guds hjerta. Han äkallade, han bad,

han kampade emot al wid atankan af Hans owa««
dighet honom pakommande klcnmodighet och rnijj*
tröstan; han sade: dn 4s. mit hopp, min del
uti de lefwandes land. Nar alt för Hans krops-

och fjals öga syntes dödt, man lif, utan anda,
utan tröst, styrka och andelig wederqwäckelft, da
war HERren Hans hopp, tröst och-del, som gjorde Hans ande lefwande, Hans hjma gladt, Hans
sjal beqwam och ffickelig at emottaga Guds
och munter at wandra för HCRr,anom uci de
lefwandes lande, som han pä et annat sialle
(Psal. 56: 14.) kallar de lefwandes ljus; ty dar
hade han uplysning noa at fortfatta sit wandringsoch helgelses lopp, emellan tusende snaror och far-

faders

salia fridsboningar i
harlighets<rike.

Psalm

(v.

ligheter, til de

fin himmelste

Zllstelige i HERranom. Nar hela denna
Psalm, hwaraf de anförde orden aro tagne, blift
wic af Guds anda. kallad en underwisnings>

samma

1.), sa önffar jag af troget hjerta,, at
ord, hwarmi David
uprigtigt öpnar su
iyner«
D4

sa
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innerliga begär efter HERrans hjelp, matte t\<t*
na ul helig underwisning för hwar och m i nöd
stadd maniffja, hwar nödstäld szäl och hwart be*
kymradt samwete. I synnerhct Unta de eder til
kraftigaste underratielse, som nu ftamirädt för
HERrans ansigte ac föka hjelp emot syndenes onda,
emot famwetets anklagande,- famt anfagming.och
frestelse af et förde-rfwadt kött och blod, af djeft
wul och werld. Ach! wlljen I finna ro och wederqwaekelse för edra sialar, sa hafwen I m
da eder til HERren, som ar jhndares endaste tröst
och nödhjelpare, samt med David bonom-i tvone
ril dig rop«rjaZ: duästmi»
tiltala:
h«pp, min del uri de leftvanoes land. Men
sial detta siesjal med det eftertryk och den sal!ga warbegarar, få maste I hafwa förm
kan ebar
botfardiga
hjertan förödmjukat eder för Gud,
med
wasende,
kant edra öfwertradelser
rensakat edart
omat
edar
deraf härftutna
Sa kuw
och
yttersta
botfardigt
i
nöd
war
Sion,
som
de et
sig
hjelp
ftimohigt
stadt, trösta
af HERrans
och
mropa: HERren är min del, säZer min själ,
derföre voil jag hoppas upp«
Zow. 3:24.), men i bätringenes ordning, da man
uplyfre sinä hjertan, samr mcd HMderna til
Gud i himmeten, och in för honom bekande:
toi hafwe syndat och olydig waric iv. 45,42.).
Sä länge en maniffja öfwerser med sig sjelf och
bemamlar sit onda wasende, fa kan hon ej känna
fin sjala nöd, och i det cllstandet kan hon icke ro»
p'a til Gud om hklp och undsattninq. Men nar
under eget ransakande, samwetet waknar och s»n*
hm deMed blir öfwerftödands, ds lärer man Un*
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na sig fjelf, sin owardighet och elande. Da
wiukar man sig och widgär med angstan huru
man sivZrliga har med synden förtörnat och til
wpede retat den ewige förbarmaren pa tusende satt,
man föruc hwarken toitte eller kunde tilsta eller
som
sig arhindra och widkannas. Man röner huru
hjertat warit upfyldt af ondffo, af karlekslöshet',
hat, orättwisa och wrangheter emot nastan, dem
man förr ej ens anfag för synder. Da öpnas ej
alenasi ögonen, utan de brista i tarar: hjertat wil
försmagca: man finnev öfwer sig en wred Gud,
en hämdkrafjande ratfardighet, uti sig en oroan»
cc
de mast och et gnagande samwete,
upgapande helwete; domsbasunen wckes redan lju»
da för örat: gör rakenffap, gör räkenstap.
Men här blir icke en botfardig själ stäendes.
Hon wander sit tros öga mot himmeten och sager:
nwt dig haftvev jag lyndat och illa gjort; men
HERre, ril dig ropar jag: du äst mit yopp,
N7in del uti de lefwAiidee land.
tlät synden gör „n'Z et sorZefult mod oct)
kranker,
Med crona p« Msu dyrbara blod jag
rsnker.
Hon renar sig uti detta stankelse blodee, och
hon blir försatt utur de dödas i de lcfwandes
hennes famwete tillika blir renadt ifrän,
d» döda
ril at rjena lefwandes
Gud. Hennes hopp har ej kömmit pä stam: hon
har i syndanöden fatt sit hopv och tröst til Gud;
derföre har HERren dlifwit hennes del. Lotten
•«
henne fallen i dtt lustiga, tp HERren, Hans
©*
nft,
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rattfärdighet och salighet har blifwit hcnnes
dcl, och hon kan wandra för HERranom uran
frugran i helighec och rärrfärdighet uti de

nädf

lefwandes
Ach!

lande,
lagger detta i dag pä hjertat,

I min?

alstelige Wanner, dä edert upsät sr at fa försakran
vm edart nadaständ samt qndans styrko och kraft
ter at utan wank wandra för HPRren «ti de
lefwandes land. När werldenes onogna barn ar»
stadde i det onda, utan. annan omanka at blifwa
sit elande qwitt, an at utan grundelig egen kanvedom och utan fan syndabatring nntingen sorglost
framharda i sin naturligq motwilja, eller under
en kaltsinnig tillampning af näden blifwa staendes
i sit fyndaförderf. Ach! defjom hjelper wist icf«
deras mwartes arbara anseende, icke deras mun»
txn.f icke deras undanflygter och bemantlande, E
lange otron ar radande i hjertat och synden ar
waldig un deras dödcliga lekamen. Bl dche säger
HERreu: Om I an urräcke edrg hander, sa
bortgömer jaZ dock min ögon ifcait eder:
och om I än myckec bedjen, sä hörer jag
eder dock inrec; ty edra händer äro sulia
med blod (Ps. i: 15.). Emedan de blifwa i sin
ogudaltilhe.l!, sa stal deras hopp roarda förtapatit (Ordfp- 10: 28.). HERren kan icke wara deras del, fa lange'de hafwa et
eller deras ljus i de lefwandes lande, fa lange
be wandra i mörkret och aro andeligen döde ge*

nom öfwerträdelfer och

synder-

O! Mim käraste, eftersinmn dche
pä dtt sorgfalligaste, och beder under
märksamhet troligen Gud, Han wille

."

sanningar
UP--

sifvt>* «z

der
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ttt
hör

en
anda, ,dä jag nu i lElu namn
wagleda cder eftertanka til ycterligare uprigtigt

ranfakande af edert

fjäla-tilstand ych egna

tens pröfning i sanmngesie;

famwe»

Hafwen I lätit bönenes anda, underenilu

nerlig fmarmnde kanssa af eder fyndamöd och o>
wärdighet, forma eder at med et brinnande begär
efm nad rop» til Guh om bgrmhärtighet och for*

stoning?

Hafwen I, under fastaste hopp om fulbor«
af Guds löften, kunnat taga warkelig del
un Fraifarens blodiga förtienst, och al Hans för«
warfwade ratfardighet Eder med lron? tilagna?
Hafwen I ärfarit Guds kraftiga starkhets
warkan genom heligc upsat M hadamfter taga eder til wara för Ma döda garningar, och fram>
aent med oafbrUtM nic uri atniutande af en Kfwande tros fanstyldiga fpugm finnas ltti de lefiv«n«
des land, som ltfwftnde Guds bqrn, fannc, Guds
Medjare, alffare och wanner?
Har Guds karlek uti edra hjman sä blistvlt
Mspndd, at I nu tiltron cder at, j Frälsarens efterfölgd, funna alssa «der owänner, fotiåta dem
eder emotbrmit, samt med afbön och wärke!i«
som
git godtgörande förlika dcm I med ord elier ga>
dandec

ning fhrorättac?

Dl alt detta

eder' karleksens och friö*

sms Gud fin milda förlane
nåd, da I med

bögda

Pntans

knan nedfallen för Hans fotapall och Honom i an§a»
nom ytmligare anopen:
Gnd, e:c.
SkV
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som I tron'

da jag, en Cbri<
förklarar eder för rane
och Min Fralsares hela
förtjcnst samt arfingar til Guds salighet och'det
ewiga lifwet/ i Namn Faders, etc.

Ske nu Eder

sti tjenare/ i Guds kraft
delcagare uti Guds nad

XXVII.

Wid et

Tal,
Skriftermäl för en siuk.

är HERren dm Lckkare. Et sa trö<
Ö'Lag
3 stefult witnesbörd om sig sjelf lät war store
angel
aftagga

förbllnds
tjenare

Mose

(2.

Christus lEsus
Mos. B-15: 26.).

genoin

sin

Nar det namnet Läkare ar i sanning ibland
de wigngaste och markwardigaste titlar, med hwiK
ka wär Fralsare i dm heliga Skrift blifwit li! sit
medlare-ambete utmarkt och bmknad; sa bör ta
landa dig, Min kara Själ, lil kraftigaste upwackelfe och tröst, .som i detta dit tilstand nu bade til
lif och själ behöfwer läkedom, wederqwäckelse och
hjelp. Emedan HERren sjelf ar din Lakare,
har du orsak at wara tröst och wid et godt mod.
Här «r HiLßren, icke en swag mäniffja eller jor<
dist lakare,
ofm kan fela och mitztaga sig bå*
de mi sjukdomens igenkännande och de rana lake»
domars förordnande, ucan en himelff lakare
är HERren en alwetande Gud, hwilken
och
kanner pä det aldranvgaste dit innersta tilstand,
hin krops,«s sjals bestaffe»het samt alt hwad

sa

som

/

ser

som
som

kan

6i

kan ligaa dig pa hjertat. Han ar en alsmagtig
Gud, som eger en gudomlig fardighet, konst och

ögnablik hela och lindra de swäraste
djupaste
ffador och krampor, de oboie»
smartor, de
ligaste wedermödor. Hau är sjelfwa lifwets ratta
urfprung och gifware, al halsos Gud, fom tillika
är en god och kärleksrik HERre, har medlidande
med otz, wara swagheter och plagor, och wil otz
hjelp.a och ifrän alt wärt elande befria.
Sä snart du af et trogec och förtröstansfult
hjerta kan kalla denna himm«lsta lakaren din HEr<
vt, la fär du ärfara Hans läkande och helande
hand under alla dina bade andeliga och lekamliga
wederwärdighmr. Han helar wär syndchuka sjal:
t!) sa!lnerliga Hait bar wara trankhec och la*
de uppa sig rvar sweda: Han ar sargad fö«
wara mitzgärningar st n!, och stagen för wå*
ta
stul: näpsien lag pa Hotiorn, pH
magt at i

«

dec ar voi stullc frid,hafwa, och gonont
5,6.). Han
Hans sar äro t»i helade (Esa.'
ossrade sjelf toåta synder i sin lekamen pa
tvä: pa der wi sknUe rvara döde syndene och
lefwa ratfärdllherene; Zenom hrvilkens jae

wi äro helbpegda wordne (i.Pet. 2:24.). Hai*

helar dem som et förkrotzat hjerta hafwa;
och förbinder deras sweda (Ps. 147; 3.). Han
läker och befriar otz ifran wara lekamliga krankhe<
ter, när Han finner det wara för otz nyttigt och
saligt; ty Han hafwer tagir uppa sig wara
ströpligher och wara sjukdomar hafwer Han
buric (Math. 8: 17. ): Han ar HERrett wär
käkare, som, da Hans hjelpe-stund kommer, gc*
nom sin gudomliga kraft, bade med och umn mi*

Mr
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del, helar wara lekamliga brister so>n wart ]6H
diska lif förtöser isran förderf och kröner otz
med nad och barmhättighet (Ps. 103: z, 4.)*
,O! ät du fned ett lefwande kannebom matti

ärfara

lEsu Christi helande hand, meV
förtröstan dig btn samma undergifwa, och
denna
din sjala'Lakäre alena söka lif/
och hos
sa och salighec. Skal Lecca ffe, sa mäste du
forr alt laca Honom hela dit samwece ifran dödct
garinngar och synder. Synöen ar hufwtidkällan
til alc ondr, alla krankhem och alt elandi/ som wi
har i werlden äro underkasiade. Dec 4r wäl!
onstos stui ar wl plagade wavva, och warolydnoe ar wi näpste warva iler. 2t 19.> Döt
ar HERrans wishet, som sa stickar/ at ock wat
wara ströpligheter och plagor upwacka war eftertanka, hindra os; i syndaloppet och
heligasttz

leda

denna

oh til

nödhjelparen. Lat dina ( narwarändi
wedermödor blifwa dina wagwisare til nyä £est<u
menms Medlare/ war medlidande öfwersta Prast
lEjum> det ostyldiga och rena Gnds Lambet,
i:
som borcrager werldenes svnd
med et ord: til
din Läkare/
14*
ker til lif och själ. Arkän och bttåti inför Hans
altstende öga din syndiga naturs ströpligheter ac
dU ar af fyndelig sad fZdd,,. at i dit tött bot
intit godc, at dit kotstiga sittns ar en fiend*
stap emor Gu9> och ar ali dit diktande och trak>
rande ar ondc alc ifrän ungdoinen (t. M of.
B. 6: ;.), at du ar tifalt godt odeqwam, odUi

som

ael'.i och ostickelig, ia, ac hela hufwudet åt
rrankr, hela hiercar förftnaZtadr.

Mm,
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Men, under ett sadan arkanfla af &tt djupa
at aförderf och,dina i mänga synder, förgät icke, hjelp.
kaUa HERren nödene, sa ffaldu f«
War utan ftugtan/ förbida oförffrakt och med tola*
tttötz ditt försoning. Hafen innerlig förcröstan och tillit til din hiMmelffa Zäkares kärlek, bartnhartighet
och nad, sä ffal dig öftlbart hulpet warda. Du
ssal fa dina synders nadiga förlätelft och dermed din syndasiuka sial sä grundtligm helad och
lakc, ai alla dina samwets sar ffola affalta, dina
syndasmittyr förswmna, alt syndenes straff borttagas och alla dina plagor uphöra. la, syndenes
herrawalde ssal i det samma brytas, och sjelfwa dödsens udd sa niisti sin kraft, at du under
al den tid, som HERren-annu läcer dig dwaljas
i leka Men, ssal kunna tjena Hönom med renom
hog och med renom anda, ja anwanda alta dina
krafter/ din förmaga, alla dina lemmar til ractjenst och wapen. Under al din an
aterstaende
lefnad och trones kämpande
sial du kunna saja med Paulo: Wfc o,ngän>
gelse är i himmelen, tadan voi och wänte
Frälsaren, HERtan liLsum Christum, hwilken war ströpliZa lekamen stal förklara, pa
der -Han ska! göra honom ltk med sinom
sörklarade lekamen af den kraft/ dermed Aan
förmar sig al ting underlägga (Phil. z: 2a>
Wederqwack dermed dis nederstagna sinne:
wand din matta anda til nadens anammande i
Christo lEsu: siack din hunqer och törst efter rac.
fardigheten wid lifsens halsobrun och sag: 8ar,,,harriZe Gud, ett.
,

sa

'

Sa
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fär

jaa, en kallad Christi tjenare, i Guds
pa
Min
kraft
Fchlsares befalning, da Han
ur
i
sade: Z«r
hela rverldena, och predikar
Evangelium: tager den hel. anda, etc. har»
med förkunna dig alla bina synders förlarelse,
ja dig fri och lös ifran Guds wrede, lagsens for*
bannelse, syndenes lön, döden och fördömelftn, samt
försakra dig pa det kraftigaste om atnjutandet af
Guds näd och wanstap, lEsu rätfärdighct och
andnns delaailghet, nl lif, gudagtighet och ewig
salighet: i namit Ssbete, erc.
Guds nad föröke sig uti dig! Amen.

Sa

sa-

xxviii

Tal,
För en Sjuk under en lange pästäende
sjukdom.

t?wat> lider narrene? XVhftattf
\sJl&fiUatt
Sa maste et helt
hwad lidev uattene
}

foik fordom, länge och ofca ropa til en helig Mt'i
tare mi en stor nöds och bcdröfwelses tid, hwarifran det önffade sig en nadig förlotzning (Esa.
21: i.).

Min kära Själ! Efter sin alwitzhet har HErren försact dia mi en lanq bcdröfwelses natty ute
en fwar och langsam sjukdoM, under hwilkcn biti

sstundan och önikan warit at ancingen i en
stund stiliaZ hädän och wara med Chr»sto, ellet: at HERven måm föröka dina bag&t
sjals

salig
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(Esa. 38:5.), later dina plägor lindras och du
meo en helbregda kropp fa lefwa, prisa Gud och
upoffra din lefnads«tid och dm förmäga til Hans
lof sann din egen och nastans tjenst, sajandes med
David: der rvore mino hjerrans Zrögd och
lust, da jag dig med gladom mun lofwa stul»
le (Psal. 63: 6.). Dll har under wark och wedmnöda en läng tid mäst ropa: waktare hwad
lider natten? men under et förnyat elande fau
höra din trogna Frälsares sivar: Min rid åt
idc ännu kommen (loh. 2 : 4.). Du har fölgt
den himmeistä Lakarens läd, som sagt: akalla mig
i nödcna: Men Hans nadiga löfte: sa rvll jag
hjelpa diF, har warit den prophetia, som an»
nu fordrajer, men som du maste med tolamod
och undergifwenhet förbida, ty hon kommer
witzerliaa, o<p stal icke fördröja (Hab. 2:3).
I rattanttd sa kommer den, som kommasta!,
och fördröjer icke (Ebr. 10: 37») Han ffal bon*
höra dig i behagelig tid (2. Cor. 6: 2.); och
du stal med glaoje fä höra wakcarens röst: natten
är framfaren och dagen ar kommen: För dem, som
sitta i mörkret, stal upgä ljus: och Gud stal
torka tärarna umr deras ögon, alenasi de tånna
och med tolamod ucharda den riden der de uci
sökce warda (Luc. ip: 44.).
Ach! anse denna dm narwarande langsamma
wedermödos och elandes tid för en HERrans be>
sdkelses tid, hwarunder Han wäcker pa dit fam*
wm och hjerca samt wil bereda dig at, til din
sjals ftalsning, öfwerlefwa den ratta förwandliw
gen af dit synda-mörker i den klaraste saligbeteE
nes
Högstr. Skrifterm. Lal.
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daZ. Betank at HERrm har fin tid, pa
hwilssen Han lagger oh bördor uppä, at wi ja
mycket bame ma arkanna Hans nad, da Hans
hjelpe-tid infaller. Om du ratt kanncr dit na'tur«
nes

liga förderf, sa larer du finna det gär icke sa snart
vch lan at stilja werlds-kärleken, kötcets walde, en
langlig wanas magt, en inbiten synöasmak och in*
rotad fäfanga ifran en dödsens kropp, soin nagon
tid warit syndene undergifwen. Ach! kom ihog,huru ofta- HENren hela dagen förgafwes UH
dig fin nades hand: huru mycken tid du bortstumrat i din sakerhets sömn: huru lange HERren
mast wanta pä din
hurU mangen daa
du försummat at höra och i hjertat anamma kallelsens
huru mangen stund du anwandt iti dina begarelftrs utöfning, och bedrifwande af sadana
garningär, hwarmed du förtörnat din gode Gud/
ffadat din nasta och wardstösat din d'»ra s;al. Din
langsamma sjukdoms tid har HERren nu ajort
til en dig halsosam vch nyttig betanketid, pa det
du ma hafwa tilfalle at wal besinna dig, angra
dit falffa nöje i synden/ och aftchja Ntterligare
fölgder och'uä>rott af dit förderfwade tilstand. Sedan dina ögon natt och dag bliftvit tarekallor, sa
har du i dine nöds tid fatt anledning at föka
-HERran och. om nartena ucrckcka emot Honom
din h«nd (Psal. 77: 3-). Du har fatt upwakna
utur din sömn, sörnya dit kallelses hopp, och aft
hos dig har
sta ifran dina lustars warkstallande:
upkommic en afffy för synden, en langtan efter
naden och et sökande efter HERran. Ach! tacka
din Gud för det Han «.edstagic dia, späkt dig och
genom bedröfwelft dragit dig til sig,
at du far

sa

höra

§7
en waktare ropa { dir samwett: srugta dig
icke: HERren ar mcd dig: Nade och stid af Gw
di wärom Fader och HERranom lEsu Christo:
I det, tilstandet kan du mcd tolamod afbidä
den ratta hje!,pestunben>, som otwifwelagligt i rat?
ian tid mfaUer.. Zntet kors och lidande har wärit
jom icke uphört: ingen nöd som HERrm icke lindrati
ingen plaga som icke nterwandd Ach! foua öin
befall dig HERranom säsom enom
stal i tolaniod,
med goda garningar, akalla
Skapare
trofastom
hielp,
om
irone Hans bi,stanö
förbidai
honom
och tröst. Mx du ar bedröfwad> sa tänk pä
Guö: när dit hjerta ar i ängest, ,sä talä om Honom. Dennä tidjens wetzermödn sr icke lika
empi de» bärliDer) som pa otz upenbäras

ho ra

stal (fßoni. 8I rfc}.,

dig din trogna Fralsare, och undig
med
lydagtighet Hans Keliga wilja.
derkasta
Warnögd med Hans wagar, och far fort at
göra dig mer och mer ren ifran a! kötsens och
andans
fulbordande helgelsen i
,

,

Ofwerlamna

lVuös raödhoga. Lär af-syndene, och gör
dina häuder osträsseliga, och rensa dit, hjerta
ifran al mitzgärning <,S»r. 38: 10.). Lär dig
hck n§ja «c Guds nm; ty Hans kraft är mckg,
tig'i,de. swnga (2. Cor- 12:
Lat denna
Hans kraft warg inagtig til at nedersta i dit sinne
al otolighet, miftröstan och tivekan om Hans na>
diga hjelp i behagelig tid., Lat ock den samma <ift
mer och mer, hos dig förswaga syndenes kraft och
de qwarlefwor, som annu kunna hanga wid lin
förderfwade natur. Med denna bedröswelses Heta

m HENren sinä

heliga afsigter.

E

2,

Han

eldar dig

i

w)f
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i anfagtningarnes ugn, at din tro ffal mycket
kosteligare befunnen warda, an det förgangeliga
gnld, som pröfwas i eld. War crofast in til dö«
den,
stal Han gifwa dig lifsens krono. Inne»
dig
uti Hans wishets, kärleks och almagcs
siut
armar och säg af hjertat:

sa

Om Gud an wille pröfwa mig/
Och hjelpm ej straxt sanda; N:o 99: v. 4.
Til Honom stal dock stadelig
Hjermt med trone landa.
Han synes grym, och ar dock blid:
Han hjelper mig i rärtan tib,
Som han mig lofwat haftver.

la, Gudi min sak hemställer jag: Han etc.
N:o 384- v. », 2, 10.
At jag, som förordnad waktare pä warc helgade Sions murar, ma med andans öfwertygelse
och i ful kraft beboda dig ftid, salighet och lif, sa

lägger jag dig före följande fragor at efter dit sara*
wets witnesbörd befwara:
Hafwer du sökt sa försona dig med din Gud,
at du under en hjertans änger arkandt, inför Ho>
nom bekändi och afbedit dina manga synder, med
hwilka du emot Honom syndat och illa gjort, samc
med en fast tro fattat naden, som dig och allom
syndarom blifwit tilbuden i Christo lEsu wärom

HERra?
Har du sä försont dig mcd din nasta, at du
förlatit honom alt hwad han kan hafwa dig emotbrutit, honom hjerceligen älssar, afbördat dig alt
orattt
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orattfardigt gods, som du af honom med oratta
innehaft, och dig i alt öfrigit med honom förlikat?
Har du fattat det fasta bestut, at sa lange
Gud dig lifwet förunnar inöfwa dig i gudagtighet,
dygd och helgelse? Sa förnya nu, detta förlnmd in för lefwandes Guds qnfigte, och bed af troget hjma: Barm>
härrige Gud, erc.
HERren styrke din tro!, Och jag, en tilsatt
Förfamlingens tjenare, pa min HERres och Fral»
fares kraftiga löfte, da Han sade: cager den hel.
Anda erc. förlater dig alla dina synder/ i Namn

Faders erc.

Tack, Min Gud, för denna Nade,
At du hafwer ttöstat mig:
Si mic hjerca ftögdar sig: N. 244:9. iZ.

lag ar ftalst fran syndftns wade.
Gud ffe pris, nu mar jag wal:
Lofwa HERran Gud min Sjal.
jXXIX.

Tal,
För en

Sjuk under des döds■kamp.

jag rv an ta r efter din halso. Sä
*<sJ suckade och bad pa sin sotesang den from»
me Jacob, sedän han ssagit ur smnet alt timeligt
och jordifft, samt endast afbidade stunden, pä hwilken
han stulle blifwa emottagen i sin Fralsares armar
m införas i Guds paradis (i.Mos-.8. 49 i8-)«
:

E3

Dche

70
v

Min kara
Detze ord lsgger jag pa dit
e
Sjal>
dä din mb : önffötV nu lärer wara at fa
ifraii -bmna onda werlden i' ftid. Har du
under din wandlings tid, Dcc röna werldenes fafangelighct, fyndstns bitterhet, lustarngs ftard och'
ar nu tid, a: du
vch köttseus suoda cilstygter,
«plyfcer din «uatcade anda och' fjå\ til lifchelö uv*
sprnng, din Gnd och ffapare, samt in för Honom uptackcr och afbcder dina manga och
synder, med hwilka du i din walmagt HERren
din Gnd förcörnat, din nasta miyhandlat och din
egen jjalawada hefordrar. Ach! besinna, huru
ofta din halsos Gnd kallat dig til fin nades ge>,
fanit glfwit dig medel, at uiur din fyn--,
hjelpas
danöd
och til ämjurande af Hans'falighet
beredas. 'Nu har zverlden öswergifwit dig, til
hwilkm du til afwentnrs förr-fatcat tycke: ai dm
ara, myndighet och wallust du med fa 'mycken sorgftUlighet sökl, aro nu förswundne. Dct hqr gact
med alla dina jordista förinoner lika sönfnar man
omfamnar wamet, hwilket medan annu omfamNandet pastar, medan lusten warar och man gör ficj
hopp om offiljagtigt sammanfölje, löper bort un*
dan handernq. Men lofwad Ware war salighetsGud!
Nar al ting fwiker, nar alla stqpade tiug förstzma

sara

\

sa

swam

otz,fa wilt HERren tagg emot 6$ alenast wi kanna
wara mitzgarningar och föka nZd hos barmhartighew
hog'och sinne emot
nes Fader. Ach!' wand dit
din
HOrVe
och
förbarmare.
denna
Han ar en klippa
cwinnerliga, som alena star fast och warar, nar alt
förgäs och förswinner; Upsand til H.onom med tthttt
fardigt hjerta din trogna suckan af din sjals,grund:
ty&vvc, nar jag hi;fwcr dig, etc. Pfal. 73i 25.).

la,

ii
la, Hwadtimligt ar jagföragta ma/

Alenasi du

reille, lata mig

En ewig salighet,

fa

N:0282:v. 14.

Den Christus hafwer mig bercht
pino och ödmjukhet.
Gmom

s«

Hqll dig med en lefwande tro fast wid den>
na klippan: kastq dig i armarna af denna dm ftidhöfdinge, nar den yttersta fienförste och
den döben wil bestorma din jordUa bygnad, din
förgangeliga kropp. Nar dit samwett blir twaget
med lEsu b!od, och du bckladd med den rätfärdighet,, som för Gudi gäller, da kan du i denna
sakra fristgd emoi Guds wrede, iagfens förbanml»
fc, djefwulens tyran»i och al helwetts magt warda
bessqrmad. Ty, der äv er fast ord och i, alla
mattan wal wardr acrnan. der anammar, at
J<Lsus Ehristus 4r kommen i werlden ril ar
f4{('« syndare, I Christo hafwe wi for*
gcnoin <o«ne blod,
forlänäds rikydomar (Eph. 1: 7>).
rclfs, efccr
Gm dic hjerca fördömer dig/ da ar Gud stör»
%i an dit hjerca (1. loh 3: 20.). Om synden
hos dig öfwerflödar, fa öfwerfiödar naden
mydti iner (Rom. 5; 20.). Har lEfus för din
fa lat ock
fful och nl din ftalsning lätit sig
du werlden och synden för Hans siul dö un din
fjal. Rampa en goö rronos°kamp, falta ewin«
nerligir lif {l. Tim. 6: ,2.), och fag frimodigt
med Apostelcn: Lefwe xci sa lefwe xvi
ranom; dö wi sa 0ö xvi HERranom,; ehwad
wi lefwe eUer dö, sa höre wi HlLßranom
til
E4
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til sßom. 14: 8-). Förbida i tolamod och hopp
din strwgndling, och bep: HERre jag wänrar
efter din hälso, min s,ä!s helbregdo, mit himmelsta lif och salighet. ©kiille den tiden snart infoni*
da, da du far flytta ifrän mörkret til ljuset, iftän
et brusande.haf nl den ratta gladjehamnen, och din
ododeliga ande ffal ffiljas ifran denna dödftns
kropp, iftän plägor och wcdermodor, hwilka dit
timeliga lif warit undergifwet, wik da icke af:
war tröst och trofast in i döden, fa stal HERren
gifwa dig liffens krona, den -du efterstrafwat. Trö,
sta dig med Apostelen: Christus är mit lif, och
döden »r min wlnning (Phil. 1: 21.). lag
hafwer kämpät en god kamp: jag hafwer ful«
bordat löppet: jag hafwer hollit tran.-:; här<
efter är mig förwarad rätfirdighetenes krona, hwilken HERren ,nig gifwa stal pä den
(Rom. B'. 38.). Minä tros ögon hafwa
sedt dina salighet, den d.u beredt hafwer
Mig och allo folken« (Luc. 2: 30.).
Döden gör mig intet hapen, N:o 406: v. 12.
Andock han syns faftlig; etc.
Min lEsu! anamma, nar stunden kommer,
min anda. Gif mig dock en salig anda, etc,
N:o 395: v. 5, 6.
Fader war
»st etc. %<£fa blod Min ffuld aft
afplanav/ etc

som

Min kare Broder! Hr detta din osivikeliga
tros grund, din fjals faste och wanran efter Guds
hälso, ja dit heligaste jyftemal at fa stiljas hädftn «>ch n»ar« med Christo,
försakras dig af

sa

Christo,
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Christo, at du i daej, eller hwad stund Han tac>
kes kalla dig, ffal f« st himmenen öpen, Han
ffal annamma din anda, och du stal xoava
meö Honom i paradis; Och jag, en ordets
tjenare och fandningebud i Chrisii stad, pa Of*
werherdaus lEsu Christi fasta tllsajelse och löfte
da Han sade: rager den ecc. sager dig fti och
ledig ifran alla dina synder, samc förklarar dig
harmed delagcig af rätfärdiggörelsens näd, af Guds
barnaffap, af de heligas arfwedel i ljuftt och an»
dans besegling af dit kallelses hopp til ewinnerligit
lif: och det i X~lamn Faders ttc.
lEsus styrke din wl Guds frid och tröst,
halso och salighet ware med dig i lifwet, i dödm
och i ewigheten!

xxx.
Tal,
Dä en Synderffa, som under des Måns
bortowaro i Pomersta kriget födt barn och
det

samma lifwet

Aug.

f

afhändt, den

1762 walberedd led döds°

21.

straffet.

ruZta dig inter, jag är med dig; wik

icke af, ty jaZ ar din (Sut>: jag
dig, jaZ hjelper diZ ock, jag holier dig witz
magt genom minä räcfärdiZhers högra b*ni>.
Denna tröstefulla upmuinran gaf fordom NaoencS
Gud sm tjenare Jacob, och den samma ma du,

E

5

■; Min
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Min kara Christen, med fulkomlig hiertans tiU
försigt tilaglia dig i dag, da du öfwergifwer werldm och ästundav fiyua til din lEsum i Guds
himelssa vih (Esa. 41: 10.). .
gmaiia YiZ intdf är et talesatt, hwarmcd
HENren i sit ord gemenligen tilcqlar bedröfwade,
blödiga och hekyinrade Sialar. För detzom,, i
hwad tilstand de mm ma, kan wal mtec rröfteord wava kraftigare, an da HERren tillagger:
med dig, Hwad behöfwer den
före, som har den alsinagtiga Guden i följe,? SJiåt
wi hafwe Gud med otz, ho ma wara emot otz?
Ho kan o|? emotsta? Ho kan göra otz stada?

Mycket har du, Min Christen, haft orsak at
frugm före under hela din lefnqds>tid, Den b$
dröfwelse du dehe «mstförflmne weckor warit under?
kastad, har dock warit den ömaste", den kqnbara?
tiilika den nyttigaste. Du lzar Um en
sorg och bedröfwelse efcer GudB sinne,
kom*
mit batring Hstad. Du har hait orsak at ftugta
för en rattfardiss Gud, i anseende til din stora
synd, hwarmed du dragit öfwer dig wreden och
fördömelsen. 'Du har haft frugmn för dln egmswaghet, uti hwilken du dig befunnic, da du w<
lac mcd Bit tros-öga wända dig til Guds naoastol,
werldenes Frälsare, Du har mast ftugta för den
lekamliga döden, den du adragit dig
sedt
stranga
dig
lag
Guds
före
efter
och
sta
Oftverhe>
tens dom. HERren ware aral) för den nad Han
dig bewift, dä Han uplyst dm ögon, rört dit hjerm,, upfylt din. sjal med tro och förtröstan, och
gladt din anda med sin, tröst och hugswalelse. I
M§ ar din swsta restdag til ewigheten: Skulle nå*

-

som
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gon frugtan finnas hos dlg öftig för nagot fom
HU annu lida ffal, fa Dada din'trogna herde, dm
niildaste Fralsare, din lEsum, som nu wid dit
äldrasidsta wandringsmal möm dig med lm sali*
gaste tilsajelsen: jag är
Han har gatt
dag
i
wagen,
ga
du
stal: mcii mcd den
den
icke'gick'för
stora ffilnad ac han
fin egen utan för
wara
dag
dina fful. I
wil Han
med dig och
följa dig: i dag wil Han.taga dig wid handm
pch leda dig saken och trygt genom dödsens mör»
ka dal: i dag wil Han anamma din anda, och
föra din sjal inför Guds Thron- Ach! frugta
dig inm; ZEsus ar med'dig/ IMs följer dig,
ZEfus ledsagar dig.
Okulle hos dig, den klenmodiga yamren wilja
Upwacka ,nagon til cwifwel och afwagar ledande'tan>
ka, ,lägga yinder i wagen för din andagt, nm
her nägor nMröstans- möln ,* fi, möter dig HER«
ren med en ny försakran: wik icke af, ty jag
av din Gnd. Lat dina tankar wara ffilds ifran
alt jordifft, alt
ckt wanjkeligt. Du
star pq ewtghetens bradd;
icke tilbaka, lat alt
förfiutit wara glömdc, alt försont, alt dödat. Lat
wenden dö i dln sjal, holfhenne owärdig din wi«
dare atanka; ty HERcen är din Gud, din nä«
dige Gnd, din trofaste Gud,, din starke Gud. Omfatta din Gud mcd trones och karlekens armar,
och sag med David: HiLßre, nar jag hafwer
dig erc. ($1*0.1.73:25, 26.).
Är HERren din Gud, och sinner du dig
hafwa Honom i hjertat,
lofwar Han widare:
jal styrker dig, Han är starkhetems Gud,
rikeliga förmsr görä öfwer alt hwad wi bedje el«

som

m'ii>Jiis.\

,

sa

sa

se

sa

som
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ler tanke. Zlr dit sinne mattadt, dina krafter forfwagade; han förmär göra din fjal munter: Han
har lofwat Fifwa dem trötta kraft, cch dene
nog,

sa at de, som xvånta

efter HERran, de fa en ny krafr, sa at de
stola upfara med wingar sasom örnar; de
stola löpa och icke upgifwas; de skola ivandra, 06) icke trörre warda (Esa. 40: 29, 31.).
Förbida HERran, sa lofwar Han ock andteligm at hjelpa dig, td) hc>!!a dig wid magc
Zenom sinä rärfärdigheco högra hand. Nu
behöfwer du hjelp: Si,,hjelpen ar icke langt bor<
ta. HERren ar din hjclps och din salighets Gud:
Hans högra hand kallas en rättfärdlZhets hand,
icke den rättfardighets, medelst hwilkm Han handlar
otz efter wara synder och wedergaller otz
mitzgarningar, utan den för syndare
wara
efter
hogsttröstefulla ratfardighet, efter hwilkenHan swurit
och sagt: fä sanr som jag lefwer, sager-HERren
jag hafwer ingen lust til den
ogudagtigas död (Esech. 33: n.), för hwilken
holler up af sine wrede och gtymhecdf*
xocv otz (Dan. 9: 16,), och af hwilken Han kallas
HERren war rätfärdighec, hwarigenom fyndare

blifrva bulpne och säkce bo ller. 23:6.).

denna räcfärdigheten gör Han wara blodrösynder
da
snöhwita, kastar dem i hafsens djup och
aldrig
tänker
mer uppä' dem. Nar lEfu Christi
Guds Sons blod renar otz af alla wara synder,
dä blifwa wi delagtige af den ratfardighet, som
för Gudi gäller, dä blifwa wi wid magr holdne
i al nöd, i sjelfma bödsens stund och pa'ynersta
öomen. Faita denna handen, holl dig fast wid
den

Efter
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den famma, fa blir du för ttijjo hulpen, nad sial
dig wederjaras, du finner himmeten öpen.
Safom witne til din dödsberedelse under dennytz
na
förfiutne tid,, söm warit din sidsta lefnadstid, har jag största anledning at med witzhet förmoda, det du fa innerligen i hjertat, ftm med mun
och atbörder dina synder ärkandt, ängradt och afbedil. Jag har sunnit dig genom Guds näd blifwit wänd til lEsuw/ dendu medtrone sanat och
dig tilasnadt. Förnya nu famma din fjäls innerljga begar, tro och förtröstan til Guds stora nad
i Christo IZ:su. Frugr« dig da inrer, HErren är
med diZ; wik icke af, ty HENren ar dinGud:
dig, Han hjelper dig ock,
Han
wid magt genom fina tatu
dig
Han hoUer
färdighers högra hand. Lat din sjal nu nalka sig nadastolen, och aflagg inför HERran din
uprigtiga syndabekännelse: BarnlhärriZe Gu>
erc. O! du aldramildaste korsfäste HiLßre
y&fu Christe, erc. Min fynt) mig nu bedröfwad gör, etc. (Nw 392.).
Sä war nu syndare oförstrakt;
Du hafwer en mildan Fader:
Emot dig ar Hans famn utrakt;
Han annanimar dig glader (N. 206: v. 11.).
Och, under et sadant dit sjala-tilständ, far
altsä jag, m lEsu Christi tjenare, pä Min Fralwagnar och Hans kraftiga befalning, nu förkunna och tilsaja dig Guds ewiga nad och karlek,
din stora synds, för hwilken du nu dör, och alla
dina öfriga synders nädiga förlätelst, samt försakra
dig om « ewigt lif och salighet, dit du icft länat

sans

iil

,'

?8

se din Fralsare och.atnjui
salighet
utan aterwando:■ och dec i ttamn
Hans
,F«ders> erc.
s
, Arkän nu med innerligaste taksajelft denna diii
äterlösaVes dig wedetfarna liadebewisnwg.
trofasta
sag
och
Md gladt mod ochtil himmeten uphöat
hjerca: Andock min synd är gansfa stöv) ttc:
til utan i dag far inga,

,

ta

(N:o 99:

50-

förDran

om eri
öch fasta
nade< walgarning, wil jägW
nunna
det hugneliga Evangelium,
star,ati>
sjelsiva lEsti p
teknadt uti Luc. 15: fr och
en der emot deras wilja nödgades bewitlia och be<
sanna, as deitainnehold: j*&(as uydfär sy n väre, och ckcer med dem lEsus, har «mottagit
öch undfact din syndigä sjal: nu wilHan ätamO
dig och meddela dicj sin dyra lekaiiien öch blo&
Til Propheten Elia sade en HERrans Rngel: Statc
up och, ar ; tf du hafwer en stor mag för
diA Och han stod up och ar och dräck/ och
Zick afden inatet?s krafc alt inri! Guds bitit
B, 19: 8.)- Har ar icke nagön
<c>oub (i.
jordisi mat litan en himmelss jpis. Du har i dag
ettstorwag för dig; ty,du gar nu genom död«n til
lifwet, ur tiden in i ewigheten/ ifran werlden til
himmelein .Statt up, tag tröst til dig, at och
drick i lEsti Christi tro, i Guds kartek och höpp,
sä stal dn finna w«iderqwackelse, styrka och lif: och
du ffat af den mauni kraft oförffrakt i andans
ar dm
starkhet ga alt intil Duds Helga berg,
faliga himmeletl. Ahör med andagtig sjal denna
dyra maltidcns heligaste instigtelse: uplyft dic hjerta och cacka din Gud för tanm nad och al Hans
osajzj

Al öin tros.styrko

som

som

,

sa wigtigdigdig bewist

som
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psägeliga godhtt. VDfo
Christns, i den natten/ da han förradder rvardr,
tog han bröder; tackade, bröc der, och gaf

och s«de.och ärer:
Detra är min lekamen, som för eder urgif»
wen warder; derta görer ril min aminnelse.
Sammalunda rog han ock kalken, cfter
nartwarden, tacksde, gc.f den,, och sade:
Laner och dricker häras alle; denne kalken
a,.- det nya Testamenret i min blyd, som
för eder och för manga ucczuten warder
cil syndernas färlarelse; detra görer, sa oft
ra j dricken, ri! min aminnelse.
Lofwa nu ytterligare HERran din Gud,
sinä

lärjungar

pch fag:

Tack min Gud för denna nade,At Du hafwer tröstat mig:
Si mit hjerta glader sics,
lag ar fralst fran syndsens wäde,
Gud ste lof, nu mar jag wal:
Lofwa HERren Gud min s,äl!
N-'o 244: v. 13,

Nu hafwer du, O! kara Själ, bestält om
bit hus, nu maste du dö. Det lärer ej wara
dig emot/ ty döden blir nu din winning. Du
wandrar i daq alla werldenes wag:

gack med

frimodighet döden emol, och wisa at hwarken
lif eller död kan ffilia en troqen sjal ifrän Guds
karlek, som ar i Christo lEsu. Si du dör;

80

men Gud ar ined dig, och stal t dag föra
din själ äcer i dit fäderneoland ( i Mos. B.
48: 21.). Tiden instundar at du i dag stal
wara med Christo i paradio. Pa et vgnablick stal du befinna dig mi et annat nlstand,
«ti Bröllops-salen, uti.de förstföddas Försam,
ling, ibland den otaliga Angla-ffaran. Frugra
dig incer, HENren ar med dig, Han hjcl»
per dig ock, Han holler dig wid magr ge*
nom sinä rättfardighers högra hand. Srar
up, later otz gä hädän. Men, HiLR«
ren rvälsigne dig, och beware
dig; etc.

Tch

Tal
Wid atskilliga EmbetsFbrrättningar.

Inträdes-Prädikan,
Hollen för Skellefta Församling den 4
Maji, som war Chrlsti Himmels'
fards

dag, 1749 *j*

UH tit Harnn/ du store
(Bub

TreeniZs

(Bubt

Sabev, Gud Son, och (Bub du
Helige Znba; wälsigngd i ewiZher!

Fbrberedelse.
ag är pligncj bade Greker och
darer, däde voifa oct) owisa. Sä
ytrade sig fordom den helige Paulus
(Rom. i: 14), under det

han före«

i Rom, hwad som förnamlk
gast hade föranlatit hoiwm, at lydagteligen efter»
följa den heliga ästundan han fant hos sig wara uptand, at uti Evangelii förkunnande anwanda sm tid och förmäga pä hwad ett, samt til
hwad folk och tungomäl Öfwerherden worde ho«

Holt dem

trognom

nom kallandes och sandandes.
Apostelen fynes har fördela werlden i twäm

delar, namligen Greker och vcifa) samt
Bardarer och on?isa< Md Greker och de wi<
Ns

sa förstar han

dem,

Högströms Atst.
*)

som

F
Zal

dels med en naturlig,
dels

2

Blef särstildt tryckt i Stockholm samma

Direft. Lars Salvius.

ar

h»<

u
dels med en himmelff wisdom antingen HÄlos
tlkt i sielfwa miht woro mera uplyste än an»
dra, förnamligast hcdniffa Nationer. Men Bar<
barer och owisa kaliar han bitti", fom bade i na»
turlig och andelig matto woro ifran andra up«
lysts och heliga folkstag afstilde, och säledes höK
wasmdttliga wis»
los före wara ifran den
gemenffap
hetens
afföndrade.
At bära namn af de wifas lärare, war
i Pauli tid en hcder och förmon, dm hwar och
en wille sig hälst tiliäpä. Mm at wara och
kallas de owifts och en hedningarnas larare,
war i sanning för werlden ingen hcderstitul. Un»
der dena namnel maste war Store Frälsare sjelf
kallas en pubiicaners och syndarcs wan, famc
arfara de högmodiga Phariseers och Skriftlavdas
knorrande ( Luc. 15: 2.). Under det namnet må*
ste en Petrus röna sinä egna medbröders kif och
otidiga förebr.aelfer ( Ap. G. 31: 2). Under dec
namnet maste en Paulus fördraga sinä cgna landsmäns, eller de lblcmd hedningarna wistanhe Iw
dars hädelfe: ja blifwa owardig hollen at lefwa
(Ap- G. 22: 21, 22 ).
Under et sadant öde ihogkommer Paulus det
ämbctt, som war honom befallr (1 Cor. 9:
17). Som han, i kraft af sin omedelbara kal»
lelse ti! Apostla-ambeter, billigt tog del uci den
befallning war kare Frälsare hade gifwic sinä
Lärjungar i gmnn, nemligen, at Za ut i ali
werlden och Zära ale folk (Match. 28: 19.),
och hade detzutan en desynnerlig näd af Gud at
devonia sig umf, namiigm, ac han war »and rll
hedningarna ( Ap. G. 20: 17.),
fant han

sanna

sa
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sig bade ffickelig och redebogen at blifwa bwnrt
je «nanne allehanda, pa dec han stulle nä<
qnt sa!ig« g6r« (i Cor. 9: 22.). Denna hed<
ningarnas iärare ( 2 Bm. 1: li.) bemannads
sig, sjelfwa djafwulin och afunden til trois, i
inrer, ehwad han foc
Guds kraft, och
maste
lida (v. i?). Den«
detta namntt af werlden
irnn i Guds hel»
föraktade,
ögon
na för werldins
lampa
klarclnsandt
mistade icke sin e!d, sin
Zedom
ifwer, sin nitalEan, sin tcdetaaenber, sn hi:rte!iga

alädje

och

iimerliqa

ästundatt

at

cja", at

w^ra, at

förkunna, at ta!a, predika, lära, hwarest, för

hwem, (juru, och med hwad framaäng den öf<
werste Herden worde honom förordnondes och bju<
dandes, laZ Fr pliZrig, !ng-r han, bäde
Greker och Barbarer. bade lvlfct ocb owisa.
Mine Christne. Dek.e Aoostelens ord jkola
wid detta tilfalle tjena mia för et minneöspräk,
som af hiertat arkänncr, huru samina nad af
Gudi är mig pä et mcdelbarligt sätt wederfarcn,
som Apostelen pa et omedelbarligt sig ttlägnade-.
Om Paulus arkande det för en synnerlig Guds
siodhet, at han uti Evangelii förklinnande fick un
öfwa sin pligt bade emot omwande och oomwande, Greker och Barbarer, wlsa och owisa, in»
nom och utom Israels hus och gemenffap; sH
wördar jag min Guds alwisa och nadiga förlyn,
som gjort mig wardia at trada i Hans fotspor
och undt mig fö förkunna Christi obegrundeliga
rikedomar bade ibland Greker och Barbarer, »f*
sa och owisa.
Om de aro Greker, jbrn trada i Grekernas
fotspor,
beröma sig af. en jordist w>chet,

som

Fz

hwar-
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hwarigenom de ofta bedraga och dara ftg sjelfwä,
da deras wisdom icke i tcttt upsat utöfwas och
da den man uppenbarelle blir lamnad ät sig fjelft
wom: £>rn de äro hedningar, fom g« ril stum«
ma afgudar (i Cor. 12: 2.): orn de aro Bar«
barer, som hafwa et mäl, det man ej första
fan, (1 Cor. »4: n,): ja om de aro owise, m
tan förnuft ocb forstand,
knäfaUa för
enam stock (5 Mos. B> 28:49-) ( Es. 44: »9.)»
sa har jag orsak ac saja med Paulo: Mig, som
är den «Idraringaste ibland all helgon, <lr
denna nad wederfaren, at jag {kiille ibland
hedningarna, ibland Barbarer och owise, för<
kunna de obegrundeliga Christi rikedomar
(Eph. 3-' 8.).
D« larer ej wara Eder, mine alffelige Christ,
lie, obekant, huru det för fa är tilbaka har. behagat Gudi at kalla micz urur mit land och ifran
mine släar ( Ap. G. 7: 3.) Ut i ödemarkene
til en färahiord, som war forstingrad, safom
de der ingen herdan hafwa, som war wil<
djuren til spis worden, som gick will har
och däc pa bergen och pä allom högom
backom, k, (Hesech. 3:22.) til et barbarifft folk,
som jag icke kande ( 5M05.8- 28:36,)
som
et frckmande mäl och okunnoga tunga haft
wa, hwilkas ord jag ,'nret förstod (Hes. 3:
6.): til ec hednisst folk,
rjence andra gu»

som

som

dar, stockar och stenar ( 5 Mos. B. 28:36.):
til et wildt och förssingradt folk,
incet wist
hemman hafwa och hwilkas forbjälle ingen
bwilo fä (Cap. 28: 65.). Ofwer en sädan för»

som

siingrad sär«hjord, öfwer ?n sadan fiygtig samt
kring

«?

kring Nordens pol i de aflagsne ome vch ?de#
lander kringspridd Förlamling, l»en jaq
ren wet) mcd manaa trotfa fjär och änqsiiga stun»
der/ emellan snö och isberg, i fjall och ödemar,
ker sammanstkt, satte mig HErren til en berde
och waktare. De tysta öderum, i hwilka iaq of,

tast hafc mit tilhold:

de klara himlaljlifen, soin
i de widcbearepna öknar waril minä wagwisare:
d,' lifsfarllghicer, nti hwilka jaa ibland et wildt
och asaudifft folk warit stadd: de sma och kalla
hyddor frrn i en ödemark warit minä
de härda hwilostallen iaq under himmelens daZig
vtta mäst ioka ock Utwälja emellan berg ocft ste»
Nar- de assägsne och wilda ffogsllMbär, som wa«
rii minä bönehus: samt de obeprydde parker och
berqöklintar, som ej sallan wärit minä
lar; de ffola med m>'g wima huku wida fafl liv»
kanc för min pilki och ffnldighet at tjena bäce
Oceker och 25acbarcr,bå6c wi'a och ow>
Den alswaldige HERren, som lcHt mia tynii.n*
ma, at Hans näd ei har warit fsfclna ui mia,
han har gifwit trernad och lif, nöje och fäkertVr,
lycka och framgänq.
Hans nädegäswa <*r mi-»
berömelse, at jag fär säga med Paulo: Jaa «f
Guds näde, som mig gifwen är, l?afn> e
I*s' grundwalen: en annan bygejer Öerup*
Pa { i Cor. 3: 10. ). Jag dristar icke läqa: som
en wis bygamdftxte emedan HERren wer,
at mncken owishet och swaabet söreluvit, hwilket
HERren mig icke tilrakne! Dock wet jag, HER«
»anom ware äran ftrbehällen, wist, at de folf,
som näpligen mer kant, än lukten af Christo, de
hafwa i Hans l.ms begynt finna fin hälsa och fa*
lig«
F 4
~

,
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at det folk, hwilka vcovo soin wilfaraw
de far, de äro omwände til Herden och
wära sjäiaro B<stop (»Petr. 2: 25.).
Älstade lEsu wänner. Som jag altsa hic,
tils haft näden af Gud at tienä honom ibland
t)ar den
gode
och orvise,
g«
mig
böd
borr
Guoen,
för data
och jo*
ka efcer oer far som for wildc (Match. 18:
»2.) äfwen faderligen ledc mig efter sir rad
sPs, 73: 24.). HERren, som öfwertäcker mig
i sino hyddo i ondon rid och förgömer mig
hemliga i sit rjiill, han hafwer uphögt mig pa
tna Uippz (Pf. 37:5.), saat min berömelse pa
den stors dagen far blifwa, at jag l>ad« ibland Gre«
ker och Barbarer, bade ibland wisa och owisa fatt
Hans obegrundeliga nadcs ffacier utlprida.
I ewighet wil jag ligga inför min Guds fo*
tapali och prifa Hans qodhet, wiehet och nad.
lag fer hwad haa med mig gjordc hafwer;
jag tackar lwnom af alt hjerta,"mcd f«-uktan och
darrand? <Tob. 13:6.). Jag far pä denna dagen ft för minä ogon en stor och folkrik Förlam»
ling*), hwiikom jag giswen warder (Philem.
i: 22.), och. för hwilken jag pa dm stora dagen
inför dm öfwersta Herdan har at göra redo och
rakenssap. Jag känner fä til ansecndet, men im
gm til hjmai. Som HERren allma, hwilkm
ar «n domare öfwer hjertans tankar, wer hwars
och ens lilstand, fä ar min hjerteliga önffan och
bön til Gud, at jag framgent mstte finna mig
wa»

lkhet:

sa

som

*)

samma

ba af wid patz fyramsend fjÄlar, iaih

wid J773 St* {lut af 4737.
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wara stadd icke ibland owise werldenes barn,
oförstandigl köttsens rcalar och sinä lustars fftlfe*

umn ibland wist, heliqe och trogui Guds
barn och medborgare. T>ä ffulle min lefnadstid
latt och min
blifwa mig lycklig, mitt
pa
herdaward utan answar domedaa.
Fridsens Gud, som igenforc hafwer
ifran de l>od<z den stora Faraherdan,
des cwiga testamenls biod, war <£/£2Ua
lEstlm: han Zöre osiod)ä alla sidor stickelige
uri air godr rverk.
staffe uci oZ hwad
täckeligit
är,
genom
honom
lEsum Chri»
stum; bwiltom ware ara af ewighct i ewlZ«
siagare,

hec (Ebr.»?:

som

2a, 21.)!

Och,
jag, jänne wärt heliga Evangelii
betrakmnde, ärnar taqa mig tiiralle at än ytm*

ligare, under kenna war första sammanwaro, hei*
ga edsr och mig HERranom; altsa laren I, mi*
ne alsselige och önffade wanner, tilstadja, at jag
under Edert medfölie päminner mig mir ambets
warde, pligt och styldighet inför den store Gu»
dens ansigte med följande Herde«Sang:
O! goöe «Seröe, fom ctc.
Evang. Marc. 16 : v. 14.

Inaäna.
ens Evansisi,'
litratta dic ämbete
der Den faderlga förmanina,
lige Paulus gaf sin Son Timocheo

wert;

som
( 2

Sa ly»
dtn

Tim.

he«

4;

sedän han ärkäm honom för ffickelig och
wardig at wara HENranom Christo en bepröft
5-'),

F

5

wab
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wad och ostrasselig arbetare uti sanningenes ords
Utdelande.
Som de>, heliae Apostelen hade firnnu denna
mannen af HERranom Gudi meb sä myckett
nsd, sadana egenjkaper och gäfwor mrustad, at
han kunde med trogghet anfonro honom
gen om de nnfj planmade Evangelissa Församlin»
flar; som han ock gifwer- honom det lofordet, at
han hade ingtn btn sä aldcles lika med ho»
nom ril stnnes war;
war sä bepröswad,
at s«ft»»n ec barn med fadrenom, hade han
med t)ön4Ri sjcnt nti Evangclio (Phil, 2:
20, 22);
förehlNler han honom un anförda or»
den i synnerhet lwänn? hufwudstyckm af det, som
han daqeligen borde föra sig ti! sinnes, uamiigen
dels hwarml Hans ambete bestod, som war at
gu\t en i£vange\ift predikares werk, dels
ock, ps bwad sätt han borde
ambete utfö»
ra, namligen redeliga.
Wi wilje efter denna Pauli förmaning, til
w3r uphwciaelfe sä anwända narwarande heliga
Evann>''nnn, at wi, i anledning af detza ordm:
Gar ut i hela werlden och prädiker iLvanZelium 6V<vti krearurom, för denna gängen

omsor»

som

sa

samma

söreställe wär andagt
En Evangeliff Predikare.
i) Zil dest eZmffaper,
2) £tl desi göremal och
S) Zil

förmoner-

U-

9»

Afhandling.
ftbtfta Delen.

§

4c wär käre Frälsare, efter sin segerfulla
upstandelse ifrän de döda, Wille genom sin
föreganq öpna för otz wagen til himmelm,

pä mandomsens wagnar tillika taga
Gudomcliga
harlighet i fullkomlig defittinng,
fin
uppenbarade
han sig til stut, efter warc Evfä
angelii innehold, för sinä ellofwa Lärjungar i syn»
lig ssestalt. Som honom til detz Ofwersta Her«
da-amböte af Fadrenom war gifwen all magr
i.himmelen och pa jqpden (Match. 28: iB-),
meddelce han <j allenast detze sinä Apostlar,
dem han nu sande ur i hela werlöen at pre»
dika Evanyelium «Horn kreacuram, den magt,
genom och hos alla rätt kallade och förord»
nade Lärare ssulle wara yallande in til werldenes
anda, utan förde dem ock efter handen pä de wa«
gar til uplysning och helaelse, pä hwilka de kun»
de tjena alla sinä eftertradare til läros och lefwer»

och d.rmed

sa

som

nes förebild. Detze HERrans lEsu Lärjungar
woro ej straxt sullkomlige: da wär Frälsare uti
dagsens Evangelio talade med dem, fans hos dem
mycken

annu
otro och hjertans hartzher; men
scdan de uti Christi Schola, säsom Hans Larjun»
aar, hade utstuderat, och tiden kom, da de i
lerusalmi ffulle med nya tungor begynna förkunna Guds drapeliga werk uti Evangelii hemlighet,
da blefwo de beklädde med krafc af HHgdene
(Luc. 24:49.): da fingo de ock uillika nya hjenan,

hwilka

ju

mer och mer strafwade efter

at

likn»

im
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deras HERres och Mastares fullkomligaste före»
bild, hwilren kunde jtiua fram och ttorfa sinä
häftigast: fiender: fyxvilhn af cdcr (ttaffat mig
för fynö (loh. 8-46-)?
En sädan e>strasse!igh:t, dock i sit mätt, for*
drar Paulus sasom en hufwud'egenffap as alla
Evangeliffa Predikare, da han sager: En Bistop
ff af wara ostraffelig (T>t. i:?.)- Och Mi sam»
ma Capitel fordrar han af alla Guds Ords tje«
näre en forsökelsts tid pä hwilken de ffola pröf,
was, innan de tiltrada fina ämbtten/ och de bödem
ra komma sa wida, at ingcii kan
sv.ic,.). Denna ostraffeligheten grundar sig ater
namligen at
pä twänne andra
en Evangeliff Predikare finnes aga den fkickeZiFhec som fordras til amdcrsjens vozxV, genom
hwilker Christi Utamm ma upbygd warda
(Eph. 4:12.), sinne har upsat och wslja ac efter
yttersta krafcer sit ambete redeliga utratta, och sig
i alt sä sticka, at han kan (Ulla sig sjclf för
en eftersyn til goda gärningar, med oför»
lärdom och ärligher (Til. 2: 7.).
Betragtar man, Andans ämbeie tildes grund
och ändamal samt angelagenhet och answar, sa
ffönjcs nogsamt, at det fordras en Gudoms krafr,
göra ofj ffickelige och beqwame det samsom
l>ära
ma
och rätt föresta. Som Gud är den,
hwilket alt warkar i allom, och läcer Andans
gafwor Uti hwarjsm och enom dewifa ftg til
gagns (1 Cor. 12:5,7.) sa ax ock han allena den,
ti! ac föra nya
som de helid.a gör beqwämlige
3:6.). Han som
(2
amdete
Cor.
Testamentsens
senhjertades
(Luc.
trone
galnas
Bisrdc de
och i
24:

33

32.) sinnen brinnande, som gjorde de
otroZna och härdhjerrade til wardige Lvan«
gelll predlkare, han gör annu och in li! werldems anda den wardig och beqwäm at wara er
hclnadc far cil heder, -Hus>H<3rranom bru»
keligr, bercdt tl! alr godr werk ( 2 Tim. 2:
21.), som latcr sig, efter Guds wilja och ord»
l',ing, dertil btteda.
Om det ftrdras wishet til at döma andeliga saker andeZigell ( 1 Cor. 2: 14, ij.), sä bör
en Evangelist lärare, efter den nad Gud gifwic,
hafwa winlagc sig om at blifwa af en sadan wiS»
het delagtig, och säledes af barndomen hafna
iannat den Heiiga Skrifr (2 Tim. 3: 1;.),
famt kirit sig upfsda i trones ordom och en
god JLlrdorn (1 Tim. 4:6.). Som Hans ffyl«
24:

25,

dighet

och

pligt ar,

efter Christi

at

folk (Match. 28:19-), sa maste han sjelf
hafwa läldt och öfwat sig ac ranfak* Gkriftcl.»
n», hwaresi ftnnes en cutöstlig kalla til all.lar>
syn<dom, wisdom och salighet. Och, som nti
maneja*
liga Församlingen äro msnga lemmal/ af
handa stag och tilstand, barn, pnglingar och fader,
siaike och swage, förförare och sörförde :c. sa
fordras den egenffapen hos hwar Evangcliff Pre»
dikare, at han kan vått del.; sanmngcncs
01Ö ( 2 Tim. 2: 15.), samt f« holla s.g nid
der ord, som wist är och lära kan; p« det
han ma wara mägriZ ar förn;ana alla ge«
nom b<llsosa»l lardom, och öfwcrwinna de«n,
som dereniot ftga (Tlt. 1:9.).
En sadan Andans wishet och kunstap har en
Pndikan i spmmcha af »n den tm d<
lava alr

/
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hufwudmZl, som höra til sjclfwa »äfen&ct af An,
dans ärnbete. Den, fom ssall underwisa HER»
rans folk lil falighet, han maste aga kunstap orn

salighelenes wäg, hnn mäste aga wisdom och för»
stand sig fficka, at alt mät« lända Guds folk
til upbyggelse och deras sjalars (aiighet. Den,
lMilkom Christi far (Mi anförnodde, han sär icke
fty och öfwergifwa sären, da han ser ulft
xotn kornina (loh. 10: 12. ). Han maste äga
stickelighec at upsöka och leda til våtta oe »ilfa*
fardighet at med saktmodighec
rande,
rhem,
sein emotstä (2 Tim. 2:25.). Den,
ftrasfa
ac
ar satt regera Guds Förfamling, hwll«ken han hafwer förwarfwat med stt bUb
<Ap. G.^0:28.), han mäste wara beqwam och
stickelig ac upinuntra, at truga och tilhalla £lm*
sti färahjord, at med en Christelig lydakiighet holla sig til wones ordom och en helig wandel. De,
af den himmelste Husbonden äro satte til Dr«
tegardsmastare i Hans wingard, de mäste äga ffic*
kelighet at kanna och urstilja goda tran ifran d<
vnda, at ympa och afstympa, at inlata och ut<
(lina. De, fom ffola herbergera Christi wanner
och efterföljare, hwilka merendels af werlden blift
synden förffräckce, af satan anfäk»
wa
tade, de maste wara beqwame at trösta och wederqwacka, at fägna och uphjelpa. Si, detze äro
gäfwor, som endast fas af ljustns Fader (lac.
1: 17.): de aro känncmarken af Christi Lariun»
gar och tjenare: de aro egenffaper, som göra
Evangeliste Predikare ffickelige lil ambeesens werk:
de aro pröfwestenar, pa hwilka de ssola pröfwas
och forsökas, innan de fa ärkännas för ostrafs
felige (1 Tim- 3:10. )•
Mm

sa

samc

som

som
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som

beqwämligheten och stickc!igh««n
Men,
til Andans ämbeie ej gör tilfyllest, oin man e)
i aarningen
lägger handen wid, at den
och waiket med id och fiit anwända, sä har jag
nami en annan HUfwuv egenffap/ som bbt finnas
hos hwar Evangeliss Predikare, namligen, ai r)cw
har upsat och -.rilja, lil at efter Guds witja och
kallelle tiltrada sit ambete,
måtia da fam*
ma sä, at han kan sialla sig s)els> i Gude kanne»
dom och kärlek samt et heligt lefwerne, til eftersyn.
Han mäste ej allenast hafwa lätit bereda sig til
el helgadt fat, utan ock upwäkr Guds
som i hvnom åt (2§im. i:a.): ej allenast wa<
ra ffickelig gjord, utan ock afbida tiden, da ord»
ningens HErre wil öpna honom dören in i, fä<
den ratt-trogna Kyrkan för
rahustt: at han
en ren lungfru ( 2 Cor. 11: 2.), den han icke
har ac lösa ur egennynige förmyndares ellcr oför»
ffamde kopplares händer för en horepenning, ,i ändamal at mcd henne sialla fin vrena lystnad ef«r jordifft nöje och strgängeliga wallust til ftids;
uian har til omwärdnad at undfa utaf den hiin»
meissä Fadren, i andamäl at beholla henne obe*
smittad, samt jty henne Christo deh fjd!a»bru&«
pumme ren och obeflackad. En Evangelist Pre»

samma

san»:

anser

dikare har bade först och sist icke at söka sit eget,
u;an hwad Christo lEsu tilhörer. En rm af<
sigt i alt görande och företagande ar en Christi
tjenares prvdnad och arestycke, som
han bör äl«
sta och wardera högre, än alt hwad werlden taU
lar stort och höar. Och en försigtia enfaldiahet,
lil arnsende af Christi rikes förkofring, ar en Hirn»
meljk telning, som uprinner hos dem, hwilka aw
in»
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sanna

inympade i det
wintradet Chrisio, och kan
ej annat, au bara rika och ywniga frukler. En
Chrijti tjenare» andamal är ej mindre at rikta
sin egen själ, än sinä ähörares, ej mera at wisa
sinä anförtrodda wägen til salighelen, an at sjelf
lrada t sin Fralsares fotspor genoni e: heligt, men»
löst och ostyldigt lcfwcrne, ehwad namn och tit?
lar werlden., efter sin gamla wana, gifwer ho>
kömmit mel) lEsu i he»
nom och dem alla,
lig bckantffap, och bjuda lil at holla sig obc*
werldene.
smiltade a\ tjenare
äligger, at fsda Christi hjord
Christi
(loh. 21: 16. i P«t. 5:2.). De fa altsa icke
wara försummelige legoherdar,
föda sig
sjelfwa ( Ezech. 34' 2.) och dermed försumma
at siöia hjorden. Et enda far, en enda mannu
sto-själ bör wara dyrt aktad för deras ögon och
dyrare, an all deras egen jordista walfard. Aft
sigten at winna sjalar til Gud och saligheten bör
ga och gaila framsör alla afsigter, ehwad namn
de mä hafwa och ehwad de ma päsyfta. Hwil»
ket til at arholla, maste afbidas nad af högden,
och tildes liefordrande fordras alla de öfrige e»
gensiaper,/ 'som göra en Evangelist Prediknre i
des åmbm ostraffelig.
Har fordras idoghet i bönen, som mä kallas
det enda högstnödiga iambelsstölden ochdenför»
namsta prydelse i war
ffrud. Skicke»
lighet, lardom, rtit, arbete och wako umn bönen,

sum

som

hufwud. Den som wil
af Gudi, räder Ia«
nsgon behöfwer wis»
doni/ >a behöfwes hon wlst i fanning hos en Chr>«

ar

som en niannista

hafwa

utan

wisdom han bedje
cob (lac. 1:5.). Men om

sti
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sti tjenare,

som ma, sa framt

witzerligen, beoja altid

iät fovtvottae

(

Luc.

han wil ffassa frllki,
och
och

ijj:

utan amwando

i.).

Har fordras tolamod undcr alla de besivarlig-

som

Christi ijenare pakomma. En EvanÖ<lijJ Predikare far icke wania sig båttu lpcka,
ån den öfwersta Faraherdcn hade i werlden. Han
heter,

maste tola, om han af werldenes barn lider

rnot*

gensagelfe: Han maste cola om han dlir
« mal, dit alla mordetungor
blifwa stalde: hatt
maste cola werldenes hor, wania sig wid al lwa
och fördraga de onda (2 Tim. 2: 24.), at bemöm
hwar mau, jamwal sinä owanner med ftgtmodighet:
tola, om all oordning ej aar sa lätt m ställa til våt*
ta, samr sörbida tiden, som ordningens HERre har
allena i sin hand at siyra och förese.
Har fordras waksamhet och nit, at han har
«3t pl sig sielf och pä ailan hjorden (Ap.G.
20: 23.). Wakande at ej nlfwar, so.m 'dageligen
upkomma, fä tilfälle at siingra Christi farahjord:
wakande, at ej ogräs upwäxer ibland Församlim
B«ns spada piantor: waka»de at afböja all förar»
gclst, mitzdruk och oredor, som kunna förtaga de
Christnas ordning och ffickelighet. Hans nit om
Gud stal öfwerwinna alt manniffo-tycke, fruktatt
och afsigt, dä han star pa sin Guds wakt. Jet
raels Propherer fa icke wara lika räfwar i ök,
nene, utan cräda fram fsr Zapet och göra
sig til ett mur cmttinQ Israels hus, och
sta frimodeligen i striden p« HiLßrans dag
(Ezech. ,g: 4,;. )> da synden stal straffas och de
ogudaktigas wasende dem för ögonen
Hatt
G
stal
Högströms ili)l, Lal.
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ffal med Guds

ses nirälltan

nir

sta synden emot.

Guds t)u<

sial fräta holwm, vch Christi

tåtUi twis?lH (2Cor. »i: 2. 5:14. 10H.2: 17.)
hindra och förebyghonom dercil, hliru han mäsyndenes
ga, at Guds stad igenom
och si»»dares
tilwäxt ej ma blifwa en röfwarekula. Med ec
heligt nic och Andans frimodighet, dock tillika med
hjerrans frimodiZher (2 Tim. 2: 25.) stal han
igenstoppa munnen pä dem, som lära der
inret doger (£it. 1:11.), hwarigenom HER'
rans menighec kan blifwa l läro och lefwerne

förwarrad.
Har fordras,

med et ord, en ostraffelig wan>
del; och alla Christeliga dygder, som pryda en
Christen, de kunna «j annat, an pryda det am»
(2 Cor. 3:
bete, som ränfardighet
9). Christi tjenare sta som pä en Theacer och
siadeplats. Pa dem, deras lefwerne och wandel
aro allas ögon upmarksamme. Som de med en
offickelig omgangelse myckec ondt och ffadeligit
kunna ästadkomma; sa hafwa de basta tilfallet
at, som Christus sjelf gjorde, upbygga HER<
rans menighet ej mindre med et godt erempel
och et heligt lefwerne, an med ord och förestallningar. Derigenom kan dec ffe, at ock de, som
icke tro pä order, kunna af andras heliga om»
gängelse uran ord blifrra wundne { 1 Pet.
3: 1.) Som det altsa tilkommer hwar och en
Evanqelist Predikare at kunna saga med Pau»
lo: Mine bröder, warcr mine efterföljare,
säjom ock jag Cbristi (1 Cor. tv. 1); Sä är
den Christi tjenare lycklig och rattsinnig, som med
en trygg sinnes öfwertygelse och et godt samwecs

ZS

witneSbörd kan saga med samma Apostel: Föl»
jee miZ, käre dröder, och ser parhem, som
sä wandra, som jf os; för en efterdömelse

hasiven

(Phil. 3: 17.).
Uti dcN

Andra Delen
Af wsr belrakc«lse sade jag at wl ffutle f>
restalla war andakc en Evangelist Predikare til
t

detz göremal. SDetta är

af sjelftva narnnet uppon»
wida de talla* Evangeliste Predlkare,
«Uer Evangellster.' hwilket vrd, ehuru det til
narnnet hörer egenteligen dem til, soM i första §6c*
samlingen woro Apostlarilas redstap och sändniw
gebud wid Församlingarnas upbyggelst och styrs
stl, dock i sjeifwa gärningen och hufmudbeniarkel»
kommer däde Apostlarna sjelfwe til, efter watt
Evangelii innehold (v. ,;.), och jamwal alloM
dem, som efter beraS tid in til werldenes ända
stoia upbygga och wid magi holla Christi Försam«
ling pä den grund,
af Apostlarna lagd war,
samt genom Evangelii predikande och Guds na«
dehafwors utdelande dlir fullkotnnav. Apostelett
Paulus fager (Gal. i: 16.) sig wara kallad det*
til, at han stulle Zenom LvanZelium förkum
na honom c Guds Son). £>m Apostlarna i
gemen bttänas/ at de hölio hwar dag uppä
Utan aterwändo at låvct och prädika Evan-»
gelium orn Lhrisio, uti tcmpler och iaU
hus (Ap. G. 5: 43-). Harmed efterkommo bt
war Fralsares befallning uci dagsens heliga Evan<
gelio: Gar ut i hela werldena och prediker
lLvangelium aUom tveatuvonu Som ntl
an,
G »
darc,

sa

sen

som

,oo

innehölt laran om sMdaförlatelsen q«*
Christum,
nom
och följakcesigm den rältfärdighes,
som kommer af trone och för Gudi allena gaK
lev, sa kallas detta ämdete Hy* Testamemsens
angelium

(2<£cr.
amdere, som r<ltcfHrdig'>er
z:6.), k- Och, emedan Apostlarnas göremai ej
war ankilligt ifran deras efterträdarcs, sä wida
pä enahanda
ändamalet är en saligh«,
-biic tilbuden;
genom
medel
allom
och
enahanda
anda
at
in
til
nwldeneS
trogne
Laran
fölm,
sä
ej aUenast böra kallas Eoang.'liste Predikare, umn
ock at deras göremal ar til at predika Evangeli»

som

san

um i det upsar, at alc folk ms blifwa af den mu
färdighet/ som för Gudi gäller, delakcige.
Som nu Evanqelii Pr:dikan ar raua Lar>,v
res Hufwud-aöremal, sa fordrar
och sjelfwa Nadens bessaffenhet, at de tilllka cj
förfumma, at underräita Christi memghet om wp*
len, hwarigenom en männissä kan blifwa til
Guds nades undfsenbe, ffickelig, Nu ar Gnds
ordning denna,, at manniffan genom en san båu
tring och omwandflse ssa! lam dereda sig til na<
denS anammande. Fördenfful aligger det Evangeliffe Predikare afwen, at, efcer deras Fralsares
erempel, i sin ordning predika Guds laa, hwarigenom synden, soin ffal förlatas, blir kand, och
hwarigenom Evangelium leder syndaren til Chri«
den rattfardighet, som fattai- En
ftum at
En lakares göremäl ar at hela den fjuka. Men
om han wil roimia Nt andama!, fordras ej sal>
lan, at han med starpa medicamenter bereder
den sinka til de lindrigares ätnjutande. Dm
barmhrnige Samariten gZr oljo i saren, e«
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dec de mäne helas.
Men han maste ock gjuea
win in, forn ffulle de samma rena och friste hol»
la. Altsä hafwa trogne larare ar igenom Evan»
gelium predika frid och försoning, utan at fä
förtiga (atm, huru friden kan arhollas, samt de
lefnads plikrcr, mcd hwilka de benädade hafwa
at uransa fin trohet emot Gud och Försonaren

lEsinn.

Om Evangelijke

sörkunna

samma

sa

rad

Predikares

göremäl ar fä*

naden, ac alt solk ma bliswa af den
delaktige och i den samma beständande;

maste han widäre wem at förcdraga Guds
och ordning med dem, som en gäng anam-

mat naden, at de matte

nsoen,

blifwa i

waxa, samt i alla

trone

frugter

faste, i

förkoft
Har blifwa nu äter sä
manga goremal, som äcffilnaden ar emellan de
mangahanda lemmar, som bekanna sig lil Chri»
sti menighet. Guds Församling har pä jorden
liknas ej fallan wid en färahjord, hwarest aro
staike och swage, sjuke och hele, wilde och ta*
me, k. Men Israels herdar och Evangeliffe
Predikare tilkommer, at, under den öfwerste Her«
ras och rike blifwa.

trones,

dans efterfölgd, npsöka der barrcappade, U
dcc förwildra, förbinda det sar>
gade, starka der swaga, hwad fecc och starkt
är bewara, och säledes stöta dem alla,
de becarfwat (Ezech. 34: 16). De hafwa först
at upsoka det borttappade,
hwarmed förstas
fadana s,alar,
antingcn ej annu hunnit kom<
ma i Guds och lEsu Christi gemenstap, eller
<om wäl e„ gäng kömmit, men ffildt sig ifrän

Zenhämca

som

som

hiorden.

Detza hafwa

trogne

G 3

Predikare

at up»

söka,

II) 2

stka, hmilktt ster, da de förekomma dem med ss«
na arhindringar och upwackelser, stalla dem d<«
ras tilstand före, at de maae fä öpna ögon, och.
cil ljustt, ocd U
omrvändas ifrän
fran sata n s rnagt ci! Gud sAp, G- 36: :8.)l
unver försakran, at naden i Chnsto ar allom
tillmden och stär allom öppen, fom sana det upsst,
at wilja sig nl Gud omwända och jalige blifwa.
Evangeliffe herdar hafwa at igenhämta det
förwildra. De bafwa at med hcrdastafwen ej
all«nast holla Christi farahiord tilsammans under
umn i synnerhet hafwa
« hufwud och förswar,
uppä
öqa
dem, som de mar§
upstgt och wakande
wilja
afwika ifran Guds
ka med upfötelfga synder
ords bod och wäg in upps galna wäaar och flto»
deliga stigar. Detza maste d« igenbamea, warna
och upmmnra til at ej öfwergifwa sin
utan wandra pa en wäg, nmta enahanda bet,
holla sig til et fZrahus och saledes i namn och
werk, med hima och mun, i läro och lefwerne
holla na til den öfwersta färaherden och wära sja«
lqrs Biffop endragtetiga.

Widare siola de färbinda det saryade,

ster, dä de med Evangelii hugneliga lära
inqjuta Guds nädes olia i wndasaren och med
Cbristi rattfardighets mantel förbinda de strimor,
fom af samwems ssarpa Diamant och med jarm
styl blifwit i botfardiqa fyndares himan »ngraft
ne och ffrefne: At sadana särade, förl>räkade och
af syndenes gift fargade famweten mäcie fä ftn«
dernas förlätelse, och lott ibland dem, som
helgade äro Zenam rron» til (hristUW,
(Ap. G- «6l,«).

ioj

De siola stärka de swaga, som ffer, dä
t»e tilse, at de swage och anfaktade ej blifwa i

deras swaghet öfwergifne, eller de klenmodige,
hos hwilka det andeliga lifwet annu är swagt,
som hafwa at kampa emot otron och deras hjertas liamrliga härdhet och kallsinnighet i bönen,
Guds ords andaktissa hörande och anwän»
dandc, ej mage i deras blödighet och sinnes oro
förwardslösas elier hjelp<och tröstlö,'e lemnas.- samt
dä de kunna til upbyggelse och de swagas styr<
ka buQhvalct dem, forn i allahanda bedröft
welse (2Cor. i:4.), i siukdom, i fattigdom, i
hwarjchanda andelig och lekamlig nöd stadde äro.
Andteligen tilkommer alla Evangeliffe Predi»
kare, at ben-ara h«ad fetc och starkr är.
i föriröstan pä sig sjelf»
Härmeb förstäs de,
raka
wa
i formatenhet och andelig högfard, tro
sig wara starke, andock de äro swage: tubilla sig
wara rike, och hafwa nog och behöfwa in*
ter, andock de aro elände, och jämmerliss?,
och fattiFe, ock blinde, ocd nakote (Upp.
B. 3: 17.) Ifran en sadan förmätenhet och in*
bildnina hafwa Evangeliffe Predikare desie fe«
och starke ac bewara, at nederjlä deras högmo»
diga tankar och förma dem at arkanna sig för
fanige benadave syndare, samt endast läta nsden, men lj deras egen förmcnta starkhet, wara
waldig öfwer och un sig, sä framt de wilia at
deras walfard,
bör wara den öfwersta Her»
den allena undergiswen, ffal blifwa befordrad och
de försatte i det himmelffa wäsendet timeligen och
ewinnerligen.

samc

som

som

Detta hem,

at

stöea dem alla,
G 4

de
som de»

?»4

Och de Larare. som i detze mäl,
mangfaldiaa andra pliFter och omsorZcr
sig ucsprida och pnra, genom Gnds Andas bi*
stand redeliaa sir ambete utralta, de hafwa at
hugna sig af de förmoner, som af den gode Gu»
den alla sanna Evangeliffe Predikare aro förund»
ze, och dem wi nu un den

hwilka i

Tredje Delen
betragtelse
wär
i öfwerwagande.
«f
At bara namn af en Evangeliff Predikare
har i alla tider warit för werlfccti pch Chnsti'fi«
ender en ringa sak- De, som haca HErren, knn<
na ej annat, an haca rjenaren. De, som föraktade lEluin, de förakcade ock Hans witnen. De
foiu försnmmade Konungens kallelle, at komma
til bröllops, de togo ock fatc p« Hans rjena»
re, bädde och dräpo dem (Match. 22: 6). Sä>
dant ar ej underligic: War Frälfares ord aro

sanue:
ock

sa

de forfölgr mig,
de
ord,
j'
de
min
eder;
förfo
hafwa
hollit
sa warda de ock hollande eder (loh. 15: 20).
Som weriden wisar dermed, at hon icke kanncr
Gud, fä wisa deremot Christi tjenare, at de om
werldenes gunst och förrroende ej aro mone och
angelagne. De hafwa privilegier
werlden ie*

som

utaf. De hafwa förmoner större, harli»
gare och waragtigare, an werlden, och som alla
menlöshctens befpoitare och fanningens fiender i
ej stola wara magtige at ifran dem ta»
ga. Förmoner hafwa de

ke

wet

Först i tiden. De besynnerliga amitlar, med
hwllka HErun Gud i su hel. ord har behagat
he<

ioj

hedra sinä

päminna 08 ej allenast
ffyldighet,
deras ambets
utan ock om deras am«
beces HZga warde, Guds faderliga omwardnad
om dem, samt deraf flytande själa^fagnad, hug»
nad och sakerhet. Nar t>e kallas EvanZeliste
predikare eller Guds nädes boddärare, Guds
ords förkunnare, Församlingens predikam
ter,och sändningebod i Christi stad (Ap.G.
lrogna tzcnare,

lB. v. 20.), sä matte de hafwa
6:4. 2
orsak, at päminna sig den ara och wärde, dem
ar ffankt fram för werldcnes barn, som holla
för de»l största lycka och förmon, at fä förkunna
männistö ord, at fa beboda frid emellan jordiffa
Konungar, eller fä wara mäqtige Potenmrers
Ministrer och sändningebod. När trocrne Lärare
fa kallas (Snbo medyjelpare, och blifwil war«
dige, ac fsra nya Testamentstns åmbm,
som räccfärdigher predikar (2 Cor. 3:. 6.),
sanit wara stasfare ril Guds hemllZher (iCor.
4- *•); sä kunna de holla för en ringa ring,
ar blifwa fcdroöe af werlden och hacade af den

himmeissäHusbondens rjenstefolk

(Luc. 12:42.),
likwäl
hwaröfwer de
aro satte. Deras ambete
har klarhet, mer an det,
i stenar iltgraft
wit war, mer an jordiffa sändningei,ods,
icke hafwa sjalars walfard til andamal, icke ar
förkunna en andelig och ewig frid, ucan blotc
hwad jordene tilhörer, icke altid med, utan ofta
emot Guds wilja, ordning och walbehag. De»
ras smben har kraft, som werkar HLrrans
werk si Cor. i(S; 10.) genom och mcd dem, eft
m wart Evangelii innehold. Det ämbete har
myndighet, större an werldcnes darn wilja m t,
G 5
Ussk

som

som
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under Christi farahjords anforande och Guds
dyrköpta Församlings regcrande (2lp. (£), 20:
28.) Det har sakcrhet moc werldenes trug, ja
at de under werldenes största hamnde och för»
följande kunna wara ägare af en himmeli? ro och
sakcrhet i ftna hjertan samc i ivar Guds gar>
dar grönstas (Pf, 92: »4.), ändock ondssan stul»
le göra deras werld til en taredal. Den Hirn*
melste Fadren har aldrig lolt och warder aldrig
tolandes, at Hans troqne tjenare blifwa lemnade
tröstlöse, eller deras plägare och förföljare olönte.
Deruppa hafwe wi utaf Guds heliqa ord, af
alla tiders Historier, ja af dageliga förfarenheten
et

öfwerfiöd af försakrande löften,

er>

empel.

Nar Guds Ords tjenare warda kaNade ai*
betavi i order och lärdomen (i§irn. s: 17.■)/■
få uiwises deras förmon fram för werlden,
arbetar i fäfängliqheten, i synden, ja ofta i djef>
wulens wälk. War Fralsare sjelf kallar dem
arbelare i HERRrans \åb (Match. 9: 38.)
Som en äkermnn aldrig har huglieligare ardtte,
an dä han far syssa med sadens utsäende och ffö»
tande; alcsä kan en Christen ej hafwa fagnesamare göremal än da han far tjena i HERrans plam
teringsgärd. Det fann den helige David, der<
i dino hu«
före sade han: salige aro de,
ba: en dag uci cina gärdar åt bärrre, än
eljest rufende: jag wil h<i!re wakca dörena
mi mine Gnds l?uft, än länge bo uti de
hyddom (Ps. 84-' 5, "J
med de heliga nju«
I anseende til gemenssapen msnga
harliga och
lärare
i
tiden
trogne
hac
ta

som

se

som

sali'

'O7

som

är at ärfa«
saliga förmoner. Den hugnad,
at ordec
dem,
werkar
med
ra det HERren
framaäng,
Christi rike mdlir stadfäst ock har
widgas och ondstan undertrvckcs, ar stor hos aU
fom
la troqna, men i synnerhec hos
voåU
rnytfctt
rvarda
med
se
sig
derigenom
fs
signelse beptvdde lPs. 84:?-) Iu mera djeft
wulens rike förffinqras, ju större lydnad far
Guds ord ock ju större fagnad förorsakas hos
des lärare. Som dct ar et sakert kannemärke af
et djefwulens barn och den snndiaa werldcn, at
Man föraktar och förföljer Guds sandning.'bod
(Ap. G-?: 52.), sa ar det ec kanmmarke af de
helige, at de aro sinä lärare lydige och följa
dem, ( Edr. 13: 17. ) ac de hella dem hcder
warde ( 1 T>m. 5: 17) at de bedj« Gud för
dem <Rom. 15:30), at de dela ale godr med
dem (Gal. 6.- 6.). Som den helige Paulus rn&
ste wara et widunder werldene ( 1 Cor. 4: 9/

och förakrad, blifwa
hädd,
förfö!gd,
safom werldenes
banuad,
alskrap, hwars mans a'hugg, namligen U
bland de oaudaknga; sa blef han deremot
troqne Galam anammad sasom en Guds Hn>
Ze!; ja sasom Cbristus lEsus. Om der hawarit, bade de Nna ögon litta»
de
gifwit
honom. Sädant öde hafwa
oit och
ock alla trogna lärare i werldcn: Af Guds wan»
ner alffade, af Guds fiendcr Kaeade: af de trog»
na hedrade, af de otroWa förakmde- ai Guds
barn befordrade, af djefwulens barn förfölgde.
Christi regel star fast i ewighct, af detta inne*
10, ,2, 17.), faxjej

hold: hwilken eder hörer/ han hsrer

,nig;

och
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och den eder foratcar, han föraktar mig
(Luc. 10: 16.) Lofwad ware HERrcn,
le»
der dem saliaen har i werlden, och efcer sit heli<
ga räd, som sinnas i Hans gZrdar. Om de
blifwa wid lifftns ord och utrana in til andan
sit ämbe« redcliga,
hafwa de en harlighet hos

som

sa

Gudi förwarad.

Fsr der andra efter döden, da den öfwer»
ste Herden uppenbar warder, och de siola
undfa härlighetens orvanlkeliga Rrono (i.
P«. 5: 4.) Om HERrans t,enare blifwa i wevl,
den illa belöme, sa ffola de i himmeten undfa en
nadelön, som ingen ffal kuuna dem ifran caga.
Har förstutne, der uptagne: har förakiade der
ti! heder upsane: har holdne för ursinnige och
deras ändalykt för en st «m, men der räknas
de iblaud Guös barn och derao arfwedel
ibland de hclige (Wish. B. j:4, 5.)
Har
föraktade lampor (loh. 12: 5. ), der ffinande
ljus, dä lärarena
!ysa fiftn» himme,
lens stm, och de, (om mänga underwisa
til räctfärdigher,
(Dan. »2: 3.)

sidoin

stjernor i cwigher

Ärhindring.
Mine alffade wänner. Tlden tilläcer icke at
för dmna gängen widare sullfölja wär betragtelst. Dm man ej hunnit anföra alt, som wid
et sa rikt och angelaget amne kunde andragas,
ss förmodar jag dock sa mycket i Christelig enfaloighet wara sagdt, at wi a bagge sidor lara
fa nägot at tanka uppa, och som kan tjena otz
nl ärhindran, lardom

och

upbyggelft.

Som jag
.(Tulle
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ffrymta in för HERrranom, om jag wille
at alla,
bara namn af larare, i
sjelfwa gerningen gjorde en Evangelist Predikarcs
wärk och utrattade sit ambete rcdeliga; sä ffulie
jag cj mindre försynda mig emot sannmgen, om
jag wille medgifwa, dcc alla, som mena sig wa»
ra lydige far och ahörare, sin pligt och ff»)l)iZ«
het emot sinä Larare pätanka samt redeliga efcer<
koiuma. Ty,
förfarenheten gifwii tilkännch
at man idland H'?rdar sunnit lessoherdar: i*
bland Fäder, Zitftomåfunt ( l Cor. 4: 15.):
idland
predikarc, Baalo präpropherer,
tyftc och lare hunst>:r: ioland
dar (Esa. 56:10.): idland wäktar?, ulfwKr:
idland mänmstors fiffarc, B'.lamc> prophe>
ter (2Pet- 2 15.): idland ledare, forsörare
(Esa.
idland Sjalasörjare, Sialemördau, k. sa har man idland ahör«re sunnit för»
smädare: idland Guds ords gärare, löfe be»
spottare: idland lydige far, stinkande getter:
idland manna medborgare, sicnder til Chri«
sti kore»: idland Guds akallare, förakcare:
idland HERrans tildedjare, härdnackade och
oomstorne i hjertac och öron: idland Guds
barn, ojefwuls barn, fulle med alc bedra»
geri, och med alla list, fiender ti! Guds Ord,
HErrans tjenare och alt der rattfärdint är
(Ap- G. 7- *».),
Mine Ehristne! som Guds ord aro i ewighet
sanne, sä hafwe wi och wart syndiga land icke
lange seSan fätt smaka och ata frukten af wara
gärningar. Om Guds ords och des tjenares för'
akt har alla tider raavit et förebod til landers och

ssulle

som

pastä/

som

:

no
undergäng, hwartil man bade af den hcliga
Skrift och förfarenheten kunde anföra orakneliga
prof af exempelj fa hafwe wi ej stvarc före at
ucrakua orfaken, hwarföre wara högiidsdagar
funnits föl-wandlade i forg och wara rvisor i
LlOgograr ( Amos. 8' 10.): Hwarföre twister och
twadrägter til wär egen ödelaggclse ibland otz up«
kömmit: hwarföre ondjkan, försmadelsen emot
Gud, otukten och gudlösheten blifwlt en förnam
och loftiq landvfed: hw»rföre wi i stallec för läd
fatt upstära agnar, tistlar och törnen: hwarföre
wi flycr när ingen jagac osi: hwarföre wi
wändt wara egna fwärd och wapen emor o§ sjelft
wa: hwarföre wara fasta Sräder warit som
mogen fikon; dä Man \ia*
fikonarräd med de
t&t dem fttlla
honom i munnen, som
dem äta wil l Nahum. 3: 12.): hwarföre wara
lilssygter warit sasom sönderbrurna rorstafwar;
da man stöööe sig wid dem, genomstungo de
handena (Esa. 36: 6.). 0. w.
Atankan af dma och andra sadana den Gu«
domeliga raccfärdiaheteiles oomstö:eliZa prof ffal
ej allenast tjena otz til arkänsta af war förra 0*
bttänkfamhel, man ock til upmuntting ai hädaw
«ftcr wisligare omgä med Guds Ord och de na<
Lesffatter wär gode Gud at osi derutinnan utde<
lar. Emedan wi roerc och tro, at Guds godhet
<j öfwergifwer ojj la fnarc wi bryte; fa fä wi,
gsnom warl egtt erempel, wörda Hans Fadcrli<
ga barmhertichet, som föinyar wart hopp om
hugneligare tlder, sä lange han ej aldeles tager
sic ords l>us ifran otz, ulan, efter fin nädiga
stickelse la«r det samina xmt och oförfalstadl
ibland

folks

s.

m

och predikas. Hans försyn bör
tiilkrifwas, at han pa otz fullbordar jit nädiga
löfte om des bibchollelft. Dä wi,efter wär Fräl»
Herre, at yan
sares förmamng, dedja säöenes
sänder arderare i sin fåb (Manh, 9: 38 ), sä
ar ingen twiswel, at han ju gifwer otz Her«
dar efter sit hjerra, 0e oh jöda stola med
lärdom och wishet (ler. 3:15.).- och wil be>
ställa wäkrare uppa tina «nurar, o! leru>
salem, de som icke ciga stola hwarken, Öag
eller natt ( Esa. 62:6.).
Huru wida I, mine alffelige ahörare, i det»
ta mal eder walfard eftersökt och Guds ordning
cfterfölgt, derom lara edra egna hjertan med eder bäst witna och intyga. För min del arkan»
ner jag af hjertats grund min Glids godhet,
strunt mig at sa tjena HERrans menighet, eft
«r det pund och de gäfwors mäti, som han sjelf
mig tlldelt och gifwit. At jag öfwer min xoån*
tan blifwit til denna Församlingen befordrad, dcc
tilffrifwer jag blotc och allenast min Guds alwi<
sa försyn, som bewekt och styrt min nadige Konungs och Ofwerhtts hjeria dertil, at jag emoc
min förmodan blifwit förordnad lil waktare för
en Församling, den jag icke kande, och der jag
ej ens warit sedd. Israels Gud upfylle alt war
Konungs begar, önffan och anflag, samt hugne
Des hjerca, efter Des upfär, at igenom denna
befordring söka GudS äras förkofring, »amt des
wärda Församlings hugnad, tilwaxt och upbyg»
gelse. Israels lakare styrke Honom i des höga
älder och under Hans Majestats ån warande fjufc**
liga tilstand. Guds hand laZge annu lof ach
lbland

ofj laras

som

pr?'
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prydelse uppa Honom (Ps. 21: 5.), at under
regering bärgen annu ma ftambåia frid
idland folker och

Hans

(P5.72:z,).

HERren besegle fina wärda Församlingars
hopp un Swea-Rikes utkorade och hyllade Arft
furstc! Himmelens Gud bideholle Hans hjena
n»D rätt och rätcwifa ewinuerliga at Han må
behalla det clända foltec och Christi förtryckca
Församling wid ratt, hjeipa de f«rriga och
fovtvyda de forsmadare. At i Hans tid ma
Oen räccfardige blomstras, och stor frid,
til des månm i&z mcr at ( Ps. 42: 4, 7. ).
Han gifwe Honom et langt lif: Hans dagar wa«
re sasom Solens: Hans hus warde walsignadt:
Hans Sad förmerad, och Hans nam n räcke
inril efterkommanderne O. 17.).
Guds nad och frid föröke sig mcd och mi ai*
la denna Mia anförtrodda Församlings wärda
lemmar och ahörare. Guds ewiga karlek om»
warfwe dina fäoer och barn, dina Lärare, ,lemmar och ahörare, du kara
wid nm blod
förbundna Skellefta Församling. Guds Ande
öpne och regere min samt minä ttogna Medbröders hjerm och mun,
för dig HERrans dy«
ra Ord ffola lara och förkunnua. Af denna stol
rngange eld, kraft och anda, som röre, wande
och regere alla ahörares hjertan efter hwars och
ens tilstand til en brinnande Guds och lEsil
Christi kannedom och karlek. Ach! at af allas
dcras namn, som i denna KyrkoMatrikel l,!ifwa
upceknade, ej ei enda matte saknas, dä böckerna
stola uplälas, efter hwitka de helige uti det ewi»
,

samc

som

lifwet stola inflytlas. Allas dcras fpirt>ev «av*
za EajiaDe
l haiiens fjup til cwig cld, t)iuiU'om
d«
syildcvlias f&itfUcije !>llfwcr af ojj i
jio.D
lilsagd och förkunnad. Beras själar roarie mcd
Zlucans scyvka, halso och kraft, lif och salighct
upchlds/ ja til ei ewigc lif upiagne, som \v\o
dma HERrans Allare warda begäinde frn
sares oöd» amiluiclft. Ewiga tåvliV. war iFrai»
näö
barmherlighct,
tro
i
mcd
och
och rattsalditzhel

nila dem, hwilka genom dma tjenate* jönacc«
ning warda förenade mcd ec band, som mmm
ker Den högtsalige strwingw cmellan dig och förEwiga ljus! uplys Deras grifter cch
upwack i sinom tid til et ewigc lif alla de f top*
par, soin har warda öfwcranlwarDade bfras chd,
der jorDene, at i dch ssöte til domcdag förcharas.

3Uttlckdige Gud och Fader i Bin n&m hand
legcre min anda, mnga, hog och sinne, ac in,
gen af dem, du mig gifwit hafwer, m&te cicnorn
min försnmmelfe blifroa boriiappaD: at ingen sjal
mam af lnig blifwa förwardslösad, cller nägons
biod pä Den store dagen krafd ur min fattiga jjanD.
At denna min hjerteliga önffan och bön nl
Gud matle blifwa upfyld, äterstär, '« jaa :il
tfut anföriror eDer, mine alsteligc ähörare fawt
och synnerligen, narwarande och fränwarande,
under Guds sirbarmande nädes hand, föruta,,
hwilken min yenst, »rnit nit, min aboga, min
wako och omsorg ar och blir u ringa wärk oli)
«t blott intet- Kommer mine älj?eliaaste
wänner,
nug iii hjelp mcd cdra söldöner: Kommer mtt>
mani rad och dad, mcd «der karlek och förtto>
£'
isille
s' n. i
m 1
Hc>gströmZ
Lal,
Atst.
*,

r»4
«nde. Kommer med trogne och upmärksamme
himan, I helige Guds bar» och wanner, at
wi mäge förena warc hjertas degär inför wärs
lEsu Chrtsti Gud, hällighercnes
Fadcr, at han wille Zifwa og wisdcmsens
ocy
«nda til sin
17.) Eder som ar cjifoit wera och för*
(
stä Guos rikes hemligher, tilkommer, at med mig
i enom anda kampa uti Evangelii tro. Warcr
frukcsamme i alla goda gerningar: lacer edert ljus
lysa för manniffom genom en brinnande karlck
til Gud och Hans ord: sa ffolen I fa höra och
förnimma, at HERren åt god: «r Hans
näo warar ewinnerllga, och Hans sannlNl
ifvÅn siagce ril sickgce ( Ps. 100; 5 ).
Kommer I, som bedröfwade ären: I
af diefwulen blifwcn anfäktade, af svnhen for*
ffräckte,
roerben sörsölgde: aniörtron eder
Gudi, och uptacker för edra Larare hwad eder
aliggger. Med lEsu hjelp ffolen I as lifsens ord
biifwa mattade ach finna ro, lröst och styrka för
edra bekomrade fjalar.
Kommer I wankelmodige Christne: I, lom
hallen pa bagge sidor: fatter med öroncn
biubtt eder bortlagga alt utwär»
rans ord,
tls ffen «ch ffrymmi, samt tjena honom med s>al,
hjerra, mun och atbörder uprikleliga, Lefwan»
des Guds Ord Eal wara kraftigt at omstöpa e«
dra sinnen och ffapa uti eder rena hjertan, ofoc*
falssadt stnneslaa, samt en ny, witz och til bestam
digheten bögd anda.
Kommer ock hit, I sörbärdade syndare: I,
wandren i fullt lopp pa jördarfwelsens wag
til
»:

som

as

som

som
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■

til det ewiga mörkret. Ack! stadnen «ti edart
syndalopp. Har ar lefwaijdes Guds Orv, hwi>
ket ar som en eid och \om .en fyamiuat, den
derg sönoerstac (ler. 23: 29.). Hm I icke
framgem förstocker edra hicrtan, da I hören HER°
ränS röst, sa ffal lEsuo, alla syndareS Frälsa«
re och botfärdigas wan, upsöka sinä borimppade bcirn od) i werldenes ökn willfarande fär, 1%
ga eder pa sinä nades och kärleks axlar, infotta
eder uti de heligas gemenffap, och i sinom tig
ftalfa eder til sic himmeistä Rike.
Ewiga ljus! O! Du a!l wishets och fan,
nings ursprung och spnngekalla. I förcrösian
pä Din nadiga hjelp, biständ och mcdarbetalide,
mwer jag nu lil mit ambetes utförande i denna
Din dyrköpra Församling. Lat, O! ewige Fa«
der, min ingäng wara wälsignad, Scyrk Din
ljenare med Andans kraft at lara och tala fri.
modeliga, ftmc litratta redeliga alt hwad
ije«
nar til Dit stora Namns förharligande, samt
manga sialars upbyggelse och salighet. Gif mig,
<l>! minä Faders Gud, wishecena, den aU
lestads omering dir säte är. Sand henne
ned af Dinom höga himmel, och af Dine
härlighers säte: sänd henne,ar hon åt nät
rnig och arbetar med mig; Sa warda min
werk Dig tacknämlig, och männistorna li*
ta hwad Dig räckr är, och gettoni wisde,
tm* falige warda (M5h.8.9,4,i0,12> «9).
vD! dfwerst' Herde gif
Det jag Un fsr fa tvaktar,
At de fa ervigt lif:

som

«Vch

jag mit «tiibet aktar,

H-

s)z
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Da du sidst uppenbar
Blir af din himmels Ibvoii,
Eif mig bland Ängla stav
<kn oförwanstlig Frcxi!
-

Amen.

Tal,
Hollit

wid Kyrko«lnwigningen i Arleplog
Pitheå Lapmark, den 1 Jan. 1768 O-

,

i

-

Helig, Helig, HeliZ, :c.

«gMpf minä föner hir ifrän fjärraii/ och
minä döctrar ifran weridenes ant»a.
Med denna gladefulla tilsagelse förkunnade HEr>
ren wär Förlotzare, gamla Testameniets rdttvoa»
na Församling den salightt Han Wille bewisa ali

folk pä jorden, dä Han worde fcern kallande til
fin sanna kannedom och dyrkan (Esa. 43: 6.).
Ac Prophetians Ande uti detze orden förnM
ligast hade sit afseende uppa Mchie Rike, der ffön<
jes nogsamt af detta Capitlets fördindelst med det

hwarest Guds rad om männistosiag»
war wälsignade Fralsares an»
försoning och regering pä det aldratydeli<
Och,

föregäende,

tels salighet genom

komst,
gaste warder otz förchollit (cap. 42:1*17).
när det jemwal (v. id, ii.) war lofwadl, ac
HVxrilnom silille sjlmgao en ny voifa och

Hans

')

Höllb

pa Lapsta Spraklt.

,17

lof höras ifran xozrlöcntä ändar: Man
röpa
högt i ökncn och stader deruci,
ffulle
byac der kedar bor: sig ffulle
med
de
saint
frögda de s,n» bo pa kjivpc>men och ropa
i!7.-.f dergahogdene, sa ättrhämtar ej allenast
Guds ande mi anförda orden delta tröstefulla
Guds löfte, Utan har wiscs tilli! a arunden til en
sädan gladie och frögd, som war nade-kallelsen i
woro stad«
Christo lEsu, l)wariqcnom de,
bt sierran ifran Gud och saligheten, ffulle ba«
de dcltaga i näden och jamwal blifwa aldeles förklarade för Guds barn, Hans GZner och Dör»
»Hr,
war den aldrastörsta harlighet nagot
ffapM tina kunde wederfaras.
Nac altsa mcd dem, som fjerran woro, förstäs de olyckliga folksiaa och manniffor, wam
drahe un sic nacurs mörker, som stlldl sig iftän
Glld genom öfwcrtradelser och synder och gingo
i willfarelse säsom fär de inaen herde haswa, sä
angär detta löfte cj endast luda folket, utan det
ar talt til allom tungomalom, folk och hedninqom, som woro spridve i all land under solm.
Alla detze ffulle kallas til nadenes gemcnffap:
icke hörde honom til, ffulle
lil detze,
man saga: O! I lefwandes Guds barn. Gud,
<ir mägcig uprväcka Abrahe barn af ste>
nar (Match. 3: 19.), hau wille lara komma
Jacobs sad östan efter, och församla honom
wästan efter: och s<iga til norr gis; och
til söder: förholl icke: h.'.f minä söner hkc
ifran fjerran, och imua dötrrar fran werl»
denes anda.
Mine älffelige ähörare. Da jag med innerc
lig
• H 3
f-,am>

som

som

som

som

som

ii3
lig faqnad i dag

försia gangen infinner

mig uti

hus, som en rund tid warit parankt ac uv»
byggas HERranom, och nu befinnes wara til»
redt och anstandigt beprydt, !amt wärket, genom
Guds walsianelse, til a!!a Velar lyckligen fullkom»
komnadt; sa har jag sa mucket större anledning
at föra eder til sinnes war Guds nädiga tilfögei*
se uti anförde Prophetens Esaie ord, som I och
deita

edre fäder sä ögonffenligit fatt arfara des fuli«
bordan.
At edre Fäder warit fjärran stadde ifrärl
Gud och Christo, det kan cj wara nZgrom obe«
kant; ty wi hafwe det annu i ftiffc minne. Pa
«der kan jag lämpa Pauli ucsago.- I weten,
at I bafwen warit hedningar, orf> gart
til de stumma afgudar, efter sam ) färförde woren (i Cor. tk 2.) Detta säger jag eder
til blygd, men icke til förebräelse. Tn (8 sant
som det ar, at I uti fordom wandr«den es»
ter denna werldenes lopp, efter den for*
stan, som magt hafwer i wädrer, namliga,
nu närkar uti otto*
efcer den andan,
nes barn: ibland hwilka wi od" alla for<
dom rvandrat hafwe, uti wart kötro begä«
relser, och gjordom hwad köttet och ssnnec
JyjTe: och worom af naturen wredsens barn,
sasam od de andre (Ephes. 2: 2, Z.); sä sant
ar det, des Gudi ware ara! at I,som i Chri«
sto IWu <ften, och fordom fjerran woren,
aren nn näv wordne gcnorn Christi dlod
ar kommen, och hafwer genom Evanat I ären nu
gelium bodac eder frid '*
Uh mera gäster cch främmande,: uran hel»

som

*

*

sa

*

ITJ

och Guds
ga manna
<v. «z, 17, ,9.) Gcnom «der kallelseoch omwän»
frclfe til näden i Cbristo, har Hans löfl« aan i
fullbor&an: haf minä «sncr hic ifpän fjer«an,
och min.; dötnar n&n werldenes ända.
T», nar HERren, för at utmarka fin barm»
hertighets
djupher ock mbb, försä,
krar sig wilia uptaga til sinä nävedarn, til sinä
dem, som rooro staddc ej
söner ock
allenast fjä ran, uean ock tvid werloenes än«
sä stu'e wi i ssemen til
af Hans
näd emot alla männissor, för hwilka Han fin fa<
ligher Ulan undanraq läler förkunna, ehuru länat
och fjärran de iftan Honom mä hatwa bornvi»
kic, och eb«'U afiaase de pä jordklottt mä wara
spridde. Men bo Kzenkanner icke ibland detze i
synnerhet eder och edert folks siagte? HERre»,
som beillttit at sända en stor
,kara
til at draga no, r ac at läta <sane a»de l>wi»
las i nordlandena (Zachar. 6.- 8.), Han h t
lätit detzas lopp fortsättas alt til cder, som i wist
«sseende kunnen sclgas bo wid werldenes yttersta
gräns och ända. Pä eder iaenkanner man det
folk, som leiwer i oknar och ödcmarker, i tedars
tjäll och hyddor, samt bor pa k'ippo»- ock t>eros-

stingrade far, gätr twlJe här och der m
berc,en och pä aUom hogom backom, och
bliiwit förstrodde öfwer hela landet, och
ingen bar warit, som efter dem fragat, eller
nlgot stjötr oin dem (Esech. 34: 6.), har nu
HENren samlat och sig wärden rm eder anmgil. Eder har HERren kallat iftän edar willos
ökn
H4

120

ökn til Sious
är til fin sanna

til leswandes ©udf? futf, M
och dyrkan, hwm'iq«<
delaktiqe
liom I kunnen
blifwa af alla Hans fa»
lighets hafwor och nädes rikcdomar.
Under en sadan aodhets l>enumiti« fiar Han
welat uptrtcja eder ti( sinä nad,'barn i Chrisso, och
f alfat eder fördenssul sinä soner och biittdv]
Den sislta werlden har lange söraatat det folk,
warit beröac och med bc>skap omyärt
Resars hyddor
(' Mos B, 46:34.)
under tidcn ijenr för ordspräk om obebageliga bo«
ningsställm s Psalm. 120: O Icke des mindre
bar HTRren alla tider för folk af detta lefnads»
fatt Kafc en fardeles öm och faderlig förforq och
omwärdnad: och ibland dem bar han ei fallan
utw,ilt de fficke igaste redffao til fin kannedoms
och äras beframjande ( i Mof. B 4: 1. »2! 8.
2 Mol. V> 3: t.
Sam. B. »6.- ii:) S?m han
dermed laqk ä daga, at ifran kreamrens beaynnlfe
hv- enlaldiahet warit honom tack, och at Han
ej h".r anfcende til versonen, sä har Han pa eder
allagt dera de harliaaste prof, dä Han uvsökt
eder un eder ödemark, famfat eder til sit farahus,
och förklarat eder ej allenast för sit älssade
för sinä söner
ock farahjord, Utan ock
och dötlrar. Ö! en saliabet, som förtienar at as
eder laggas i><s fijevMt, arkannas. för barn och
barnabarn kundgörcis, och HERrans harliga
namn derföre lof och tack h?mbäras famt frugtas

som

»

och

ewinner!iga>

Om dcnna eder ssyldigbet har jaa ffjal at pä«
minna eder pä denna dag. dä rniq aligger at in»
mm, der ar, med bön och akallan ti! nyttjande

hel«

i2i

Maa) dena upl'Ngda

jom HERren

Böne»och Samlings-hus,

qifwit eder hog och förmagcl at
ibland eder upbyqga lam *). ock som nti ar far>
diat at amvandas til den Siore Gudens tjenst,
tm>er alla de andakcs och Gudsdnrkans öfiungar,

som en sa nlad Christelig meniahet anstar at

i

agt°

och famhåSiiqt inför HERranom förrätta.
D't wördade namn, som man, uppä eder
odj efter en gammal i Chnstenhtten an-tagen pladfed, welat tifyfcjga detta k<\s, ar länt
af en wardiss Fövstinna, Swea-Rikes hnldaste
Kron Pnnlesia SOPHIA MAGDALRNA, som
Ha wän Swenffa Sion, i anseende til Hmnes
Konql. Höghtts i alla Rikets landamären redan
almänt bekama brinnande nit för Guds ora, ly»
taga

sande Gndsftugtatt iblcuid de Höga sallnntaNe
Itara eqsnssaper, wordar för en wärkelig Guds

och mannMa«wHn, som en "femfclcnis krona,
ckrci (Ind, i?:
Israelo gladje, hela
10.)
war Stora Prinssi! och blifwe
detta
en ewardelig aniinnelse af des ära och
«f wedermäle as tt>#r arkanssa hos stnast? efter<
kommande! Men kommom altid ihog, at det ar
HENrans hns och fäledes til en
arnadt ril
«

samme!ft!ats icke för obeliga werldenes batn ock
fyndsen.s ttälar, ucan för heliqe och frie Guds
barn, för H<ins söner och döttrar, af hwilka
Han wi! tilbedjas i andaiion, och sanningtzne, tie*
nas utan frucltan och
i heliczo andas
som
sjals
prydning.
HERren,
lofwat, ar
och
_

H

5
hwar
*) Den gomla n» fövfatna Kyrtan war upbyad 8* «649
m?d publici fojtnaö; men den«« mäst ,med Förftmlin»
Zcns egna medel.
_
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hwar rwä

eflcr rre äro

fsrsamlade i Hans

der ar Han rniöt idland dem (Matlh..
18:20.), Han stiqmr rnt har i dag sit namns

namn,

sminnelse: hit kallar Hansina stner och dönrar:
Han und«rwisa dem och lära dem wä»
gen pa hwilken de wandra stola til ewigt llf:
bär wil Han styrka, stödja och stadsästa dem:
här wil Han med salighetenes ord och lifsens
lröst sielf närä och wama dem, foda dem pä
en flrön äng och fära dem til fr:stt wacn,
wederqwäcka deras själar och fära dem in
pa
lvagen fär stt namn stul (Psalm.
2,3.)
23:
Ach l ärkännen, I wärda Ledamöter
bär wil

af denna Fsrsamling, en sädan eder Guds wäl«
gärnmg, en sädan eder l>ewist godhet, en sädan
eder tilbuden salighct. Förenen i dag edra hjer<
tan at uprigteligen och trolia.en bedja Gud, Han
wille utg;uta öfwer eder och edart Guds hus fin
näd och heliga anda, at eden i walmening före<
tagna och lyckligen wlkomnade wark mätte lända
Hans namn til ära, eder Församling til glädje
samt eder och edor barn til bestandig nytla, upbyggelse och förkoftinss i tro och kärlek, i läro
ocb lefwerne. Hwanil HERren för Christi ffui
förläne fin näd och wälsign?lse!
>
XVi avmt syndare bedje dig:
Ar du dina beliga Christeiiga Ryrko £
wärdinas fryra och regera:
*■*
At du alla Bistopar, Lärare och abö>
rare i
orde, och heligo
-;
lefwerne wckrdigas bewara:
<?
tarreri
du
alt
wärförargelse
At
och
<>

-

At

I2Z

Ac du alla willfarande och förförda
wäröigas

.

At wi satan under wara fotrer träda

'£!

mage:
Ar du wärdigas i dina säd trogna 3
arbetare fånba:
Ar du t>in anba och kraft wärdigas s
med order gifwa:
5T
Ac du alla bedrofwade och blödiga
wärdigas hjelpa och rrösta:
4
«.

Läter ost bedja:
0! HCRre, alsmägrige Gud! ft»m de fat«
tigas suckan erc.
Helisse HERre Gud! du bor uti et ljus, der
iyMN tilkomma fan: alla himlars hin,lar kunna
icke fatta och beqripa dia. Du böjer dig dock
ned, och fer va de nedriga i himmelen och pa
jorden, i högden och i helqedomen. Du infin»
ner dig midt ibland de trossnas Församling, och
du wil komma och blifwa boende nar dem, som
lrösta upps dit namn och dig uprigtigt älffa.
Der ar din hwila: der wil du bo: och der l>e*
hagar dig wal. Wi utajrne inför dm fotapall
wära brinnande hjertcin, wära innerliga begar
efcer din narwarelse och trogna suckningar eft«B
din walsignelse. Upfyll
sjalar med din
sa blifwa wi dit eget folkwaraoch fosterfar, och nZddet*
ta hus din boning. Lat dit ord ibland otz intti

war och werldenes anda tflit och oföi?falffadt la«
ras, dina witnesbörd ratt fattas, och dina htU
gedomar med frugt och nytta ymnigt atnjutas.
Lat ljuftt lysa i msrkret: fördrif okunnighet, wil«
fa«

i-4

sarelfe, ohelighct och forargelse.

Anse otz,da wi
{?i6r l>war
särahjord-:
s>'.mlas inför
som din
som wi betarfwa. Uplök de
och en utaf
dorttappade, igenhänna dkförwildca: förmnd de
dig,
vtz,

sargade: stärk de swaga, och hwad fett och starkc
ar bewara. Helga or), helige Fader, i dine san»
ninjj: bm otz din lalighcc: wi hoppas uppä di»
na hjelp; ly dig föriuan kunne wi intet göra,
iiiict godt til dic behag ost företaga, intet lil war
cwiga walfard uträtta. Wi ligge inför dia med
wara böner: wi siappa dig icke med minbre du
wälsiqnar otz: wi öfweraifwe dig icke. Si, wi
komm3 til dig: wi are di« f-arn, dma söner och
döttrar- Kom kärleksrike Fader, og til distand,
dl! folk til undsarnnng. Föröka lbländ otz deras
ancal, som dig frugca, din rött lyda och dina
f&iiu holla: för dic aldraheligaste namn och tro»
fasia löfte fful, du som sittcr öfwer Cherubim,
war, soin «st
mildaste Gud och fader,

i l)i'>'lom, ctc.
Nnder förtröstansfull tillit at HERren hörer
trogms
de
bön och pä ojj staller sinä löften i wärktt, ar min hjertans önffan, at kraftenes Gud
Mltt elcer sin magnaa starkhei sä wärka pa när,
warande och tilkominande bade Lärare och ähö«
rare, at alla heliga förrattningar, som i detta
niro söretagas, fonfatuas och siutas, mätte af»
lopa under HERrans naderika walsignelse til sa«
liczhet och frid. HERren lare i denna lado in»
hämtas en ymnightt af dm stjörd, som ffal in»
bärgas och församlas i ewinnerliga hyddor! Han
läte denna Piena hjord fa Klifwa wardad och ssiött,
»ch detza far fcornma pä de bästa bccena, de»

«j

stä p«? HZZa berg i Israel, der
finge ligga i rollga
och hafw»
(Hesech.
34:14.),
l?ergou,
befc
pä
fcta
Israels
ai den i finorn iid mättl med glädje insörliswas
i den stora Förjamlingen, ac dcr Haus lof full*
konnia i alla ewighec! Ware decta hus et andäk»
ligt bönchus, denna predikstol cn Israels mur
til lardom, förmaning, upwäckelse, tröst och
warnmg! Detta aitan en tilfiygc för sjalar,
aro hungrande och lörstande cfter rältfardigheten,

ras hyddor
öe

som

til nädastolen, och som söka sin
witzhel och lefwernes fördättring! Detze grifcer en rolig hwilostad för dem,
som med gladje ffola upwakna och framkomma
för HERran i wadret pa den stora domsens dag!
HENren ware ock ändlcligen dcras rika lön, som
i räd och dad bidragic ti! detta arbuels fullkom»
nande och sa wärkec underhulpit, at alt aftupit
med ffyndsamhet, ftir och drift, ucan stada, utan

som framkomma

iros styrka til andans

wada och utan alc
hwarjom och enom

hinder. HERren wedergälle
af eder, som det masta tilffu»

Hans upfat och garning! Men icke ojj!
HERre, icke otz; ucan dino namne ware aran,
tit, efter

hwilko wi för alt emdt bistand, hjelp och rad,
lycka och framgang, med mun och hjeria, hog och
sinne/ upstamma war wanliga lofsang:
O! Gud wi lofwe dig; ctc. *).

Nu aierstär, mine alffelige wanner, at jag
stuleligen binder pä «dra hjertan til outplänelig
tan>
*)

I dctz ställe stöngs Tncksägelst.Psalmen N:° 83
siä Psalmbokcn.

»

hip-
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sä ofta I bejoken detta GuLs Hus
Tmipel,
t>rn heliga Davids yttrande inf&c
vch
HERrans Guds ansigce: din<jrorö aro en räcr
lära: helighct/ HLRre,
öin hus pryd,
ning ewinncrliga (Ps-9): $••)• Sä stor
lightt det ar at wid o*n almänua
fa höra ordec rein laras och se ljuftt i sin klar»
het lysa, sä oundgäiigeligit bör det af ofj anses
vch hollas, at ordels hörare befiim sig om heiig»
het. liian helgelse kan ingen se Gud; och utcrn
helighet i tankar, ord och garinng kan ingen räit
dedja Gud, Hunom ara, prisa och lofwa.
Sä
högt det aligger eder, at
detia hus som en
boning helgad HERranom, och holla det,
«t Guds hus, i ara och wördning,.sä ömt dö»
ren I omlieftiia eder at hilighet mä genom eder
ybeftäckade wandel och omgangelse blifwa des för«
namsta prydning. Hafwen I HERrans Hus
boning tae och der rum der Hans ära hoe
Pf. 26:8.), later det wara eder gladje ar fii«
teligen Za in uri HiLßrans hus, och at edra
fötcer ma st« i des porron» (Psal. 122:1,2.).
Lät i sjtlfwa warket wara en stad, der man
tilsamman komma (Hall; dit sitigrerna upga
stola, nämliqa HERrans siägcer, ril at
predika HERrans folk, ril ar cacka HER»
rans namne (v. 3,4.). Läm Guds ords hö»
rande, des nadehäfwors uidelande och alla der
förckommande förrattningar och andeliga göremäl,
grundas i irone och stadfästas i helighet. Be»
tänken, at HERren bor i högdene och i hei»
gedomeuom, och näe dem, som en
sad och ödmjuk anda hafwa och Han ser
til
tankeffrift,

sa»

anse

sa

som
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som

frug?ar för Hans ord ( Esa.
Na,ken s Gudi, den Helige,
mcd heliga och andakuga hjerian. Offaren icke
Guds lempel med ohelighet, gykleri och ftard.
Laczger bori alt förstält wäsende, al ffrymmn och
ffenhelighec, alla fäfänga och syndigc, tankar,
lailslnniga atdörder och alt förehollande i ord och
aarnina, hwarmed I toeten «der infot den alt»
seende heliae GudenS ögon ej kunna bestä. Läcer
wid eder ingäng och Ulgäng städse wara mälad
s,als ögon en tankebild, som är den he«
sör
liga Andas eget wigtiga- räd, «r bma innehold:
2jcw*ra sin
fot när du gsr ril Guds hus,
och kom til at höra; dec är båtive än de
Uvave
( Prcd. B. 4: *7-)- Si, sä ffal
icke
I«u eder for siinra: Han ffal
HENnn
eder för alt ondr, och bewar» edra
själ: derrara eder wgzng och inganZ, ifvH

tlt den,

57: is- 66:2.).

osser

nu och i ewigher (Plal 121.-3,7,8.). Kär«
leksens och ftidsens Gud ffal taga Jiri boning i,
bland eder: Hans ande ffal beständigr hwilas pä
des;o berg. HERren ffal, efter sir nädiga löfte
(Psal. 115: 13 ), tänka upp« eder, och rrckl»
eocr, n>4;|lcjpi« JlVaJs hus, wälsigna
wälstgna dem, som frugta Ho»
nom bade sm« och stora. HiLßren wälsigne eder ju mer och mer, eder och edor barn:
at j mägen wara H!LRrans wäljlgnade, hen
himmel och jord gjordc hc,fwer. HanS namn
ware ära i ewighet! Amen: halelujah.'

111.

l-3

in.

Tal,
Hällit wid

en ny Aitare<Taflas inwigning i Skeft
lejca-Kyrka den u sej>t. 1752. ').

f

maste detca gora,och dock det «nd-ra
laca. Mcd denna markeliga regel de»
mölie war Fralsare de fkrpmcagliga Phariseer: ei
folk, som under ali sm indtllade helighet woro
ohelige, med all sin ranfardiahet oraccfardige, och
wid ali sin förmcnca renhel hade orena sinnen/
ocwagne hjertan och bestniltade samwelen (Luc.

ws) lcte

11:42.).

Da wid alla mannissiiga wark och företagan»
den är ofullkomlighcc, sä funiwo sä \vå\ i Cyri«
sti lid uti den ludiffa kyrkan, som alla tider uli
Guds Fölsamlmg/manniffor, hwilka, da de wil»
le nti den fanna Gudeno mnst och dyrkan pä
en sida föredygga rciga brister wllsarelftr och
mitzbruk, ej laiton pa den andra weko af rcaca
wägen ii! en annon willostig, osia mcra farllg
/

och lanai stadeligare.
At HLRren ser ril

hjertar ( i Sam. B.
sanning,
som ej mindre i gamla,
16: Z.), ar en
an nya Testamenm waric bekanc. När hjnmt
ar rättsinnigc, sä ar mannistan i all sin wärk o*
strgffelig. Hjertat ar <t sate och warkstad för oet,
som swarast är i l«cjcn (Matih. 23: 23.). DeS

hel'

')

Särstildt, jänne nÅgra FövsaMlinnci',3 och Kyttäni
htstorista märkwHl-dighecer, uyctt hoi Lari, Salvius i
«Stockholm ar 1753.

m
helgelse cir få höystangclagen och HZgsinödig,

som

Henni bestar wascndcc af all Gudsyenst.
Men som all, sanumg.kan blifwa mannissom
en dödslukc til döds, sa har ock denna l>iifa>it
mangom en stölesten. Och sä blef den jamwäl
för det folk/ hwilkom
ratter och bud
woro ombecrodde, da de woro pa wagett at öft
wergifwa HERran, och haltade pa bagge sidor.
Under stjen at payrka hwad inwartes fordrades
i himat, blef den utwarteS GudSdyrkan eftersatt,
lagen blef öfwertradd, Guds stadgar til bibehol»
lande af en utwärtes ordmng, höllos onödige, 2c.
Som dena war et grep af sjelfwa fienden at bm*
ga manniMsjälar ifran Gud, sä want hon ock
nied detta folket sit andamal, da med Guds m*
wartes stadgar all inwarces Gudslienst pa en kort
nd räkade i förödelfe (lamf. i Kon. B. 12: 27,
föl,'. 2 Kon. 17? 13, föl). 2 Chr. B. 3°: ;.
1 Macc. 1: !6. och fierestädes).
De Phcmjw', som af nya TestamentelS strift
ter aro nogsamt til su tilstand uimärku, Utgjop
de et samhälle cller Orden, hwars stifcare hads
lii andamal, at waglcoa HERranS menighel til
Guds lags strangaste efterlffnad. Men un&er
all walmening föll öetta foiket til en annan ffa,
delig willostig. De päyrkade layens utwärtes ef*
terlefnad sa lang?, at GudS karlek, non och
barmhemgheten i himat dlef Zsidosatt. Man yr.
kade sä länge ps bokstafwen, at anden kom i
forgatenhet. Under ucwärtes iwäende fövlMef hwaZ.
inwäms war, fnilt msd v*r och onCffr»

(Luc.

ii:

39.).
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En sä stadelig afwikelst ifrZn fa'liKe'nns xåt*
och wag före!?radde wsr Frälsare det»
Men emedan han
ta folkec wid alla tilfallen.
war den Mastare, som lardl Guds wag rätt,
och wek hwarken pä den högra hanvena eh
ler pä denwänstra (Esa. 30:2.), sa tager Han
ta ordning

uti anförda orden en medelwag, pa hwilken Han
leder sinä larjungar och eftersöljare, som wilja
dyrka och tjena Gud til all walbehagelighet. När
Han altsä sager: Man maste decta göra, sä
demöter Han alla ffrymtares ffenwaftnde,
mena en utwartes arbar wandel eller en utwar'
«s Gudsijcnst göra fyllest, uran at fräga efier,
huru den inwarces männiffans tilstand är i hjer«
tillagger: sich dock det
tat. Men
wederlagger Han acer de
andra iät lata,
manniffjors galna tankar, som, under föreoäran»
de, ac Gud icke behöfwer iii fin ljenst wara le»
kamliga krafter och jordista förmäga, holla hwad
utwartes ar för onödiar, och mena sig i hjertac
kunna ratt tienä Gud, andock de anwanda sinä
lemmar, ja sit gods och egendom, i syndstns och
mammons tjenst. Begge deste delar äro warde,
och jemwal i wara tider nödige, at anmarkas.
Det förra ar, at ali utwaries arbarhet och
Gudscjenst ar et onyttigt ffrynuewark, om icke
hiertat ar rattsinnigt. Hwad Fralsaren förstar,
dä Han sager: decra maste man gsra, det
wers, som
gifwes tilkanna sä wäl i denna
utförligare
Matheum,
nagot
hos
hwarest uprak»
ting,
nas trenne
alla hörande til ec inwartes wa«
ftnde, namligen: i>ornen,b«rm!jcrtigl?eten och
teon (cap. 23:23. ). Med Öoincn sörstas den

som

sa

samma

ratt<

lzi
rättfardighec, efcer
»a och lilarkanna

hwilken en manniffa harat im*
och enom, hwad ho,
no m l>äde eftcr naoenes ordning och namrsens ljus
tNkommer. Hwarest denne domen finnes i hjercac,
der ar en ren tanka om Gud, Hans wasende och
wilja uli
utöfning. Der ar et
innerligt upsat, at stifta ratwisa manniffor emellan, samc et heligt begar at befordra alt, Hwad
en Gudomelig billighet kallar rätt och raccfärdig»
hec, o. s. w. Om denna domen, sasom et wa»
sendteligit stycke af den sanna inwarces Gudstjensten, sager wsr Frälsare- Man maste detca göra.
Med barmhertighercn bör man förstä den
innerliga böjelse och fardighec, som hos en man»
niffo wan finnes, at medelst ec hjerteligic mcdli<
dande underhjelpa fin ilödstaldta nasta, ware sig

i andelig eller lekamlig nödrorfc.
En egenlkao,
förutan hwilken en manniffa fäfangc tjenar Gud,
och genom hwilka han fär likna barmhercighete»
nes Fader, k.
Men det förnamligaste af det sauna inwärtes
wäfender sauer war Fralsare ti! stui sasom et in»
nehold af all Gudstjenst, och ar den saliggörande
tron, hwilken ar sa nödwandig hos ec Guds
barn, som själen hos en männistä.
Nu, om defje tre hufwudstycken, mcd alla
öfrige, som dermed aro förbundna eller-deraf.tun,
na ledas,
inan maste detla g3«
ra. De aro sa nödwandige tina, som icke kunnn försummas och äsidosattas af nägon, som nvil
rätc tjena och dyrka Glid. Utrm feejja llng aro
alla manniffans ucwarces gärningar ec strpmlcri
I 2
och

m
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och
tä

)

m

(

obehagelige.

Zsra, om man wil arfwa

JK
Man

måfb

det-

Men

Der andra maste man dock icke lata. He
sanffylligt wasende i hjertat nödwandigt, sä
mZste det, som utwartcs ar, icke derföre som o>
nödigt och onyttigt äsidosattas. Bodet om ract
cijondes utgörande war egenteligen dec andra,
hwarom Fralsaren sager, at det icke maste la*
ras. Som detta, ehwad namn dec i gamla el<
ler nya Testamencet mä fa, tages för grunden
til all den ordning, som uti en synlig Guds kyrka bör päsyftas och sökas; sa lange sjalen har
gemenffap med kroppen, och genom honom sinä
et

sa

synes wär Fralsare har«
af et heligt folk til dm
ara
Score Gudens
och tjenst, samt egen upbyg»

warkningar förrättar,
uti inneflum alc hwad

gelse utwartes kan och bör goras. Detca alt
bör sä mycket mindre laras, som mannistans in«
lange hen»
re tilstand ej kan wara rattffaffens,
nes yttra wandel ar et sammanhang af oorden<
teliahet och ogudlightt. Aldrig kan nagot godt
\å länge man ucwartes star
finnas inwartes, tjenst.
En ren tanka om Gud
orättfardighecene cil
ej
i
hiertat utöfwad sa lange man med
finnes
munnen lastar Gud, med älhafworna föragtar
ara i karlek wagrar upoffra
Gud, och til
förmaga.
lid och
strå för raltwifa ar af oag«
siag,
lange
ta
man utwartes wifar, at den
grundad
i
egen
är
fördel och nytta. Barmher<
ligheten,
bestär i blott medömksamhet och
medlidande, ar af -imet wärde, om icke hjelp>
hander blifwa hjertals tolk. 2lt fa»
t; faderlös och moderlos barn och änkor
uri

sa

sa
som

samma

!Z3

uti deras bedröfwelse, ar ffyldighmr fom |?j«
Mwartts, men kallas dock ren och obesmittad
Gudotjenst för Gudi och Fadren (lac. i:
2?.). Och,
cron utan garningar är död,
stönjes
detta,
ai ingen
inwarieS
sä
af alt
Gudstjenst kan hos en männistä ens pacankas,
sa lange en helig warkställighec ej wisar sig uti
hennes utwärtes Kfwern?-: Eho,
har i hjertcu en
frugtan för Gud, en helig karlek til

som

san

san

som

Gud, och en san fömöstan pa Gud, han un»
deriater icke at anwända bsde in«och utwartes förmaga, ja bade namrs och lyckans hafwor til aU

behof, hwarmed han wet sig göra HER>
ranom Gudi til heligt walbehag. Ty, dct ena
maste goras, och dock der andra icke låtae.
Mine alffeligaste Manner. Ändamalet til
la de

denna min förestallning kan icke watn eder obekant. Genom den nya prydnad, hwarmed detta
wart Tempel dlifwit försedt; jag menar den kost»
bara A!care>tafta, af hwilken wi i dag aro alle
affadare, hafwa Skellefta-Församförsta gängenLedampter
lings warda
nogsamt yttrat den högagtnina de hysa för Guds helgedom, dä de, likt
Guds Folks friwilliga sammanffott til et större
wark (i Chr. B- 29: 9.), hartil hwar och en,
etter rad och wälwilja, bidragit. At alt utwartes bemödande, jamwal när det ffer til Guds
ära, ar en fafang ting, om icke hjermt ar ratt«
smnigt, det ar en i wara tider öfwer alt afgjord
sannina, som kan bestyrkas med mangfaldiga dm
hel.
witnesbörder; och gifwe Gud, at
den
blefwe utöfwad, ac dec,
wasendteligast ar, matit först sökas och göras. Men Hu»
ru
I 3

sa

som

IZ4

ru voita man far rakna det berömwärda upsac,
som denna Församli»g härutinnan förchafc, l*
bland de ting, som efrer Fralsarens Utsago, icke
böra latas, dä HERren rad och förmäga der»
til gifwil, det ar en sak, som nägon torde draga
i twifwelsmäl. Man ser i dccca mäl som i alt
annat, tidernas föranderliga omdömen, och der<
wld det männiffliga elandets djup. I fordom
tid nar en Phariseiff ffenheligher hade förblindat
Christenheten, da raknades snart för >en enda
Christendoms pligt de omsorger man ätog sig
nl den utwartes Gudstjenstens bibehollelse. Der»
med kunde man dä styla all ondsto och öfwer<
tradelse. Men sedän strymteriet blifwit uptakt
och sanningen stäld i ljuset, at man wet hwar<
uti det enda nödwandiga bestär, sa fattas icke
ändä undansiygm til motwiljans bemantlande s
en annan sida. Da mitzbrukar denna werldmes
gud, som altid wil lasta och förebygga hwad
han wet landa til Guds ara, den sanningen, at
Gud ser ailena til hjeriat. Dä besästar mam»
mon sit herrawalde öfwer männiffan, genom en
omild förtydning af alt hwad man ser utwartes
göras til heliga ändamal: och dä tycker sig war
tids lattankca werld hafwa fog, med föragt anse
all utwartes Gudstjenst, som et fafangt och onödigt ssrymtewark. Dä ser hwar pä annan med
afundsama ögon, och frugtar en, at den andre
torde mindre bidraga til de ting, som borde ike
friwilligt efter hwars och ens amne; men nöd<
wandigheten i ftdnare tider mast palagga allmam
heten, tildes altfammans mätte förfalla. Nog
tydliga anledningar at tro', det med den inwar<
/

sa
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les Gudstjensten ar ock i wära tider hos otz illa
och at den ene sa lange ser pä den andra,
litan at wilja w«ra bättre Chtisten, an han, til
des man samhäldewis insomnar i säkerhet och otro.
Ofwer en sadan wära tiders kalisinnighet kla»
gar markeligen en witz utlandst Larare pä följande sact: "Sä litet agmr war werld Gud och
"Hans tjenst, at dem synes wara den basta re»
"ligion
nfwa
kostar dem inttt.
ringar
ur öronen, och bara til Agyllende
"sinä
"ron at deraf göra en afgudatjenst ( 2 Mos. B"32: 3.). Men mange Christne nännas föga
"lagga en penninä i HERrans offerkisto ( Marc.
"12: 4,.). De aro rike nog i sinä egna hus,
"men fattige i Guds hus. Hwad de hafwa, wil>
"ja de beholla för sig sjelfwa. Sit goda astun"da de ej lata komma til Gud och Hans tjenst.
"Komma de an och wilja tjena Gud, sä gifwer
befallniua,
"dem deras hjerta
Pha»
"rao gaf Israels barn: gar astad och tjenar
"HiLßranom, allenast läter eder far och fa
Sa kunna
"blifwa här (2 Mos. B. 10: 24.).
"ock wal werldenes giriga folk synas wilja ga i
"Guds hus, men läta den minsta ffarf och pen,
"ning bllfwa hemma, at de ej ma hafwa at go"ra med nagon Kyrko mgift. Gudstjenst agtaS
högt,
"sa litet, och deras penningar ffattas
gifwes til Kyr»
"at de torde säga om det,
"kans och Gudsljenstens behof, som ludarna
"sade om salwan, som blef utguten pa lEsu
denna smöre
"hufwud: bwarefterj förspillessynes
wara för<
"jelsen ( Marc. 14: 4.)? Det
"spildt
gifwes Gudi, Hans kyrka och tjenst:
fatt,

,

som

som

samma

-

som

som

sa

*§*

"men
"pa

som

f&tfföjW
agtas mta wal anwändt,
dryck och dobbel, spel och Kk, lattsinnighec

o. s. w. Öm alt, efter namrens
trär nl sit ursprung, sa synes
desias jor»
genom
dissa aoda icke åt kömmit af Gudi
bönen
och Guds walsignelse, utan genom egen omsorg,
under mitztröstan och pä syndiqt satt. En orätt«
sängen penninä läter ej anwända sig til Guds
ara, utan til syndens tjenst. Derom öfwertyaar
o§ ali förfarenhet. Men den som anamat sin gZf<
Wa sasom en intaat af Gud, han hedrar ock
-HERrallom af stnä «gadelar (Ördspr. B. V-9',), och bltaltä med tacksamhet, som en billia
iltgift til Gud. Som detta bör sägas om alt
hwad til Guds ara ut<och inwares landande ar,
sä behöfwes wid närwarande amne inaen widlyf«
tighit til at öfwertyga rattstnniga Christna, at
det, som blifwit til HERrans tjenst, tildes be<

"och omkt"/
lopp

som

stsnd och prydnad anwandt, åt voå\ anwändt,
och da det ss«r med troget hjerta, lander HERranom til behag. Mammons folk ma harom tan>
ka och tala efter egen böjslfe.
Tv, om man tager för en afgjord sak, at
en synlig Guds kttrka gifwes, som afdeld i wisia
Församlingar bör wardas (Gal. 1:2. Upp-B.
1:4. och fierest.), och saledes witza rum, efter
tildes samman<
bwar tids och orts
stickeligen
bora
om
hollas,
alc
komster
och til uo-

sa fordrar ju den HZgagtning
Gud,
hyse
wi
at sadana rum warda af oli
för
icke allenast underholdne, Utan ock, efter utwar<
tes rad, anständigt prydde, at dermed utwartes
pila, huru wi äre inwarces emot det Guddomeliga
bogqelse ssal tilqä;
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figd Majestätet sinnade. Uti naturens rike har
2: 12.)
HENren redan i Paradiset (1 Mos.V.
nedlagt kosteliga amnen til hwad kosteligit wara
bör. Hans löften aro ock markeliga/ da han m»
fäster sig wilia utrusta wisa mannistors hjerta
med wishcc och förständ (2Mos. B. 31: 2,
följ, 36:1, k.) til at göra allehanda wark och
kosteliqit arbete, säsom medel lil Hans äros utförande. Aldrig kan natur och konst blifwa bdttw
anwände, an bå de sts förente Uti btn Stora

Gudens uphöjande.

Genom utwams ting ar

dade naturliat och wanliat, at mannissor göra
sit inra wärde kimmat En jordiff Konungs ucwartes anseende, da han sig af naturens och
konstens pragtiqaste rikedomar betjenar, kan up»
wacka bade wördnad och lydna hos jordiffa un»
dersatare. Wil hwar och en, hwilken Marn»
ting
mon ej förtjust, genom sadana

blifwa hollen för den han är, sa rna fast rner
en Christelig Försarnling sa (jolla de hus, hwar»
est HERren förklarat sig- wilia pa et besynnerliac
satt uppenbara sig för o§, hwarest Gud bor och
stigtat sins namns arninnelse, mi den ara, at war
wördnad for Hans harlighct blic ock i utwartes
matto uppenbar, och blotta asecnder af Hans helaedom paminner oh orn Hans harlighet, inför
hwilkens altseende öga wi sta.
Nar wi har til lägae, at HERren bade i
aarnla och nna Testamentit genom bilder och aft
malningar lätit ojj sit härliga Majestat blifwa
Uppenbart, och tillika om wära ffvldigheter oZ
pamint; sä kunna wi ej annat, an förklara wärt
walbehag öswer narwarande wark/ da wi sinne
dst
I5

»58

sa

del genom <rn konstia Mastares hand
förfar«
digat, at alle andäkcige tilbcdjarc genom des bt*
ssädande kunna blifwa paminte om sa höga tinci,
som anga bahe Guds harlighel och manniffo-siä
lars salighet. Wärkets bestaffenhet och bltydel»
ar korteligen, som följerwi upresa sig
Pa ömse sidor om fensiret
pelare
i flat syrkanc
en zirlig archkeccur af
arbemde och hölgde med förgyldta blomster»festo>
ner pa en grön marmor-grund. Ofwan pa de
Mva ftamsta aro upstaldce twanne urner med tein»
nande tMojj, som bewda den Christna kyrkans
frimodighec, forn, lik en eld pä sin sälighetscklip,
pa, lyser och af alla förföljelser och widriga ö»
den ej läter sig utstackas.
pelarne wid muren sta
Pa de båbt narmarelampor,
betydandes de
äter twenne brinnande
Christnas klara tros lampor, samt deras böners
stadigwarande och brinnande eld.
Ifran dcste pelare stjuter sig en prydelig cav
niche, hwarpa twanne knafallande anglar betyga
sin wördnadsfulla arkansia för bägge Testamen»
tens höga inst!kce!se, dä de lystra efter at fä we»
ta oandelighetens fördolda hemlighecer, samt sta«
da och tienä wid des befallande thron. Derfö»
re wisar
Dm högra sidan, da man wander sig emot
hwarunder
altam, dm uphögda
afwm Mose tastor, och Arons ambtts<ffjöld under kors«lräet lig.>,a, och beteklia bessaffenheten af
den salighet, pa hwilken aarnia Testamenttts För»
trodt.
samlma" undcr förebilder och af afmalninaar
Pä andca si2an lyfcer am den swarande
ange»

se

ser

se
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ängelen nya Testamentets teckn, fom ar den wal»
signade kaiken; och Boken som derofwan pä lig*
ger, betyder Evangelium. Bakom dena wisar
sig et blatt kors, som betyder, at de Christne bö>
ra under korsec winna seger, om dem stal upgä ljus
och klarhet, som ar öfwer och wid korset följande.
Sist siuter sig hela warket uppe wid hwalf»
wet i en gloria eller sol, som holler i sin diame»
ter 7i aln, hwilken omgifwes med 14 st. Che»
rubimers eller offyldighets-anleten, de der lofwa
och tjena med sin standiga upwaktning inför der
högsta Majestätet. Detze tjenste-andar sialla sig
sedän alt nederat anda til Christi korsfastelses bild,
under nägot följe af moln som utom des betacker
mast alla blotmde stallen: Deha wilja alla wa«
ra til tjenst pa denna werldenes sidsta dag, och
är hela ancalet af de§e anglar 22, utom de twä
stora, som ofwan förmalt ar. Högden pä hela
warket ar 18 och bredden °iq alnar.
Nu, som hwar ock en rattsinnig larer finna,
ilt detca arbete ar et konstens wedermale, fom
bade til sit lnnehold kan förlusta andagtiga ässädares efcercanka, och jamwal til sin beffaffenhec
tilstynda et HERrans Tempel en anstandic, prydnad; sa hafwe wi i gemen orlak, ac fagna oh 6s«
wer det warks fullkomnande, som blir et wardiat
Kedersstycke för det Hus, «ti hwilket HERren
lbland »h stiftat ssns namns aminnelse, och hwarvm wi kunna saga: Huru lustine aro dina bo<
ningar, HERre Zebaorh 2c. la,
O! Gud! det ar en hjertans tröst,
Nar til dit hus man kommer ?c.
Den Store Gud«n lats denna war enfaldiga
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walmening sig behaga! Harlighettnes Fader gtf*
we ofj allom näd, at fa ofta wi denna altare*
prydnad dEäda, inryma un wara hjma«, soin
böra wara Guds Tempel, det gyiOeiu altaret
(Upp. B. 6:9.), jag mel,ar den korsfasta Chri»
stum. • Hafwe wi honom til ec altare (€6r. 13:
19.), sa ffole wi in för dma altare kunna war«
deligen ujuta den lifsens kost, som halso och lif
meddelar i nden, och i döden gör o§ GudS ang<
lar like, da wi fa ffada lifsens sol uti des oföränderliga klarhee, samt med Cherubim och Sera»
phim i ewiahet utropa: helig, helig, helig är
HERren Zedaorh (Esa. 6: 3.), k.
T>l ssut arkanna denna Församlings Före<
o
standare med fagnad och tacksamhet allas deras

walwilja,

som af friwilligt

hjerm,

hwar och

en

efter behag och förmögenher, li! decca warks full<
nande bidragit. Nar HENren hade David for»
dom ro gifwic för alla Hans siender, och
han satt walsignad i sic hus, da tyckte han det
war hög tid, at tänka pa HERrans helgedom
och bygga Honom et hus (2 Sam. B. 7:1, 2.).
Sä har ock denna Församling cagit den ratta ti»
den i aczt, samt tankt och enhalligt likasom sagt:
har HERren detze tider förunt otz sa mycket jor>
difft godc, frid och ro, ymnighec til jand och
strand, fc. hwi ffulle wi icke anwanda nagon del
af war förmaga til det wi were lända Gudi tl
ära, Gudstjensten til prydnad, samt otz och wa»
ra barn til helig hugnad? Min önstan ar, at
som detze mine wardaste
ahörare harigenom bety>
hysa
gat den karlek de
för HERran och Hans
helgedom, sa ware ock Guds
.och öaa

öf«
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öfwer deras sjalar lysande och ledande til rättfärdighet och ftid. HERren wedergälle hwarjom
och enom efter Hans wark, och Hans lön ware

fullkommen -för HERran Israels Gud. De haft
wa begäfwat HERrans tempel: HERren beaaft
we dem äter med sins hufts rika häfwor: Han
ware deras ffjöid och deras stora lön! de hafwa
beprydt wärt Guds hus: HERren läie dem roa*
ra en prydnäd bland menighenr, siagcer och folk:
ja Hans walstgnade, fom himmel
och jord gjort
hafwer! Amen.

iv.

Tal,
Hollit i Skellefta-Kyrka,
gards »nwigning, den

wid en ny
i

Nov. 1759

').

tank p<S döden, och ffo*
n« de 066« •»). Mcd denna länklffrift,
den de gamle understundom lato cekna pä
sma grafwardar, gafwo de dem efterlefwandom
en dnbbel arhindran, son» ar dels at sjelfwe be«
tanka sit eget ytcersta öde, dels at bewija dem
afsomnadom de pligter, til hwilka sjelfwa billigheten dem, som dödelige manniffor, förbinder.
At tcknka pa döden, det har för.otz sjelfwe
a!ud fin stora nyna med sig, men aldramast i
wär

M2Zj
*&<y®7

*)

**)

©ärffilfrt tn;cft hos Pet. Heflelberg
Memento mortis, viator,

&

iStockn.Åc 1760.
parae mortuis.
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war högsta walmaga. Om et werldenes barn,
som sa fast sig wid jorden, som ffulle dec tanka
dar bo ii! cwig tid, voille tänka pä fin lesnads
anda da det maste öfwergifwa ali fin fafanga,
som warit sa bfwermättan kar och alffad: om
en högfardig, som wil lysa och synas öfwer alla
manniffor, wille tänka pa den tid, dä han ma»
ste lamna all sin inbillade höghet och heder, och
lagga sig i stoftet under allas föiter: om en mam>

mons

som

aldrig fär nog af gods och gull,
tral,
sig
den dag, da han mätte bow
wille paminna
gifwa alt i andras hander/ men sjelf bfott och
dar degifwa sig i mörkrec: ja, om en wallustig,
satt sit högsta goda deruti, at med öfwerfiöd
och kraselighet göda sit kött, ffulle ofta föra sig
en tid til sinnes, da Hans ömtoliga och lackra
kropp ffal blifwa en spis för ormar och matkat:
witzerligen ffulle sadana tankar hos fadana man»
nistor hafwa dm fölgd, at ögonen litec öpnades,
famwetec litec rördes samt pligcerne emot Gud
och nastan begynte litet mer stallas i wärket. Betänk fördenssul, O! männistä, din dödelighet ai»
lan tid, men förnamligast fpegla dig uti deras
crempel, fom arligen och dageligm, wandra ifrän
werldcn; och dä geinenligen alla dina sinnen roit*

som

na om din och alla kreaturs förestaende oundwi»
keliga förgangelse: dödsklockan ljuder i dina öron,
de dödas stank angriper din lukc, de dödas graft
war ffräcka din syn, och lxras multnade ben
med alla deras öfwerlefwor oma dic samwete med
en sanning för hwilken namrligc wis köci och
blod ryser, betänk <D männistä! at ock du dö
stalr, och huru detze ting klappar pa dit hjerca
med

sa
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som

med den obchageliga erhindran,
i din voåU
gangs-tid kan genomnanga märg och den: i oag
dör mig, i morgon dig.
Men dä wi sä becänke war dödeliyhet, at des»
exempel fä göra hos otz de intryck, som kunna förorsaka hos oh den kraftigaste upwackelse;
sa tilkommer otz ock at bewisa dem afsomnadom
de pligter, dem de af otz, bäde
mannistor
och Christne, med ratta fordra. Vetze innehol<
las ej allenast un den ffyldighet at beavmci wara
wänner, at befordra dem til grafwen, och bemö>
ta dem med de aretjenster deras nlstand och wara omstandigheier medgifwa; utan ock, at wi
holla dem förikonre för osanfardiga lilmalen, för
ocidigt genomhaklande af deras fel och swaghecer
och förkrankande af deras fönjenster; ja afwen derun at wi unna aflefworne af deras kropps hyd<
dor sa mycken jord, at deras ben hinna förwandlas til stoft, umn at blifwa i förtid upkastade,
wildjuren til rof och hwars mans foceträd: hwilket öde HERren stundom efter fin rattfardighet
lätit wederfaras sinä fiender och förakcares sad,
den han lätit blifwa farkastade uti sine graft
war och fortrampade
er as (Esa. «4:
19- jamf. i Kon. 21: 23.). Denna sista ffyldighe-en sinne wi med flera exempel wara heligt i*
agttagen bäde i gamla och nya Testamentit af
gudfruktiae och helige man, hwilka icke
allenast
>ör sig sjelfwe tilredt sädana hwilostallen, hwarest
deras ben imitte i frid förwandlas til stoft, soin
wi
uppa Patriarchen Jacob, hwilken hade lä.
lir tilreda sig en gaf uti Canaans land, >hwar<
«st han Wille begrafwen warda (iMof. 50: 5.),

se

som

sasom

se

Jo-
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Joseph af Arimachia, hwilken hade uchuggtt sig
en graf un et halleberg (Matth. 26: 50. ), och
uran ock wärdac sig om de dödas ben, at
de T sinä grafwar matte fä undergä sit oundwi<
keliga förwandlings öde (Se 1 Mos. B> 23: 5,
SS'. 20. Dom. 16:31. och flere stallen.). T>l dew
na pligc borde wi Christna sä mycket mer halla
otz förbundne, som Evangelii ljus uptäkc för otz
sädana sanningar, som gifwa o§ derril de kraftt»
gaste bewekande stjäl. Skulle wi läta de dödas
kroppar, som ock blifwit med lEsu blod åmlb*
ste, blifwa af 0$ sa luet aktade, at wi wille
lemna dem himmelens foglar och wildjur til rof?
Skulle wi med förakl wilja trampa pa en hyd»
da, som waric den Hel. An3as tempel, och i
hwilken Gud bodt? Borde wi icke lata jorden
wara sa tilrackelig at hölja det jordiffa, som
HENren laiit den odöoeliga andan fa rum i e:
saligt bärlighets rike? och stulle Christna bröder
wara sa kallsmnige, at den ene stulle rnan tftrcl*
se kunna lida den andras bsn och stoft ligga lil
en försmadelse och nesa under mäimissors och tvta*
turs föicer? sadant anse wi ju äljest som et mcd
desynnerlig blygd förenadt straff för de största
mitzdadare. Sannerligen, den ringa ward, war
nu warande Christenhet wisar sig hafwa för de
Christnas begrafningsplatser, den njugghet man
yttrar at tildela dem sa mycken mull, hwarmed
deras ssröplighet kan blifwa betackt, och den rim
ga ahoga man har at läta deua hwettkorncc,
som stal upsta i hqrlighet och kraft, betäckaS och
i jorden wal gömas; förebrar otz til mycken del
war otro, huru längl wi wanstagtats ifran wä»
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ra fäders erempel, och huru wi afkladt ost den
Chr isteliga ömheten, ja cil en stor del den manffliqa, som likwäl finnas wara langt mer i bchold
hos manga längt mindre uplyste Naiioner och

folkstag ').
Mine alffelige Hhörare. Denna arhindratt
har jag funnic nödigt at gora eder i dag, dä wi
paininne otz det derömwarda bemödande denna
Christeliga Församlingens Ledamöter sig förecagit
och denna höst cil fullbordan lu-agc, i dcc de icke
alleilast n:ed dryg kostnad nastan a nyo fran grun»
den upförc de förfallna nnirar omkring wam
dödas begrafninqsplacscr, ucan ock ucwidqac samma HERrans akcr med en ansenlig cilökning af
42 alnar i öster samc nagra cil wäster, sä at he»
la muren innehallcr nu en langd af 512 alnar:
ock med anständiga och prydeliga porrar, alde>
les a nyo upförde **) förstdc denna war kyrkas

som

•

Högströms 2!rss. Zal
*)

K

borg,

Sal. Doft. Hasselqvist ( Se des Iter Palseftinum p, 32.) beffrifwer få behagcligt nu brukeligt
beqrafningslplatstrne Piikring Srnirna, at rnan wäl

önsta ojj fä naava inrHltningar. Den sn>Brig«
för mycken jord spilles, är et hinder af föga
betydelst, atminstone hoö ojj. Ty hwar fiiines ej f8
matte

het,

at

mycken fteril mark, forn utan affaknad kunde til detta behof nyttjas? De dida behöfwa ock ej jordbtynet
utan nagra alnar ned i jotden ti! sinä hwllotum. Lik»
wäl Än> omständigheterne nu fadana, ät man nävtt»
gen, utan tkt besyunerligä anstalter, kan gira W
försäkrad om at i grafwen f>° asb»da förruenelsen;
hwilket >ag oförgripeliaen menar båbe borde och kunde
tattas. lamf. Osbecks Resa pag. 353.
**) Tilförcne wuro stcgporrar af tf&
af hwilka den «'n*
scod i Kyrkognrdens nordwastra l)srn.,
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borg,innom hwilka de iiirn warda utsedde, hwarest wara ben ssola hwilas tildes ändan kommer,
da alla grafwar af den Alsmaqtigas hand ssola
öpnas, stoftet tilhopa samlas fcdan den yttersta
basunen ljudit: Srär up i döde och koll-mer
för domen.
Ardettt har för des nödwändighet ftan siera
ar warit tilarnadt. De gamla murar woro \å
aldeles förfallne, at de napeligen mer tjente til
andamslet: de dödas ben och deras umr grafwar»
na upkastade och ofta pä marken liggande halft
multna kroppar begacte af o§ hjelp och lika fom
taite o§ til: Rumec åc ost för trangc (El.
49; 20) sitr at eder I lefwande: wi begare ic<
ke af edec edert gods och gu!l, fadanc görs otz
ej behof; wi begare allenast af jorden, fom är
HERrans, fa mycken mull, fom ma kunna gö*
ma wart förgangeliga, hölja wär nedstagna kropps
hydda, och lam otz til godo njum den granrs
emellan o§ och de lefwande, hwilken af den Als«
mägtige HERren blifwit fcrn.
Dctze ffjal, jamte öfmertygclftn om wart e«
get tilkommande oundwikeliga öde, hafwa förmact de ractsinnige at angripa warket, hwilket mcd den hog och drift blifwit fortfatt, at
icke allenast det, umn ock andra anfenliga fötbcte
ringar pa fjelfwa Kyrkan, förnamligäst medelst
fiere nya fenster-och döre.öpningar*), :c. fä lyckligen

')

Hittils har war Kyrka haft allenast sma °ch smala
ftnster, fanit pa hela norra langmurcn, fom har 70
och en half alnars längd, ingen öpninn. Pa wästra
gafwelen har cj Heller naqon dörr wartt, utan alle»
nnst pa den stdra Ndan och i Choret.
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ligen för sig gatt, at wi redan
inans en öuffad futlbordan.

sedt pa altsalw

I hafwen, Mine alffade wänner, bewist pa
edra öod* en wälZerning, den de hafwa at
fordra af eder,
lefwandi ( Syr. 7:37.).
I hafwen sä utwidgai rummet för eder och edra
barn, at jorden i sinä gommor hinner af edart
förgangeliga fa sit igett, undcr det I mcd frid fä
hwtla i edra kamrar och orubdade afbida DoM»
fenö dag. Huru stulle jaa icke af alt mit hjcna
önffa, at denua nya begrafnings-placs mätte blifwa en moder, hwars stöte maite öpnas för trog»
na Guds barn: en gömma för tzem,
Hm*
mic utu stor bedröfwelse, som twagit sin klader i
Lambsens blod och
ffola samlas i de lefwan»
des
en sammelplacs, frän hwilken wara
döde fa stiga op til himmeten. Ach! at af den»a mull macte ingen höljas, hwars ögon blifwic
lillyckce, innan de med Scephano sedt hiinmclen öppen, hwars mun icke i sin yttersta nöd
uiropat H3Rre y£f\i ånnamma min and«,
hwars själ icke blifwit förd af slnglarna i Abras
hams stöce, och hwars lckamen icke far upstä til
ewinnerli,qit lif i härlighet och kraft. Ewiga All»
magt/ lat dem en gang upstiga med förklarade
kroppar utur detza grifter: famla Dig Utur dem
«
folk, som Dig tjena stal i ewighel: och lal Uli
dem Nig en menighet samkas, joffl Big i dins
huse lofwa jkal til ewig nd. Nädige Gud och
Frälsare, gif ofj allom Din näd at
Christe»
ligen lefwa och saligen dö, at wi mäge upstä
hwar
ech en i sin del til ltfsens härlighet!
K i
fitfv

sasom

som

som

s

sa
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När du af jcirdcnS jahti
Hjelp at wi ftmne in
Pa din Sons död och pina De döda wil! upwäcka,
Di! wärdes da din hand
Lät war fjil wara din.
Ock til wnr graf uisträcka.
Och för dit ansigt ffina.
Lät klinga ofj di» röst,
Lät wara ben fa ro
Od) ttnicE otz glade opp
Wid sinä fäders graf,
När wi i lefwand' tro
Prläno ewi<; trfifr,
Fran werldeil wandra af.
Förena sjHl och kropp.
N:o 297: v. ?, 8. *).
AMEN.
;

Ester hollit Tal

sjöngs: lag wet, atmin Förlotzarelefwer:c.

Tal,
Hollit

wid Capelans-Walet i Bumast«Kyrka
den 17 JMartii 1754.

sädenes »HERra, Kt £>an utsäw

D«m war
rad. dä Han undn
langtan efter mmnnsto-sjalars uplysning
och salighec stickade m sinä larjungar, at ga ftam
för Honom uti alla stader och byar &it' Han kom<
ma wille, och läses (Luc. 10:2). Det inneholler
en den wigtigaste achindran, fem angär otz alla,
ulkom»
och päminner otz om en ffyldighec,
mer i gemen alla rattsinnige Christne, men i syn>
nerhet förbinder til heligaste efceilefnad alla Hans
ords wardige ahörare, at troget och innerlige»
bedja Gud om Hans medwarkande nad/ tå de
önsia at Christi kyrka matte tilwaxa och Hans
der arberare i

Fralsares lEsu
innerlig

wär

sinä säd.

trogna

som

lip
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lisgifwande ord winna framgang til manniffo-stag»
t«6 wälfärd.
HENren, war ewige Förbarma-re, liknar icke
utan grund sig sjelf wid en sädeoman, som in»
gcn tid underläter at utsä i männiffornas hjsetan
sic Gudomliga ords rena sad (Luc. 8: 5, >i). Och
i anförda oroen namnes Han för sadenes HiLR»
re, emedan detta walsignade ftö har af Honom
sir ursprung, fär af Honom alkua sin wäxt och
bar til Hans ara och wälbehag en högst salig
frugt. Han har sit akerwark sa widt som-werl»
den ar, och Han läter m«d denlia fin oförgän»
geliga säd et lif och en Guds
wara för»

dunden, som förmar lefwande göra och försättja
odödeliga s<alar ifran mörkret til ljuset, ifrän för»
magt til Gud.
dömelse ril salighet, ifrän
Denne store och magtige saoenes HENre ar»
becar ouphöriigen
war salighec: Han ro»
rtt pa et wärkande satt med sin krafts finger wa»
ra hjertan, Han wacker pä wara samweten samt
öfwertygar och öfwerbewisar otz om sanningen;
Han sty.ker, stödjer och stadfaster, och Han war»
dar och stöcer oh alla som wi, efter hwars och
(Ezech.
ens belagenhet och själattilständ,
34:16.) Men Han har tillika för heliga orsaker behagat betjena sig af mannistor til medar»

samns

betare, och förordnadt somliga at wara stassare
ril Guds hemlighet, Hans änglar och fan*
ningebud i Christi stad (2 Cor. 5: 20. Mal.
2: 7.)
Genom fallet förlorade mannistan den
wärdiahet, den dristighet och förmaga at omgäs
med Gud, och at omedelbarligen tala med Gud.

Hon vlef strart hos

sig

warse

K 3

en fruntan för

GudS

IJO

s i Mos.z:!Q.). Hon forfäres wid
uppenbarelfe
(2Mos. B- 19:16,), och hoi,
Hans
tol icke at Gud sjelf ralar med t)cnnc(2o; 19.),
Det ar altsä, en af de aldrastörsta Guds nadi»
Guds röst

wckgarningar, at Han förekommer denna war
swaghet och genom mannistor talar til »nänni»
ffor, sänder männissor til arbetare i sinä säd,
färmanar genom mannistor/ och genom dem
bztfidzv ibland otz föcsoningenes ord ( %

Cor.

5: 19.).

Sadana til HERrans wärk afsöndrade må\\><
nilkor aro de, hwilkom «mbeter gifwes at pre«
dika famma försoning (v. 18.). De aro Guds

mfinnitfov

(1

Tim.

6:

11.

2sim.

3:17.)

och

til arbetare i HERrans säd kallade dels Zenom
omedelbar upenbarelfe, som det hande »Hans
hclicra ?lpostlar och prspheter genom andan

(Eph. 3: 5.), dels genom medel, som det stcdde
md de Larare och Bistopar, hwilke sinä ambe<
ten ej allmast fingo dcgara, utan ock til deras
wardighet af manniffor försökces, ocb til Församlingarnas tien st antogos (lamf. 1 Tim. 3: h
10. 2Tim. 2: 2. Tit. 1:5. Ap.G. 14: 23.)
Detze kallade arbetare blifwa sände af ©&
denes QZWa: icke allenast de af HENranom
lielf afstilde (Rom. 1: 1. Gal.,: 15.) man ock
de medelbarligen utsedde (lamf. Ap.G 20: 28.
i Tbetz. 2:4. €011.4; 17.)
Skola de blifwa del»
qaöe far ril heder, busherranom brukelige,
beredde til alt godr wark ( 2 Tim, 2: 21 .),
sä maste den stora kraften wara af Gudi, som är
alla qoda gäfwors gifware, och icke af dem: de
Nläste beqwämlige göras af Gudi til at föra nya,

3>
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Testameniets ambete, at göra en Evangelist Pre»
samt i larande, straffande, trugande
förmanande
samt sanningelig ords och HER»
och
rans nadehafwors utdelande, ucrana sit ambete
redeliga. Med andans aawor ntrustade maste
de sandas af Gudi, om de med nytta stola kun*
na arbeta i HERrans sad. 0. s. w.
Men sadana arbetare äligger alla Guds ords
rattsinnige hörare at utl>edja sig af Sädenes
HERre. Bönen göres dem bchof, om de xåt*
teligen ffola kunna kanna och stilja goda herdar
ifrsn legoherdar, pa Avostlarnas och Proph««r«
nas g«und blifwa upbygde, samt weta assöndra
nytllge sjalesörjare. och waktare ifran falffa prophmr och förledare. Ach! oh aligger bedja ja»
denes HErra, at han mcd sinä gafwor ucruftar,
med andans styrka helgar, med fin heligaste försyn belchsagar och ulsander trogna arbetare i sinä
sad/ och at dageligen sucka med Församlingen:
dikares wark,

otz isra
Och Sacramenten dyra.
Lat ofj ock altid kunna fä
Dit ord

tag aldrig

Dem din Församling styra:

Alt som din wilja det förmar; Num. 200.
v. 5, ?.
At ingen denna tjensten får,
ej
Den Du wardes kalla.

Dem, forn arbeta i din sad,
Som dyrbar ar och mycken,
Med kraft as högden Du bekläd,
At de i alla stycken
K 4

Mä

IJ3

I

Mä fimias tro«arbctare,
Rätt kallas HERrans tjenare:
At sade» ej förderfwas.
aren, I aljkade Ledamöter af denna Chri,

steliga Församling, i dag uri deua helgedoms«

rum sammankomne

at

infot*

HERrans altseende

öga ester yttersta wett och samwete urstilja och
utnamna eder en Larare, och det utaf trenne cft
ttr den Gudomelicza Försyncn Eder tilsande och
edert Christeliga ftia wal föresiagne
och förtjente man,
aro, Schnlemastaren i
Urneå @tfl& Herr Zacarias Suvden, Adjunftus Praepofiti wid Pirheå Församlmgar Herr
Samuel Rofenius och vice Apologiften wid Pitheå Trivial-(Schofa Herr Olof Örnberg.
Da Eder tilkommer at wid tt sa wigtigt a>
romäl sättja alla orena afsigter a sido, sann ej
lata nagot annat ögnamarke wara edra tankars
ledare, än hwarom I uti edra hjertan hafwa an>
dans eget witnesbörd; sä bedjen troligen sadenes
HERra, at I med edra röster magen traffa den
ratta som HERren Eoer tankt, den ffickeligaste
som HERren 0(f med sinä gafwor uirustadt, och
den nyttigaste,
HERren bast ka-nner och wet
kunna wara edra sjalar til gagns under eder wandrina til ewigheten.
Til fullkomnande af et sä heligt wärk önffar
jaa dia af alt hierta, du dyrtköpta Burtrajks
Församling, af Ofwerherdan Christo uplysning
ocb walsianelse. H£6 ware med diq, och frid

som

som

af Gudi wärom Faber och HiLßranoM

FLsu Christo!
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Tal,
Hollit wid

i Pitheä<Modw
ka dm 13 Sept. 1761.

eder kära Bröder, at jf iän*
som arbera ibland eder, och
fta eder före i
och förmana
eder: Holler dem des kärare for deras wärk
stull; och warer fridfamme med dem. Den»
na trogna arhindran gifwer Paulus ( 1 Thetz.
5:12,13.) alla rättsinnige ähörare/ i kraft af
den förbindelse, uti hwilken de aro stadde emot
dtt af HERranom inrcktade Laro-ambetet.
Apostelm hade ofta biriuu fia, af fccn rattig»
het/ hwilken han betygat Församlingarnas Lara>
re, at under ordets predikande yolla uppä i rid
och i ocid «t straff.t, truga och förmana/
mcd «il saktmodighet och lärdom ( 2Um»
4: 2. }. Men da nu ec brinnande beaar efter sjä«
tala uti
lars falighet föranlat honom ac lika
dock
som
egenteligen
war
sak,
egen
sin
HER»
rans/ da fordrade af honom den Christeliga före
siatigheten, at icke straff.: och rniga, icke med
harda ord och tilwinlser förffracka, man i Christi
karlek bedja sinä ähörare at efterkomma en ssyldighet, den han i kraft af sit Apostla-ämdete ha»
de kunnat dem befalla: wi bedje eder käre
Bröder, ei».'.
Trenne lnarkeliga egenffaper tilägnar AposteEvangelijke Pre»
len, uti anförda orden,

bcbft

&f nmbcm,

som

K

samma
5

di»
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dikare: och äfwen sä mänga oundgangeliga ssyl«
dighecer fordrar han af
dein
de sorgfalligt haiwa at bewisa emot sinä ordci,teliaa Larare. Lärare tilkommer at arbeta, at
redeliga stä Christi Församling föce, och at fov*
mana til tro och gudagtighes. De fä icke mb
grafwa sit pund, icke göra HERrans wärk for*
sumeliga, icke undandraga sig werldenes hot och
hae; utan wakande, göra sig til en mur omkring
HERrans folk: de maste likna et ljus, och wa«
ra standiat oförtrucne ja brinnande at i lara och
lefwerne förelysa andra under det de sjelfwe fotv
taras, deras beqwamligheter brytas och deras
krafter aftaga. De aro widare förestandare, un<
der hwilkas waro ododeliga sjalar aro anförtrod»
de, öfwer hwilka de waka, säso»: de der r>b
,

göra ffola, och hwilkas blod HERutur deras hand.
Deras am«
bece är et färmanings-och warnings-ämbett/
som förbinder dem at icke wara
hundar,
icke lagga syndare hyende under armarna, utan frimodigt trada fram, sattja all bade man«
niffolgunst och männiffo»frugtan a sido, i Guds
kraft förkunna Israels hus des öfwertradeljer,
och Jacobs hus deras synder, samt i alt öfrigit,
under et godc samwetes wimesbörd, sä tala och
sa lefwa, at de kunna i andans frimodighet fa«
ga med Paulo: predikar jag nu männistön,
eller Gudi ril rviljes? iLUer söker jag räckas mannistom? Hade jag här til dags
welat täckas männiffom, f« wore jag icke
Christi tjenare lGal. i: 10.).
Sädana egenstaper aro warde at kännas:

ren wil kräfja
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Sadane man aro warde at fökas, at alstas och
meo fridfamhet bemotcrö. Emedan ibland herdar

tider funnits legoherdar, fä ar högstnödigt
HERrans ljus pröfwa andarna. Sker ej
det, fa torde man latt underkastas den fjalawada, at hafwa famlat sig Lärare efter sinä
lustar ( 2 Bm. 4: ?. ), det ar: efter fit tycke,
sii onda begar, fin fmickrande essen karlek och
egna bedrägeliga omdömen. Uplysning görcs altfa behof, om man wil undga ac fa blinda ledare, okunnige wägwifare, falsse 3lpostlar,Balams
Propheter och förstörare: och da aro ahörare
fjelfwe stulden, om de i längden maste klaga:
Den för otz gick war blind, fom wi,
alla
at

i

Och klnide icke wägen fi;
N:o 31: v, 5.
Deräf maste wi falla.
M de.ina uplusning at iäti kanna, pröfwa
vch urssilja andarna, ar en brinnande bön til
Gud, n<fc btn gnr af

om sin sallghet ömt, uj>*
det krafiigaste medel.
wi
det
löfte
at
Hafwa
fasta
undfa af wär him<
la«Fader alla goda Fäfwor och den Helga 2ln>
da, nar wi bedja honom (Luc. n: is.\ men
andans uplysning im en sä wigtia sak med ffal
mä räknas ibland de fullkomliaaste gäfwor, sa
inaste wara wart första och sidsta, at wi bedja
sckdenes HErre, at Han gir uppenbare, utmarker och fänder trogna arbetare uci sin sad.
När wi da taga 06 til wara at wi icke läta le»
da o$ af falffa ljus, nar wi fattja ä sido hwad

rigtiat

och

et

tröget djcrta,

hos otz w',l infinyga sig af egen kärlek, egen nyt,
och egna afftenden, famt nar wi följa enfal»

ta

digt
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digt voått eget, sämwets öfwertygelft, da kunna
wi icke taga mtstom eller fara wilst, ty farmi,»*
gens auda leder ojj, mut sials 60a blir uplyst,
wär mlja böjcs, wära hjertan lankas: wi ua
warc andamäl, wi traffa det nyttigaste och HER'
ren blir genom ofj arad.
Nar wi pa denna wagen samla otz Lärare,
sä kunna wi wara witze om at igenkanna och
finna sadana, som wi otwunget kunna alsta
samt med fridsamher bemöta ; hwartil wi förbindas uti anförde Pauli ord: holler dem des
karare for deras rvärk stuli och w«rer friö»
uti, med och ibland eder sjelfwe,
sa»nc mbördts
jamwal
med dcm. När kärlek och
och saledes
ftid emellan lärare och ahörare ar borta, sa kan
Christi Kyrkas stada ej annat wara, an stor och
förödande. Harnl kunna ähörarena sjelfwe ofta
wara orsaken mer, an deras lärare. En ond
ar af Gud.
Mannisia kan aldrig alffa det
De ogudaktigas och werldenes karlek, wänffap
och förtroende hafwa aldrig warit trogna
res kannemarken, utan fast halre werldenes hat,
werldenes försmadelse och werldenes förföljelse,

som

(lamf loh. 15: 19- 17: 14- 1 loh. 4: 5,6.).
Hos werldenes barn warer hatet och blir större,
i samma mon som Lararens wark blir fullkom»

ligare. Den egennyttige, högmodige/ wallustige
och sjelfkäre Adam tol cj mycken sanning innan
den wredgas, hatar och förföljer. Men hos ratft
sinnige ahörare icke
De kanna sig sjelfwa;
derföre höra de czerna sin onda art beffrifwas.
De straffa fta sjelfwa; derföre aro de nögde at
'-estraffas af andra. De korsfasta sjelfwa sitt

sa.

köu;
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kött; derföre unna de garna deiMängä och har<
De
da hjertat at blifwa tlann och (MonaDL
Unna sin fömnaktighet; dcrföre atjka de fin wåh
tnre/ och des mer ju större möda han gör sig at

ftal, anda och sinne wal wakande, muiure
Ha»» ar en waktare och en frids»
post/ hwars röst förekommer sanna manna-med»
dorgare sä fagnande, forn den faller odragelig för
dem, som aro stadde i sm sota synda-dwala, som
aro alstare af sinä uproriffa lustar och förrada»
re af egen salighec. Den, som ljörer lEsu sano-

fä

och lefwande.

han hörer lEsum: Dcn lEsum horer han far frid i sit hjerca, han alstar frid,
Hans namr ar at hafwa frid Med hwar man,
och han kan ei annat an wara fridsam mcd fridsens Predikanter. Saledes blir det för honom
en lacc ffyldighet at i alt öfrigit cfterfölja Pauli
rad: VOi deoje eder, käre brodcr, ar I kännen dem, som arbeca ibland eder, och stä
eder före i HiLßranom och förmttna eder.
Möller dem des karare för deras wark (fril;
och warer fridsame med dem.
Wardaste Ledamöter af denna förname och
hederwärde Picheä Församling. Sedän, för mer
an et ar tilbaka HERren genom den nmeliga döden kallat ifran eder en Lärare'), som med mycken wälsignelse arderade ibland eder, somstod
eder redeliga före i
och förman»
te eder: den I känden, den I älstaden för
Hans rvark stul och den I med fridfämher bt>
mömn; sa har tiden tilstundat, pa hwilken'HEß«
ningebod,

*)

Probstm

Magifter Carl Solander.

'5B

ren wil förse eder med en ny Herde, som ätee
nägon tid, sä länge Gud behagar, stal göra i*
bland eder ens Evangelist Predikares wärk, samt
i läro och lefwerne wara bäde eder ledare och föl-

jessagare uppa sanningens wag til Guds saiighct.
Genom Sin medelbara kallelse stallec eder HERren i dag, efter sin heligaste försyn, före «enne
i Christi kyrka arbetande, ibland o§ för lardom
och gudagtighet wal kande, genom sin ädaqade nitalssan och waksamhet upbyggeliga och nyl»
tige befundne, samt saledcs
bcpröfwade Man och Lararc, som aro: Aldre Paftoien
wid Kongl. Aralleriet Magifter Hans Tbehus\
Paftoren wid Kongl- fiif»Gardet Magifter Johan Låfmark och Kyrkoherden i Elf' Carleby
Herr Enc Rehn. Da detze Man aro eder föresiagne, sä aligger der eder se granneliga til, ac
ederl wal b\it et fritt wal som icke mä grunda
sig pa nägon sinnes öfwerilning, icke pä falffa
fördomar, icke pä blindas omdömen och rad, o»
betanksamas öfwerralande, ellet andra afsigter,
som i nägor matto kunde fä namn af egna, ore*
na och köcsliga. Beware eder derföre Gud; ty
da blefwe edm wal icke fritt, uran i högsta mac«
tan twnnqit och mcd wranghet bebundit, hwar»
igenom I ffullen ädraga eder wränghecenes lön
sasom orattfärdighetenes tjenare. Uudet en fri
andans styrsel nalkens fridsens Gud Med en tro»
gen bön: beder, ach! beder sadenes HERra om
nad at rätt lära kanna, profwa och wälia, samt
sedail öfwerlämna Gudi och öfwerheten at uise
och sanda den, som med trohet och i andans
krast ibland eder ffal arbeta. lag binder allsä
,

,

<

pa
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pä edra samweten och hjertan Apostelens förma»
ning: XVi dedje eder, kare Bröder, ac j
Unntn och utwaljen dm, foin I tron ega bå*
sta krafter ac arbera, största ffickelighei at stä
eder före i HiLßranom och största gafwan at
firmana och upbygga eder, hwilkens wark mäst
fönjena eder kärlek och som kraftigast förmar
stista frid emellan Gud och männiffor, samt
emellan sig och mannistor inbördes.
Min hjemliga önffan och bön ar, at fridsens
Gud, den öfwerste Färaherden, wille gifwa eder
wisdomfens anda til detta wigtiga göremäl, samt
ftdan böja Konungens hjerta rii at »ämna den
stickcligaste/ den nyrngaste, den wärdigaste. Du
HERre: fcrn känner allas hjcrtan, wisa ut,
bwiiken
rre du urwalc hafwer, ar
Han sial fa denna rjensten och dena herda<
ämberer! Amen.

VII.

Tal,
Hollit wid Kyrkoherde»Waltt i Burtrass Kyrka
den

21

Junii 1767.

war, Mine Walsignade ähörare, en bc*
som Apostelen Pau«
ms i andanom säg ff iille upfyllas uti den warda
Christenheten: da han talar om m tilkommande
tid, pä hwilken de icke stola kunn« lida hal>
02$ dröfwelig Prophecia,
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fofflin lärdom: uran efter sinä egna lustae
samla jtcj lärare, efter dem kliar i öronen
( 2

Vm. 4: 3-)

Apostelens Prophetia angick icke egenteligm
den tid,
Hans Lärjunge Timorheus hade at
öfwerlefwa; utan den ffulle förnamligast winna
dagarn«, da far*
fullbordan uri de
lige tider (Tulle tilstunda, om hwilka han ( Cap.
3:1, följ.) hade beraitat, at mannistor wordo
kommando,
ssulle finnas mi uppenbare kw
sens garningar, älst» siZ sjelfwa, Zirige, stor-talige, högfärdige, försmädare, föraldro»
men olyCugc, orackjame, ogudaktlZe, oiåv*
lige, 0. w. Nar detze och dylika ftere laster
vfwerswamade Christmheren, och detze sä kallade
Christne dermed utwiste ac de icke mer woro ac
anse som ei Guds folk och en HERrans menig»
het, ucan en Belials hop, fom drefwos af dcn<
na werldenes Gud: men likwal mange af dem
wille
för goda Ehristne; sä umiarkes detta
folkec tillika af ec ständeligit strymmi, da de y««
de er stcn til GudaZtiZher, men förfakade
des krafc (v. ;.), liknandes Eftchiels ahörare,
om hwilka HERren sade: de skola komma ril
dig nri Församlingen, och fitta for dig $»
mic folk, och stol« höra din ord; men
inter Zöra derefrer etc. (Hes. 33: 31.).
Om en sadan til ogudaknghet och sirymteri
förfallen Christenhet,
hade Gud i munnen
men Belial i hjercat,
bekände Christum, men
fölgde werldenes lopp och lefnadssätt, säger Guds
ande, at de icke stulle tunna lida häisosam
lärdom, ccc. Det ar: de ffulie icke sorkasta
all

som

sm

som

s.

anses

som

som
som

löi

«I lärdom/ urnn den forn war hälsosam, nam,
l!ga som har til föremal tron och kärleken i Chri»
sio lEsu. Den kallas halfosam delS emedan
den ej är stympad ellet inblandad med männi»
sto°stadgar, tillaggningar och dud, (Malth. 15:
9.), utan helig, ren och obefiackad: dels emedan
den kan laka och försanja manniffan tildes an*
deliga halsa och helbregda, at hela hennes ande
och f]4l och kropp kan behollas uran strasf)
i xoåve HiLßrao lEsu Christi tllkommelse
l iTbetz. 5: 23.). En sadan lärdom ffulle detta
ochristeliga christna solket icke tunna lida, ickt
fördraga eller tola hora, emedan de fallir ifiaix
tuone, hollande sig intil dedräZellga andar
och djefia lärdom ( 1 Tim, 4:1.). Under der
hos dem ej fans nqgon ren afsigt, som de hwar»
ken hade sanningen til gninö för sin kännedom
eller det sanna til andamäl, sä lZto de sig Uitteli*
gen beweka och omförfio af stllehanda I4c*
doms wäder, genom mänttiftors stalkher
sch illfundighet (Eph,4: 14.): aldramäst af
det, som stamde med deras blinda tycke öfwer»
ens, som bchagade kötttt, styrkte dem i säkerhec
och tilstadde dem lefwa friast efter sit cgec onda
hjerm, i okunnighet, willfarelse och förhardelst.
Under et fö farligit Christenhetcns tilständ war
dei beklageligast, at dem siulle fattas dugelige le*
dare, fom kunnat i Guds hah öpna deras ögon,
wacka pä deras samweten, med läro och lefwerne
föra dem til sanningens kansia och
dem
ifran samns magt til Gud. Mcn dmil ffulle de
ock fjelfwe, i anfeende li! deras genomförderfwa'
L
ti
Högsiröms Atst. Zal
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tilständ wara oi saken.
sta i deras egen frihet och
de

Ty, nar det komme at
förie s«g med

magi at

läcare, sä ffulle de icke söka sig sädana Evange»
liste PredikM, som woro dugse och ffickelige nl
ämbetsens wärk, utan efter stna lustar >am!a
sig Larare.
Nar lärarens förnamsta warde
siulle komma at bero pä den egenffapen at fttn*
na bast behaga deras egna lustar, ellet* deras
onda kötsliga begar, befordra deras sinliga nö<

jen, roa deras fynda-sinak, göra dem sälffap mi
fäfanga gärningar och wärk, samt dermed sofwa
dem i syndene, sä kunde de ej annat, än falla
pa blinda wakrare, samt lace och tyste hun«
dar, som kunde inret straffa (Es. 56: 10 ). 0.
s. w. Apostelcn säger at dem kliade i Stonen.
De astundade icke, och kunde icke wara nögde
med sädana lärare, som taite och predlkade
Gudi, uran månniftom til wilja ( Gal. 1:
10). De tolte icke nagot annat sig föredragas
och laras, än hwad som genom deras utwärces
wo<
smnen kunde kitla deras gamta Adam. Debarn,
ro et ohorsamr folk, och lcgaagtig
lag icke hör« wilie, uran
foitt
ffulle säZa til siarena: I stolcn inter f- h
\
til ffåtrncena: I stolen inter stai»a o,
prediker
ljustiga,
men
rätra läran:
f J*
ost
der otz bedrägeri (Esa. 30: 10.). Sadana
Predikanter ffulle salia i deraS tycke och wara
prophecer för detra folker som soro med
drafwel, och woro lögnepredikare, och som
kunde predika, huru de dricka och fwälja,
eller andra synder och lätcsinnigheter bedrtfwa
stulle (Mich. 2: ii.). Och, emedan pa sadana
pro-
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propheter och lärare aldrig warit brist, som lm
pir, andock de icke as HENranom warit sän»
d? (ler. 23; 21.), sa stulle detm köcsligen sinnade folket ej allenast walja sig en eller annan o»
dugelig och offickelig waktare, utan aldeles af ss,
dana göra en samling: De stulle, sa.qer Aposte«
len, samla sig
under det de rättsjnnigt
ordets tjenare blefwo förbigängne, förtryckte och
förfölgde, ej annorlunda an i Elie tid, dä, ge*
nom en wällustig Isebels afgudiffa stamplingak/
allenast en enda HERrans prophere war
qwarblifwen: men Ba!o prcpherer, lismare
och gycklare, samlade sig och wclxte til et ainal
af
och femtio mån (1 Kon,
B. »8:22.). O! en beklagelig tid! o! tt öm»
kanswärdt Christenhetens cilständ!
Minä alffade Wanner. At denna Aposte»
lens propheria langl för detta börjat i Christen»
Helen roimia en beklagclig fullbordan, det ar en
sanning/ om hwilken hwar och en ibland oh,
nägorlunda kanner tidernas ffiften och hwalf,
som
ningar alt ifrän Apostlarnas til wara dagar, mä»
ste finna sig öfwertygad. Men gifwe Gud! at
den ock icke traffade in pa oi) och wara Försam»
lingar, och at icke manniffor och ahörare ibland
otz funnos/ som woro hacare af häl<ol'am lär«
do,n, och som haoe sä läckre kiiande öxon,gt
de förnamligast hade afseende pä sinä egna lu«
star och sit eget syndiga kötts ftrnöjande, dg dcm
blir gifwic at walja och samla sig lärare, som
siola meddela och förkunna dem sanningenes ord
«ch waglcda dem isrsn döden cil lifwet. Harcm
stola wara egna samwecen roitna, och domeda<

L
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gen, dä hjmans tankar warda uppenbarade, stal
blotta wärt innersta och ställa alla wara
i ljuset.
Dä I, Warde Ledamöter af denna Christe»
liga Församling, ären i dag i detta edert Guds
hus samlade at walja eder m herde och larare,
som stal imaga dens rum, hwilken I genom dö,
i fin tid ibland eder war
den bortmist och
en Guds och manniffo-wan, en trogen waktare
i laro och lefwerne war hjoroch en herde,
denom en eftersyn *); jag wil säga: Dä I uti
en sädan afsigt aren sammankomne, sä har jag
orsak at intrycka och lagga eder pä hjertat den
anförda prophetians ord genom Pauli mun, pä
eder före, at den icke
det I wifliga magen
drabbar eder, och I mägen undgä ederc samwetS
strebraelse at hafwa samlar eder Larare efter
edra egna lustar. Ach! beder sast halre troli»
gen Gud om näd at kunna falla pä en man,
som i andans nit w«kar öflver (jalat, s«fom
ocn der räkenstap gora ikal (Ebr. '5:
17.),
holler sig u?id dec ord, som wist
åc och lava tan, ar «nägrig at formana qe*
non hälsosam lärdom (£ir.i:s>) samt säle»
des tjena edra själar til hellgaste upbygqelst, ba«
de under sin ambetswärd och i all sin omganaelse.
Edert wal aro, ester den Höastes försyn
trenne wardige och sörcjente Män
stickelse,
och
föressagne, som aro: Comminifter i Löfänger Herr
joban Mdlin-) Comminifter wld Pitheå Mo»

som

som

se

som

*)

Kyrkoherden Mapfter Johan Hedftröm, fom
denna Ficsamling i 30 är.

sirestod
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derkyrko, Församling
Eric Hellberg och
Cornrninifter wid Urneå Landc Församling Herr
Mrabam Hceggjlråm: alla bekante af grundelig
lardom, försökte och bepröfwade af en brinnande
nit för Gud Sara, ardecsamhet och oförtruten
ähoga at befordra sjalars salighet, samt ostraffelighet un en helig obefläckad wandel. Sä aro
de alla kande af otz. Men HE3tren, som ransakar hjman han wise m genom edart wal hwil»
ken Han sjelf utwalt och den Han i stt Mmm*
wara til edra sjcllars gagn den tien*
hets ljus
ligaste! Amen.

ser

VIII.

Tal,
Hollit wid

CapeNans ? Walet i Pitheå Modw
22 Augufti 1773. !//"/*£

kyrka dm

Fadren haswer mig sckndr,

der o& j«g eder.

Med

sa ftin»

delta heligaste

sörordnande insme wär kära Fralsare sinä Apost»
lar til utförandet af Andans Läro-ämbete, hwarwid den magt at förlata och bchälla synderna
hufwudsakeligen war förbunden (10h.2Q-2i.).
Dä lEsus blaste p« sinä lärjungar och der

med tillika meddelte dem den HeliZa Inda, lat
Han dem förstä, at deras kallelse icke derodde päaf
männiffo-godtycko och wärk, umu grundade sig
tt Guddomeligt instigtande,
hade bäde wär,
dig'
L 3

som
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bigket och fraft at föcfdttici mänmssor ifrän syn<
tzenes ti! nödenes ständ och i cictmnifup med Gud.
Han underracrar dem, at Hans sändande ai Fa»
bren och deras
af honc>m l>ade en lifr
het, (d?„? i anWM ti!
hwil«
ket war ITlus fielf wllbordat, fom trampade
Gnds wredes winprätz allena, och insin af
war med hanoin (<£C 63: ?.), icke til
webdelandet <tf salighetens hafwor, hwilka endast
srhollis af honom, fom allena är medlate erne!*
lan <Fut> och männistor, bwilken sig fjelf
(1
gifwid hclfwer for alla n!
Eini.
2:?.); Utan dels til fandandets Guddomeliaa
tirfpruna, som i anseende nl lE/u och Hans 21*
postlars
war « och farnroa, emedan
det harrörde af Fadrenom och Sl>nenom, som
woro et (Ich I*7: 18 ): och, som Fadren hadt
sandt sin Son och gifwit honom en lärd rnn*
A*n rr>i'U tela med dem tr,cta i
tid ( Esa, 52:4 \ s<s har ock Gud,
tfomwär i C'?rist>, beEickat ibland otz for«
ord, och gitwir osi ämbeter at
sa'nma försoning ()Cor. 5: »8, '9.):
förordnande, som i Guds
D'l:' til
ewic»a rfö war bessuiit ffe ffulle, sä för Isssu
(Gal 4! 4: Av. Gdä tiden
H-?3-)> som för Apostlarna, hwilka om Hans
(kiille i sinom tit> predika (l Tim. 2:
6.): Dels och förnamligast til sändandets af»
tW, IoM war den för alla snndare tröstefulla be«
bodelsei, ai nad och sanning åc kommen qeT
nom IE! uM' thristum (loh. i; 17, ). Dena
EvllNgelium hade iät y£{ue taiat af sig sjelf,

umn

«67
Ut«n

Fadrcn,

som Honom

sändt hade (loh.

som

12:49.). Dei wore ock icke Apostlarna
ral»de uran deras F»ders ande, som ralade i
dm, (Match. io: 20.). Dä säledes Fadrm ha»
dc lifwic Honom samma ord, som Han giswit dem (loh. 17:8.), fä kunde wär lEsus
straxt efter sin upstsndelst och wid fin frids ön*
ffan gifwa sinä Apostlar anförda Guddomeliga

försakran; Gaso«n fadrcn h«fwer mig sändr,
\'å jandcr ock jag eder.
Mine walsignade i HERranom. Nar war
Ofwerste Präst lEsus under sin djupaste förnedring bad sin himmelffe Fader icke allenaft
för sinä larjungar, dem Han wille utsanda at
prcdika Evangeiium allom kreaturom, u»
ran ock för dem som Zenom deras ord fftU*
le cro pa Honom (loh. 17: 20,), sa har Han
dermed tillika sa Helgat nya Testamentets Laro»
ambm uti fine sanning, at ock wärt sändande,
som ffer medelbarligen och genom manniffor, ar
uti samma wälsignelse innestutit. Da Larares
fandande til wara Christeliga mcnigheter och Manna Samfund ar öfwerensstammande med det wa»
sendteliga af första Församlingens kallelse-satt,
som ock ffedde genom medel under Guds heliga»
ste namns äkallande och i ren afsigt, ff är det
lika Guddomligt, lika kraftigt, lika wärdigt;och
aro ratte Evangeliste predikare at
som til»
satte af den Heliga Anda s Ap. G. 20: 23.),
.

anse

sände af lEsu, sasom Fadren Honom sändr.
Til eder, I wärde Ledamöter af denna,dyrt-

köpm Församling, har HERren genom männi»
sior sandt trenne berömlige samt i tro vch wan»

L
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del bepröfwade Larare, af hwilka en genom edm
fiia wal ssal intaga det rum, som genom en ratt«
sinnig HERrans tjenares fränfälle ibland eder
blifwit ledigt. Detze hederwarde Man äro: Balgillong.Predikanten wid Kongl. Wasterbotns
Reacmente Herr Axel Owberg, Comrniniftern
i Rane Församling Herr Wilhelm Hernodius
och Adjun&us Praepoliti i Neder Calix Herr
Anders Beckjelius: och det efter Högw. Dom»
Capitlets til eder afläcna ffrifwelse,
följer: *).
Skal genom deita edert wal arhollas den
fanffylliga, som HERren eder i nade tiltankt och
för eder utsedt, och wiljen I at HERrans wal«
signelse med Hans kallelse ssal wara förbunden,
sä aflaggen och utstuten utur edra hjertan alla
egna falffa afseenden, och anropen med et hjerca
och en sjal Honom om näh, uplysning och med<
wärkan
äc all god och al! fullkomlia gafwas
gifware, at Han förfer eder med en
rältsin»
blir hjorde»
niZ arbetare i denna Hans sad,
nom en förebild i tro och karlek, eder en trogen
följeflagare, i HERrans hus en brinnande I«m<
pa och under all fin omgängelse ibland eder en
wardig stassare til Guds hemlighet, och
sändningebud i Chrisii stad. Faller lEsn,
den Qfwersta Faraherdan och wära sjalars Bistop til foca, och beder af trogna och ftrtröstans»
fulla hjertan med Församlingen:
Sa fficka du din klena hjord
De herdar,
den wakm
Och spisa med din Helga ord,
Sit kall rätt troligt akta.
<

som

som

som

som

*)

Uplast««

af Notarien.

sa
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Wi are, Gud, din eyen far,
lEsu dyra sar N:o
Fran ulfwen äterlöste,

Igenom

202:

v. 6,

3.

3y gis du o§ en sadan näd,
Som sjalen ewigt rikcar;
wi
At
förblifwe wid din rad,
Hwartil dit ord otz pliktar.
Wi bedje dig ra» innerlig,
Du wille sända nädelig
dig frugta.
De herdar

som

Hartil förläne Eder Fridsens Gud sin milda näd
och walsignelse af

högdene! Amen.

ix.

Tal,
H2llit wid

Capelans Walet i Löfangers Kyrka
den 6 Februarii 1774.
<

gVljna rattsinnige Larares och Guds ords tje>
sEV nares ej mindre wardighet än ambetes wigt
och answar, förestaller otz Paulus da han tala»

de til Församlingens praster i EpM: Sa haf»
och pa allan hjorden,
i hwilkom den Helige Ande hafwer eder
fatt til Bistopar, at regera Guds Försam»
ling, hwllka Han hafwer förwärfwar med
sir blod (% G. 20: 28.)
L f
Md
wer nu agt pä eder,

17©

Med Bissopar förstar Apostelen icke allenast
tilsynen öfwer andra
blifwit ansörcrodd, ulan hwar och en lärare i
Guds huse, som är en rätlffaffens Cl)risti rje«
näre, och staffare til Guds hemlighec (i
Cor. 4: 1.). Dchas waroil;l?er gifwer han ti!»
kanna, da han fager, at de äro af btn helige
3lnde satte ar regera Guds Förfamling:
Och nar de icke fielfiw okallade til sinä amberm
lupit (ler. 23:21.), man afbidat en ren helig
kallelse, och gatc genom rätra dören til fa»
rahuset loh. 10: 2. ), sä blifwa de kallade Hög«
ste Guds tjenare: De äro Hans rikes ambetsmän, arberare i HERrans säd, fanin

fädana personer, hwilkom

ningebud i Christi
herdar som föda
Guvs
och försoningens predikantcr,
hwilkas ämbece här i werlden hafwer klarhct,
och efcer döden stola lärarena ly ja >äsom him»
melens sien, och de, som mänga underwi«
rättfärdigher, sasom stjernor i ewigsa til(Dan.
her
12: z.).
De stola, da ofwerste
Herden uppendar warder, undfa härlighetenes owansteliga Rrono (i Pet. 5:2.).
Detza hafwa et angtigt ambete; ty de äro
satte ck regera Guds Församling. D«m til»
kommer at hafwa agc icke allenast pa sig sjelft
we, man ock pa allan hjorden. Dem är be»
falt at tilbjuda och meddela männiffo«flägtet försoning och frid med Gud, at underwisa genom
ord, at holla ps i tid och i otid uti
lärande, förmanande, straffande och tröstande,
at i andans frimodighet och oförffräckt strida för
Christi rike, nicalsta emot Guds fiender och all

halsosiH

mörk-
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mörksens waldighet, famt under alt delta i lä»
ro, lefwerne och lidande wara hjorden en efter<
jpn, waka, bedia och all trohet bewifa. När

fordras en andans styrka, andanS
Christelig förfigtighet, fä fär man
och
en
wishet
ofia en bedröfwelig anledning ej allenast at frä«
aa: Ho är här dcgfe? utan ock under innerli»
gaste s,äla'Medlidande paminna sia rakenstapsdagen, dä öfwer dem, som aro satte at waka
öfwer odödeliga sjaltfr saftnn de der räkenstap
göra (roi«, HERraus ord stola aa i fullbor.
dan: Du männisto-barn, jag hafwer sart
diZ til en wäktare öfwer Israels hus, ar
du dem pa minä wägnar förwara stalt;
När i«'g nu sägcr til den oglldagtiga: Du
oZudaZtig.: mä!te dö; och du säZer honom
der icke
sä wil jaZ träfja Hans blod
uru dine hand ( Eftch. 33:7/8.).

til alt detta

*

«

När nu andans nmbete en fldan wardighet
ar tillagd, när del samma ar sa wigtigt, och
när dermed etsadant answar ar förknippadt, Hu»
ru nödigt wil det icke wara för alla Christna me>
nigheter, at troliqen bedja Gud, at han sielf
ttied gafwor unustar, ucser och sander fädana,
som aro dugeliae til ambetsens wark? Och huru
ömt wil det icke falla wid detzas kallelser, 'at
Christna Förlamlingar, dä de hafwa welat med
yttersta sorgfaUighet söka utröna, hwilka umf
fiera sörestagna mä wara sände af HERranom,
hwilka som aatt igenom den rätta dörena, och
hwilka som ega de yppersta gäfwor at göra hel»
zedomsens tjenst
största ffickelighet at föda
GudS

sanu

»72

Gubs hjord och regera Guds Församliny,
hwilka han hafwer förwärfwat med sit blod?
ären, I wärde Ledamöter af denna al,
Löfangers
Församling, i dag kallade at wal<
ffade
ja eder en Lärare. Edert fria wal äro genom
GudS försyn, mnne ffickeliga och wardige Män
förestagne, som äro: Stads*Comminiftern i
Umeå Herr Cbrifiian Svanfiröm samt Adjunfterne Herr Michael Sand och Herr Pebr Sunåelius. Som den Christna kärleken fordrar/ at
wi om dem alla hysa enahanda, det ar, den ba<
sta tanka, men den Christliga försigtigheten tillika rsder at wal pröfwa andarna: sa önstar jag
troget, at samma pröfning mätce ffe af helgade
hjertan, i heliga och rena afsigter, under inner*
lig bön til Gud och trones förtröstan: fanu at
detta edert wal måtu aflöpa til den Stora Gu<
dens ära och edra sjalars fanna wälfard: at I
waljen eder en ssaffare, som är Gudi och eder
rrogen, som i HERrans kraft, trones renhet
ulan egennytta och egen ara, uoch enfaldighet,
personen
til
lan anstende
sa wisar androm wa«
gen, at han gar den sjelf, och sä pryder GudS
wär Frälsares lärdom i all stycke, at I med
honom en gäng magen sanilas med gladje inför
den öfwersta Herden och wara sjalars Biffop!
Wars HERras lEsu Christi nad ware med
«drom anda! Amen.

I
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X.

Tal,
Hollit wid Probste vifmtion

i Arvidsjaurs
samling den 25 Decembr. 176? *).

För»

Christi ord rikeliga bo uti eder
med all rviodom. Denna trogna
nlng gaf fordom hedningarnas Lärare Paulus de
helgon och trogna bröder i Christo,
woro i
Colotzen ( Cap. 3: «6.).
Som ingen ting lag dell hel. Apostelen öma»
re om himat, an at fridsens Evangelium måu
te Utspridas bland all folk i all land, sä gladde
han sig af hjmat och tackade innerliga Gud dä
han sporde at samma Evangelium hade blifwit
anammat i staden Colotzo, och at der fans en
menighet, som med hjerta och mun bekande sig
til lEsu Christi lro (1: 3 följ.). Emedan Hans
upsät war at genom delta sändebref styrka och
stadfasta dem pa sanningenes xofy, sä gifwer han
dem uti anförda orden i synnerhet et medel wid
handen, det de hade at nyttja emot befarad kal»
sinnighet och affall,
war et heligt bemödande
ac lata Christi ord rikelig» do nti sig mel>
all wisdom.
Hwad Apostelen förstär med Christi ord,
det hade han giswit tiikanna i der föregZende,
namligen den hemligher, hwiKen fördoid ha»
de tontit ifvån werldenes bcczpnnelse, och
ewig
') Pa Lappsia Spraker-

som

som
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ewig tid; men nu <lr uppenbar worden
Hans h?!gon (i: 26.): Dec war Evangelii \å>

om Chnsto lEsu, Hans person, dmbete och
wälgärningar. Dm kallas Chnsti ori», fcie
emedan den igenom Honom hade efttr Guds mi*
ga räd blifwit upläkt och förkunnad, dels eme»
dan den hade honom til föremal/ som war enoa
grunden til ali den salighet och frid männisto-stäg»
let i nädmes ordning hade at atnjum.
Detta ordct hade HERren af fin grundlösa
barmhertighet lätit ibland dem kundgöra och forc»
planta. Dem äläge nu at lagga sig högsta win«
ning om at laca det hos sig i fin renhet bibtt
hollas, wara och förökas: de borde lata Cyri»
sti ord rtkelilH bo uci sig, det är: de borde
hafwa omsorg, at sanningenes ord borde uppen<
barliga i Församlingen och enssildt i deras hus
med ali fiit och högsta ifwer mätte laras, samt
med brinnande begar HZras, anammas och uto?»
was, pä det landec ma«e blifwa fullr af HER»
rans knndskap, lika som med hafsens watn
bctåh ( Esa. ,1: 9. )• Detta ordet borde sä
anwändas/ at det mätte bo det är fast och be«
siandigt fa sic hemwist och sate, icke allenast i*
bland dem, ucan förnamligast uti dem. Det
ar willerllga icke nog, at man fattar ordet med
öronen, at man bekanner Christi Evangelium med
munnen, samt wet myckct derom tala och predi»
ka: det mäste komina til Hjertat, det mäste lräft
fa hjertNt: det maste hafwa hemstad och boning
fanit öfwcrwagas och bewaras i et ganffa godt
hjerm, om det ffal bära frugt och befordra wärt
andeliga lif, til den inwartes mannissan.
Det
bör
ta

,
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och blifwa ibland och uti otz med all
wisdom. Skal wishecenes anda fä leda op mi
all sanning,
wäste wi sä öpna wära själar,
at wi med andelig försigtighct wcta ai omga med
trones hemlightter och de himmelffa sanningar,
och upfyldre warda med Hans vciljae kund»
stap/ uti all andelig wisdom «ch förstand,
ar wi mäge wandra wärdeliga HtLßranom,
til alt detzssg: och äre frugcfame i alla go*
da ZärnKgar; och wäxe til Guds kund»
stap (Coll. il 9, io. ). Nar det ffer, da fullbordas pä oij Guds wilja, och dä laca wi til
wära egna sjalars salighet Chusti ord bo ril?e«
liga uti ost.
Mine alffclige ähörare. Denna Pauli för«
har' jag orsak at i dag föra eder til min*
nes, da jag ar kommen ac underratta mig om
eoe« tilstand, och huru wida Christi ord, som
de förftume ären sä ymnigt ie word« planradr
ibland eder, mcrne bliswit med ali wiSdom sä bo*
end« uti eder, at I nu arfaren des fulla frugr
och kraft, och befinnens ej allel,ast roiade och
grundade, utan ock waxande och nltagande i ns»
den och wars HERras och Fraljares lEsu Chri»
sti kunffap. Bä jag, undcr sorra ärens ä mit
ambetes wagnar gjorda resor i denna afiagse
landsort, haft tilsaile at Ora cder besök, har jag
altid fätt anledning at med innerlig hugnad wilna om edert lilla Samfund, ar det bar spntS
ulgöra förstlingen af den stövd HERranom
blifwit samlad im et land, son, ej lange se'oan
war en torr odemark, hwarest I och edert siagtt gingen i willfarelse säsom fär, ivlidjurenom
bör bo

sa
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ci! spis rvordne, och plarr förstingrade,
och ingen war, som efter eder sranade, cU
ler nägor stötte on» eder (Hes. 34:5^6.). PH
eder har jag haft orsak at lampa Pauli glada
utrop öfwer FörfäMingen i Corincho: j[*g tao
tav min Gud altid för edra ftul, för den
Guds näd, soin edcr gifwen är, Qznom
Christum liLsum (t Cor. 1:4.}: Bena har icke
warit edert egtt ellet* männiffors utan et GudS
wärk ibland eder. Det ar wist, ac I, under
dche sednare lioer, hafwen riimit til godo en bt*
synnerlig Ofwerhetens omwardnad. I hafweN
under samma tidchwarf blifwic försedde nied her«
ägt stickelightt och nit at wagleda eder
dar,
til Guds och lElu Christi kannedom. Men

som

hwad stulle Mnmffo-arm mränat/om HER»
ren icke hartil lagt fin kraftiga näd och milda
walsignelse? Har ma del htta, ar en nädig och
huld Ofwerhet har mgir uppa stg omsorgen, cdra
lärare hafwa plantar och wamat, mcn HER«
ren har allena gifwit wäxtene; HERranom wa«
re ära ai om eder har kunnat i sanning sagas s
jf woren som wilf»r<tnde far ; mcn J ären
nu omwände til Herdan och edra fjäjars
Bistop (1

Per.

2:

2;.).

Men, mine alstade wanner, det gör icke f>)l«
lest, at man begynt loppet pn wadjobanen man
fär icke läta den första käeleken swalna och HU
na- wil man ärholla lönen, sa mäste man top*
pet fortsiittja och fullborda. För eder tjenar Apostelens förmaning; Läter Christi ord rikeliga
do nti eder med ali wisdom! Ska! eder w»!
dörjade Christendom wara HERranoiu til bthG
:

och

17?

och eder til warkeligit fjalagagn, sä mZste I 4(*
ffa Christi ord, btfordra eftcr ail edar förmaga
des framgang och tilwart ibland och uri eder,
och dec rlkeliga met> «li ahoga och wisdom.
HERren starke eder «ti detta och all god wärk,
och läte denna heliga förranning, til hwilken jag
mig gmom denna förcftallmngwelat hos eder
bana wagen, nu i lEsu nami;, afiöpa til Hans
ära, Lärare och ahörare til upmuntran, samt al»
las edra sjalar til san» nylta, förbaming och
stadfästelse! Amen.

XI.

Tal,
Hollit

wid srobjte*Vifitation i Pitheå Stcchs
Kyrka den 14 Febr. 1773.

wet, at han befaller sinom barnom,
Xl* och sino huse efrer sig, at de stola
hoUa
wägar, och r,ora hwad rärr
och godr äp. Ec sädant wicncsbörd gafHER«
rm fin wan och ljenare Abraham dä Han under»
rättade honom om sinä allwisa tomar bäde öfwek
rättfardiga och ogudagtiaa (i Mos. B.,8:19-)•
HERren hade tilsagt Abraham, samt hanS
fad och efterkommande, faligljet och walsiancl»
/

se

ulider närmyste

lommailde Frälsare.
Hägströms Atst. Tal.

nti werldenes lil,
Grunden fcrnil war a ena

M

sidan
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sidan Guds barmhertighet och ncid, och Z de«
andra Abrahams tn>, den han ej alleliaft för fin
<gen person hyste, uran ock stulle foctptonta in
ps barnen och efterkommand«. Uti sii allwetei"
hets ljus säg HERren at da Abraham worde
befaUande sinom barnom och fino huse ej*
uv sig ar hoUa HERrans wägar, och gc*
ra hwad v&tt och godt är, sä stulle ®\\M
sanna kannedom och dyrkan ej allenast m och
/

dem förblifwa, uian ock utspridas
ibland ali folk pä jorden, som tillika honom
stulle niarda wälsignade (v. 18.). Genom Hans
nit at upmuntra, förmana och tilholla sinä barn
och fit hus at hoZla sig til HERran, stulle
rans wäg och salighets-ordning ibland dem blif»
wa bewarad, och de genom näden bercdas at
göra rätefärdighet och dom, eller hwad ratt
vch godt är, under utöfningell af de pligter/ hwil»
ka, säsom räitfardighetenes ftuaier, stulle blifwa
lika som Guds folks egna, och utwisas genom
<n oförfalffad tro, ren lära, samt ostrymtad lyd»
agtighet och wandel för Gud och männiffor.
Mine walsignade ähörare. At dcfalla vch
tilholla sinä barn och sit hus til alholla HER»
rans wägar, och gora hwad räct och godt
är, det ar en styldighet, hwartil sä wäl en alf»
warlig Guds wilja och befallning, som wart ntt
salighets hopp otz förbinder. Som alla HEN»
rans befallninZar fyfta pä Hans namns för»
harligande, sä är det med Hans Guddomeliaa
helighet likmatigt, nar han bjuder ej allenast 3*
sraels barnom, man ock allom dem, som blifwit
med sanningenes ord uplyste: du ftalr stHrpa

oförfalffad hos

>

detza
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detza ord dinom barnom, och derom tala,
när du sirrer i dit hus, eller gär uppä wä«
gen; när du nederlägger dig eller upstär
{5 Mos. B. 6:7.). När naturen sjelf päminner
otz at ljena nastan, älramäst wära egna, til le»
kamlig voälsard och uppehollelse, sä fordrar nS*
dm, at wi läte wärc ljus lysa ibland manniffor,
bch i synnerhet inrote den fauna Gudens kanne»
dom och salighttenes raita wäg hos dem, joitt
böra ligga otz narmast om hjerlat, som stä utt»
der wär tilsyn, och for hwilka wi stole göra redo
pä domsens dag. Och, är wärt saliZhers hspp
wal grundadt, sa msste hos ofj finnas en brin»
nande ätra at wagleda alla mannistor, förnäm»
ligast dem,
til war karlek hafwa narmaste ratt,
mycket
i
wär
förmaga star, til en och samma
sä
näd, en och samma Fralsare/ same en och saffl>

som

ma d.elagtighec uti de heligas arfwedel i ljuset.
Aro söraldrar sorgfallige om at förwara sit
jordiffa goda för at öfwerlemna det al barnen
och arfwingar, huru mycket mer borde wi icke
wärda otz at fa öfwerantwarda wara andeliga
hafwor i efterkommandernas händer? Jr wär
aldraheligaste lara en stor och dyrbar ffatt, ja el
län af HERranom, huru borde icke hoS otz fin»
nas en innerlig äträ at kunna dma ombctrodda
godset «j allenast sjelfwe wal bewara, man ock
helt och oskadt öfwerlemna lil barn och barnabarn? O§ aligger at häruppä anwända wärt yft

tersta bemödande; samt sa för andra förtä!j«
de Zamla hemligheter, dem wi hort hafwe,
och wetoin, och wara säder ost fsrt«lt haft
wa, at xvi dem icke färdölje wärom barnom,
M 3
f«?m
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som

o§ tomma, ntan forkunns HER«
magt och under, soin
rans lof, och
(Psal. 78:2, 3,4.). Dä
Han gjsrt
göre wi, hwad HERranom ar til behag; och dä

cfter

befordre wi wär och wära efterkommandes ej al«
lenast lordista uran ock ewiga sallhtt, nar wi,
ester Adrahams exempel, befalle wara barn och
wära hus efcer otz, ar de stola holla
rans wägar, och Zöra hwad vätt och godr ar.
Men, O! huru mZnga bedröfweliga handiil»
ögonen,
scr hafwer icke förfarenheien lagc of} förunderlarel,?
pligt
glömd
sä ofta denna
och
blifwi:
Sa lange Abrahams barn hade Adrahams n$
slffan, sä woro de i sjelfwa warket et Guds
et heligt folk, en walsignad HERrans arfwedel
och egendoms folk. Mm när de efcer handen
satte denna ffyldighet a sido, och fingo tilfalle at
af sinä lilliggande wällustiga grannar och affalli«
ga folkstag lara sig allehanda frammande synda»
wanor, sa blefwo de innom en kort td besmit»
tade med gyklerier och drafwel, och man fann
pä andra lustbarhe.er, andra tidsfördrif och am
dra nojen at roa sig, sinä barn och sinä hus med,
som baicre smakade deras lystnad, än kännedo»
domen och minnet af deras ftlders Gud. Och,
gemenligen
som stike afwikelser och iättsiniughecer
folket, de<
wäldige
i
togo
de
först
öfwerhand hos
ras höfdingar, förstar och fäder, sa hade detze
ej swart före at komma hela folket til ar synda.
Otron och ogudakcighelen befordrades lact ifrän
de höga och förnamare stand och näringar ti! de
nedrigare, ifran hufwudet til fotäbjället/ ifän
stora stader til minsta byar, ifran högsta sioct
til
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til lagsta hyddor, ifrän wittraste Samfund til
mörkaste mxåt, tildes pa hela meniOeten war in»
tet hclt, och en nd tilstundade, om hwilken Guds
Ande sager, at da de, som sedt dade Hi3R»
rano stora Zärningar/ woro samkade ril

esrer

Veras fäder, kom et annat slägre up
dem
inter kände HERran (Dom.
,

som

B-

för ali framtid fördomar,
wilfarelser, mörker, Guds föragt och alla de ffade«
ligaste orrones foster sä öfwerhand hos höge och l&
ge, unge och gamle, at en nitist Jeremias mäste i
-2!

?,

10.).

Dä

togo

sm

cid klaga: jag ränkce, ma ste, ar den
ma hopen åt oforstandig; rvec inttt af
HERrans wäg, och af sins Guds rätr:
«»*

jag wil Za til de iväidige, och tala med
ö>Eßrans wckg,
och sins GUDs vått men de samme ha»
de alle sönderbrutir oker, och sönderslitit
banden (ler. 55 4/J-). Och, at dcnna efterlä»
tenhet och försumelse har alla tider warit, ar och
blir en af de förnamsta kallor til manniffors, ri»
fms och folks olyckor, fall och ändtcliga under»
gsng, det ffulle af alla tiders häfder kunna wisas,
oin gransorne af mit nu förewarands göremäl
singe öfwerffridas.
Ach! läwm otz, Mine allkelige wanner, icke
med kallsinnighet anse denna wär pligt. Nansake hwar och en sit hjerm inför det allseende ögat,
dem; de maste ju weta af
:

huru han befalt sinom barnom och sino Hu»
se, ar holla »HERrans wägar, och göra
hwad rätr och godr är. Til äfwentyrs wrde
mängen hafwa hollit denna ffyldighet för en rin»
flfl sak, och gjort sig öfwer des Mderlätande ali*
M 3

inttt

iM

in«t samwete. Wär närwarande werld synes <rn«
st med förakt de ting, som aro de aldrawigtiaa»
ste. Mänge blygas och äro för store at i föft
ffap och umgänge, för sinä barn och i sinä hus,
tala om Gud, om Hans stora gärningar och om
salighetenes rätta wag. Werldenes ande sytzel»
säiter dem med andra sanual, göroinäl och wäl«
luster. Man fördrifwer den ädla tiden med o»
Nyttig ting: Man föregär sinä barn och sn hus
med bannor, med fönal, med okarliga omdöe
meN/ hamndgirighet, mitzlankar och osanua ryk»
lens Utspridande, med lardomar til orättfärdig<
het, egennytta och ali NagS afwägar. Derra
gör du, och jag riger, sager HERren (Ps.
zo: Hl.). Men dä HERren en gang staller al»
la wära gärningar i ljuset, stal blifwa uppen»

bart, huru mänge ibland otz haft Abrahams tro,
vch med honom befalt och lärt fin barn och
wa»
sir hus efter sig at holla
göra
ratr
ar.
hwad
och
Zodt
Har.Olh
Alstelige i

HERranom. Sä

ogärna jag wid

denna förrättning af min clmbets-tilsyn i denna
hederwärda Församling nodgas tekna sä obehage»
liga mälningar under föreställandet af en lära,
som wär onda tid hos sa manga Christna stalt
i glömsta och firgatenhet, sa troget önffar jag as
mins hjertans grund, at I frän lamma föredra»
else matte finna eder sä ftie, at I icke behöfden
begära mäuniffors witnesbörd, uran Guds, som

hjertan och tilfrids ställer samwe»
HERren läte sit ord icke allenast iblaud o§
lysa, umn ock upwarma wära hjermn och wa<
ra kraftigt til omwandelse och helgelse, sa tim

aliena
ten.

mit

m
mit bemödande blifwa nynigt och afiZpa til
stora namns ära, samt Hans Församling til war»
kelig förkofran och salighec. Hwartil ftidsens Gud

föllane fin näd och walsianelse!

Ester Förhöret.
Walsignade i

Paulus fann

HERranom. Hwad

Aposte<

hafwa anledning at betyga
öfwer de trogna i Corintho, da han sade: )ag
tackar min Gud för edra (f ui, sir den
Guds nad,
eder Fifwen av, genom
ar I uti all stycke rike
Christum
wordne ären, genom Honom i all ord och
i ali kunskap { 1 Csr. 1:4,5.); Det
har jag orsak at förklara öfwer denna Försam»
lingS Ledamöter.
Jag tackar Gud ac de äro
sanningene,
i
i kunffap och ord. Men,
fundne
len

sig

som

samma

som at alffa Gud och at, blifwa rältsinnig be,
funuen i kärlekenom, äro ting, som den Högste
samwets-domarm allena kanner och pröfwar, sä
önffar jaq troget, at eder lefnad och wandel i
Guds Sons no, och alla tros frugter, «d<«
hopp och tolamod i lidande, samt heliga orngän*
gelse, mätte wara swarande mot edra insigter och
eder kannedom af salighetenes wag. KrafteneS
Gud styrke eder! at I magen wära i nädene och
all god wärk, öageligen förnyas til den inwär»
tes männijkan, och starkie warda med allo kraft
cker Hans härliga magt un alt tolamod och
langmodighet med glädje.' Ja,
u>4l»
signe eder och etc.

M4

XII.

184
XIL

Hollit

Wid

Tal,
sro&ffc*Vifirarion
Maji

Kyrka den 31

i Pitheå Lands»
1773.

#{€'o hafwer Utwalt sanningenes way;
dina rätter hafwer jag mig forezart.
Denna troana bekännelse aflade den heliae Da»
vid inför HENrans sins Guds ansigte/ och la»

\£3*

(Ps. 119:30.).
David hade undcr sin wandring gsnom werl<
dm twannc wägnk i walet, nämligen en falst
wäg och sailningenes wag. £>rn den söna
talar hau nti den föregäende wersm: den sofre
han at undwika; men emedan han fann bade
mod och krafter dertil bos sig fatias, sa anro<
par han HERren om hjelp: wänd ifran mig
den faljfa wägen; och unn mig din lag
(v. 29.),
war en farlia wag. Dm
behagade köttet öfwermsttan wäl: Den bewan»
drades ej allenast af den stora hopen, utan den
förswarades jämwal nf menighetens
hufwud»
man, sielswa deras Förstar ellet yppersta i folket
(v. HZ.).
Denna wagen
iftan G»ds
lag, hwarmed David förstod sä wäl LagsenS
som Evanqelli hela lara, den man ancingen för»
kastade och afstympade, eller giorde deraf den til«
lämpning, at man i sin syndasömn kunde iä W
«nden under armarne och en tackemantel för sinä
lustars utöfning. Denna wagen befann David

fes

wa»
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wara falst, den förkastade han- och sökte, samt
genom Guds uplysande och lidande nad fann en

han i' anförda orden kallar
Sanningenes wag, eller den tros och lef,
nadS förestrift, som war grundad i sanningen,
som war fast och palitelig/ och innehölt he»
la den af Gud uppenbarade och föreffrefna sa»
lighecenes ordning, utan männisslig fönydning,
utan alt undanmg, och utan minsta förbeholl el»
ler instrankning.
annan, den

som

hade nu David
hade han fattat behag,
sökt sin fagnad och lust.

Denna Sanningens wäg

utwalt; til den

älstat och

samma

deruli
honom til en fnllkomlig föresats at
inrätta hela sin wandel efter nones och karlekens
bepröfwade reglor, dem han i anförda orden kal<
lar HERrans rärrer, dä han nllägger: Dina
rärrer hafwer jag mitf förefarc.
den

Den ledde

Mine wardaste ahörare. At HERren har
lätit kunqöra ojj, som nu lefwe, lvagen til
lifwec (Psal. 16: t'is, och det med langc Gara»'
re ljus, an i Davids tid, det ar en wälgar«

som

wi, med innerligt lof och cacksägelfe,
hafwe
tilskrifwa wär wälsignade Frälsares
lEsu Christi dyra förtjenst. Han, som ar voå*
gen och sanningen och lifrvet (loh. 14:6.),

ning,

at

hafwer kungjort oh alr hwad han chafwer
hört af stnom Fader: Han har förwarfwat

oh sanningenes Ande, som larer ost all ting.
Han har ultsändt en stor Evangelisters ssara, icke
allenast at beboda oh frid, utan ock öpna wära
sgon, at wi stole omwändas ifran mörkret
til ljuset, och iftsn sarans roagt til Gud,
M5
ae

«86
<*l wi

förlatelse, och lote
ff die f«
ibland deck, som helg«de äro Zenom tron«
til hon«m (Ap-G. 26: <B.).
Men, ali denna nade«bewisnmq oagtad, sä
Witnar dock en beklagelig arfarenhet, at denna
werldenes Gud ej mindre mi, än i Davids nd,
ar wärkande uti otrones barn. (Btnom män»

nistors stalkher 0* ilfundighet underlattt
aldrig willo-anden mbläsa ällehanda Utbome*
n>äder (Eph. 4: »4.),

ai

derined ansalla och

bedraga i synnerhel dern, scm annu icke hun<
nit til sullkommen staoga i Christi fulZbord»
ga alders matt. Detze bedraga, och lärn sig
bedragas at tro lögnen, och uewälja icke fan*
ttingenee Utan den falsta wägen, jorn färer
ifrän förnuftig läro lOrds. B-19: 27.), och
leder til Utöfning af wi'.fareljens lusta, och
derefter trappewis tfl kötstig sakerhet, förblindelst
och sjalars ändteliga fördcrf.
Hwad kan derföre wara nödigare, sn at wi
troliUn bedje Gud, han reille vcifa otz sin wäg,
ar M ma wandra i Hans sanning (PfB6:
il.), bewara otz för
läro (Ps. 119'
37.), pa det wi matte hata alton falffan wag och
i lif och död holla otz wid det ord,
wist
te
n
(slr.
1:9)!
lara
«ch
At HERren ffal höra en sädan wär bön,
derom hafwe wi de dyraste löften, da wi mcd
DaM fatte det fasta upsat at laca Guds nad
wanda, in «n of, bm falsia wägen, med up»
ligciat hjerta utwaije sanningenes wäg, och
HERrans rattsr med heligt alfware oh fsre,
fåttt. Da ffole wi finna sanningen, wi stok

som

för»

iB7

färsta sanningen/ sanningen stal gira osi
sri (loh. 8 32.) och wära öron stola höra
:

order, sä sägandes: derta är wägen, gar ho»
nom, och eljest hwarken pa högr« handen,

wänstra (Esa. 30; 21*)
Mine alffade wänner. Denna den helige
Davids föresats, den han yttrade inför HER'
ran: jag hafwer utwalt s«nningenes wäg:
Dina räcter hafwer jag mig föresatr, binder
jag i dag pä edra hjertan, da mu ämbece for»
drar at inhamta eder tilwfyt i naden och wärs
och Frälfares lEsu Christi kun»
stap (2 Pec. 3; lg.)/ samt huru rike jf åun
i «K
i rro och i ordom, och i för»
ständ, och i fiir, och i tätltl (2Cor. 8:7).
Och/ som min ästundan härjamte warit at se e*
der, pä der jag märce nägra andeliga g«f»
wo dela med eder (Nom. mu), sa önstar
jag af troget hjerta, at wi matte sä följa sannin<
Zenes wäg, och HERrans rätter otz sa föresätta,
at wi icke söke war egen eller manniffors pris,
umn yifwe Honom arona, som rikeliga förmar
göra öfwer alt hwad wi bedje eller länke, efter
eller den

som wärkar

den kraft,
wälsigne wärt
te

hWom l

i ofj.

förehafwande

Gud, wär Gud,
och all werlden fruk<

Efter Förhöret.
Wälsignade och älffade lEsu wänner.
Christeliga

Gom

nu haft lllfälli

af
Samtalet
ac holla med en del af denna talrika Församling,
dec

nogsamt

jag

förnimmes des

grundeliga insigter uti

'BB
trones ordom, ffiforn bnvis, at I med David
urwale fannlngmes vcaq, och HERrans tåu
ter eder Mefarr; sä ben,g<r jag af hzermt der«
öfwer min inneriiga qladie; mcd trcgnaste on.
ffan, at eder (efrrnd och wandel, eder kärlek och
omgängelse matte wara deremot swarande. En
männissä str allenast det för ögonen ar; mm
HERren, som se? ril hiertat, Han lån eder
Christendom icke bejta i biotta kunffap och ord/
Ulan i gärning och waik, icke iiri ec iken, umn
i Guds krast och fanning, icke i männifflig (<k*
dom och konstig ord, ulan i Zlndans wisdom och
styrka, i den Helga Anda och i flUla mip
het (i Thetz. 1:5). O! Du wära faders Gud,
och all darmhertighets HERre, gif dina tienare,
dmna Församlingens warda och alffade Larare,
wishetena, den allestades omkring dit säle ar;
sand henne ned af dinom Helga himmel och af
dine harlighecs fate, at hon ar när dem och at*
bemr med dem, at de mä första hwad dig tackt
är (Wish. B. 9.), och dit hus wara i helighec,
ock detze
tildes dagarne hafwa anda.
deras ahörare och dit ords gorare med din wil»
jas kunstap, uti all anoelig wisdom ock
wandra wärdeliga
förständ; ar de
dig ril alt beh«g: och wara frugtsame i ali
la goda gärilinZar; och wäxa ril i din kun»
ssap;och stärkte warda med allo krafc, efter
din harliga maZr, uti alc rolamod och lang«
modighec, med Zlädje(Col. 1:9,10,11.)• Ja,
walsilne eder och beware erc.'
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Bröder, warer icke barn i förstan»

uran warer darn i ondstone; men
i förstander warer fullComlige. Sa upmun»
trar Paulus de trogna i Corincho, at icke stä liii»
la pa kunstapstns wag, utan befiita sig om stan»
dig tilwaxt i näden, famt andelig wishec och Un*
neOorn af alla de sanningar, som underwisa och
leda til Guds Sons cro och et raitsinnigt wä«
ftude i Honom (! Cor. 14: 20.).
Apostelen lalar om twanne stags barn, näm»
ligen barn i forstandct och barn i ondstone.
Spada och menlösa barn äro lifftus arfwinaar:
dem bör iät sormena s at komma til lEsum/
emedan Guds rike hörer dem til (Marc. 10:
14-)• De aro stalde o§ til Läromastare uii mach
ga wara lefnadspligm, och uta.il wi omwände
oh och warde sasom barn, ftole wi icke kom»
ma i himmelrikct (Match. 18:3.). Paulus
fororar altsa af stadgade Christne, ac dc stola
wara sadana barn i ondffone, som äro okunnige
i werldeus syndasätt, enfaidige uti onda gärnin»
gars bedrifwande, owane wid lustarnas utösning,
samt osiickelige til de lasters wärkstallande, som
Guds barn icke ansta, och un hwilka rätta Christ»
')

der:

P»

Lapska Spraket.
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ne bvra sinnas
det de rena sig

smittelft.

Men

at

oförfarne och ostraffelige/ undtt
iftan a!! kötstns och andans b?»

wara barn i förstander, är

det,

som Apostelen mi anförda sprak hos rälca Guds
barn ogillar. Lika som emedan man är barn,

som

ralar man som er barn, och har sinne
er barn, och har darnsilga rankar: Men
sedän man blir man, lägger man bort der
barnssigc är (»Cor. 13: il.); sä bör det wam
med GudS barn bestaffadt. Do äro i förstone
barnstige och swage i "unstap, i anoelig wisdom
och ärfarenhet, de hafwa barnsiigt sinne, darns»
ligt lal och barnstiga tankar. V« aro
np
wal
barn,
födde
astunda fornnfcenes
mjölk,
inter swek wer (i Pet.2:2.); men
nar, efter Apostelens Utsago, hwem man ännu
mjölk gifwa maste, han är oförfaren i van*
oed, ty han är et barn (Ebr.
barnstighet eft
5.-14.): sä mäste de en sadan
m handen afiägga: de mäste af förnuftencs mjölk
«pwäxa ( i Pet. 2: 2.): De böra .smäningom
wänja sig wid stadigare mat,
at de icke la»
ra sig beweka och oinföras af allehanda
lärdoms wäder, utan wäxa ril i «li stycke
i hsnom
hufwudet är, Christus, ril des
de komma i ena rro och Guds Sons kun»
stap, «ch warda en fullkommen man, den
der är uri Christi fullbordiga älders macr
(Eph.4: iz, följ.). Delta kallar Paulus i an,
förda orden, at icke wara barn, men i för»
stander fullkomlig.

som

sam

som

sm

sa

som

Med förstanb strstär icke Paulus endast

et

Guds

lsl

Guds barns kunffap och insigm, tttan ock al'
la öfriga en mannistas sinnes iömiöisetchetcr och
warkningar, hennes omdömen, wilja, fiit, np*
sat och hela bemödande bade at wem och läm
kanna Guds wilja, fridsens wag och rätta salig»
hets ordning, samt den samma mcd hintani tto
fatm, följa, i warket sialla ock mtfroa. Det

gagnar wist icke at weta fäga til lEsum: HILR«
re, HERre, när man icke tillika har et fast up»
stit at gZra Fadrens wilja/ (ojn åt i him»
nielen: det stadar fast mer, an det hjelper en
«nlja, nar han
tjenace at weta sins
icke gör der efrer, o. w.
Nar altsä un d« ordet fsrstand hafwes aft
stende pä hela den inwärtes inännissan, det pä
nylt födda Guds bavnet,
stär llti en dtlge»
wärkeligen förnyas til Ska>
lig förnyelse, och

s.

parens kunstap

som

som

och beläte, sä stönjes hmu
olikt det är at tro sig wara «n sann Christen,
och tillika altid wara et barn i förständcc. När
barn i

stadgar wd^en, sä är del e?, o*
felbart tekn dertil, ac dec ar med nagot naturs«
fel eller hemlig sjukdom behaftadr. Sä är det ock
meb et Guds barn: det kan har i werlden ai»
drig til fullo stadga sin andeliga wart: d« Un
wäl i siyrka arholla et wist matt af fullkomlig,
et

fönid

her, men aldrig blifwa en sä fullwuxen och full*
kommen man, at alt hwad endel» <lr, stulle
arerwanda (i Cor. 13: 10.). Sä länge Guds
barn aro sunde i troue, sa aro de warandt i
förständet; sä länae de lefwa, aro de tiltagande i
kännedomen, i kärlek, i arfarenhet och Guds
frid. De rväxa i nädene och wäro HER^
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tae och Frälsares yZfu Christi kunstap
l 2 Pet. 3: iB.)> De waxa i Christo, med CHW
sto och eft«r Christum, om hwilken beraicas, at
barner wäxre up och stärktes i andanom,
och upfyltcs med wisher, och Guds nad

war med honom (Luc. 2:40.).
Mine walfignade ayörare. Dtt aro nu twZ
och trettio är fölfiucne ifrän den tid jag hade näV
den af Gud at blifwa sand lil at första gangen
underrätcas om dmna Församlings tilstand och
Christendoms lopp, Jag mckar Gud, at jag ftderme»
ra tid efter annan hos eder funnic hwad jag sökt,
jag menar, en ständig tilwaxt i näden och för»
kofring i Guds kannedom. Nar jag i dag, i
förmägo af den fjalaiwärd mic ambete mig iil«
binder/ far göra eder Församling et besök, som
lärer blifwa det sidsta, sa önstar jag finna des
samtelige Lcdamöter i det tilstand, at nu mera ie»
ke wara barn i förstandet, man barn i ond»
stone, me n i först«nder fulikomlige. Jag
önstar mig ej ftla, da jag wil anse eder, wäl uti
enahanda Guds Sons tro, fast icke un enahan»
da ftamsteg, utan efter gafwornas matt i olika
Nar den
tilwart, i större och mindre stadga.
himmelffe Fadren har mänga barn, som stä pä
til sit Fadnnesiand, sä kan wal det ena
resan
ega företrade för det andra; men Han ser dock alla med walbchag, sa lange Ha« finner dem stad<
de pa raim wagen, i loppet, i upsältt och gar«
ningen. Jag tilförstr mig i Chrisii karle?, at
med lohanne (i Ep. 2: 12,13, 14.) fä tala til
somlige af Eder fäsom ti! Flder, hwilke haftra
Hnt honom, joki «r c;f b?synnd\~tn; ti!

som?
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somliga säsom ynglingar, hwilke äro starke,
un hwilka Guds ord blifwer, och som hafwa ofwerwunnir den onVa: och til andra ja>
som barn, hwilka sa h«fwa tänt Fadren,
ar fynöerna blifwit dcm förlarna för Hans
namn stul. Men Guds frid föröke sig uti E»
der alla! Amen.
xiv.

Tal,
Hollit wid Probste-Vilirarian i Burtrast Kyr»
2 Oftob. 1774: Da ock Kyrkoherden
Herr Abrah. Hteggftrorn instältts i

ka den

Ambeltt.

altid redeboZne til ar ftvara
hwarjoin och euom, som begärer stäl
til öet hopp, som i eder 4c. Denna Apo>
stelens Petri wigtiga förmaning lasts uti des för«

V

ra Epistels

z Cap.v.

15.

Apostelm talar med trogna

och utkorade

Guds barn, dem han kallar frckmlingar (i:».),
«medan de här i werlden icke hade nägon war»
agiig stad, man funno sig spridde ibland «wan»
arcigt och wrsngt flagte, som hweee ibland ogrss
ych som rosor ibland törne. Detza hade han för»
manat til stadighel i trone, samt tolamod och ständ»
agtighet i sanningmes ord, jamwal dä, när de«
ras heligaste lära blef bespottad, de förwlade
Högströme Ätff.
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fåfom ogärningsniän, och deras Zoda ohi*
Som i dma
Zängelse i Lhristo fsrlastad.

tilständ deras ffyldighec war at/ uti wär Frälsa»
res efterfölgd, \tiiia. fin tunga, och icke töcdcr»

g<fll« ondt för ondr, icke baimar för kan*
älage dem tillika at icke alnd tiga, i syn»
nor,
nerhet när dec komme an pa Guds äras be<

sa

och deras tros förswar. De stulle fast
halre, til sanningens ucspridande ibland andra
och stadfästelse i sinä egna hjertan, alrid vcata
redebogne ril at «ncd sakcmodighet och frug>
tan srpara hwarj?m och enoin, som begär>
te stäl tll der hopu, som i dem war.
Mcd hopp förstar Aposteletl dels den witza
förlatolsen på det son, man hoppa,s, ettei* den
«on, hwilken ar grunden til wart hopp
Janna
bari'affapet
om
och arfsharlighcten, som os; i
dels sielfwa 'saken, eller
förehollas;
Christo lEsn
dec goda wi hoppas och i Chrisio förwälne, som
är lifwtt och den himmeissä saligheten. Detca
hoppet förucsauer derföre en öfwertygelse eller an«
dans witzhet, ej allenast at war Christeliga tro och
lara tui hela stt sammanhang warkeligen ar öf<
werensstammande mcd Guds heliga ord, och in*
framjande

ewiga och oemotsageliga sanningar; utan
ock ac wi i sanning are blefne genom trona för»
enade med Christo, uti hwilken wi med full för>
tröstan tilägne of) alla nadenes häfwor och rikedomar.
Til en sadan hoppets wiHet hörer altsa, al
man dels af hjmat arkanner och bekanncr at
war Christeiiga tro och lava ar af Gud, ar den
sanna, och det enda medel, hwarigenom wi

nelMer

/
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fyndare kunne arholla den aldrahögsta fullkom»
lighecen ej allenast har i lifwec, utan ock
ligaft i det tilkommande: dels ock at en fädan
arkansta ar oh til ingen fromma, om wi icke finne wart själa«t!lstänt! sädant, at wi med tryg»
gaste samwete kunne försakra otz om delagtighe»
NN i ljuset, och at wi denna förtraffeliga salig»
hets laran warkeligen fattat och annamac til wär
icos styrko och lefwernes regel.
Si! mine walfianade, et sädant hopp bör
wara uti otz: da fär det namn af et wälgrun»
dac hopp, ty det är grundat, icke pä förnuftecS
irrblotz, icke pa männistö ilfundiuhet eller sinliga öf<
werilningar, utan pa ftäi, pä bergfasta sannin»
ej swika, och som i
gar och witnesbörd,
ewighet ega den fasthet, at andock himmel och jord
ffola förgäs, ffola dock hclwetets portar icke war»
da detm helleberget öfwermagtlge.
trones och hopsens grundpe<
Detzs ffäl,
lare, detze kunffaper/ bör hwar och en
Chrlsten, sä mycket til salighctcns ärnäende nö»
digt ar, weta dekänna och jamwäl wara i tilständ at anföra, nar mannissor af of) derföre
fordra redo. Wal aro icke de Christne förbund-

som

sann

däranom efter Hans darstap.
).
Det ar dcm ock icke lof,
gifwit, at Ziswa hundomen der heligr <ir,
och kasta sinä perlor för swin (Match .7: 6.).
War lEsuS har otz härutinnan mcd sit heliga»
ste erempe! förelyst. Han war en mästare, hwilkom
tllngo ar ra la med dem trötta i rärrom tid
(Esa'. 50:4,). Om Honom ftges, m han pre-

ne at

(Ords. B. 26: 4.
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3

di*

196
dikade wäldeliga, och idt fom de strifK
lärde (Matth. 7: 29.). I Hans barndom må*
ste alle,
honom hörde, försträcka sig öfwer Hans förständ och fwar (Lue. 2:47.),
och bå han, som wär medlare och war store
Prophet, öpnade sin mun, ftöto altid Hans lå>
par af Guddomelig walcalighet. Men en annan
tid, och da Han napst och plagad rvarr, lät
han iät up fin mun l Esa. 53-7-). At lEteg, da den Cananeeffa qwinnan anropade
Hono,:: om hj«lp, dernl hade Han sinä heligaste oc»
saker. Bl.wär försoning,, och otz ti! efterdöme,
tec\ lEsus och swarade platt inrer, ds han
mför dei stora ludiffa Rädet af sinä haftigaste
fiender blef anklagad, af falffa wimen för Guds
hadelft best»)ld, och af sinä domare upmanad at
sig föcswara (Marlh. 26: 6z. Marc. 14:61.):
ja, Han teg dä dcn rafwen Herodes fragade
jonoin om wang fiyd : e (Luc. 23:3.); och mä»
ste Landshöfdingen pilatus storligen struV
dra sig, at lEsus sivarade honom icke ec
ord (Matth. 27:13.). För alla rätta lEfu ef*
terföljare har alcsä tiga sin tid, nar deras to*
lamod det krafwer, och nar den Christeliga för»
sigtightttn det tilstyrker. Men dä de himmelffe
sanningar stä ac kunnige göras och befäsias i
egna och andras hjertan, och i synnerhet-nar n&
gon ssaliaen astundar af otz blifwa underrättad
om grunden lil wän salighecs hopp elkc de räna
orfakerna, som förwitza otz om salighttM, dä har
för otz tala fin tid (Pred.B. 3:7.), at willigt
liplata wär mun, altid finnas redebogne, de»
redde och fardige at med stickelighet bäde lära öft

som

sus
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w?rträdarena HERrans wagar, at syndarena
mage wända sig til Honom, och jamwal styrka
de trötm knä, irnrn wid alla tilfällen förkunna
Guds harliga magt och lof un de raltfardigaS
Församlingar.
otz ApostcKn uti anförda or»
dm, som en ffyldighec för alla Christna, hwil»
koni egm och andras salighet ar om hjertat, och
saledes ej mindre för wälbetänkte Förfamlingar,
nes Lärare, än rättsinnige ähörare. Evangeliffe
Predikare aro de Guds sandningebud och wäk»
tare, som framför andra icke fa tiga ellei' försum»
ma nägot ögnablick, dä själar stä at winnas,

«"derränas, upmumras och stadfastas. Dear»
präster, hwilkas läppar stola be»
vaata lavona, at nion tnl befräga lagen,
tller salighetens ratt, ordning och wäg, af deraS
mun iMaI.H:?.). Den himmelsta wisheren
laUt genom dem hora fig pa gatomen, hon
tapat i porcomen (Ordspr. B. 1:20,21.),
och ställer sig aNestädes likasom i förwäg för aU
la ankommande framlingar och för dem, som gä
uppa wägarna och fraga efter de fsrra voåt
gar, hwilren den gode waaen är (ler. 6:
16.). De aro altid redo at bade med ord och
garninqar swara dem, som med bekymrade hjertan ftäqa: I män och Bröder, hwad stole
wi göra? Decca är wägen, gar honom
(Esa, 30: 21.). Och en sadan redebogenhet hö»
rer til den heliga ahoga och andas drift, som
ätlölier redelige iLvangelisse predikares wärk,
da de holla stg wid det ord, som wist är
«ch l&a Un, p» det de ma mägtige «vara
N 3
ar

HERrans
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at förmanK genom hälsosaM lärdom, och
ifwerwlnnc» dem som deremoc säja (§it. i:
9). Ratta Christelige ähörare, som hafwa Chri»
sti sinne och drifwaS af Hans anda, de bära
altiv godr fram uraf fin hjertans fatadur

(Luc. 6: 4;). Emedan de kanna saligheten, haft
wa löftstns testamente och aro beftglade med an»
däns förstling, sa blygas de icke at tala om
Guds wicnesbörd (Psal. 119: 46), och at
wid alla ssilna anledningar lör androm förrälja
hwad HENren deras själ gjordr hafwer (Psal.
66: 16). De gladja siq "at- wara wärdiae at
witna om sanningen för hwar man, och wisa sig
altsä altid redebogne hl at swara hwarjom
och eno»n, som begarar stäl til der hopp,
i dem åv.
Wälsignade Ahörare. Dä jag i dag insun»
nit mig uti Eder Förfamling, och begärar st<ll
til dct hopp som uti Eder är, iä har det
lkedt af en Cbristelig waksamhet, hwilken ar för»
bunden med det ämbete, som blifwtt mig anför<
trodt: och hwarwid jag af trogel hjerca önstar,
at I mateen alle befinnas i sanningencs ord fa>
ste, i kunffap och tro rattsinnige, samt i tola«
modets och et wälgrundadt hopvs bewisning oföranderliae och wäxande in til lEfu Christi dag!
Och dä, efter wederbörligit förordnande, mig tillika äligger at ordenteligen inwiga, det ar, under
trogen bön och äkallan i ämbetet stadfasta Eder
warda Kyrkoherde Herr Abraham B&ggflrbm,
sä har jag anledning at föreholla Eder en dub>
bel Gnds näde«walgarn!ng, hwarmedelst HER<
ren icke allenast inplantat hos Eder fin

som
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kannedom, la at i kunnen weta, förstä och be>
känna de saninngar, pa hwilka wärt hopp om
barnaffaptts arfwedcl i ljustt ar grundat, utan
ock rilsandt Eder Lärare, som i Guds kraft kunna »lpbygga «der och stä eder före i HERranom
llti alla de halsosamma ords eftersyn, som tienä
nl werkelig utöfning af trona och karlcken i Chri»
sto lEsu- Eder inför detta HERrans alt«e
nu ftaMtrÄdde Lärare kannen I af Hans redan'
gjorda ostraffcliga wärk ib.land eder. Han har
i lEsu Schola lart at tala och tiga i ratlan tid.
Genom Hans läppar är den rena laran ibland e»
der bewarad: af Hans mun kunnen I befrsga
laa'», och eftcr Hans anwichli'ng inse bäde tros»
grunder och lefnads pligcer- Da han «ued ouft
tröttclig nif, under larande och förmanande, tr§*
staude och straffande, föker hos eder sa uplifwa
och stadfästa det hopp, som uti eder ar, at I
derföre bade med ord och garning mägen kunna
ssöra ssäl, sa beder af trogna hjertan Gud, Han
wille uypeholla honom i andans kraft til at an
ytterligare uträtta det wigtiga ambete honom i<
bland eder ar anförtrodt, redeliga. Förtror eder
honom: uptacker för honom edart själa tilständ:
soker Hans anwisning och begärer Hans rsd uti
edert aliggande. Hörer Hans ord med upmärk»
samma öron: lagger Hans lärdomar och förmaningar pci hjertat: warer honom lydige: följer
honom, och fficker eder sä emot honom, som I
pa Domsens dag kunnen inför öfwersta Herdan
sta til swars. nåö och frid af Gudi warom

Fader och HERranom HiLsu Christo för»
öke sig mi eder!
Dig,
N 4
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Dia, wardaste medarbetare och Broder, gif<
HERren wisdomfens anda at fortfäna och
fuilborda det lopp du, som en troqen Christi tie»
näre, wäl degynt uppä den wigtiga ban HER»
ren dig föresatt och dina äbörares förtroende d'g
tilredt. War stark i HERranom, ych oförtrm
ten ac predika ordet/ at gifwa HERrans folke
salighetenes kunstap til deras synders förlätelst,
we

samt i andans ftimodightt och nit ftvra deras
fötter p 5 fridstns waa; fä ffal dit swara ämbece
lättas, och dina krafcer un en tiltagande alder
styrkas, intil des tiden nalkas och du fär hwila,
<rt du ma upsta i dinom del, när dagarna
hafwa cknda/ dä lärarena stola lyfa sasom
himmelens iken, och de som manqa under,
wisa ti! rärtfardigber, sasom stjernor i e»
wigher. Hwartil HERren dig och otz alla för»
hj-'lpe! Amen.
(Introdu&ionen sttdde, enligit Kyrko<ordnin»
gen, med wanliga Ceremonier).

xv.
Tal,
Hollit dä Probsten och Kyrkoberden Magi*
fter Theophilus Gran, i Pitheä-Moderknr»
ka
t
instDes ämbetet den 25 Mami 1774.
H! gsde Herde,

som

etc. (Sjöngs)
nlckgg Mg at bewisa d,'Z Gudi en be,
9ör pröfwad och ostrasselig arberare/ som

å§C
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vått delar
imig gaf Apostelen

ord. Denna förma»
Larjunga Timo»

Paulus sin

thco ( 2 Tim. 2: 15).
Timotheus war kallat» til arberare i Guds

wärk. Men det war icke dermed gjordt at han
en fä helig kallelfe fölsst, et sa wärdigc namn sig
lilalkandt, och uti bekladandet af et sa wigtigt
ambete sunnit sit behag. Paulus fordrade af ho»
nom et winlägFande at icke blott synas för må\u
niffior, utan warkeligen bewis» sig Gudi uti
Hans tjenst och inför Hans altseende öga, at
wara en genom anfäktning och frestelse sä be«
pröfwad arbetare, at ingen efterlätenhet kunde
honom sörebras, eller han för sinä förrattningar
behöfde blygas, hwaribland det göremsl at rätr
dela sanningenes ord, war det wastndteliga»

ste och ömaste.
Timocheus kallas en

arbetare: et namn,
tilbörer alla Guds ords Lärare och nya Te»
stamenttts Predikanter. De kallas arbetare i
HERrans säd (Mach. 9: 38- Luc. 10: 2). De
arbeca i otbtt och lärdomen, och aro under
det namnet sin lön rvärde (1 Tim. 5: 17, »8.
Mach. 10:10 ). Men emedan det ock finnes be»
drägellge
onde arberare (Phil. 3:2.),
som taga siZoch upp« Christi 2lpostlars person,
prcdika«
likasom de woro
re (2. Cor. n: 13, 15.), som föredraga ordtt
uti en förwänd ordning, och uti den rena saden
inmanga sinä wilfarelsers ogras; sä ffilja sig U
fran dem alle redelige Evangeliffe Predikare dermed, at detze minlägga sic, om at räct dela
ftnningenes ord, och säledes bewisa sin <Bu*
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di

sasom beprHfwade och

De äro Herdar, som kanna sina.Ws beffaf»
fenhet och tilständ: De leda bun icke pa orjenliga
och farliga betesplatftr, och de ffingra dcm icke i
wildmarken, utan föra dem til sakra parker,wan

da dem med uplyst urffilning och jköta dem alla,
de berarfwat (Esech. 34: 16.). De äro like
en ömsint moder, som gifwer somliga sinä barn
mjölk och somliga stadig mar (Ebr. 5: 12.), och
en förfaren lakare,
förordnar lakedomarna
efter den krankas siukdom.
De dela sanningenes ord, da de i rätt ord»
ning föredraga Guds hlliga lag, hwilken ds ar
god nar mau henne rärteligen drukar (i Tim..
i. 8).
Onde och bedragelige arbetare aro de,
fom antingen «istuta laran och nöowandigheten
af wara Christeliga lefnads pligter ifrän salighe»
teneS wag, eller ock göra deraf et hufwudwark,
hwaruri de all fin salighet söka. Vagge dehe
wagar aro afwägar. At gira lagen am i»itet
med rrone, det ar at göra Christum til en fyn*
genom lagen wilja
darjenare: och de,
warda,
ratrfärdige
hafwa mist Christum
och aro falne ifrän nädena. Det war Pau<
li lara (Gal. 5:4-), och den war öfwerensstam»
mande med gamla förbundets grundsanningar (lon.
2:9. Rom. 4:2, följ. Gal. 3:6, följ. Ebr. iii
32, 33). Den följa bepröfwade arberare ba«
de Uli föredragandet och nllämpningen af salighe«ns rälta ordning. De säga ril den ogud*
agcige: du maste 06 (Esech. 33: 8), och til
Nm, soin nmndra efeer btnna wcrldenes lopp
at de aro wredseno
uri »t kolts
barn

som
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Iwn (Eph.

2: 2,

3

),

at

de

som

upsättligen sym

da emot den Soaungfliga lagen (lac 2:8)/
hafwa hwarken iott eller del mi ffcibnrngcnS ord,

och acden sttm

roeciöenep

wän wil

wal-a,

dan

Mm
vätt ?£*>*

u?atöer Gud» awåy (lac. 4:4), ctc.

En ostraffelig arberare delar dcc
Han holler sig icfcc före ac
nägoc
wet,
uran lEsum Lhristum, och
han
(1 Cor. 2: 2). Nar bedrä'
korsfastail
honolll
gclige arbetare skämlnas n»>d Cbrisii EvanZe<
hum, för kasta karnan af allChristelig lardom och
sammanhamta blotta ssalen, som inneholla loma
ftdolaror, garningar, dygder, goda wark och e»
gen ractsärdighet, sa glöma de bort HERran,
dcm köpt, som är sargad för wära mitzgär»
som
ningar st»! och siagen för wära synder fful, och
genom hroilkens mwi äre helade, Men när en
Larare kan betyga mcd Paulo: borc der, arjag
af någon trng st ulie beröina mig> uran af
angeiil ord.

HERras y£.(u Christi tors, ge*
hnnlren roerlOcn 4c rnig
och
jag werldene (Gal. 6: ,4), dä kan han leda
syndaren til lEsum, och med eftemyck säga til
de fortwislade hjertan: warer xvib godt mod
s Esa. 3s: 4- K och dä förmar han i Guds kraft
förkunna Christum, fäsom den otz af Gudi åt
gjord til wisdom, och til räctfardigher, och
til helgelse, och ril fär!otzning(l. Cor. 1:30).
Ty, som läran om Christi kors, eller ordet om
försoningen i Christo lEsu, är wäsendteliga in*
nehollet af Hans kundssap, alla Hans insigter
xvats

no m

och alt hwad han wet lala til manniffjo«ssaMts
Wlaro och satiggörelse, sa stiljer han wiedom,
väte*
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rättfärdighet, belgelse och fsrlcsining i Chw
stenvomens wärkeliga u öfning sa tircr ifran hwarandra,

som Fralsaren

Han
war strifwic
n«/ och i
nar, dä

Alf

dem

fast

mer

sörc-

efttr hwad om honom
i Mase Lag, och prcpheccr»
ffulle i Hans namn

wttnar, at

predikas bdtrnnq och' syndernas förlatelje
('Luc. 24: 47.) Guds wilja är dm san>.ma,
dä dm är wär helgelst, som dä Han ml at
hw«r och en, som fir Soneu, och trcr pa

skal hafw« ewlNtterilZlt llf: 0. s. w.
Som nu den är en rrogen och MU staft
fare, som i rärran tltt gtftver folket hwad
dem behörer (Luc. 12: 42 ), sa bewisar sig en
trogen lärare i Guds hus, at han ar en bepröf<
y?ad och ostr«ffe!ll arb.tare, nar han jalc»
des vått delar
ord. Han är
hundar, som kunna lnlec
icke ibland de
(Esa. 56: li:) han lägger icke syndaren
strassa
hyende under armarna, dä han mi fin obotfärdightt begärar at sig stal predikas ljufiiga: Han bestryker icke muren med lös kait;
Men han har ock lärt at tala med dem trör»
ra i rarran tidi Han wet at rrösta Guds
folk, rala ljufligen med Jerusalem, och
predika för thy, at des mitzgärninc; ar
förlaren. Han wäcker sä kraftigt pä des hjerm
med ordels hammare, och särar m<'& detz tweäg,
gade swärd syndakroppen, som han icke är sen
at förbinda der saryade och gium hugswalel»
de blödande ssr, som pä en rält hfo
sens olja i helgelses
wäg finnas swidande. Han
trings och
kan rätt dela sanningems ord, ly han följer An»
dcms
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Hans sron höra order cf»
säjandes: derra är wägen, gär
honom, och eljest fyixaiUn pä högra han>
den, ellet- p» den wänstra (Esa. 30: 21).
Mine wälsignade Ahörare. Dä mig den he*
liga förrältning dlifwit ombmodd at i dag, under
trogen bön och akallan til Gud, uci dmna För»
samling installa i ambettt en walförtjmt Larare,
dmis uplysnina, och

ter sig/

sa

och Kyrkoherden Magifter Tbeopbilus
Probsten
Gran, som nu framtradt at inför HERrans ai*
tau antaga och Helga den sjalawärd GudS milda
försyn och edert fömoende honom älagr; sä hafwm I orsak at sä mycket högre wörda Ben Ewi>

ga Godheten, som I finnen til eder wara sand
en beprofvad och ostraffelig arbetare, som i
denna sad rcdan stördat mycken frugt, under dec
han sig winlagr at ratr dela sanningenes ord.
Arkanner den offattbara nad eder ar wederfaren,
at Guo uprättat ibland eder försoningmes ånu
btte, och sandt eder Larare, som hafwa sinä
hafwor uri lerkar, pa det ac den stora kr«f»
ren stal wara af Gudi, och icke af dem {2
Cor. 4:7). Beder för denna eder Lärare troli»
gen Gud, at Han honom med den Hel. Anda
alt mer och mer unustar, at han sit swära dm»
bitt redeliga i akt tager, star wakande pa sin
HERras wakt, och med walsignelfe staffar nyt»
ta til Guds ara och Christi rikes utwidgande. För»
tycker icke, dä han, under et ratt delande af
f«nningenes ord, fä wakcar faren, at han ej
Mindre drukar herdastafwen we, än lust (Zach.
l J'7)i jag menar bäde
straffar och tröstar, pre«
dikar i en xåu ordning Evangelium och Lag,
för'
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förkunmr lif och död, bäde löfer och binder.
Den som den ogudaktiZa domer godan, och
den som fordömer den räccfardiga, de aro
bäda HERranom en (!yggel|e Ordsp. B-17:
15 )■ Denna regel för samwecsöme Lärare dör
förmä rattfinnige ahörare at icke förbittras öft
<

wer fanningen/ utan annama ordet med sakt>
modighec. Huru (Julie det ljena en wäktare at
ropa frid, da han sage swardet komma? Och
hwad ffulle det gagna eoer, om en Larare, som
bör
öfwer edra sjä.'ar, wille eder med
försakran om näd, försoning, lif och salighet ttb>
sta, och säledes i Guds namn förläta, dä dm
Hel. Ande i ordet falde ec helt annat utssag och
samwetct förkunnade onad, wrede, död och for*
dömelsc? O! sa warer cdra Lärare i ordet ly»
dige och ssljsr dem, älster dem för der«s
wärk stul, warer fridsamme med dem, och
deler n,ed dem alt godt/ pä det de maga cj6*
ra sir åmbeu med frögd och icke med sucrai:.
Dig, warde Broder, hwilkom wärden af
denna farahjord blifwit af öfwersta Herden an»
förtrodd, fur jag upwäcka til standagtighet mcd
Pauli ord: winläZF dig at bewisa dig
Gudi en bepröfwad och ostrasselig arbeta»
re, som rätc delar sanningenes ord. Som
bestäld wäkcare p« Jeruftlems murar far
du icke tiga(Esa. 62: 7"), man ropa rrösteliga,
icke spara; uphäfw» dm rost sasom en da,

sun och forkunna HERrans folke
jfacobe

deras

öfwertcädelse, och
hus deras synder
(58: 1); mm lat ock tillika dina fötter wara
pa bergen ljuftige, nar du i rättom tid frid

f 5 e*
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förkuunar, predikar godc, förkunnar fclig*
berena, och säger til Zion: Din (Suo ar
Rouung (52: 7). Skal du räcr dcla san»
ninFenes ord, sa maste du ej allejasi i ratt
ordning föredraga bade salighets grund och lef*
nads-pligttr, man ock genom en försiglig tillämp»
ning haswa nogaste afsecnde pq pecfonec/ tid och
omständighmr, och holla denna atstilnad, ac
du förbarmar diZ öfwer somliga, men somliga gör ,ned fruttan saliga, och rycter
dern urur elden, harande den bes»',ircade
kärsens Ejorrel(3u&. Ep. v. 22, 23): bti at,
däde med utmarkcaste ömhets dewisni!,g, och uti
en drinnande HERrans ZedaothS nitalffan, pre»
dika order, och holla uppa, i cid och i otid,
trosta, strassa, truga och förniana,
ali
saktmodigher
och lärdom (2 Tim.
med
2).
Saledes ssola din ord i sinom tid ma*
4:
ra för Gud och alla männissor räctelige (Pred.
B. 1;: 23), och sanningenes Ande, den du tje<
nar och om nad anropar, ssal leda dig uti all
ord,
(annina, at du ffal förstä
tillämpning
uti
delande
bia
des ratta
och
och
mitztaga.
dig
icke
HERren
Til alt detta förlane
fin näd! Han styrke ditia krafm til lif och sjal,
gifwe dig tolamod at utharda werldenes oundwi<
keliga hat och förföljelser, i frestelscns stund och
i striden emot kött och blod, emot djefwul och
werld segra, och i et fulkomligic hopp genom
denp l?eliga Andas krast afdida upfyllandet

af -öfwerherdens löfte s Mach 25:21): Ach!
du gode och trogne tjenare, öftver eu nu>
g<t ting hafwer 0u wavit trogen, jag stal

i

säc«
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särta dig Zswer mycket: gack in i dins
HiLßras glädje. Amen.
(Sedän den del af Litanien, som ofwanföre
är införd uli ll:dra Taler, blifwil sjungen, och dm
z:dje dertil hörande Bönen war lasen, fulfölg»
des i det öfriga, förratmingen efter 1571 ars
Fol. 65, följ. med
Swensta

nägon ringa förandring, pa följande sätt):
G! alsmckgtige ewige Gud, w«rs HER<
ras lEsu Christi F<der, som otz det sjelf.
von befalr hafwer, ar wi om arberare i fä*
dena, der ar om trogna predikare dig be»
dj« stole: wi bedje dina grunVlösa b«rm<
härriZher, at du wardigas sända otz ratc«
sinniga Larare, Ziswa din Helga och 1)41 fc»
och mun, sa ar Ne
sama ord i deras hjerca
uran al wilfarelse maga rarr lara, och a!!a
dina befallningar troliga uträrta, pa der ar
wi, genom din heliga ord underwiste och för,
manade, mage der göra som dig är behage,
ligt och otz
Gif otz, HiLßre, din hetM
Anda och wiedom, at din ord ma altid blif»
wa ibland otz, waxa til och frugrsam wara,
och ar dine tjenare maga med all frihet,
rala ordet, at din hel<
som der sig bör,
g« Christelils Församling deraf ma warda
förbäcrrad, och rjena dig i en stadig rro,
och dliftva beständigi dinom kunstap, ge,
nom lEsum Christum war HERra 2lmen.
(KyrkoherLe<och Probste»Fullmagterne up*

lästes af

Efrer

Notarien).
du äv tallad til bmna tjensien,

som
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som är Nyrkoherde-och
gtf agt
s« hor först härril, och
Apostel

»on» li3su Christi

G-

pa

detze ord,

Paulus ock

sflnima cjrnst och ämdete strifwic haswer.
(Sprakmaf i Tim. 3: i, 2, s■, 4,5, 6, 7.
tzit. ii 7/ 89. Ap.G. 20: 28, 29, 30, 31.
Uplastes af narwarande Präster).
Här hörer MKN, ac ojj, som til Byrksi
herdar ocb predikarc kallade n?arda, befal»
les en xvait och wardnao icke öfwer ostjä«
lig djur, uran öfwer lefwandes Guds sbvt
samling, den Han med sir egef blod förh«fwek/ at toi henne med rena
(Buöe ord föda och rcgera skole och fliteii*
0« hafwa aZt uppa, ar ulfwar, der ar, fal,
sta Lärare icke Zlfwa sig härin> och Zora
stada; dcrfore kallar han det ock en god
och härlig Zarning. Sa befalles ock ar wi,
för war egen person, föra skole ec tukrigc

dch arliZir lefwerne, holla warr hus, hustrtt
och barn och tjenstefolkärligaoch Christellla.
SBetätt dm tro.
)ag cror upps en Gud ic.

Hmbets<och

Aftagg din
trohets^Ed.
(Eden afiades med hantz a den hel. Bibel).^
Gud tröste och styrke dig hckrril altid! Amen.
Dch jag af den Fullmagr, som mig p&
Guds wägnar uri detra ärender af Hans
Församling detrodd av, antwardar dig Ryrkoherde,och probsta-ämbeter, i Vlämh S**
ders och Sons och dens Helge Audes, Amen.
Hogströms Atst. Lal.

O

to
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Fader wär,

handerS

Läm oh bedjasom ckst i Himlom,

te, (med

palaggning).

och barmherriZe Gud kckre
du som genom di n älstc.
Fader,
himmelste
lige Sons wärs H<LRras lEsu Christi mun
til o$ sagt hafwor, Säden <lr mvcken, och
ardetarena äro fä, beder fördenstul säde«
arbetare i si»
nes -HERre, at -Han
na sKd: med hwilka ori> du forsta larer, at
at wi rätrsinniga och crogna Lärare icke
annare <ln alenast af dine milde hand de»
tomma kunne; derföre bedje wi ock nu
dig, ac du wärdigas nadeligen se til den>
na din rjenare, hwilken wi cil dina tjenst
och Ryrkoherve«Fmberet utwalt och ragit
hafrva, gifwandes honom den Helga 2lnda,
at han troliga och krafceliZa ucrarta ma
dic Helga wark, lava och strassa med all
och lärdom: pä det dir hei*
ma blifwa ibland otz ewin<
ga
nerliga rent och oförfalskadc, och bära otz
salighecenes och des ewiga lifsens frucet,
genom din Son
Christum war
Amen.
HERra.
Sra nu omgjordad kring om dina läm
der med sanningene, och iklädd rättfärdig<
herenes kräfweto, och förcerna stodde, at du
ma redo wara til fridsens
£4c
dit ljus wara brinnande, och rar du de
mannijlor lik, som wanca sin HERra. XV&
hjordenom cil efterdöme, och sedän, da öft
werste Herden upenbar warder, skal du fa
O!

har»

harlighereneK oförwansteliZa krono (Eph.
6: Ui 15 Luc. 12: 35/36. 1 Pet. 5 3,4).
:

(Bl flm siöngs

-

Guö ni »il Ib. ).

?:

följ. <Bif lyefco

kvi.
Tal,
Hollit

da Kyrkoherden. Herr Johan Mellin i
Löfäugers Kyrka instalces i Församlingen
den 2; September. 1774.

ara öknen 4c en ropandes röst: bereder
wäg; görer hanssti.gar
rarta. Sa förklarar Evangelisten Lucas Pro»
phuians ande wid..en.äf de märkwardigaste han«
delftr, som i riya Testamentsens tid sig Uli Guds
naderike ffulle tildraga,(Luc. 3: 4).
Da alla Evangclisterne aro derom enst, ai
d<tze Esaia ord aro uti, lohannis Döparens per»
det ock Johannes sjelf uppenbarligen
bekande (loh. 1: ,23), sa stamma alla om>
standigheter tillika öfwerens, at han mi sit am»
bms msörande wärkeligen bewiste sig wara den
samme htöilfefi Drophecen i andanom sedt octz
om honöm sortit sagt: j£ne predikares röst är
bereder HERranom wag, göret en
jamnan stig pa markenom warom Vudi
(Esa. 40: 3). At Johannes bestrifwes sasom stadd
i öknene, dermed hafwes afseende derpä, at han icke
O 2
D

&&■

,

allenast ifrän fin ungdom wistades uti en torr
och ofrugtsam ödemark, utan ock förnämligast e<
medan det folks hierta, för hwilka han war fan

nl at predika bätrringens döpelse ti! syn*
dernas förlatelfe, liknade en wild ökn, hwar«
uti snari ej fants minsta spor af ftllgtan för
Gud, kärlek för sanning, ja icke en gäng rnän*
nifflig ärbarhet i seder och omgangelse: Der war
ingen tro och ingen ranfärdighet, och derföre iw
tet tekn til nagra trones och rattfardighetenes frug«
ter, och hwarföre han delta folket mäste tiltala:
I huggormars assöda, ho hafwer eder fö<
regifwit, ar I undkomma stolen den tib
tommande wre"den (Luc. 3:7)?
I denna ökn war nu Johannes en ropandes vöst. Icke war han Christus, som egeme«
ligm war sand at förkunna manniffjo-ssagtet fin
salighet och ftid, utan han war sänd för honom: Han war icke Bruogummen, utan VrudZummeno wän (loh. 3: 28,291: han war en 10*
pandes röst, hwars innehold war: bereder
-HiLßrans wäg: görer Hans stigar rärre,
eller, som denna rösten i Hans mun lydde: gö»
rer bärtring, himmelriket är rommit Hart
nar: görer sädana frugt, som bairring tiU
hörer (Mach. 3: 2,8) Och det war, at g«
för HERranom, til at bereda Hans wäZar,
och Zifwa Hans falke salighetenes kunstap
(Luc. 1:76, 77).
til deras synders
Mim Walsignade Ahörare. At icke aNenast
den heliqa Johannes, utan ock alla ratta Evam
geliffa Predlkare och tjenare af nya Testamentsens
Laroambete warda ucmarktt af en ropandes

röst

ofriene: bereder
wäg, ZZHans stigar ra:ra, det har fin grund i
sanningen och dcras ambms wasendteliga natur.
de aro sände til ac
Icke äro de ljuset; meni:8)witna oin ljusec (loh.
De aro en röst
ropande
genom Dem,
igenom
den
dem
Guden:
af
deras mun och lappar taiat Gud til männi«
ffor. De aro en ropandes r6st, emcdan der
äro icke de (orn tola, uran det är deraS Fa»

röst i
m

ders ande

som

calar i dem, (Mach.

ia:

20);

De aro iånninsebut> i Lhristi stad: Gud
förmanar genom tzem, och de bedja i €t?ci*
fti stad: larer försona eder med Gud (2<£oi\
5: 20). De weta sig icke af egen krafr
rjenst nagot astadkomma Apostl. 3: 12), mm
genom dem

mcknniskjomen,
förkunnar
bäktra
sig (17: 30).
allestädes stola
Denna ropande Gudens röst ckr uti öknee

at alle

ne, det ar, den utropas och förkunnas i man»
i allmänhet likna en wild
niffornas hjermn,
okn och oougelig
Af naturen aro alla
männistjor et wn ödeland; öde pa Guds och

som

lEsu Christi kunstap och kannedom: öde pä tro
och Gudagcighet: öde pä rattfardighet och heligöde, torr och tröstlös i bedröfwelk och nöd,
JKt:
öde och toin pa tolamod och hopp. Ach! i den>
na ökn later den ropande Guden höra sin rost:

wander eder til

irng,

sa warden I salige, al,

le werldenes ändar (Esa. 45 22).
:

Bereder

genom bättring och tro HiLßrans wäg; Zörer
Hans stigar uti en
ractfärdiggörelses och hel»
gelfts ordning våttct:
*j. Hör en ropandes röst, HErrans muns tai,

san

O

3

och

och et genljud af den til salightten kallande @ u»
dm/ genom sin Församlmgs anglar, dem Hcm,
gör beqwame at föra nya Testamentsensam»
mtf
heie,' och mrustar med andelighec och. styrka t*
inot sjelfwa mörkscns rike och magt. Han förlanar dem ei allenast mod och hjerca at kraftigt
wacka pa syndares samwecen, at ropa tcbfulU
g« idc spara, uphafwa una rost sasom en
ha!un, at förkunna HERmns folke deras
öfwerrrädelse tEfa. 58: 1), Man Han ffapav
J

ock urwidgade, lappar,

de

som

predika

frid, bade dem som fjärran, och dein som
lvid handenckro {%%: 19). Bercder'
rans wäg;' gorer Hans stigar ratca.
Ach! gifwe Gud, ac sadana ropändch Guds,
pöster niäcte höras i wära öknar ocb pa alla
Christenhetens murar, och at ibland, mänga her>

där icke matte finnas legoherdar, som lupit an«
de intet
säiide, och som prophece'
rat andock HERren imet mci> 6e n ralat
nied ouplysta förständs ögon och
23: 21);
opanyttfödda hjercan drista forkunna HERrans
ratter och tag.x Guds förbund i fin mun,
andock d? fjefwe hata cuktan och kasta Hans
ord b'akom' siZ Ps, 50: 16, 17) som i HERrans Guds nainn tala stolr ord, som aro fa»
fång, och lofwar androm friher, andock de
sjctfwe aro
tjenare ( 2 Pet.
uti
19,»•
k:
Nar dctze
ali sin omgangelse tt>ifa/
as de icke äro' Guds topande röster, «nan Ba>
!ams, Propheter som preöika sin hjertans j>
ner och icke utaf HERrans mun, sä. ropar
HERren öfwer dem rre, ty de forderfrva

hock

som

och

och fölstinnra Hans fosterhjotd (ler. 23:

Och, nar de sjelfwe hafwa hwar,
1, 16
ken del eller lort i försoningcnes ord Ap. G.
8- 21) sa mä man ftäga huru tuntia de tai*
).

nagot godr, medan de ävo sjclfwe onde
s Math. 12: 34)? tan oä en blinder leda
en blindan: faiia de iät bada l gropena
(Luc. 6: 39.)?
Mm, under det wi lamna siike bedröfweliga
af war kyrkas refwor, sa hafwe wi
witzerliga orsak ac hembara HERranom Gudi
annu gifwcr
tack ock pris,
Församlina
efter
sinne,
herdar
sit
och lster finnas ibland oh

som

sm

Lärare och Män, hwilka, sssom ropandes Guds
röster, af renhet, och säsom af Gudi, cala
för Gud i Cbristo (2 Cor, 2: 17): hwilka
Gud altid läter segev behölla i Christo, och
uppenbarar lukren af sin tunstap genom
dem allestades (v, 24), som med
sanning bewisa stg xx>ål för alla männistjors
famwere, i Guds «fyn (2 Cor. 4: 2): och
icke ti»
sasom wäkcare pä warc Sions murar
beredt
ga, tildes lerulaielN warder
och
sart til er los uppa jordene (Esa. 62: 7).
Eder, I warda Ledamöcer af denna Christe»
liga Löfangers Församling har jag anledning at i
dag lagga detta pa hjercat, da inför detta HEN«
rans altare och i Guds afyn franuradt eder ny»

Herr JohanMelliny

'

ligen tilförordnade Kyrkoherde,

ac förnya och uppebarligen stadfasta den samwtts»
förbindelse, hwarmedelst han til eder sanna själa*
ward sig upoffrat och helgadc. Da HERren m
honom lilsandt eder en herde, som magtig ar i
O 4
ffcif*

siristenes förständ,

som

sanna wal.

I

för trohet, nit och ständ«
och den ropande Gudens
rösteder <al kraftigtoch med andans styrka förkun,genom honom Guds öfwerswmneliga
nar. ac
kunna dlifwa tildelce, HiLßrans
w«g iiri edra hjertan beredas och edra odödelijza
fjalcir cil salighereneS fulla äcnjutande försattas;
hw.ad kan för eder wara angelagnare, an at I detta
för en stor näd af Gud arkannen, famc Honom
troligen anropen, Han wardigas an ytterligare
jqgga lil detta des dura och wigciga ambetes war»
dande fin niildq nad och wälfignelse, at alim&t*
te asiöpa lil Hans stora nainns ära, och fjalars
agti,al)«l ar bepröfwad,,

0!

at

denna eder

herde

sa

mat>

holla,
anft och för Hans wark stul
(Ebr.
kunnen
efrerfdlj»
at I
Hans. rro
13: ?):
»ch, at I, da han som den ropande Gudens
röst wil un eder bereda HENranom voåq, mäm
under heligaste upmarksamhet kunna swara med
Petri ähörare: Sa äre wi im här alle för
(Bubi, cil ar hora a!r der dig af Gndi be»
falt ckr, ( Ap. G, 10: 33.), samt dermed i tro,
lefnad och omgangelse wisa, at I aren Guds heli«
ga ords icke biociq hörare, utan warkelige g6*
vave.
At arindra dig, denna Församlings alffade
Herde, om delta efter
ssickelst dig,
alagda amdetes mäcdighet, wigt och answar, stulU jag i dag h olla Gverfizdigt, da du redan' af en
ostpymtad nif, af alla, m Evangeliff Predikares
wark och af en helig omgangelse, gjorc dig sa
kand, at du amr alla täitssnnlgas witnesbärd,
ja det famma Qfwerherdens witsord i dit fam»
ten

(a Uv

wm, fom Han gaf Församlingcns ängel iEpheso: jag wer dina garninl;c:r och dit ar«
bete, och ar du lider och hafwer rolamod,
och arbeMr för mir namn stul, och åi icke
tröct worden (Uppenb. 23; 2: 2,3.). 3a §}¥
tygar nu for Gudi, och <o'£2U*anoi» lEsu C!?risto, den der doma ffal l fwande och
döda, i sin rilkommelse och i sic rike: predika ordec; Holt uppa i rid och otid, straft

fa, truga och förm«na, med ali saktmodighec och hiedoin ( 2 Tim. 4: 1, 2. ): ja, at du
tradcr i Oswerherdens fotspor, och sramgcnc wisar at du ar scknd ril at predika dem elen-öom, ti! ar förbinda de förkrosiade hjerrau,
til at predika de fangna förlosining, och dem
bundnom öpning: til ar predika et ncibdi*
Zic »HERrans ar, och en lvar Guds hamne
had«l (Es- 6i: 1,2.).
Men fridftlls Gud, som igenfort haft
wer ifran de döda, den stora far^herden,
genorn des ewiga Testaniencsens blod, war

lEsum: »Han Zöre

eder

ssicöelile

iiri alt godt rvark, til ar gdia sin wilja,
och staffe uri eder bwad hönoin tåäcligii
äv t genom lEsum Lhristu!», hwi!bo:n xva*
ie ära af ewighet i ewiZher: A»nen.
(Ester Ccmnonim sjöngs til (Uit: N:o 194: v. 3.
wälsiZna otz, O! Helge And! ecc,

Q 5

XVII.

XVII.

Tal,
pä sidsta Stor>Bönedaqen An 8 O&.
1762, i anledning af Skelleffta Compagmes
äcerkomst iftän Pomerffa kriaet, som ffedde
den 19 i föregaende Sepr. Manad.(*)-

Hollit

||\jit alla de ssiftm och s)andel''tr, som bidraga
ö?9,ril et Christeligit Samha!ies fynpäD och wa!«
stand, böra bade an/es sasom wedermalen af en
alt wärdande Guddomelig försyn, lysande som
folks och menigheters lyckor och olyc«
klarast uti jamwal
ihogkommas sasom uprnmitrin»
kor, och
gar til förhärligande af Hans stora namn; sä
ftnner jag mig förbunden at i daq föra eder,
mitie alffelige ahörare, til sinms den walHarning

HERren otz och hela wart kara Fädsrnes!and
beredt, da Han efter et förderfwcligt ock folködande krig, staffat wara grantsor frid, och til*
lika ämstaldt wänffap och förtroeiwe emellan
war höga Ofwerhet och et otz angränsande ma>
tigt Konungarike. En sallhet, för hwilken wi
hafwe orsak hembara HTRranom tack ock pris:
Han, som stiltar örlig i hela werlden, hafwer tänkt
uppä sit folk och bxay.t otz i behagelia tid ulnr
den krigsloga, som oftedsstiftaren upcändt i Cbnsten,
*)

lsfw,er freden

med Konungen i Preutzcn,

som siöls

i

blef ingen sarskild almin tacf*
säjelst-dag wlbare firad, an at tn Tacksäjelse Bön
Mlästes pK Adweius«Söndagen d«n 28 Nov.

Maji ma>in& decra nr,

-
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som

stenhttcn och
fiere ar brunnit med en förfarlig haftightt til manga landers
sa
mycket offyldigt folks undergäng och sa mycken
yastan uarhörd blods utgjutelse. 03 bar -HER*
brandar utur den S, som annu
ren ryckt
i manga gndrq lander ej hunnit ssäckas: otz har
<

som

folk har
HERren förkunnat frid: otz
HERren glfwlt magr och krsst: lofwad wa>
re Gud (Ps. 68: 36 J!
lPenna arkänssa af den Alsmagnaas faderliga omwardnab för roj? allmanna walfärd/ bor-

de h,os" öjj markellgell förökas af den sarskildta
del denna Församlings Ledamöter nyligen deruti

otz attrkomma/öe

igenlefde af wara warda Offimodiga
Stridsman, fom de förflume
och
ären begifwit sia nt til de orter, hwarest.de haft

cerare

sa stort och

ärefullc tilfälle ac för Qfwerhec och
faderneslaiid wäga lif och blod *).
Sa högt oh önujr deras saknad, som i detta
kriget med sit blod wardigt fätt besegla Swenssa

folkets

urgamla trohet och mannamod, sä uprigtig ar war gladje, den jaa nu offtnteligen "fefc
beiyga, öfwer deras lyckliga Kemkomst,
Hirn*
nit öfwerlefwa ssutet af det faltog,
warit föx dem sä beswarligt och tungt, som mattande för hela Riket, och
nu ater fatt sam*
las til sit folk, samt fagna sig af anhörigas, slägr
och wänners, makars och barns walstand,'
förtroende och omgange.

som

som

'

F<V

O Af 128 Sllldater, hwaraf Skelleffia, ©o?n« ständi«
gci Compagnie, utom sfwcr uch titibec s Officerare»
6e|?cir, rooro 66 Man åtevfomne.

Fordom sade Israels Konung til Benhadad
i Syrien: den som jaZ lägger harnestet uppä,
skal idc ja beronnna sig, sasom den des aft

lagc hafwer (1 Kon. B. 20: n). Huru HErren gör de wisas wishtt til galenstap, huru förenad Mannissjo«magt ofta blifwit den wanmag«
tigaste, och l>nm en hand full folk ofta mägtagt
bade emotsta och nedgöm de talrikaste öfwermagter, deruppä gifwer otz forfarenheten flera bett>i& Wi borde deraf lara at, da wi lägga
harnester uppä, idz lita pa manniffjo-magt,
icke wara förmälne, öfwerdädige och sakre, utan
genom battring och tro, genom ratt och tåtmv
id, genom manniffjo karlek och billightt, först
göra o§ HERran ti! bundssörwant, och sedän
angripa market til fädernes!ande:s förswar i Hans
namn och under Hans akallan,
ar allena
magtig, allena pälitelig,, af hwiiken allena, wär
hjelp kommer, och i hwilkens hand star lif och
död, ftger och nederlag.
Mm ssulle man, da harnester afläZges,
sig hafwa nagon berömmelst, sä bör den
finna
icke höra oj? til utan HERranom. Det ar
HERren, som gifwer otz nwd och hjerta, lycka
bch framgang. Ha n bör hafwa hedren. Ho*
nom böra wi tacka och saja med David: Loft
zvad ware -HiLßren, min trost, den minä
händer lärcr strida och minä finger örliga
(Psal. 144: 1). Icke otz, Hi3rre,icke ofj, u»
tzan dino namne Zif «rona (Psal. 115: ODetta angar otz allom; men bör i synnerhet
medbröder i Samhallet/ hwil<
DWnsss gf
kOV
*

som

wsra

som

egenteligen älcgat,
warit
manga farlighecer
nu ined lifwet äterländt,
och
och
tack böra
med
af
otz
och
och
hcder
i
Församlmg arcn narnu
denna
eder,
För
warande, betyga wi i synnerhet war arkänsia.
Stands destastenhet och
I hafwen kant edertgaller.
warde, dar det mast
I hakwen icke allshederligm
anlagt
afiagc harneffct.
ucan
ock
nast
Da I för mer an fem sr fiban ulgingen iftan
o§, war mit sinne för ömt och mit hjerca för blö»
digc at offenceligen af detta rummel förklara för
eder de uprigtiga rörelser jag kande i mic innersta,
ehurn jaa' det wille och arnade. Imedlernd beko*
sagade eder wara trogna önjkningar ifran wara
hamnar. Wi hafwa sedermera fölgt eder med
wara böner. Wi hafwe sporc edra manliga be»
drifcer wid Deniin a), Ferbelin ö), Ukermunde c), Eggefin e/), Grambin e), Damgarten f),
Werbelov
Anclamer dam Z>), Anclam i)
Paflewalk /£), Demin /), Neu Brandenburg?/?),
Klemtnow «), Ruftow o), Neukahlen p), och
ulan gensago förwarfwat eder
fierestades;
den am Swenffe män tilkommer, och
alnd
i synlierhet gjort det Master*Borniffa namnet

?om wart

förswar

närmast, som utstatt sa
saranäfwentyr,
som

som

-

,

som

som

hed-

a) Den 29. Dee. 1757. b) Den 25 och 28 vSepr. 1758.
c) Den 25. Oft. 1758. d) Den Is. Nov. 1758.
«) Den 2 Dee.
1758. f) Den 1 Jan. 1759-- g)
Den 30. Sept. 175:9. b) Den 23 och 28
Jan. 1760.
') Den is. Aug. 1760.
A) Den 3 Oa." 1760. 0
Den 14 Mii, 14 Sept- och följande dagar 1761.
'») Den2l. Aug.
1761. n) Den 4 och 9 Sept. 1761.
») Dm 16. Sept.
l/bi. i>) Dm 2. Jan. 1762.

och nf
hchrat>af Höga Ofwerheten 6'rnt
almanhtten.däde r)sgä'ataÖt och ä!ffat"> M«il
zzifwom HENranoni Gudi magten prisoni Ho»
nom i alt och öfwerlmnnom Honom åscnal
Me n hafwen I hictils bewisi eder warä ri)
deligen Swenffe Man och gode lckamlige Siridsi
man, sa wante wi otz tillika af eder, den gläbjiiij
ac finna eder, som godä Christie och raue ändeliga Stridsman, ostraffelige i HERrans roärf;
/

mi kampen och striden

emot

syndin och mörksens

I hafwen wistgts pä de oner, hwarajr
äfwentyrs
nl
haft tilfälle at se syndiga efttt»
I
dömen och stadeliga afwikelser, kan handa, bå*

magt.

de i lära och lefwerne. Dec ar ej owanliait cli
finna den maniffliga namren mer benagen och lar«
agngare til det onda, an dec goda. I hafwen
i frammande land och ibland frammande
kunnat finna behag uti ftammanöe seder; men
jag betygar eder un HERrans lEfu Christl
namn och un Guds kärlek, at I icke infören iblanö
ederc folk frammande fynder. Wi förmode> at
I pa in och mlandffe orcer, dem I bewandraöt/
hafwen ock fedt mycket godt, nyttigc, anstandigi
och Christeligt. Kunnen I ibland otz fadani
nytt införa, fa blifwer det eder til berömmelse.
*

Fort-

Den utmärkta hedem stedde det ock nu wid ankomsten
ifran Pomern ti! Stockholm, da Kongi. Wästerbotns Ne«
acmentet tillika mcd löstcrbotns den 27 Augufti nf bngfic dcrae Kor-ssl. Walestarer fanit Kron» och Ärf>Prinsalna logos i ögnasigte, och ärhölt Hans Maj its Konungens höga bctygan af ssidells nadigsta walbehag.
**) Under wistandec i Stockholms Stad blef Negementtt
af inwiinarn? mcd mycken wHlwilja bemött.
*)

Fortplanter, om I kunnen, hwad godt ar, hwad
dygdigt, hwad Gudi behaaeliat och faderneslan>
dct nynigt. Men lagger bort ifran eder alla fram<
mar.de mnke och afroikelst fätt, och alt hwad
emot/ söndra Hans menig»
I wecen wara Gurihelige
och stada faderncslan»
Hans
\it, \Tttv66r wara eder kärare, an alt fclfangt
nöje af förledande maner och tjufande afwagar.
>

*

Si, pa det sattet ffal af HERranom wa<
ra wälsignad bäde eder utgäng och ingäng. HER»
ren stal gifwa cder med ojj en waraglig frid och
ro. I ffolen kunna litlefwa eder werld med Chri«
stelig förnöielse, samdräglighet, inbördes trefnad
och, hwad förnamligast har i liden bör efterstraft
was, et gom samwete, samt andlcligen fä samlas
un de fridsboningar, hwarast dem trognom star
en rolighet före, hwilken HERren, för Christi
ssul, otz allom nädeligen förläne! Men frid ware
i wara dagar! Frid öfwer Guds Israel!

Fridsens Gnd beige o§ öfwer alt, ac
wär hcla ande, och själ och tropp märre wa>
ra behollen uran strasf, i wars
och fridförstas lUft» Cbrisii tUkomelse. Honom
och Hans namne hembare wi pris och tack, da
wi mcd andägtige och trogne hjertan enhalligt in-

siamme

uti war wanliga lofsang
<D! Gud wi lofrve diZ, etc.
-
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Tal>
Hollit

pä allmanna Lof>och
dageii
2
oaobr.
ö«n
1773, £xy/f-#V

et standigt omffifte af nöd och
HV)!
ö(V gang
medgsng, klagan

lust/Mot»
och

och

märkes ouphörligen uti den Score Gudens aliregering med ofj dödelige, dec röna alla eft
tertanksamme Guds waxks och gätningars ästädare, {3 ofta de finna sig hafwa orfak ar ucropa
med David: orn afconen n?arar graren, men
om morgonen glädjen (Plal. 30: 6).
Denna Davids Pfalm iimeholler en tacksajelse til Gud för bewist undsauning och hjelp «m
nöd och bekymmet,
hos honom war jtun*
dom andclin stundom lekamlig, stundom allmai»
stundom enstild. För Davids synder hade HEN<
ren latic honom umgalla fin guddomeliga wrede;
battrings rop fick han är«
men under en
fara, at denna wreden w»r«de allenast er ög«
ynablick, emedan HERren hade lust til lif.

wifa

som

sann

HERren hade förwandlac honom Hans kla,
Zan nti frögd: Han hade afklädr honom Hans

fåd ; och omjordat honom med Zladje (v.
12). Ester' alla sinä wederwardighem hade han
til fin uplysning och nytca fatt röna, at om afronen rparar graten och om morgonen gladjen.
Mine alffelige ähörare. At HERren, under
tidiga omwaxlingar af lyckor och olyckor, förer sinä

hete

'

heliga underliga,deiär en af äNa rättankte öswer
äro
ali arkand sanning. Han läcer dem,
Honom kärast, osta pakomma inycken
och nöd, Han leder dem i sjelfwa dödsens dal,

som

Han läter sin nädessol likasom nedergZ, och Han
ftrsätter dem i dm mörkaste bedröfwelses nam
lofwad ware Gud I HERren lcker altid stift
Pen
lewis acer för dem ljus npga. Han fölwandlar
under tiden oförmodligt deras klagan uri frögd.

De hafwa wal icke fan försakran ac blifwa ifrän
al nöd beftiade; ty sä langz jorden warar, aierwander aldrig et stnndigt ombyte af Winter och
somar> dag och nau, ondt och godt: Men derom
aro de, i kraft af Guds löften witze, at HER"
ien altid meddelar dem tilrackelig nad och krafc at
med tolamod lida hwad HERren dem paiagger/
Nt Han lindrar deras nöd, gör den för dem nyt»

salig, samt efter det hardaste agandet wu
dem
siir
sit barmhartiga faders-hjerca, och gifwer
bem anleöniiig at med tilfrids-staldta sinnen mro<
pa: ohi aftonm war«r Zraten, men on»
gonen gtöOjen;.
lig

och

Mine alffade wanner.

aljfelige Konung med

När war store

och

ömaste förestälningar upmun»
Swea
trat
barn och inl>yggare at pä denna <\U
manna Bot Böne i och Taksäjelfe dag hembära
den etviga godheeen innerligit pris och tack, som
af sit faderliga förbarmande har icke alenasi be«
ftiat Kvart fäderneslattd ifran fiere ödande lands»
plagor, utän ock.i synnerhet under et nu förfiutir
är läiit otz pa fiere san wederfaras det yppcrftaprof af guddomlig godhet och nad'/ da H<fn fa»'
öerligen afwandt et smartande bekymer dels öfwer
-

Högströms

2°ltst«

-

Zal:

P

tl!

en fratande hungersnöd, som de förssutne aren
fiera landsorcer i warc Rike swarligen harjat, de!s
har och dar inrotade farliga smittor och farsoter,
hwilka bagge nu mera, HENranom ware ä,ra! up>
hört och til masta delen attrwandt; sa haftve wi
witzerligm orsak at göra Davids anförda utrop
til warc eget: on» afconen warar Zratcn, men
om nwrgonen glädjen.
Har de förflutne dagar och h hos ost om
aftonen w«rar Zrären, da pa wara g.uor sa
mycken klagan bliswlt hörd öfwer förderfweliga
krig, som warit bade blodiga och folködande, öfwer
inbördes mihhalligheler och nvedragtcr, öfwerwo!d,
förtryck, och förföljelser, näringars förfall, alman
fattigdom, sann andre hopctals otz tilstotte olyckor
och bördor; sa har ock om morgolien warar
Zlädjen, da HERren öqonffenligen lätit oh för<
sta, at Han icke tagit handena iftan of), utcrn
nadigc welat förwandla war klagan uii frögd.
'

Han har afwandt ifran otz och stillac örlig samc
förlam wara gransor frid och ro, jamtt sakerhet
och lugn innom ofj sjelfwe. Han har befastwar
Konungastol

med en wis, rattradig,,huld och frid-'
alffande Konung, hwars regering framgent ware
walsignad! Han har börjat uplifwa wara genom egennytciga anlagningar och swara tider afcynade
naringar, samt i alc öfrigt uppenbarligen för wara
ögon adaga lagt sin godhec och näd, hwarmedelst
Han hafwer incren lust ril warc förderf, utan
efcer owäder Ihit «ter stina solena, och esi
ter jckmmer och grat begäfwar os; rikeli»
Zlädje *).
Ia
*)

Detta sprak

HiMatzo?Tex,

af

Tob. 3: 22,2;, war denna dageni

som

förut blifwit förklacad.

Ia har hos otz

om afconen warat cn&
grufweliga
hungers-nödm, som
den
ten öfwer
upkommit
af härda nutzwaris-ar och
fierestades
dyra tider, famc farliga fjukdomar/ som i en del
landsoner tagic öfwerhandcn, hwilka plagor rörc
fjelfwa mannistlighetens ömastc kanstor, fom ftee
restades gatt langt, at för mängom dagen bliftoit andad innän aftonen kommir, och för andra>
at de under tryckande plagor mast wata sinä la»
ger med
hugnadt oli
har
Med en gladje-morgon, da Harss lätit otz en «a*
dig förlotzning ifran bagge detzaOandsplagor we«
derfaras. HERren har sagt tjj; Angclen,
utsträrre sinä hand öfwer wart land och som
folker förderfwade: der ar nog; halr nu binå
hand tildaka (2. SaH, B. 24: ,6). Han
en sa ymnlg barghär walsianat wart
ning och arswapt/ at w förmode ol) rikeliga haft
wa fait bröd til at ara, och sad til at sa, och foder för boffapcn, 0. w. Dctta har HERren
gjon; Hans nad och godhet bör tilstrifwas, at
pa otz knn lampas: om afconen n>arar grären, men ow morgonen Zladjcn.

sa

sa

som

s.

Ach! ärkännom dettä Guds magiiga bessydd
vfwer o§, sit folk och fostnfax. Odmjukom otz
inför Honom med en : san n battring och mcd en
helig föresats at framgent wandra Hans wagar,
i alt päkommande lim pa Hans godhet, och för

sa

all ting
anwandä Hans milda gäfwor/ at wi
mcd deräs mitzbrukande. til Guds föragt, yppig»
het, obarmhärcighet och flera laster, ej dräga

3

')

I

dennn Sokn

h«f

2

HER-

dock niden wnrtt drägeliz.

HERrans förbannelse öfwer ojj och wart fattiV
ga land.
Lat icke wara tack<och lof«offer siuta sig im

nom blotta ätbörder och ord/ utan lat wär toin*
nande ärkansta wara grundad i garning och
sanning, samt beledsagas af den anda och kraft,
synden öfwergifwer, som näden med botfar<
som
diga hjenan fattar och rattfärdighetens utöfning
päyrkar.
Eho som hos sig finner et sadant af Guds
anda warkadt heligt upsat, som fätt starkhetenes
anda til Guds pris och eget fjalagagn, han böje
nu sins hjertans kna inför wars HERras lE!u
Christi Fader- han uplyfte sii tros ansigte och
öga til harlighetenes Gud, och aflagge inför Hans
fotapall uprigtigaste pris och lof med wär wanli»
ga lofsang.

XIX.

SaÄfMclf* Tal.
-

Hollit

den 28. O<äob. 1753. öfwer Hennes
Kongl. Höghets Princetzan Sophia AlBERTINAS

Födelse.

ware HERren, som hafwer W
«_£y tir dig idc farcas arfrvinge i denna
tiden, ar hc»ns namit ma blifwa i Israel.
£>«n warder dig kommandes til lif iczen:
Sä sade fordom qwinnorna i Israel til den hit<
<

tils

ensama

tils
och förtrykta men nu med en kar arft
wing« walsignade och tröstade Naemi (Ruth. 4:15).
Mine alssade Manner. Nar den högst hugneliga tiduing nyligen inlupit, at HERren hördt
fin Församlings bön och walsignae war Hulda
Drmning med en eftcrönssad Kongl. Princetza,
ma ei aterffall höras ifran alla wärc kara faderueslands gransor, af detta innehold: Lofwad

sa

ware HtLßren, som hafwer läcir otz och
wärt Konunga-hus icke fatcas arfwingar i denna tiden; emedan otz dermedclst en walgarning
ar wederfaren, som otz allom angär, och ftm bör
förmä otz at framkomma inför wär Gud med loft
sjungande frögdestammor af tacksama hjermn.
Om HERren ar til prisandes, dä Han uti
et ensiildt hushold lacer den ofrugrsama bo
i huser; ar hon en glad barna«moder warder (Psal.j 113: 9.), sa har Swea-land, som
en rund tid warit säsom en ensam och ofrugtsam
man Konunga-säd och lifsfrugt, orsak at prisa
Gud, som gjort des halfdsda qwed, lika som
Saras (Rom. 4: 19-), frugtlam, och nu ps fä
ar lätit den blifwa en glad barnä>moder för fie»
ra Kongeliga barn.
Om barn äro en HERrans gafwa och
lifsfrugt en stank, och om den prifes säll, söin
sit koger af dem suit hafwer (Ps. 127: 3,5.);
lifsplansä bör Swea«land anse och
gafwor, hwartor för den store
med Han otz och wart Samhälle hugnat och
walsignat, sedän wi för brist pä detze HENrans
stanker mangfaldiga wederwardighem mäst lida
och undergä. Lofwad ware Hi3Rren/
has'
P 3

som

hafwer lätit ost icke fattao arfniingar i den«
ye riden,at deras namu ma blifxva i Israel.
Och, hwi ffulle wi icke med fastaste förirösian lilagna ofj de följande orden: deste w«rda
otz kommande til lif igeit? Förstar och Ko>
nungar, da de sinä höga ämbeten wardigt bekla«
da,.aro icke allenast de Swresman, som likt
szälen i en mannissio kropp holla dec stora riksi
saM'U!l-'et i ordnina,
och rörelse, och de IT6(*
HERren,
efttr sin alwisa regedarf hwarmcd
ring', beiacker och
folk och menigherer,
ffuggerika
da deras qwi<
ock"de
umn
tran«
actelaggar
sig
i fiera grenar
star ochvantffaper, fa lztbreda
riken
ock 'ör
förbinda
och förstadömen
i fq iste wqnssap och fözenings' band til siagters.
Sädana stöl«
och hla rikens sakevhet och styrka.grönjkande
dar, sadana iran, da de sinnas
och
mä med ffjal. kallas Folks lif, näe
mistning gör samhällen wakiande,
heremot derasaftynande.
warnlöse och
Huru stulle altsa Swensta Folkels glädje icke 'wara, uprigng, och des.
hop» wäl grundat, nar wi wante, at med dctze
walsignade telinnqars förkofran och stadga, wart
genom tysselfria rörelstr, wanmaqtige hälsomedel/
spridda tankesätt, oro, mitzförstand och mitzlycka»
de utrakmngar, half>oöda Swea land stal rvarj
6; kommande til lif igen, och dec Swensta
namnet kring werldsdelar blifwa ansedt och aradc?
pnder den Högstes wardande walsignelse 'stal
HERcans löfte til Jacobs hus pa oh fulbordas,
da 'Han sade: Jacob stal icke mer pa stam
och Hans anlete sta! icke mer stä*
£>>,
när de fa
deras barn, minä
Ms«>

som

se

hän»

wark ibland dem, stola de Helga
mir namn, och stola frugra Israels Gud.
Cy de, (oin en rvilloande hafwa/ stola ta*
aa wid förstand, och de bladrare stola sig
sära lata (Esa. 29: 22, 23, 24. ).
L,ofwad ware -HERren i delina dag,
som hafrver gifwit David en wisan son
öfwer detra myinä folker, yttrade sig sordom
den frome Konung Hiram (1. Kon. B. 5,: ?-)Wi mage mcd lika ffjal saga: Lofwad ware
H^LRren, som hafrver yifwir Swea land
en wisan Regent pa war Konungastol. Lolwad
ware HERren, som hafwer lätit Hans Maje»
stat ej factas arfwingar i denna nden, hwilkas
namn ma blifwa i Israel, och
warda kommande otz til lif igen. Wål är dig, Israel O!
Swea«lano, ho åv SmliUKDl du folk,soin
genom -HERran salig warder, hwilken din
hjelps stjöld är, och dins segers swärd!
dina fiender stola fela, och du skal cräda
in pa deras högder ( 5. Mos. B- 33- 29.).
HERren, som ar rik i barmhartighet och
af hwilken al god och ali fulkomlig gäfwa kommer, han walsigne och upfylle denna nyfödda
Princetza med Gudsfrugtan samt alle andre Kon>
gelW och Christelige dygder. Han laie sinä helga Anglar wara öfwer detta kara barnet wakan<
de, at det mä upwara i wisdom, alder och nsde för Gud och manniffjor. Han läte det i den
tiltagande aldren ej blifwa wagledt til farliga
och ej fallan ibland de höga i werlden ganqfe och
stundom öfwerhandtagande afwikelser ifran HER»
ran. Han wande nadeligen des fötter iftan alla

händers

»

som

P
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«f*

wagar, at det
fciqt

ma förblifwa ej allenast erwäw

uran ock förnamligast et
Gnds
barn til ewig tid!
saligt
och
HERren tanke i nad och barmhärtighet up>
pa sir folk; Han walsigne war Konung med li?6>
salighet och bekröne fin Smorda med andaus
krafc, wisdom och styrka af fin höga himmel !
Han starke wär Droctnings krafter, och göre
henne til en glad barna-moder för Konungar
wälsignadt

och

Regenter,

Första Slagier och Drotta-stamHERren tanke uppa wär dyra Kron* Prins
de
och Kongl. Arf-Prmfarna til det basta,samt
hela wart Rike. Han walsigne Israels hus; Han
walsigne Arons hus; Han walsigne dem,'fom
Honom frugta, bade sma och stora: Otz signe
Fader, s« ock San, otz figne, 'Gnd den erc°
(
<

mor.

N:o 67: v. 3. ).
Wi fulfölje an ytterligare wärt heliga upsat,
'

da wi med lofsjungande tungor och tacksamma
hjertan framkomma inför HERrans wär GudK
ansigte genom följande loffäng:
<£>! Gud wi lofwe dig, etc.

XX,
Kyrka den 14 Mami 177^
jkedde
Hyllningen
da
för Konuna GUSTAF
g& 111. af Probsterius samteliga Prasterssap,

Hollit i Skelleffta

f

Wärdaste Bröder och Swenffe Man.

der, Mine Bcöder, arredan kun«M,
ledes den Högste, efter sit Guddomeliga M

fiut, har ifran det timellga takts hadankalla den
Stormagtigste Adolph Fredric (<on}eriaeß Göf
thes och Wandes Konung, m. m. Allas war i
,

;

lifstiden Hulda och

nadiga Konuna.
Wärt deltagande i denna allmänna sorg är sa
mycket ömare, som wi uti wär salige Konungs

person sakne

«ir ömsint Regenr, hwilken ej min<
loftiga
regering af frammande mag*
des
för
arad, an af oh för des mildoch
folk
blifwn
f«r
het och goda hjena fa wördad och älstad, som detz
öfriga Konungstiga dygder waric öfwer alt lysande,
Sa stor orsak wi attsa hafwe at beklaga en
Konungs död, hwilken förtjent wärt och wära
sa
sednaste efterkommandes odudeliga areminne,
uphömycken anledning hafwa wi at
ja den ewiga allmagten,
lätit wär Kornin*
ga t Thron ej. wara ledig, utan den samma af en

dre

som

en infödd Swenff Förste och
stor efiercradare,
Adolph

Fredrichs Son, sa tidigt
en wardig
incagen
at jpå oh kan lam»
befastad,
warda
och
pas: orn aftonen rparar graten, om morgonen glädjen.
War nu Regerande Nadige Konung GUSTAF har ifran des spadaste älder gjort fig kand,
af priswarda egenstaper. Hqns Maiestat har uti des blomstrande ungdom försakrat Swenffa
Man at bibeholla dem wid deras tilstandiga fd>
manli«.
kerhet och rätt. Han har i de tiltagande
gare aren pa alt satt unvist ärerika prof af rätd
Förstelig böjelse at til war wälfard upoffra sin
lefnad. Han har ock nyligast förwarfwat S%
utlänffe Måns upmärkfamhet och förundran. Hu-z
rudan blir wsr siylhighet at hembara HERra«,
P 5
noch

tacf? och, huru raå icke wara af sorg och
gladje tillika intagne sinnen wara staldi, dä wi
nu inför Helgedomsens HERre och i Hans al»
raheligaste asyn sammamradt at förnya war tro
och ämoeis«ed emot en Förste, under Hwars
wäjsignade Regering wi hafwa.et
ston hopp
at fa sora er roligr och stiUa lefrverne i ali
Gndagtigher och ärligher?
Men, bröder! dä wi af alla tiders hafder,
af Guds ord och förfarenhet hafwa nog öfwertygelse,at Förstar aro ock swage männiffor och
göra mannistliga gärningar, om de ej styras af
enchögre hand, och at alla uppa blott männiiklig förfigrighct grundade wark och anstaa aro ai*
tid i längden frugclöse och til intet dugse,
ar
den ypperliga huldhec och tro wi war nya Konung kunna bewisa, at wi anrope hararnas
Gud, Han Wille gifwa sinom Tienare, war Ko»
nung, wishet i förstandet famt Gudsfrugtan och
lydagtighet i sinne och wilja. HERren uppeholle
kannedom och dyr*
«Honom bestandigt i fin
kan, och bebolle des hjerra wid dec ena, at Han
öen Store Gudens n<imn frngtar. HERren göblir han ock
re Honom til en Gnds wan;
en uplyst manni>kjo«wan, och en Folkets wan.
G:lds gode ande regere honom, at Han måt*
tiom

sa

sa

sanna

sa

som

en David, kunna handia förstgteli»
och
och redeliga med sinä
dem, som honom tilhora, och wandra
hroliga i fit hllo; at han ej ma raga sig na<
gon ond sat söre: at Han mä t>ata, ofweroch icke lata dem när sig blift
et
At wrsnZc t)jevt« Msstte wlka för
$?%
fe,

ga

at Han ej matte liha och följa
rädgisware,
icke hemliga baktalare, icke
onda
de högr sinne hafwa: at
icke
storlarige,
de
ögon
matte
efter de trogna i lanöeHans
na, at de mage nät honom bo, och hafwct
froma rjenare: at Han icke mä holZärna
la falstr folk i sic hus, ac ljugare icke ma trift
vcae nar honom (Psal. 101 2, följ.), och kor»
tcligen, at Han aldrig ma gZ de «'ägar, der

honom, och

se

?

Ronungar forderfwa sig uppa(Pred. B. 31;
3-)- la, HEM, war Gud,
Bewaran ock för tyranni
Hamdgirighet och wrede;
,

godhet by ftan by
M.o
landet sig uibreder,
Lit honom Gud, fa för dig sta.
At han den rätta wäa ma ga,
Och aldrig förförd wapdc».

Pa

det

Haus

I

Hans

Da
regement

m

64: w. 4,5»

f

blifwn i ro.

Öch wi i frid med Honom bo,
Och dig mcd Honom lofwa.

Bröder: Mr

jag nu siuteligen förfogar mig
til hwad hufwudsakeligen är afsigten med denna
wär sammankomst, ac pa war Ofwechets höga
wagnar och befalning' förestalla eder den underdaniga pligt och huldhet, hwarmed I, i krafi af
Guds och Sweriges lag, efter Kongl. Maj.-cs nu
i HERrans namn siedda uphöjelse pa Swensta
Thronen, bören wara Hans Kongl. Main tilgift
ne, förkarar jag Eder til obrolssig efterlefnqtz

af

sa

följande förpligtelse:

Swenste Män, iftZn denna stunden 4*

NN

ren I med sainma Tro och Hmbets-Ed
med lif och själ Hans Rongl. Majestät,
Sweriges, Gsrhes och wändes 2Vcmun<j
GUSTAF förbundne, hwilken I Arf.För»
stanom swurit, och med hwilken j? Hans
Rongl. Mvj:t wid desi instundande Rrö>
ning hylla stolen»

Ja.
XXI.
Predikan,

Pä

allmanna Klagodagen den 3- Maji
öfwer Hans Maj:ts Konung Adolph
Freerics död.

Innchold.
lörberedelscn af Klagowis.

i: 12.

'Tenen »f Ruths B. 1: 20.
Föredrag. Et Folks saknad wid en Chrisielig
I.

Förstes ftaN«

stlle.

en Christelig Förstes egenffaper äro.
egenffaper.
a) Gnds kanmdom och ftnna frugtan.
*) en offrymtad mänistjo-kärlek, ftm wisar sig gmem
1) Mildhet och medlidande.
2) Sakcmodighet.
3) Rätradigher.
w.
4) Odmjukhet, 0.

Hwilka

1. Cbristeliyc»

s.

2.

Flrstelig» egenstaper.
<,) Redlisshet och wslmening emot itt almH,nn««,
k) Trofasthet mi fitbixdelser»

3) OwZl»

237
lagars handhafwande fanit
Folkets ansteude och wardande.
<i) Oförtrutenhet »ti smbete och wZrk, o. f. w.
11. Hwad et folk nti detz ftZnfaNe faknar.
1. En rätsinnig Förstes franfälle bedrlfwar altifc
«t troyet och rätsinnigt folk.
2. En vnd Firstes deremot
a) Bedrufwar ii onba.
£) FZgnar p 8 wist sitt de trogna.
3. I bägge falle» firfwagas hoppet af owitzheten
c) OnMdughet «ti

«)

om tilkommande
almänt wäl,

I andclig matto,
I lekamlig.
V) Enstild säkerhec, HZgn och firswar.
1)
2)

Uti Hrhindringen

1. FirestKllcs wigten af wart nsrwaraide sorge-^mnt^
Wists, at Swea»barn hafwa orfak <u begraca

2.

sin Konungs död i anstende til
Detz stora egenssaper.
h] D«H lofwärda regering;
3. Wen hämta tröst af en uftlyst Thronfiljare: och
4. Warda paminle orn deras förnamsta styldighttcr,
«)

a) Trohet och lydno.
l>) Lykönstan och firbin.

Förberedelse.

v

/*?*?*

hafwer gjort mig full med
*Qr jämmer, p» sinä grymrna wredes dag.
Til en sä biM klagan fan sig den Israelitista
kyrkan föranlaien, under äffadandtt af det med>
ömkanswarda tilstand, nti hwilket hela luda«hus
vch Samhalle war rcikadt (KlagoMis. i: 12).
Uti hurudan belagenhet Zion war stadd da
dmna klagowis» med ömkeligaste sorgeröster blcf
s)un<

smngen, det Fan cj uiidfalla otz> nar föi
ar hela HERrans arfwedel war.rtlt fallen i Ijeö*
nist fienda»hand, hela deras land förstört deraS
folk i träldom borcförde/ deras stader/ och deri»
bland sjelfwa hufwudstaden,i sienhopar förwandlade och, med et ord, alla de grnfweligaste we«
derwardigberer dem uppäkomne, som de olykligO
ste folk och lanoer nagonsin kunna traffa. let
sädain tilstclno hade wist de«a Guds Zion orsak
at göra det alrasmärteligaste utrop: -HERren
/

gjort mig full med jämmer.
Men dec rättrogna 3ioji förtiger icke orsa«
ken, hwarföre alt detta onda war luda«bartt
uppakommit. Det war HERren, emot hwilken'
de, deras Ronungar, deras Forstar. och deras
nU wat
fäder hade fyndac (Dan. 9: 80/
föranlacen at handla med dem efter sin rattfar»
dighet. Med sin olydnad, med sinä synder och
med sinä öfwertradelser hade de upwäkt Guds
och 0*
Zryma wrede emot sig: de hads
lydige warir; derför hade Han med räcco
inter tfonat (Cap. 3: 43). Det onda hads
handt dem pa Guds cjvymttia wredes dag.
De hade sörlummac nadenes dag; nu war henu
sokelsens kommen: och nu war för dem tid at

hafwer

som

rans«ka och söka sir wästnde och omwända
sig til HlLßren, samt at uplyftn sit hjerra
samt med händerna til Gud i Himmelen
(v. 40, 41), hwariftan straffet war kömmit, och
hwarest de endast hade m genom tro, banring
och bon söka hjelpen.
Mine alsielige ahörare. HERren
gjorr mig full meo Mmmer pesinä

hafwer

Qvym*

ma wredes dag. Det ar en klagan, som i
dag höres i warc Swenffa Zion af menighcrer
och folk, höge och lage, ljenare och ftic, i Guds
hus och Konunga »hus, i Scader, byar och
landsändar. Hirren' hafwer gjort Swea folk
och land full med jämmer, bedröfwelse och angest, icke genom uppenbar fienda-magt, eller
utwarles öfwerwald, traldom och tyranni, hwaröfwer klagades i luda, utan genom en hastig
och oförmodad saknad af en mild Konung, den
HERrans wrede ryckt umr wara armar, da
wi som mast des omforg, bistand och hjclp dehöfde.

Nöd och jämmer har en rund tid, i siera aft
seendm, tyckcs warit Swca barnas latu U»der
dec otros och sakerh«s moln sr.art becakc wär
kyrkohimmel med G»ds och Hans ords ffan-

-

deliga föragt, med ffadeliga willo»meningar samc
förargeliga exempel i läro och lefwcrne, har
HErren gjsrr otz full med jämmer, förnäm«
ligast genom
nujzhallighetcr och twedragter, som utbrustit i wald och oförratter, i egem
nytta och den fanigas fönryck pa msende säcc,
som sargat land och folk langt ömmare och nastan hardare, an uppenbar'fimda-magt, pest
och sjukdom, hunger och mitzwaxter. Men just
nar himelen börjat klarna ocb wi wänta ljus,
sanningar blifwit updagade, samt war säkerhet
och ftid faste; st, da upstiger et owantat moln,
wart hopps-himmel blir uti et ögnablick betakt,
och sjelfwa Konunga*Thronen tolkar Rikets och
folkers röst med et utrop, som pa alla wara
murar ifran allas hjertan gifwer det sorgeligaste
aier-

Zterstall: den Alsmägtige hafwer swärllW

bedröfwät

mig.

Folkets klagan icke hänleder sig is
fiygtiga
ftZn
irrblotz och stymtande föreställningar/
ulan är grundad i sanningen, eftir de lifnelfei'/
som närwarande cidens stallning bade wart Zion,
det ar war Christeliga Kyrka, och wart Zerusalcnt, det är wart medborgerliga Samhälle, se*
rebodar, och dcc igenom en oförmodad fmäwan*
de förandring pa war Konungastol, dit ar et sm<
ne, som ar wardt et Guds Folks och rattsin»
te undersätares ömaste behjertande. Men wars
det tillika fjsrran, at en HERrans arfwedel och
Hans egendoms folk stuile läta medet falla, störs
ta sig i sörtwifian eller miftrösta om HENrans
biständ och hjelp, HERrans allwisa regering/
faderliga ie*
Hans nsdiga försyn och fflckelst,
ej
MiNtzte om folk
dande och milda omwardnad
männiffor,
totta sinä
och ländcr an enffiita
sjalar i tolamod och sätta sic hopp til Gud.
Ach! om Swea folk och inbyggare hade ec
,sa willigt hjerm til at undcrkasta sig HERrans
aga, mcd en sann bactring omwanda sig til Ho>
nom, med trones bön fatta Honom om riftt
och med förenade hjercan förcrösta pä Honom,
HERrans barmherriZher lange nade»
denes dag warar hafwer aldrig ända, utan
hon är hrvae morgon n?, och Hans cros
her är stor (Klag. W> 3: 22, 23); ja stuile
war bekymrade allmanhet hafwa tröst nog och
kunna uiropa med Zions barn: Gud är wär
nlflvgr; en hjelp mi de stora bedröfwelser,
cjj uppå komne äro (Psal. 46: *>)<
At denna

som

som

som

sa

Ja, dä ffuNe wara af den 2llsmältile swZr-

llga bedröfwade, Men i hoppet glade och
hugswalade Församlingar, med andans frimodighet och tröst famt innerlic» hjcrtans andagt och
tillit kunna heligt fammanstamma uti följ. Psalm:
HlLßre, som ofta n«delig ecc (Nio??-)-'

Texten af Ruths Boks v. v.. 20.

Den Alsmagtige hafwer stvärliga bcdröf.
wat mig.

Föresats.

Et Folks saknad wid en Christelig För»
stes ftänfalle.
1. Hwilka en ratt Christelig Förstes egen2.

staper to
Hwad et folk uti

desi ftänfalle saknat.

Afhandling.

Körra

SERt et i

Delen.

nod och bedröfwelse rakadt folk och
land under tiden warder liknadt wid en öfwergifwen och warnlös anka, det ar i dm beil.
Skrift ej owanligit. Sä liknades luda och lerusalem wid en änta, den en Förstinna och
en DrorrninZ i landena war, mm maste nu
tjena (Klag. W. 1: 1.): och pa et annat stalle (Esa. 54: 6> ii.) liknas hela Guds folk wid
en öfwergifwen och af hjerrar bedröfwad'
&.
qmm
HögstrZms Aist. tO.-

«C*l3

.

qwinna, den elända, öfwcr hwilka alla w<l«
der ga, och den crostlösa. Nar qwinnan af
Thekoa sade til David: jag ät en änka, cn
qwinna som stor jo-i-g hafwer., och min rnan
<ir dod ( 2 Sam. B< 14: ?.), sa kan icke ston
mer sägas om en männiffas cilstand, jbm t stör«
sta jammer och nöd ar stadd. En sädan bedrost,
wad och tröstlös anka war Naemi, af bwilkens
mun bm klagorösten ar ftuten, som Utgör war
den A!t)mägr!ge hafwer ftvan
llgn bedröfwat mig. Hon war en anka, som
hade mistat, sa til sagandes, fin halfwa wnrdnad, fft hela bestydd. Hon war cn qwinna
som stor forg hade, euiedan hon ej allcnaft
rakac i landsftygt och faccigdom, utan o,k nn«
stat bäcjcje stna söner, som fflille l>!ifwa hennes
alders tröst och glädje: och hennes man \x>~v
hennes kara Elnnelech, hennes enda jordj*
ffa tröst war ruckt ifran hennes sida, hennes hnf<
wud och förswar war beeta-,, och hon i uselhe.t
qwarlamnad lröstlös och radlös. Hon.wille icke
mer kannas wid sic naMn,. som war Nacmi
och benidde hennes frögd och liisi, ty alt sadant
war wikic hen»
som knnde faana ögon och hjerra,betydde
undan,
Mara,
bitterhet,
ne
ntcrn
soin
bekymmer och plaga, nöd och janmier.
Men som ibland alla detze Naemi wederwar<
digheter war witzerliga den största at hennes man
war död, sa ma med ffal raknas bland et folks
och lands största olockor, nar man maste sakna en
Christelig Negent, som HERren satt til detz yp>
persta hufwud och förswar, at styra och wayli»
da en HERrans menighet, under lagars halgd

samc

samt in- och ulwärtes fridsamhet och lugn, til fd»
rande af ct i-olicp och sttlja leftverne i all
2:2.). Har
guoagtighet och «rlighec {
ärö
talas altsä icke om Förstar,
siaNbroder X Esa. 1: 23.): icke dm Förstar, til
hwilka HERren ropar: XVt eder herdar, I
foster»
som föroerfwen.och förlii jgrenwin
djord (ler. 23:.,!.), ucan om Christciiga, jag
inenar Gudsoch Hans folko Förstar (iMos.
55. 23:, &, 1: Sam. B. 13: 14.), hwilka aro be»
gZfwade med sadaija egenstaper, som
Först höra Christnom li!!, ellei' cu'o de Christnas egna och uphöja deras personer öfwer alla
ftchriga oarcer och böjelser, som wanhedra manst»
Wtten, samc stilja dem istuu alt cankesan, alt
företagande och alla gärningar, som ej, aro in»
stammande med et rältsinnigt wasende i Christo
den
ZEsu. Il>land detze bör man anse
förnamsta,, at de 1; hesma en
den. store
Gude,lö kannedöm och kärlek, I anseende til
wära ssyldiaheter emot.Gudf eller förbindelsen
tjenst, göres mgcn ffil»
til Hans heliga och
nad eckellan stand och lefnadssatt. Frugta <3ud
öch. holla Hans bud der hörer allom mån*
niffQ-i) ti! ( Pred. B- 12: 13.). Föruian tro
och Gudssrugtän hielper icke ac wara wisa man»
na barn och
gamla RonunZar kommen
(Esa.iFii.), faft.mindre at wara et fördaw
nadt>H'onu!?gacharn (2 Kon. B-9.'34-), mm
at wara et ©'ll6s barn der wq6i' en manniffas
höasta warde/ hon ma wara öfwerhet eller unöerfäte, och dn kan ingen wara hos hwilken
Guds anda ej fätt warka en rau Christelig tro
Q 2
samt

som

saun

.

sanna

as

sasom

samt en sann frugtan, karlek och barusliss för»
tröstan til det aldrahögsta wasendet, som ar alla
Konungars Konung. Finnas ej deha stycken hos
de waldiga i werlden, sa aro de Forstar i Zoan,
med al sin höghet, harlighet och magt, darar
(Esa. 19: li.). Om sadana Förstar sager Salomo: en ogudakcig, som öfwer et facrigc
folk regerar, han är er vytanbc lejon och
en Fiftig björn (Ords. B> 28: 15.): ja, lieden oguöaErige regerar sa snckar
De hafwa ock dertil orsak. Ingen hafwer låu
tare, an en Regent, at komma folk til at ftw
da *). Med sit exempel kan han leda en allmäw
het bade til Gud och iftan Gud: efcer honom
rättar sig folket. Nar dche herdar med ogudag«
tighet, bespottelse och otro upgrumla de rena häl»
sowacnen, huru kunna fären dricka det de med
sinä förter orenr gjort hafwa/ eller äta dct
de förrr»mpat(Ezech.34: 19.)? De blifwa fol*
krts ledare til forrappclsen ( Esa 9-'16.), da
bade pa dem sjelfwe, och pä dem som latic sig
leda, drabba til siuc den rattfardiga Gudens do»
mar. O! huru stor orsak har altsa en Christ><
lig menighet at bedja Gud om en. i GudS m
gar uplyst och Christeligt sinnad Ofwerhet; eme«
dan pa honom och Hans efterdöme ofta beror ej
mindre, an hela menigheters ewiga saliabet. Och
denna hufwud«egenssapen lagaer grundm til en
annan, som ar äfwen sä wäsendtelig, och bestar
2) nti et godt samwets wimesbörd, at i en ren
och ostrymmd männistö -kärlek hafwa fön sm
wcw
*) Se min K!ag°dc>gs-Pr«dikan öfwer HLysistlig Konunz
Fredric utt I Bnndet af Stov«Böned. Pred. sid. mf>
,

lvandel ostraffeliga. En ratt Christelig Förste ar
en lLlimelech, som holler sin (Sub för Ronung, hwilkens altstende öga han har i ftcue un*
der utöfwandet af alla styldigheter emot sinä un*
dersatare, sasom med>mannistor och med-arfwin»
gar til harligheten. I detta afseende ar jamwal
emellan Kongeliga och Christeliga dygder ingen
annan ffilnad, an at, under afwikandet ifran
rattfardighetenes wag, de mäFtige stola mckgteliga straftade warda (Wish.B-6:7.), samt
til stnt dö sasom männiffor, och sasom en ty*
r-.n förgas (Psal. 82:7.). Delta besinnar en
Christelig Regeiu och tror at alla dygde<öfningar
och kärleks-bewisningar emoc nastan, som anstä
en Christen, de ansta en Förste, och at saledes
af honom fordras mildhct och medlidande, som
Gnd sjelf ar mild och barmhertig, och som en
man efter Guds hjerca knnde wara mild sasom
en Guds angel (2 Sam. B. 14:17.), upfyld
med ömhet, godhjertighet och mildhet. S>t Chri»
stellga hjerras och siimes beffaffenhet utwisar en
Gnds Förste genom saeemodlgher och langmodighec, egenffaper, som funnos hos arones Konung sjelf (Match. 21: 5.) och dem alle Guds
utkorade, helgon och cklstelige böra sig itiä*
da (Coll. 3- 12.). Om en colig mau ckr båt*
tl e, dii en stark, och de u som rader sit smne ar båttvzån en som städer winner (Ords.
B. 16:. 32.); sa aro desze dygder de, som
den harligaste glants ac sjelfwa Konunga-Thro,
nen, samt upwacka den lydnad och wördnad hos
undersamre, som den hardaste hamngirighet och
medfarc aldrig kan astadkomma.
Q 3
Ej

Ei mindre fordras hos

en Christelig

Förste,

rätrradighet och uprigtighet emot hwar man,
utan afftende pä egcn fördel, cqen ara, eller e.»
gen winst: ja sjelfwa den Christeliga öd'mjukhe<

ren. En Förste och RonuNg öfw«r Guvs folk,
iiii idt förhafwa stc hjerta ucofwer sinä
bröber lsMos. B. 17:20.?; och nar det finneö,'
at Gud hafwer de högfärdiga Förstar. ne«
äs särer och upsacr' de Zdmjuka
derkästär
(Syr. lo: 17. ), samt at Salomos utsprak: en

högmodiZ man upwacker träto (Ord.s. B. 23:
2;.), är af förfarenheten nog bestyrkt, sä l'lir del
en regel för de store i werlden: In högre du
äst, jn mera ödmjnka dig, sa warder diZ
HL2xren huld (Syr. 3:20. ). 0. s. w.
Men, som desie och fiere personliga egenffaper, som grunda sig pa en ostrymmd Christew
dom och godt samwece för Gud och mannistor i
gemen, aro oundgangelige hos en rattsinnig Chrisielig Förste, sa aro ej mindre,
För det andra, de egenssaper nödwandige,
och pryda en Förste, om
som i synnerhet tilhöra
wardigt
kurina
beklada fu höga ämbe<
Han ffaf
manfflighetens
til
ära
te Guds
och
bästa." A wa«
f01k,,/'
Regent
menigheter
bet «r, 'en
ra
öfwlr
och
'

wardighet,

som

stracker

sig ö,fwer''andra Manni'

ffors wardighetei:,/men den beklades aldrig'l)war«
ken Regenten eller, folkst til ftoma/ om den icke
ar beledfagad med sadana af näd och natur'wä«
kade böielser, hwilka uphöia" honom öfwer ab
männa snillen och en menicchets wanligafte idrot<
w. Fordras, för exempel, hos hwar rattsint
,•■•■■■■■

man

ma,n redcliZher och ivstlmening, om enffild
aglning och saun walgang stal winnas och be*
waxaö". fast meret aligger det en Ofwerhers person at i lnngt högre grad utöfwa dche pligccr,
om han wil wanra sann walsignelse af HEN»
ranom. En Konung, soni i fin regering härmästa afseende pg sig sjels och som hos sig lamnar
minsta inryme för den tankan at folket ar för
Hans ssul och til Hans tjenst förluindne at för<
noja Hans lustar och walliehag, men icke han
för folket, han kan aldria kallas walmenande,
och Hans narnn, som R«g?nt, kan aldrig injkrift
was mi de rcdeligas liok Ingen har Mindre
rätljghet at se pä sit eget, nar det kommer an pä
faderneslandets,och et tVir folks walfard, an en
Han ar detz hufwud, som patagit sig
Förste.
hekymret och-omsorgen för alla lemmar, och der»
före har han inyen afsigt, som ar ffild ifrsn den

aemensamma sigafsigt

ra alla mcd
wal

at

lyckliga-

yccerNa förmaga gö-

Fördenssul ar han

jtun-

rre>tast mi sinä förbindelser och holler fol»

kets räikigheter heliga: men icke allenast sit ?g t
folks, uran ock hela mänffliZhetens.
Der har ftere tider warit et mitztag/ som ge«
menligen hasc de
fölgder/ at man<
ge ansedt sig i almänhet sg förbundne sit egel folk
och fädernesland, ac man m«d godt samwece kun»
nat miliwärda den almanneliga karleken, den
man ar ffyldig hela wan siagte. Som en enMd manniffas wälfärd ej lgnge kan ega beständ,
da hon ej förknippar egen walfard mcd andras,
och fom gör ingen annan godt, an sia sielf; sa
kan ej eller <t Hell samhalle i langden wara lyck»
ligc,
Q 4
,

liat, fom- sätter slg före at Utestanga jordenes öf«
riga inbyggare ifran alt biständ, medlidande och
hielpsamhet, eNer ifran amiutandet af billighet och
ratlwisa. En hel werlds del kan tjena en annan,
unnar och gör den andra godt,
sa lana? den enejordklotet
på tvoått om
skulle förlora/ och torde
fomligstätzes alla tider hafwa förlovat, större de»
lm af sinä lyckliga inwänare. Ar altsa förtro»
ende> walgörande och wanjkap mcd andra man«
Nljko>samhälten, och i synnerhec med dem, hwil<
kas hjelp och biirade man mast tarfwar, ound»
barligt; huru nödwandig ar icke hos en Försts
den egenffapen at wara trofast uti förbindelsev
med frammande magter, och med aflaasnaste folki
siag holla männiffo»rättigheter heliga? Nar det
wackra ordet kärlek ri l fäderneoland *) göres
sä widsträckt, at man dermed förmenar sig ega
en rattisshet at förratta och ffada al annor land;
da stadar man sakerc til ssut sig sjelf mäst, och
man paffyndar dermed sit eget sali i langden.
Sa har den tbife Almagten sanmianbundit lan»
ar»
kärna uti wsra ödens kadja: och alla
sanning,
en
farenhet af
stadfaster
sä oomstöcelia
reotz i den öfwertygelse, at war store
gel; alt der j[ wiljen ar männiftorna skola
göra eder, der Zören I ock dem (Matth. ?:
12.), är en gudomelig föreffrift, ej mera emellan
enffildta manniffor, an emellan helq riken, folk

pch mngomal.
Samma höga och i mannisso karleken arun»
dade böjelfe utöfwar en Christelig Regent jam»
<

*)

3«g ma ock tillägga:

sgen säkerhet, ett. etc.

Natioinl winst,

wal
Grftvar af

wäl mi sinä förbindelser emot sit

eget

folk och

undersätare. Han härjkar med walgarningar och
ratwisa öfwer deras hjertan, men icke öfwer deras hafwor. Han räknar för ingen ära at styra
en tralagtig menighei efm godtycko; Mm at fftpa
ei folks ractigherer efrer lag och witnesbörd och
at dela rätt emellan frie medborgare och bröder/
fom til honom hafwa fri förtröstan och ftitt til»
trade, dmil wet han fordras et förfigtigt, et stort
och adelmodigt hjerta. Ar wärda offaliga djur,
dsm man tamt endast til en blind lydnad, är
mindre konst, an at styra männistor; deml for»
dras ock mindre stickelighet, mindre ara och min»
dre adelmod. Tralar hafwa laga tankar förfag»
da hjertan, tryckta böjelser, f)Nwiftade anstag:
de wäga ej ens tanka emot nägon öfwermagt,
ehuru olaglig och tyraniff. At winna detzas tilgifwenhet och lydnad, deml fordras endast twsng
och alla de härdheter, hwarmed man kan injaga
hos dem frugtan och bäfwan, och dermed alle»
nast göra dem mer olycklige och fig sjelf mer
ker. Pä sädant sätt bjnda waldlge tyranner til
at befasta sinä blodiga Throner samt förwarfwa
sig öswerwaldet öfwer manniffor til li f, sjal och
walfärd. Be gamle hedningar hade et jlags, fä
kallade, gudar, dem de tilbädo och offrade en»
dast pä det de ej ffulle tilfoga dem nZgot ondt.
Pa deica fauet fagas ock en del af de wilda i
America tilbedja den onda andan. Til fadana
förfarliga och hiffelige afgudar göra sig ej alle»
nast Regerner, uian ock mindre radande och be»
fallantze iet samhalle, nar de grunda sit
de, fin myndighet och magt icke pa sin« under»
/

osa«

£t 5

anseen»
haft

hafwandes förlroende och kärlek, man

pa deras
tra!doms<okct
til
frugran
kufwande under
och radd«
hoga gesssiM oranwiso och hamngirigheter, wald
och förföliclser. Men ach! en ömkelig magt, en
usel myndighet! Bort med ätankan af sa wan»
ssapelige naturens och Christenheten«< mitzfosier,!
som äro sa harran stilde iftan en ratt Chnstelig
Regents och ämdetsmans heligaste ögnamarken,
hwilken holler för fin ypperligaste pligk <u ffydda
och warda, at fägna och gladja.
Sa owäldug en sadan Chnstelig Försse be»
wisar sig mi lagenS rättwisa ffipande, af sa mk*
ken försigtighec gör han sig lysande, dä det kom«
mer an pä stifta sädana lagar,
ffola tjcnq
rättigherer
ti! nä«
til folkets säkerhet samt meddela
ringars förokande och förkofran. Sä mycken
wishtt, ärfarenhet och omtanka. fom fordras wid
införandet af en ny lag, med fä mycken owihhet
och förmatenhel tiltro sig gemenligen de maste
mannistor at wara stickeiige lagstiftare. Osta har
händt, at fedan omogne och förhastade lagar blift
wit en ggng utfärdade, har man ej i mansäl»
drar märkt deras farliga warkningar, och det se»
dan samhallen och landsorcer statt pa yttersta
bradden at omstönas, Sadant kan nastan
rare ffe i de mäl, som man anser för smä och
obetydelige,, an i de största och til anseendet roig*
witzerligen
En walsinnad Förste
icke sin lagstiftande magt för en lätt och ringa
sak, emedan han wet at stora och lycklige Lag,
stiftare warit i alla werldsaldrar ibland de fäl»
fyntaste mannistor. Och när han tillika hyser
störst« migtroende til sig sjelf, fast mer til andras

som

sna-

anser

glltymcmde förssager, sa kunna ifran Hans ömsin«
ta hjerta icke ntfiyta andrä lagar, an de som aro
til grunder, afsigrer-och warkninssar pa det noaa*
ste granstade; icke e!!er sadana formoner och rät»
tigheter af honom utdelas, som hjeipa en men
ftjelpa tusende, höja ec stand men trycka et anyac, upmuntra en ofta onyttig naring men för»
qwafwa flera de nödwandigaste, rlkta en landsorc men utarma en annan, förnöja naara fa im»
derfatare men upfraca smäningom samhaldec och i
tysthtt undergrafwa des grundpelare, ja som kun«
na HUfwa tilfiygter och gömor för waldswarkare,
men fnaror för sjelfwa menlösheten och offulden.
En god Aörste anser wida bättre at göra ingen
lag, an en onyttig lag, och han holler en pa o»
swikeliga grunder och fulkomligen pröfwad lag
oandeligen sakrare an de fagraste ffenbarheter och
lusendetals författningar, fotade bloct pa en fiad«
drande inbildning, dnffont de ock stundom ej lof*
wade mindre,an guldberg. Hos honom ar i alt
asseende hög och lag, rik och fattig, Land och
Scad, norr och söder, nar och fjarmare belagen,
mi en och samma wardnad innejluten; ty han
lika, hafwer om dem
anser alla sinä undersatare njma
lika ward, och lättr alla
lika ratt. Han
liknar deruti Konungen öfwer alla Konungar och
Herrar, när hwilken åt
HENren öfwer allapersonen,
inrec anseende til
ut«n i aUahanda folk, den som frugtar
och gor
rättfckcdighecen, han är honom rack l Apostl.
G. 10:34,35.), den dock i&e fec pa Förstar>
nas person; och kanner icke mer den här<
liga, ån den fattiga (Job. 34: 19-). Sä ock

en Guds Förste: Hans ögon se efcor de tirotj*
na i landena (Ps. 101:6.). Han lamnar k*
ke sit hjma och fit sörtroende at ögnatjenare och
smickrare: fast rnindre köper han sig för folkets
swm och blod, och med utösande af egna höga
rattigheter, nedriga sjalar, som älsta ttnångl>e*
teneo lön
för at dermed söndra sinnen och,
tll winnande af sinä egna orena afsigttr, upranda mitzhallighels eldar i fit folks porcar. Han
satter icke förmynderffaper för sinä farnga undersacare, som under ffcn at bewaka och befordra
menighttens basta, blifwa rossare och
i foltena, den ene öfwer dm andre, och
hivac öfwer fin nästa: och den, som yngre
är öfwer den gamla, och en losagriZ emot
btn ävliga (Es. 3: $»")• Han nliäter icke, at
barn ckro Guds folks p!«gare (v. 12.); Ty,
han later icke qwinnor, eller weklingar, fä jt*
n« förmago, och han Zär icke de wägar,
der Ronungar föcderfwa sig uppa ( Ordsp.
B. 31:3.). la, han förelyser jamwal sinä un»
dersätare med onnröttelig nit och oförrrutenhec
at icke gora HENrans och sir rvärk försume»
liga. Han förnöcer icke al sin dyra tid i weklighet och wallust, i lättja och fafanga tidsför»
drif: Han undflyr onödig pragt och yppighec:
han plagar icke af sinä undersätare gäfwor och
bewillningar, och stöser icke med deras (2.P«tr.
2:13.). Konungar aro Guds kyrkas staffare
och Guds herdar (Es. 44: 28. 49: 23. ): De
forfara icke sins HERrassig egodelar; de &t*
icke tm ftta, och kläda
med ullene, och
flagu der gödida, meii wilja inter födg f&
tzen (Eftch. 34:3-)/ utan d« anwanda tiden ratt
/

och

gagn, och de frugta ingen förebräelse, at
med stränga besi«cc,
de warir plagare,
ningar (Esa. '4:4.) mpratzal den famgas must
och märg, i afftgt ac Ufvoa wä!, i al tings of»
werftöd och krafe!ighet,medan de kunna (Wish.
B- 2: 6.), 0. w.
I detta wigtiga och stora amne wore ännu
mycket at tala. Men, som detta larer göra til*
fyllest til en grundrirning af en walsmnad Chri»
stelig Förstes fömamsta «genffaper, sä lärer ock
deraf nog tydeligen kunna förstas och wifas, hwad
et folk uci detz fränfalle saknar,
nu blir ec
föremal för war betragtelsts

och til

som

s.

som

Sednare Del.
När Naemi sade til de Bethlehemiter: den
alsmägrige hafwer srvarllga bedrofwat mig,
sa hnde hon sit afseende pä det föregaende och
det lyckliga tilstand, uti hwilket hon war stadd,
sa lange hennes kara och alffade Elimelech war
i lifwet. Hon war wal icke «Ha* dä fri fran
swara wederwardigheter, hwaribland war at hon
i en hard cid, da folket i iandena icke hade
bröd, maste med fin man och barn söka frn na»
ring i främmande land, och det en rund tid
(v. 1,6.); men hennes enda Elimelechs trogna
ward och sata omganae gjorde hennes tyngsta
bördor bade dragelige och latte. Hon hade wal
hoppet til Gud, som ock til siut uphögde henne
och satte henne uti et langt lyckligare tilstand, an
nägonsin förr,. da hennes sonahnstru, som hen»
ne älstat hade, fsdde henne £n arftvinge, den
bsrrre war, an fju söner, ,om ej allenast kom

hen*

henne ril lif igen/ och försorgde henne i ijeii*
nes ällier (Ruth.4:l4, 15.)/ utcm öck blef.cn U
bland stamfäderne för en wälfignäd. Konunga«
flägt ja för fzelfwä hela wcrldcncs höglldfwaoi
Frälsnrc (Match, v.s.); Mcn detta hoppetwar
i början ganffa swagr. Hon wiste hwad hon
haft, men icke nied witzhet hwad henne framde«
les ffulle wederfaras. Dtt stod i dcn AlsMägtigas hand,, och Hans alwifa wägar for främ»
lideN woro henne obekantc. 0. f:w:
,

mi en qfwen dymihett folk.

Si, mine älffelige wänncr

■,

lik farhäga rakar ofta et
star en huld och Christelig Ofwerhet, En För«
stes bortgang, fom i alla sinä garnlngar. wisat
siss wara en Elimelech, som hollit Gud för sin
Ronunl, samc wärdat sig, som en fader, för
sina undersacarc, kan aldriq afiöpa iitan trognä

undersätares

smärta och dedröfwelie.
Som man hatt orsak ac undcr Hans milda rcD»
sa glo»
ring dcla med honom baoe lnift
ja
de stoista wi'hct»
nut man snart alt det onda
wardigheter, som man i hela Hans tid mäst mstq
och'lida. Rärleten äv ro!iZ och mild, h«»t
fördrager ali ring, och han lider all ting (1;
Cor. '3:4, ?->
Sa föreholler det sig ickc wid en ogudagrig
Förstcs franfällc. Da sorja inga andra, an dc
som waric wärklyg för Hans tyrannissa afsigier ;
jag mcnar folkets plagärc och de rattfardigas för»
trnckarc. Dche raka da i frugran och förssrackel<
se, likasom en förtwiflad qwinna g som wet sig i
sm walmagc icke hafwck tankt pa sit ankestand
Vch pa ftamtiden/ räävit stoltJ och uphafwit sig
,

öfwcr

öfwer alla, förtryckt alla och under sin wallust
och sakerher sagt i sic herta•- jag ärer och in»
gen mer, jag blifrver icke änka ellet- ofrugr«
san, (Esa, 47 7, 8-); mcn oförmodeligen fär ho<
:

ra: Scig neder, du dorcer Babel, sält dig
i stofrer erc. (v. >,5,6.). Uti en sädan bcdröft
welse och föriwifian försatter et ondt samwere en
oguvagrig Regents ogudagtige undersarare. Om
de rätcfärdige säges wäl,ac de glädja sig, när
de se en lZdana händelse, nar Gud sönder»
slär oxlatälrderne af de unga lejon, som af
blottä ondsto Zöra oräcr i landena, och
den, förr än
Wreden i wä>cenom
deras rörnen pa busianom menen warda,
(Ps. ,58- 3/ 10,»!.)/ hwarföre Guds Ande sager,
ät där de
föryöras, warder man
ylad (Ords.B- n:io.'); sa hander det dock al«
tid at wid en Regents franfalle nagon klenmodighet wil insinna sig, och en frugtan, förorsakad
af owigheten af hwad i dec tilkommande möjeli»
gen handa kan och hwarigenom hoppet förswa»
gas. Det har ej sällan ffedt, at ec hopp, soin
man trodt hafwa waric wälgrundal, stagir emoc
ail wäncan och förmodan ut. Sa hande det Isra»
els barnom sedän Salomo afwikic lfran
rans förbund och för at behaga stna f räminä n*
de hustrur (1. Kon. B- -11:4,8.)/ ibland andra
afwagar, gjordc bestattningarna sä swara och
oker sa rungt, at Hans undersatare ej för«
madde det draga. Wid Hans franfalle uplifwa'
des wal deras nedstagna hopp, och hela menig,
heten tog fin tilflygt til detz son som honom eft
temadde, sägandW: din fader hafwer gjocdt
voavt

sa gör m; du
da tjensten och der srvara oker lärtare.
hopp
unge

vofct ok

för swärt;

Men

stog deras
Ko iurf*
uc, da denne
gen gaf dem et sädant swar: Min fader daft
wer lagt pö eder et stvarc ok: menzjag skal
ännu söröka dec öfwer eder: min fader has»
wer tukcat eder med Zislar, jag skal tukca
eder med storpioner (i Kon, 8.. 12: 4/11. >
Si, sä gär det ofta med männistö «mräkningar,
grundade pa de behagligaste liknelser. Huru kan
det annat sie, än at jamwal de rattsinnigastes
sinnen kunna blifwa nederstagne genom ätankan
af tilstundande möjeliga handelser, sa wal toran*
de allmanc wal,
enstild sakerhec, hagn och

huru

förswar?

som

Det wi kalla almanr wäl är ganssa närä

hjcria.
Tiderna omwaxla», och wi med dem. Under en
Gudsfrugrans högsta fior kan en Regenc
blott genom egen kallsinnighet och ocro nedrifwa
all sannings och rältwisas fastaste grundpelare,
och det warder allestädes snarl fullc med
ogudagciga, där sädana löft folk ibland
männijkorna rädande äro ( Psalm. 12:
9.). Efttr en Gudfrugtig Konung losaphat,
som genom ratt och raltwisa räddade S«mhal,
let ifran förwirring och underaang, kom en Joilla beharam,
ssjorde t>wad

förbundit med

Regmrens

tänkesätt och

sann

som

Zade,

icke
sa a.).at derDen,

myckek

6,2
som har
Chr A
ömhet för allmänl wäl, han frugtar altid och wid
alla stiften, emedan han wet, at när de rättdugde

( 2

21:

hafwa öfwerhanösna, sa gar det
wä! tiZ; men när de oguöa§t?cje up»
öomma, sa warder cn
i fol*
Una (Ordsp. B° 28: 12.). LikaKdes den, soin
alstar enffrld säke,rher. hägn öch jörswar, han
mäste räkä' i bedröswelse wid den rätlfärdigas
oci> en walsinnad Regents franfalle. Under tiden
iiuranga fig hoö en walmeuKNdö ny Regent illa
sinnade manniffor, lika - fom hos den ung« R<»
habeam, som kunde rnda pä Hans hjena öch drn
med fa tUaste at uphäfwa sig öfwer medbröder,
ulöfwa ernst dem sin hamd och egennytta, samt
suga i fia mmighetens Mod och blod. Nur man
hafl en Konung Asa,som gjorde der HERra»
non» behaleligit wat,
Hans faoer Das
vid, och dref de röffare utu lander l i Kpn.
B- 15: 12.), följer ej alnd en lofaphat, föm
fördref uru landena hwab ännu qwarr wat
af de roffare, soin i Hans fabzie Asa tW U
fardige

sasom

sa

nelMefne n'oro ( iKon. B- 22:47.), Dct haw
der, efter Guds allwisa försyn, stundom, at man
sa sllttrt kan fä'«n Achab, om hwilken berattes,
at inZen voav, den sa aldeles fold wav til
at Zöra der ondr lvar för HERranom, sä,
som 2ichab.' ty Hans hustru Istbel augade
honom derril ( t Kon. B. 21-25.). Och, sä
länge man derom lefwer i owihhet, finner sig
wiherligen et om allmain och enstildt wal bekynu
rat folk söranlatit, at wid cn gndftugtig och ratt»
finnig Fötstes död mropa: den «lsmagtlZe haft
wer

ftvarliZa beöröfwar

Högströn-L

&ff, Ta!.

R

i?;ig.

Är*

Hrhindring.
Nar sanuelige Swea-barnas gemensamma
instammande un den allmanna klagoröst, som i
dag hörcs ifran hela Rikets landamaren, ar et
bewis af en handelse utaf största wigt; hwad kan
wara nödigare, an at wi lagge den pa hjenac,
at wi derwid arkanne den alsmagtige Gudens t>

ligaste försyn, och med botfardiga hjertan förödmjuke oh inför den Guden,
otz med en sa
ömande förlust hemsökt och agat? Har klagas uli

som

wara Guds hus, at en Guds folks Förste ar
död, uci wära Regerings hus, at en mild Ko>
nung ar afiiden, och Uli wära Naringshus, at
M„Landsens Fader ar otz ifranfallen.
At Swea Slagter och Folk genom denna
smartefulla saknad finna sig wara ai den «le*
bedröfwade, det har ssedt
mägtige
icke ulan de högst ömande anledningar.
Anse wi wär fränfalne Konungs berömwar>
da egenftaper; ho har icke nti Hans höga per»
son.fätt wörda de böjelser, som pryda en Cdri<
sten genom utöfningen af en obesiackad Guds«
dyrkan, af en medfödd mannistokarlek och en fann
walmening och fromhet emot
och
land? Anse wi en under Hans ward lamnad re<
gerincl, sa hafwa wi sa manga lysande prof af
war Salige Konunas standagtighct, i alt som
han trodde ssullc lända Fäderneslandet til qaqn,
för ögonen, som öfwerwga o§, at Hans Majtt
intet i werlden högre ffcumr, an Rikecs och £>efj
rndersäiarey sanna walfard och basta. Ho wil
l.ndra, at «t tacksamt folks hjena wid en sadan
*

Föo

ar rördt och flaget? Ho undrar
graf carar myjutas,
Konungs
sadan
suckningar
biltraste
höras af Swears
menighecer
folk:
den aismäg»
och Göthars
och
tigc hafwer fwårliqa bedröfwat mig.
Men, mine alffelige ahörare. Lacer ost fatta
wära bekymrade sjglar i mlamod. Har Hi3Rren gjorr OJS fuU,ned jämmer p« sin grym*
ma rvredes dag, sa förgatom ej tillika Hans
nadiga tilfagelse och löften. Arad ware Gud! wi

Förstes franfalle
wid en
och at de
at

<•>«« bedröfwar wäl;
men han för«
barmar sig iZen efter sin ftora mildhet (Kla*
gow. 3: 32.). Han har aenom den timeliga dö«
den kallat iftan otz wär
Men lof»
wad ware -HERren,
hafwer lätit 430»
nom icke fctta& arfwinga i dennariden. War
Konungaistol här HERren redan befastat med
en wardig Thronföljare. , Warom derföre wid er
godt mod: tröstom ofj inbördes med det gladasts
hopp, at Han warder <?& tommande tll lif
igm (Ruch. 4: 14,15.). HERren stadfaste uci
Swea darnas hjercan öfwertygelsen om war nya
Konungs stora egenstaper, starke honom an ytterligare af ZiZn, och göre honom stickelig til all
god wark, til at öfwer alt söka Guds ara, Hans
Församlings bestand och Hela Rikcts salihei! HErren bideholle Hans hjerta i ostyldighet och bewars
Hans fötter ifrän alla de wagar/ som leda til
förderf! Da blir det Ir o§ en lait f en kär och
en den nögdaste pligt at bewisa war Konung
den ffyldiga eraher och [yonaCy hwarmed wi
honom i lif och död äre förbundne. Dä ssal dec
Heta af hwär redelig Swenj? man, i Israel:

wete,

som

R

2

som

wms

Dine äre wi, GUSTAF, och med dig t)oI*
le wi, Du Adolph Fredrics Son. Digwil,
je wi wara lydige: alle»l«st w«re H!LRrcn
din Gud med dig (Jos. B, 1-17.), sasom han
med wara Gudfrugtiga Konungar och Fader wa«
rit hafwer. Och, som ens räctfärdig mans
bön förmär mycker der hon alfwar är (lac.
5:16.), sä önstom wär Konung, wid desi rntf)
tilträdde, gifwe Gud! walsignade Regering, lycka.
fcycka ste RonunZen! Frid ware innon, Hans

och lycka i Hans palars (Ps. 122:7.).
Bediom för hdnom troligen Gud, at han wlile
Zirwa stnom rjenare, war Salomo, ec lydniurar,

agcigt hjerta (iKon.B- 3'-9- )r et wist hjerta,
n rätrradigt hima, et ömt hjerta, et fridsamt,
et trofast samt af Guds och Folkets karlek
upfyldt och brinnande hjerla!
War nadig. O! Gud, war löfwerhet
Och alla Konungens Ständer.
Din Helga 2lnde gif oh med, N:»
At wi alle i fänder
Dit Helga namn lossjunga mn,
När l"i i Dm Förftmling (tn.
Ach! Gud ofj wärdes höra!
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Hhgmäsio Predikan
Pä Andm attmänna Bönedagen den
-

15 Maji 1773.

Innchold.
Girberedelsen af Psal. 32: 5.
C§ Lexten af lon. 3: 8, 9>
FöredraF. Et syndigt ftlks emw3ndelst til HERran
J. Til desi beffaffeichet.
1. Hwilkom det aligger at omwanda sig til HERran.
a) Et syndiqt folk,

I ensiildt.
I allminhet.
Af HERranom

1.
2.

ö)

warnadt

hemsökt folk.

1.

a)

b)

3lnde!iga

Fsrblmdelse.

Förhirdelsz.

2.

Lekamliga

och

med syndastraff

strass ars

öfwer

Särsiildte männistor.
F) Hela SamhZllen.
2. Huni et syndigt folk sig rätttligen
da det
n\ Känner sit tilftand.
!>) dmav stt förderf.
c) Med «ogen förtröstan fiyr til Guds naV
d) Fattar fast upsat at baira sig.
U. Ti! detz saliZa fölgder.
x. Gud omwäuder sig, b§ Han
n) Firlater synden.
h) Gör op rZttfäldige.
c) Helgar cp,
<,)

N 3

2.

Sh»

3.

Angrar d3t.

Z. wander fig isran flita gryma wrede.
4. At lvi icke förgäg
ti) I tidcn.
b) I ewightten.

inneholler.
Hrhindri«Fen
1. En weirning.
En pröfninK.si
3. En upwächel

2.

t>l

bittring.

Förberelse,
?<?«£ sade: jag mii berartna fsr
nom min öfwerträdelsej

förlatst du
dche orden
David om
barmhertige
sjala<ti!stand
Gudens
inför dm
sit
answe (Psal. 32:5.). uti denna Psalm beprt»
Sedän David hade
sat de männiffors lycksalightt, som arhollit sinä
da

mitzgarning. Uti
rrng min
yttrade sia dm botfardige Konung

synders förlatelse och jämwäl stält sig sjelf til prof
af Guds harmhertiqhet och näd, dm han i rikt
lnatt arfarit; sa wisar han uti anförda orden
den rana ordningm, un hwilken HENren hade
bestod mi en upriktig
bewist honom näde,
syndernas bekännelse. 3«g fa Öe: jag wil erc.
Nar David ( uti v. 3, 4-) hade berattat, at
den,
dä han wiUe fHrtigac,
gaf han
genorn Hans dageliga grac, erc.:

som

sa

tilkänna, at flera swärigheter hade mött honom,
da han wille framstaila siq för Gud som en för*
derfwad och fördömd sondare, och at han hälre
aärna hade fömgat och förstylt sinä synder; men
at han derwid sunnit ingm ro, rnan hade mäst

utsta

utsta nngest och plägor i själ och samwete. Ac
sinä synder war en oart, som hangde
lika som den alla tider acfölgt de fia«
David,
wid
syndare,
och warit en huswudorsak', hwarföste
re sä oräkncliga manniffor aldrig kunnai komma
til försonlighet och ftid mcd Gud(och manniffor.)

Ho har

icke arfarit huru benagen den naturligcr
manniffan ar at förringa och msagta sin synd,
samt stima ffulden pa andra, ja wal pä Gud
sjelf: och ho kan icke se, hur» uti denua böjelse
ligger et förbannadt
efter den förste syndaren
pa jorden? .Nar Adam hade sökt undstinga sig
ibland tran i lustgarden, men andteligen maste
fram och fftifle beswara HERrans Guds pä honom satte fraga, da hette det: qwinnan, som
du til mig gifwir hafwer, gaf mig af träd/
sä ar jaZ ar (i Mos. B. 3: 12.); det war
mycket sagt: Hwi gaf du mig qwinnan, at hon
siulle förleda mig? Och nar qwinnan swarade:
ormen befwek mig (v. 13.), sa Wille hon
ga: Hwi hafwer du ffapat sadana djur, och satt
dem ibland otz, at de stulle komma o§ pa fall?
Si, dctta ffadeliga utbrolt af det namrliga för«
derfwet, som wi, ly warr!
dageligen ynra sig
ja
hos de fiaste manniffor, ofta hos de
bargjorde omwandelsenen, war förnamligast,
werket för David swart. Sa lange han böd til
at förnga, msagta och bcmantla sinä fel, samt
stjuta ffulden ifran sig,
war det för honom
icke latt at komma fram för Gud och sig med
honom försona. Men da Hans hjrna och fam»
wete gaf honom harmed ingen ro, och han fag
«t d«tta förrigande icke wille minffa utan oka
R 4
Hans

ars

sa

sa»

se
som
sa

sma

hjerte-qwal, da blef han genom fin själs
angest kbb til m uprigng och botfar,dig bekanne!«
fe af alla sinä synder; da sade han: jag wil
bekanna för HNRranoul min ofwtvtvåötU
Dch henna bekannelsen war, som ledde ho>
fe.
yom an langre.fram pä omwandelscs wagen,
tildes han i f\t hima sick försakran orn sinä
synders nadiga furlattlse,: dg förlätst du rnig

Hans

min fynbo injstgZrning. .
Mine alsselige ahörar'e. Wi åti i dag un
detta helgedoms vurn am af war älffelige store
Konung sammankallade, at utgjnla wära
diaa hjcrtan inför HERranom, samt afdedja d?
swära straff och plagor, som för wara mänaa
synder os; och wart kara Fadernesland/ oundgän»
Zeligen föresta, om icke en sinin banrina emellan
komiyer. Vägen til en sann omwandelse ar o§
wist, och anledningen dercil gifwen tui war cilaf detta innehold?
förordnade
och en wände fig ifrä sinom onda
wag, och ifran sing händers ondl?s; ho
wec? Gud rnåtce omwända sig, och angra
-

der, och wandss stF ifran sinä gramma rore*
de, ar m iäe forZas. Men ffal et fadant
heligt upfät ratceligen och til wart fyndiga Fä-<
derneslands räddning stallas i warket, fa är wiO
serliga ej laliare tid at förtiya wara margfalli?
ga och til himmelen ropande synder. Ach! latom
osi icke twika at dem mch botfardiga hjertan til»
sta samt för Gud och mannljkor dem bekanna
och göra uppendare, hwartil wi göre en helig
början, da wi inför den aldrhögstes Thron aft
lagge wär uprigtiga spnhabekanneist genom föl»

jane

faril-HjXi

.

a/tA**' 2fi*fi 0 t

jände bot-och batrings Psalm
O Z HERre
Gud, gör nad med mig, etc. H^.-^s,
:

«

Texten af lon. 3:

8,9.
Hwar och en wände sig iftä sinom onda
waq, och iftä sinä handers ondffo: ho
mii Gud mätte omwanda sig, och
ängra det/ och wanda sig ifrä sinä
grmnma wrede, at wi icke förgäs.

Fdresats.
VOtxx. BecraZrelse stal genom Guds nåb i
anledning af upläsna Högmätzoblif»
voa o m
,

Et syndlgt folks omwändelst til

ran

1.
2.

HER'

*),

Tildes bcstaffenher, och
Tildes saliga fölgder.
Afhandling.

53Et folket

Förra Delen.

i Ninewe, til h»vi!ket dm bHnringslndde, jbrn inneholles tui war Text,
SsBpåvöstyttersta
bradden at störtas uci et timeligt
war
och ewigt förberf, det ffönies af lone Prophetia,
da han uppä Guds befallning, gick en hel dags>

R

*)

lämf.

5

resa

2:dra Bandets III:dj« Prcdikan, jfo. 60, filj.

resa

in i Staden och predikade: de: ay ännu
och sä skal Hmevse forgäs
lv. 4.'). Ninewe, det aldsta säie för de forona
Zltzyriffa Konungar, belaget wid den stora alfwen
Tigris, war en namnkunnig och gansta magtig
Stad, den största i Osterlanoen och, kan hända i hela werlden, större an fjelfwa Babel, fom
kallas der alrastönaste i bland Rike n och de
Chaideers härliZa präl (Esa. 13: ij. ). Eft
ter werldstiga hafdateknares berattelfe ssal Ninewe hollit innom sinä murar öfwer tijo wara milars omkrets. Den kallas en Gnds S cad,
tre dagsresor stor (v, 3.), om hwilken
ren sjelf sade, at derinne woro mer, än hun»
drade och tjugu tusend människor, somin»
{et: wiste arstiljH emellan sinä högra hand
och den wanstra (4: 10.); och Propheten Nahum berattar, allenast af köpman woro der fie»
ra, än stjernorna pa himmelen, sä mänga
herrar fom gräshoppor, och häfwitsmän

lika som flonimatkar s Nah. z: 16, 17.), etc.
Men, war Ninewe en stor Stad, sa war den
tillika en syndig Slad, hwars ondsta, efter
Guds eget witnesbörd s v. 1,2,), war kammen
up tit himmelen. Uti war Tert talas om des
inwänares onda
och deras handers
ondffo, det war: öfwerwald eller rof i deras
hander, hwarmed förstods alla ssags oförratter,
som de med list och wäld hwarannan tilffyndade, da de med lögn, högmod, hamd, pragr och
utan samöfwerdad med hwarandra
ilgrep
med
och konster kommo andras goda/ ja mod och blod isinä hander. Och,

stlN

pragt och rof
som utgöra
de

i alla tider plagat följas at

största städers förnämsta hufwud»

och

Nahum denna Staden en mor>
full med lögn och röfweri (Cap.
3: 1.), 0. s. w.
Fvaga wi da 1). Hwilkom det äligger at
sia til HERran, sa ar det dels fon*
diga manniffor i enstildt, dels hela samhallen,
hwilka,lika som Ninewiterne/ wandra pa sinom
onda w«g och utöfwn sinä händers ondfko.
Sä fnare en manniffa öfwergifwer och afwiker

Tmider, fa kallar
dijk Scad,

jfrän

HERrans

wag,

sa

kommer

hon

at följa

sit «get bjertas onda begär uppä ffadeliga stigar
iftän den ena fvnden til den andra, intit des
hon räkar i willones ökn och omsider störtar sig
i förderfwet. Alla aro wi syndiga manniffor,
Gäge wi, at wi hafwe ingen spnd, da be»
drgge wi osi sjelfwa, och sanningen är te*
ke i o§. Och säge wi, at wi hafwe incec
da göre wi donom til Ijugare, och
ord
är" icke i otz 1 loh. 1: 8, 10.). Men,
hanss
som det ar en markelig
stilnad emellan at synda
«f swaghet och af upsät, af öfwerilning och mot*
wilja, sä aro icke alle syiidare stadpe i samma ock
enahanda tilstand, De, som stä i tuone, och
synda af swaghet, dem förlatts synden standigt,
emedan de standigt båttt a sig. Men de, som si)n*
da as upsat, motwilligt och sramhärdeligen, aro
de samme, til hwilka HERrcn ouphörlizen lacer
ropa bäde i deras samwecen och för deras öron:
och en wände siy ifrän sinom onda
ivaa;, och ifran sinä händers ondsto.
Nar sädana upsatcliga syndare utgöra för»
Namsta och största delen uti et samhalle, da bliy
''

man,

man, llkasom i Ninewe, et ftrndigc folk, dä
blir syndastulden sä mycket större, och faran för
« Hell land sä myckel wädeligare.
Detca hnn«
der sftare, an den sakra mannissan btt kan eller
wll märkä. När man uti et samhalle ser, at
HERrans ord och bud hos högre och lagre ra»
ro, i föragt: nar ai! Guds dyrkan idkas för syn
stul och til winnande af orena afsigter: nar na«sians karlek blir et tomc ord och bestar i blot»
,la atbörder: nar egennyttan lamnas et opatalt

herrawalde: wald gar för ratt, lögn och list för
sanning, och de redelige och stilla i landena blif«
wa vsser för hamnd, högmod och arelystnad; dä
ä? ej swärt ai igenkanna et mordistt Ninewe, et

sm öron
en
höra HERrans röst: Hwaroch wänVZ jig ifrä sinom onda wäl, och ifra sinä
händers ondsso.
Sadana fyndiga mannilkor och Samhallen
har den rattfardige Guden alnd saat faran fövi\t, n?arnat och holat, sam, nar ingen bättring
emellankommit, med straff och plagor hemsökc.
Sa gjorde HERren med Ninewe genom Pro»
pheten Jona. Guds hamdedomar stallas aldrig
i warket ulan föregangne atwarningar och före»
bod: och när detze föragtas ar strasset oundwike»
liat. Emedan synden Av folks förderf (Ords.
B. 14: 34.), sä handlar Gud med otz ester fin
wishet, dä han gemenligen later henne blifwa
ft eg« straff/ När en männiffa, eller et helt
folk, öfvertrader Guds wagar, sa tilreder man
sia sjelf et andeligir straff, som är dels wilfa«
«lst och förl'lindelsc, dels hjermtS förhardelft.
VOiU
syndiat folk:

ti!

at

ock da ar hög tid

at

böja

XVilfarelsen kommer akid af den rätta

waa'ns

öfwergifwande. Wi raka dä pä afwagar, forn.
leda OJ3 til mörker och synwillor. Wara ögon
blifwa liksom tilholdn?: rättwisones ljus'kommer
utur wart ögnasigte: wi börja kalla del onda
godt och det goda ondt: wi fcla mi alla wara
omdömen och utrakningar: war eftrnanta. blis

och wära stutsaOr swafwande och hal>
kande emellan falsta sannolikhecer, etc.
PZ lika satt kommer altid förhärdelse öf af*
wtkelse. Nar man ej har Gud i figu och sanningen til föremäl för war wälfard, fa åu wi
jatt fardige ac utan afsty utöfwa wara händsrs
ondsto, jag menar, anwända all war förmsga
til oraltfardighetenes tjenst. Da insomnar wZrt
samwett i sakerhet, emedan wi ej nllata nägon
wacka o§; wart hjerta b!ir ljumt, och orasider
aldeles kalt, ja til stut hardt och förstockae, lika

fiygtig
-

som Pharaos.
Sa warnar ock HENren fyndiga männissor och menigheter genompä hHmliga straff och
plagor.

det wi stola
Han stär otz,
na Hans hand, och wanda om til honom- Han
hemsöker enstildra mcknniffor med sjukdom,
sedän de anwandt sinä lemar oraclfardighetene.
later et ston mod förnedras, en orällfärdig
raka i fattigdom, en werldenes cräl plaga sig med
mitznöje, en afundssjuk underligga, en tratgirig
ingensiädes lidas, och en högfardig göra sig hos
alla förägtad, o. s. w. Men han hemsöker ock
med allmänna straff, da han hemsöker et Mi
folk med hunger och dyr tid: later detz unga man
falla för sward, landet harjas och ödelaggas, pest

och

sjukdom inrim sig bade hos folk och bojkap/
twedrägt uplösa samfunds banden, o. w<
Fraga wi 2) huru et syndigt folk sig rätte*
ligen omwander, sa
i war tert: Hwar
en
wande
sig
sinon»
onda wäcj, och
och
ifrä

och

s.

kif och

swaras

ifrä stna händers ondsto. Detta ffer, när
man med et bocfärdigt hjerca lacer uplysa sig och
kälines wid fin afwikLlst och sin fyndawag. Sä
gjorde man i Ninewe; ty fä snart Prophecen underrattat dem
förestaende faran, sa ba
Dä
)
tradoe
(v.
rattes
5
be-VXiMxvitiftttnån
uppa Gud, och läco peedika fasto, och drocjo fädei uppa sig, bade stora och sma.
Skal salighecen arnjucas, sä mäste förderfwec
fran grunden widröraS. Skola wi kunna kom«
ma ifran- stadeliga wagar, sa Maste wi kanna
:

sasom onda,

Guds anda öfwertyga ost
derom och öfwerbewisa otz uci wara samwclcn om
wära händers ondsto, war mitzhandel och bv
drefna ogarningar emot bade Gud, otz sjelfwe
och nastan.
Är denna s>)ndakänsta rattffaffens, sa ödmjm
kar man sig för Gud, och lacer acankan af för,
derfwet göra hjertat förbrakat. Sa stedde det i
dem

lata

hwarom berättes

(v. 6.), at da der,
predikade, kom för Honungen i
Ninewe, stod han up af sir säce, och laot
af sir purpur, och rog en säck omkring siZ,
och sarte stg i asko. Sa yttrade den tiden a
upwackc samwete sic bekymmer och sorg öfwer
degängna synder. Men alla tider ar det en san»
ning/at om hjertat ffal helaS, la maste syndasä»
ren swida, at den harda stenmten maste mcd håti
tfing#

Ninewe/

som lonaS

ttings-tarar upmjukas, och at synden, innan den
afcwages mäste blifwa öfwermättan synlig. Werldenes Fralsare mäste til wara synders försoning
under sin djupa förnedring swettas dlod- Hall
har dermed förtjent otz rätlighet at blifwa up<
högde; Men för otz är nödigt at med smärta kan»
na den tyngd, som, han burit/ och öma de sar,

som han helat. angsten
Men wid denna
ma et botfärdigt folt>
som astundar blifwa ratteligen omwandt tiIHERt
ran, icke warda staendes; Det mcl taga sin tiU
flygc nl Guds näd och, som man gjorde i Ni«
news/ ropa stadeliga til

Gud> ty har star<i
efter Konungens
allenast ffulle fasta och raga säckar

nast före war Text, ac

lnan,

befallning ej
om sig, utan ock ropa stadeliga til Gud
<oo ,wet? Gud marre omwända sig och an»
Zra der, etc. Med det frage-ordet ho wet? at
ej meninaen, som hade denne botfardige Ninewiternas Konung haft nagot twifwelsmal om Guds
allom manniffom tilbudna nad, eller trodt det
wore möjeligic, at Gud ffulle kunna aterwanda
at wara nadelig., Den twekan hos honom fants,
grundade sia icke pä na,aon mitztanka af owilja
hos Gud, men wal pa Ninewiternas förderfma,
de tilständ, deras otro och förhardelse. Är syn«
daren pa sin sida witz, at Hans battring är sann,
sa kan Han mcd full ifwerlygelse säga: jag wet,
at Gud ar nadig och förläter synderna, da wi
ost Christum och Hans förcjenst med hjercats tr»
och förtröstan tilaane. Och, när wi pa det sat»
ter göra den höaste rattfardigheten til war egen,
sä mäste synden blifwa oi) led, at wi ock
,

«

*

,

sa

.

Antft

Hnteligen fatte det fastaste upsak at tö&ttitU
ifcån war onda wäZ och U
wara
det ar, at upsa«
fra«l
händers
ga syndene all lydna och undandraga otz des
herrawalde, afiagga wara förra onda garningar,
gen rvända otz

öfwergifwa orättfardighecen, fcrna et fullkomligit
föragt för werlden, följa lEsum pa forsakelseswagen, wara brinnande i bönen, och lagga ost
högsta winning om ac göra oh rena af all Hu
ters och andans belmittelse, pa det wi ma fuih
borda heZgeistn i Guds räddhoga(2Cor.7:-i)<

Uti war Betragtelsts

SeVnare Oel
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§a wi folks
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Idland oehe ar, efter

nad starssZda Ec syn<
nl bes faliga fölgder»

war Texts anledning,
Den forsta, at Gud omwänder sig. Netta ar et lnänffligic talesatt, hwanmd förstas, at
HERren, som genom synden likasom wandl
sig ifrän otz, acer wänder sii nädiga och biiba
ansigie til oh. Han är wär.Guo, en genom
tverldenes Fralsare försoni Fader, som förlatelt
otz wara synder, och ucplanar wara öfn ertradelftr. Nar wi anname lEsum med txom, sa kan
ingen synd mer ffada ojj, ingen dom mer fördö<
ma. Wart synda«register blir aideles utffrapc«t>
wara mijzgarningar blifwa
aldeles gjorda ti!
inttt, som det blir osynligu, hwilket kastas i haft

sa

fens

,

sto
*

-•-

djup.

HERren ar wsr (Sub som gör di; i Chri»
rärtfärdiga, dä lEsu lydnav blir anftod'
'

sora;

som wär

tjenst,

lEsu förtjenst blir war,för«
ranfärdighet wär rattftndigher; ty

lydnad,

lEsu

wi iklclda o*3 Christum, och alt hwad han för
war (tul gjort och lidit, dec blir of rilraknat, som
woro Hans garningar wära wark, och Hans död
war död.
Han meddelar o§ en Guddoms kraft och (Fic*
kelighct at kunna afstä ifrän wära förra onda
waZar och ifra wära händers ondsto sqmt
begifwa otz uppo btn vatca lifsens wag, sticka o§
efter Hans wilja och honom uprigrigt tjena i he<
lighet och ractfardighet i alla wara lifsdagar.
Den andra fölgden af et syndigt folk» omwandelse li! HERran ar at Gud angrar der.
At ängra en gärning, dec sagcs'fiercstadcs i den
hel. Skrift om Gud, men uti en hel annan bt*
markelse, an nar sä talas om manniffor. An«
.yern hos o§
altid en andring i cankar och
sinne. Men emedan HERren dv i sit wäsende
och egenjlapcr. oomdytelig, sä kan icke hjelcen
i Israel låta sig nagot <?nsra pa det satt,
som hos 08 manniffor ffer (iSam. B. 15:29.).
Da angrar sig HE3lren, nåx han lanr rcäifrnngoi'*
na af sinä tankar och rattfärdiga bestut hos otz
blifwa s« andrade, at de komma og til godo.
Lofwad ware Gud, han ängrar sig/ nar han,
För dec lrcdje, wändcr jlg ifra stna grym»
ma wrede, der ar, gör wära wälförcjenta plä<
qor drägeliaa. Hans wrede ar icke mer grym.
Ty, sa wist som det åt, at nar Gud förlater
synden, sa &lit fyndastraffet dovnaait, nar kallan
tilstoppes, sä uphör del) bäckar, när wi blifwa
renade med lEsu blod, sa ar alt försont, sn'ärS
det
Högströn.s Atst. Lal.

det, som öfwer otz war utråcft, stickes i stidan:
Guds wredes pil, som (Tulle göra dödelig ffort,
stickes i kogret, Guds hamds eli) stocknar, Hans
domar drabba otz icke; sa nödwandigt ar det
tillika, at HERren icke altid tager alla plagor
pä en gsng ifran otz, ucan gör dem allenast för
otz dragelige. Han täter otz ofta lange draga
kanstan af elanrer, pa dct wi mättc sä myckel mer
wara omiänksame och ware. Han lacer stundom
samwcttl länge oroa otz pä det hatet til synden
mam sa mycket mer befordras. Han napfer och
aaar oi), pa det wi icke ma:te holla otz offyldige;
men det ster med macielighet, emedan afsigten ar
wart basta. Han palagger ost kortzet, mcn han
hjelper otz ock dec draga, och han gör pä olyc>
korne en Utgäng. Prisadt ware Guds, namn!
voi wete, han wänder allid fin gryma wrede sä
ifrän otz, at wi,
För det fjerde/ icke forgas. En sZdan glad
fölgd fingo Ninewicerne arfara, om
efter wär Tert beräctas: da un Gud fSg i>e»
ras gärningar/ ar de omwändr sig iftå si<
nom ond» wag, och ifra sinä händcrs ond»
sto,, ängrade Gudi dec onda, som han ra»
lac hade, at han dem göra iville; och Zior«
de det tnrer. Sammaledes gör ock HERrcn
med ec syndigt folk, sedän det sig til honom genom en sann och offrymcad battring omwant.
plägor til flut sa uphöra, at de
Han läter alla
icke kunna afiöpa til war undergang Han be»
friar osi ofta har i riden ifrän faran da den
är störst och nar den hotar otz med en oundwi»
kelig undergang. Han befaller mordängelen up»
höra at dräpa, nar nöd och död med pest och

swafwar otz öfwer hnfwudet. Efter owa<
läter hau solen st,na cfter huttger och dyr
tid larer hali laöovna xxmtn sulla mcb korn,
och prätzarna af must och oijo (Ioel.2: 34.).
Efter twedrägr', Frig och blodsulgiucelse, gifwer
han wara portar sakerhct, inbördes rolighet och
frid, 0. s. w. Sä gör HERttn i allmänhee;
sa gör han ock hwarjom af otz i enffildt, dä han
lacer war klagan ofta wattdas i frögd: lattr om
aftonen wara grättn, och om morgonen glädjen.
Aradc och prisadc ware Hans helinä namn! XVi
voeti, at han wciuder sig sa ifra sinä gryma
sjukdom

der
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wrede, åt voi ict'e förgas i etvighet, da han
genom en salia död gjort pa wara plägor en an»
da, och da aldrig mer ffai ftnnas hwad kropp
och själ ma kunna angsta, oroa, qwalja ellet

Ärhindring.
XVä du, O! manniffa, och här du i dm
sjal rält Punaat sana den tröstesulla fainnng, at

HERren ängrar

der onda,

som han

öfwer et

taiat. näk det omu>änder sig ifrä
sinQM ond.-. wå§, ock ifrä (tnc händers ondfio;
sta!l den tamma med renom hog dig til
rättelse, Lch bewara dit hjerm Med allo fiit, at
du ieFc bedrager dig med en iTrynnagtig och falss
battring, och derwch drager Guds näd til lös,
agtighet. Fast,mindre ma du dermed styrka dig
i fakerhet, eller i stöd deräf upjkiuta dm battring
til morgondageN, unoer den kötiöliga tillit at
fynden ssal förlaeas, andock du förtfar Uki del)
Ulöfning/ fanit at HERren ffa! ångra strassct,
uran at du uprigtigt bekänner och angrar diii
lynd eller eck i
troligen och nvga i aejt w
syndlgt folk

sa

S

2

§it

hwad til en

sann

synbK«bcktrwg hörcr, och d,e
styldigheter/ som dermed wastndteligtn avo Vov
Inrndne. Ach! wet, och kom ihog, at iwö detia förord 4u wär Guds hand til der dästa
öfwer alla dcm, som jonoin söka; iiicit
H«ns starkhet och wrede öfwer öern, foni
(Este B 8: 22.'.
Honom
Bagge detze fölgder fingo Ninewiterne i fin
tid arfara. Dmna gängen undgingo de faran
och fi»go nad, emedan de, efter Propheiens pa
Guds wagnar dem stedda upwackelse, lato sig
beweka, bekande sinä synder, ropade stadeliga til
Gud och gjorde baming i stoft och affo. Men
tiåx de nagon tid derefter föllo ater i sakerhct,
wagar och staden blef åta
tradde til sinä
med
full
löZn, rofweri och fiere dermed för»
dundna landtförderfweliga laster, och voille in«
td följa Propheten Nahums rad, som HER<
ren dcm da tilsnnde, at af sit rosweri samt öf*
riga af dem föröftoade lands<synder åmmånö*
(Nah. 3:,.); sä hande det, efter Guds rättfar»
diga hotelse och dom, at dmna magtiga Glids
S'.ad blcf sä j grund förstord och til imet gjord,
at meni wid par hundrade är efter Frälsarcns
börd, ej c»S knnde igenfinna stailet, dar denna
stora och makalöftl Ninewe Srad statt.
Sä har HERren alla lider bcrnöit syndiga
manniffor ccty syndiga menigheter, med nad efter
fin oarmhertighet da de uptigtigt af a!!o hjerta
honom sökt och sig til honom hollit, men med
xåu efter sin ssarchec och wrehe/ nar de ifran
Hans wagar cradt och honom öfwergifwit. Ach!
<n wi af andrgs exempel malte hlifwäwise! Ach!
at wi sjelfwe mälte besinna hwad ock otz fra:n«
deles öfwerga ffal.
Wil
M

sorra

Wil du, O! männiffa, det weta, och med
witzhec utrona, om HENren öfwer dig sanu warc
folk och Fadcrnesland annngtn wred ellei* tt&
deliF åv; sa fölg en Achiors wisa våb !4e
o m derra folker syndat hafwcr
:

emot sin Gttd (ludtth, 5: 24. ). Fräga dic eget
samwele och qör dlg underrmmd om, huru wi i

allmanhet sticka o| emot war Gud, och huru
wa« förhoilande öftverensstammer eller asffiljer sig
ifrsn det folks egenffaper och lefnadsfalt, som bor
under dens Högstas bestarm och hwilkets Gud
HERren at." Finner du Menigheter wandra on>
da wagar, och fa oforsynt utöfwa sinä {?<?;•.*
ders ondffo, ac de hwarken ftugtct Gud, el»
ler hafwa försyn för nägon männistö (Luc.
18:4.)': Fiimer du bespottare. som med ord och
qärlnng wanhedra d?n Store Gubens namn och
sorkasta Hans falighets ordning: Finnet du Samhällcts medlemar, til nagon stor eller större del,
handla orattfardeliga mev nastan, inttt göra sn]
beswika, för»
samwcte öfwer at lasta, beljnga, jämn
olampa, bedraga och förföra sin
christen,
utan samwets agg orena sia genom fri utöfning
af sinä lustar, 0. s, w. jag säger: finner du wärt
tilstsnd i allmanhet sadant, sa wore du ewinner»
ligen bedragen, om du ffulle inbilla dig och sa»
ga: der star wäl til, der star wal til; och
det star dock inter wål ri! (Dr. 6: ,4.): Och
om jag i delta synda«tilstand wille tröst» mir
folC uti derao olycko, sä wore jag en falik
Prophet och mic folks blod wille HERren
kräfja utu mine hand ( Hes. 33: »8.).
Skulle I sinna eder, I folk och stägnr, uti
sä ömkanswärd belägenbet stadde, st wagade jag
wäl
S 3
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wal icke prophetera med

Jona:

Det ckr annu

dagar, och sa stal Swealand forgäs;
mch fullkomlig andans witzhec kan jaa i
HENrans Zebaoihs namn och i Hans kraft m
M«n

ropa öfwer eder min Frqlfares egen uprigtigaste
fvarning; <£>m I ise bättren eder, ff olen I
«lle sammalunog forgas (Luc. 13:3.),
Si, Ninewe dm storss Stad^
Han gjorde tjot, som Jonas 6n&jj Nl>? 329:0.14.

Prcdikcm hördc.
Ach! battrer Eder: görer bot, at I icke för<
gäs, Later dettQ ZEsu eget utroo, dctta Ofwer»
heuns räd/ henna alla trogna Propheters war<
ning, hafwa hos
en lika kraftig warkan/ som
de
Zone Predikan hos Ninewitiste tTtän, om
hwilka berättas, at de rrodde uppg <Sub, \å>
Den

tn

to predika fasto, ropade staheliga til Gud,

och omwände sig ifrZ sinom onda wag,
och ifra sinä händers ondsto; da stall ock
eder wederfaras: HEN«
sammaffaU och salighet
der
onda,
som han calar
M
anlrcl
har «t han eder göra wil, och
gora der inrer,
Det GUD gifwe!

A M EN<

Före Predikan sjöngs:

N:o 4?. Säll den hwars
öfwercrädelse, erc. Efter Predikan: N1y397.
lVän der ow, I sorZsne sinnm, etc,

m

Tillaggning.

lättMnnisso-Män/
Al
deS

Fdmämsta Cgenffaper,
Syr. 40: 17.

PEHR P. HÖGSTRÖM,
Extraord. ©at. Pred. wid W-botns Reg.

Ojenna predikan,
tildes

«rn <Ln rätt Mä,niisto<tvän,

förnamsta Egenstaper, har

Conjijlo.

rim» igenomläst, och är wid des utgif*»<möe pa Tryc»
Set iwtet at paminna.

Hernöfands Confiftorium

tien
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In fidem,

jSAC BIBERG.
Conf. Hera. Notar.

I. I. N.

Fdrberedelse.
Mjfit

innehollet af wara

pligter

och

ffyldiabe<

hwarandra oestar nti en sann
och obestackad kä-rlek, derom öfwertygar. otz Guds
hellaa Lag, hwllken war Fralsare pä det ester,
tryckeligaste bckräftar, da han i Mattb. 22 39.
bewisar, ac nast det yppersta och första du»
det, som förbinder oh til karlek emot Gud, det
höasta och oandeliga Wasendet, ar det andra
detzo likt: du si«lt älsta din nästa som dig
ter

emot

:

sjelf.

Delta siora Bn&tt om karleken kallar Jacob
den RonungsliZa laZen med fullkomligaste ef*
tenryck, och tillagger, at wi göra wäl, näe
wi den fulbsrde lac. 2: 8, emedan den yrun»
dar sig uti sjelfwa Hans wasende och egcnffaper,
wark och wälgerninaar, som ar alla Konunssars
Konuug och alla Herrars Herre. Den förbin»
der alla mannissor, men i synnerhet dem,
bara namn af ratta Christna och Guds barn, at
ucöfwa en böjelse, som kallas karlck, hwarmed
otz äligger at för Guds wilja ock karlek fa bemöta alla mannistor, jemwäl wara fiender och
owanner, at wi ej allenast ingom tilfoge ondt,
utan ock anfe alla wara likar, göra dem rätt,
samt pä alt satt befordra deras bäde andeliga och
lekamliga walmäga.
Denna mannissockarleken indelar Petrus «ti
den broderliga och allmännelig» kärleken,
H Ptt.
S 5
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2Pet. 1: 17. och wifar tillika, at ingen annan
kan den werkeligen ucöfwa an de, som genom
Guds uplysande och wcrkande näd blifwic del»
agtige af en Guds narut, och lärc siy werl»
defts fafängellZa lnsta, v. 4, det ar: de ma»
ste genom erona hafwa kömmit iil gemenffapen
med Christo och i honom fatt Guds sinne, hwar»
igenom wi kunna wara fulkomlige, säsom war
Himmclstc Fader fuitomliZ är. Maith. 5: 48.
Denna ffilnad emellan den allmänneliga och
broderliga karleken gör jemwal Paulus, da han
förmanar otz at göra g?dc emot hwar man,
men aldramäst emot dem, som wära rneÖ*
bröder äro i trone. Gal. 6: jo. Lkasom uti
lerusalems tempel woro mänga afdelningar och
gärdar, den ena widare än dcn andra, sä böra
ock wära hierrän wara, da de blifwic Guds iem»
pel och den Heliga Andas boningar. Net för»
nämsta rummet bör wara det aldraheligaste och
höra Gudi allena til. Det andra intager kärle»
ken til bröderna/ men dm aUmänneliga kacle»
ken innefattar det widaste: den omfamnar alla
manniffor, hela mannistoflagtet, och om densam»
Ma sager Paulus: tärleken Zör fin n<lst« in»
%tt <?nbt Rom. 13: n.
De mannissor, som kömmit i det tilstand at
kunna dennc, Konungsliga lagen i Christi efter«
fölgd utöfwa, de fä bara det förträffeliga nam»
petat kallas männisto«wänner: icke
lkulle
de söka at lefwa i förtroende med de otrogna,
samt i tankar, sinne och böjelser sta i likstallighet med werldM/ medc»n m sadan werldenes
«van»

som
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wänssap ar altid Guds on?anssap, och den,
som werldenes wan wil wara, han wardcr
Guds owän, läc. 4: 4; utän emedan de hafwa
en innerlig drift och ffickeiighet at unna alla mau»
nistor godc, ac göra godt efter förmägan, samt
Qt bidraga til allas
wälfard i andelig och
lekam-ig ting.
Zliffelige i HERranom. At brist pa denna
allmanna männistö kärleken har, alla tider waric
ec ukn dernl, at ock Guds karlek warit bona,
icke allenast ibland sarstildte mälmiffor, utan ock
bland hela folkstag; deriil hafwa wi bade i Guds
ord och alla tiders häfder de oemotfageligaste roe*
dermalen. Ac dcrom paminna samtelige Sweaharn och inbyggare, samt derigmom tillika up»
muntra dem til en allmännelig battring och om»
wandelse, har war om Guds ara och allas wär
sanna walfard öme och nitisse Konung hast om»
sorg, at i daa pa alla wara murar mätte utro»
pas et tänke«spräk af detta innehold: Göra wä!
är säsom en wälsignad örragärd, och barin»
herrigher blifwer ewinneriiga.
Nar wi tanke taga denna Högmajzo«Text mi
heligi öfwerwagande, upsande wi til himmelens
Gud wär uprigtiga dönesuck genom fö!,ande Psalm:
ho stal ewinnerlig ?c. N:o 35-

sanna

Syr. 40: 17.
Göra wal str säsom en walsignad örtagärd, och barmhertighet bliftver ewinnerliga.

M
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Förestallning
En rätt männiffo wän tildes förnäm-

sta egenffaper,

1.

2.

som aro

At göra wäl emor alla.
At utöfwa barmherrighec emot

de

clända.

Förra Delen.
s||i: Zöra

vcäl emor alla, en rätt männisso«
wans cgenjkap, sial efter lofwen blifwa a
amne för war dctragttlsts Förra Del. (Sora
wal ar sässm en walstgnad örtagard, hettr
det i war Tept. Uti det näst föregaende hade
wise mannen af en grundelig arfarenhel ytrat sig
*•»

vm de orattfardiga, at deras roc star på en
bar kuppa: o»i ho n än stode nog sankt c-ch
wld wacn, st'al hon likwal ucrorad warda,
förrckn hon mogen warder, v. 15,16. hwar«
«fter följer: men göra wal tfr sasom en voM*
signad örragard. Meninaen ar, at, som de
vrättfardige liknas med ffal wid ftallote och o,
fz.-uglsalnn»e ivan, och deras hjertan wid harda halleberg, som saledes hwarken kunna bära frugt
efl« deras röner utsprida sia, ehwad ans och fföt<
sil man ma anwanda uppa dem, och ehuru aod
och iorMaatig deras bclagenhet eliest ma wara;
fa stä deremm de raltfarvige fafom gode, friffe
och grönt blomstiande tran uti en wälsignad
s-iagard, fulie med alle Andans och tr»nes"frug«
ter, och dofta en öfwermättan söt lydnos lukt,
hwaruti himnnkns HERre finner sit Guddomliga wälbehag och
stygd, fwalka

och
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defjekättfärdighetens frug»
m är im likasom uti et korc bcgrep, i anseende
til wara ffyldighetsr emot nastan, tlinehollec uti
den egenstapen, ac göra rväl emot alla, göra
godc emot hwar man, samt bewisa karleks-tjen<
ster sä längt möieligit ar, emot alt hwad män«
niffa kallas och ar. Wi marke:
i) At uri en sadan HERrans örta<o6)
p!«nterinZs gärd äro wi jafoin
wänner alle förbundne ar göra wäl. Här
agec iinct undantag nim. Den der kan göra
godt, eho han ar/ och der icke cjor, honom
är det synd, lac. 4-1?- Har far ei hafwaS
afftende pa ständ, alder, lefiiadsfäu, mer eller
mindre förmögenhet och sädanc mer, utan xvi aro
alla förbundm at göra hwarandra godt. Wi
aro alle af et blod komne, alle aro wi Adams
darn och efterkommanve. Skulle wi da hata
wart eget siaate och icke wara det närmast? £><*
wer djuren pä markene, foglarna i luften och si«
ssarne i hafwet hafwa wi frnt magt, öfwer dnn
har Gud gifwit o§ rätlighet at räda, men hwar»
andra ffole wi alffa, distä och hjelpa. Alle aro
wi af en Fralsare äterlöste. Hafwa wi alle
warit fangne, men blifwit äter lösaifne, fa bör
den ena/som kanner den andras plagor, söka lat«
ta Hans beftvärligheter och lindra Hans bördorAlle aro wi ock förbundne at göra wal i anfeen»
de til wär egen bidehollelft. Wi behöfwa alle
hjelp och undsättning af hwarandra, sa at, cm
den ena af oh icke bistode den andra och gjorde
honom godt, sä kunde wärt stägte icke bestä. Kän»
slan af denne styldighet är i sjelfwa naluren in*

och förftistning. Ibland

prag«
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präglad, sa at ock dl mörkaste hedningar hafwa
mast widga, ac beu regel böi* följas i all war
umgängelse, den war Fmlsare sjelf päryrkne: 2llc
der j wiljen mäaniilt'rtia st la göra cder,
det gärer j ock derrt. Matth. 7: 12, Mm, ehu«
ru nu alla saledes aro förbunoue at göra.wäl, sä
2) aro dock inga atidra i ständ at rätt
ån de tro»
efcerkonlma denna
gne och räccfärdige, som blifwit uptagne til
dcn hlmmelffe Fabrens nadcbarn.
De allena
kunna ftsom vatia maimlffo-wanner icke af !a«

gars twang, ue.ni af en frt Evangeliff anda göi
ra wäl, ty de kaNma (Saide godher emoc krea«
turen. Alla tina. i naturen wilna, sa wal i an»
seende til stapclsen som uppchollelsen om en wal»
görande Gud, at Han ar czod, at Han ar et
oföranderligc ursprilng til ai> goot och all godhets
kalla. Detza Guds godhets wedermalen drifwa
de trogna, fäsom kannare af l>enfanlma> at af
Honom, sasom fin Fader, un wälgZrande raga
exempel. Det ar afwen derföre, som wär FräK
sare sager i Match,darn,
5-45. P« der j ssolen wa»
som år i !?iinrnclen»
ra ede«
ry
Ifihf fin soi upga öswer ondä och
goda och later rägna öswer räctsäcdiZa och
oractfärdiga. De trogna känna afwen Chris
sti kärlek, hwilken likaledes drifwer dem til ac
göra wal. Ac Han gätt i döden för alla, ar
wist en stor, en Guddomlig kätlek. Ingen hafwer större kärlek, än «r en later jlfc Itf
för sinä wänner sager wär Fralsare sjelf i loh.
ty.1%1 MeN han har likwal lam fit lif för oh,
da wi al!>,u wor» Hans fiettder, döde i öfwertra»

synder; och, tänssan af denna IS
lwingar de trogna sa, ar de icke annat
kunna an göra wal. Bertil mcd haswa de blift
voit helgaoe, undfatt bllrnaffapus anda, af
hwilken de'drifwas til all god roevf, til kärlek/
frid, längmodigher, mildhet, godher, med
fiera Andans frugrer. Gal, 5:22.
3) Sadana männistö» wänner gära nu
wa! emot alla i gemen. ludarnas larare förklarade budet om kclrleken pa decca fått: du sialr

lrädelser och

su kärlek

ä.sta

5: 43-

nasta och haca Öin fiende. Matth.
Dec ar ock bekant, at man gjorde en

din

lttggchanda stilnad emellan männijkor, namligen:
fyrcöu-e, rättfärdige och gode e!!er fromme.
Syndare kallades de, som gjorde allom oralt och

ondt. Ractfärdine, fom logo ingom nägot i»
frän, utan gafwo hwarjom och enom/ hwad ho,
nom med ratta tilkom, men cj mer. Gode,
som ej allenast läcosjtandra beholla sic uran delte
egir, och gjorde dermcd an»
äfwen med sig af
drom godc. Denna stilnad tienar otz ai förstä
Pauli mening i Rom. 5: 7, 8. nu «n! näpli»
Zen nagon öo fortet, som rärt åt: fdu oct,
är, torde ril äswenryrs nägor dö.
som FoVtbeprisar
Gud sin kärlek tii ost, at
s>rf<ke
Christus är döc» för of), nåt voi ännu wo»
ro spndare. Som nu Gud gör i geuwn ingen
stilnad, umn bewisar allom godt och det om honom
henr: HRRren är god, och gör jn alcid
wäl i enuZhec, ler. 33: i>; sa faora ock alla
de, som aro werkeltgen Guds barn och Christi
efterföliare, befinnas göra allom godc man affe»
«nde pa nagra ycre omstandighecer. Nastan mä

288

wara af annan Ncligion, stadd under annan
Ofwerher, i annan wcrlds del, han ma wara i
högre e!Kr lagre stand, radande och lydands, tje<
navc och fri, ond ellei' god, wän ellei* owän.
War lnst och wär äcrä ai sfca wal dör likna
en siytande ström ellcr ec ragn, som wcdcrqwec»
ker alla, och upjristar all jordmon, >nan afseen»
de pa tack eller omck. Men, som wär kärlek ej
kan wara för alla männissor tilrackelig, wi kunna hafwa mycken walwilja, men liten magt, ful»
la hjertan, men toma hander, ar och dör wara
en ovdning emeiian dem, som mer och mindre
böra ligga ojj om hjertat, sa måih wi, at
4) Detta wälgörandet sträcker sig eil wis»
sa i synnerher, hwaribland wi billigc icme wara mtötemmat i rrone i framsta rummet, emedan de äro wara broder i naden och Kinmar
uli en stridande församling. Hliker bröocrna,
heter det i loh. 13: 35, Deraf stola alle första, at j åvm minä lärjungar, o m j haft,
wen tåvUt inbKrdes. Sa undfick Raguel den
nnge Todiam mcd de ömaste karleks becygetser:
O ! mik käre ©on, VoMlgnad ware du; cy
du alt en r-rc fron» mam> @on. Tob. 7:6,7.
Sä böra ock wi siicka os; emo: Guds barn, wi»
sa dem war wälwilja och wär tilgifwcnhet, samc
umgas med dem, säsom de der delagtige äro af
en och samma nad, och wänta et lika arf i den
himmeistä harligheten. Slägr och Anför»
roandrer sordra likaledes wZrt besynnerliga wal»
görande. Den sinä icke försörjer, den åc
än tn hednittge säger Panius, 1 Pm.
5; 8. Sä äro Ftzräldral fövdnndne at göra ma*

godt

godt, och mer sörja för sinä barns upfostran och
wäl, än andras: barn ac ömare warda och bi*
springa egne Föräldrar, samt fagna dem och lat>
ta deras bekymmer, an andra.
Sa aro
ffon, de der legat under et Moders hjerta, narmare och siyldigare at undfana hwarandra och
aifata pä hwarandras wäl, och sä widare. Rft
wensa ar det beffaffadt med dem, som aro medlemmar uli et samhäUe, at de framför andra
fordra större karleks<tjenster/ sa wida de sta un»
der et och samma hufwud, njuta samma lagar
och samma rattlgheter. Och ibland alla detza
böra de förnämligasi -komma i atanka, som mast
behöfwa war karlck och hielp.
5) Men, huru st«l en männiikolwan, (å*
som p.anterad mi rvär Guds wälsignade
ortagard, Zöra wäl emor alia? eller hwaruti
bestar dena walgZrattde? Härwid, mine Zllffelige, göra wi den anmarkning, at man med go«
ra xvål icke sörstär, hwad werlden
Zen plägar kalla wälgjordt. Sa tror et kotsiigic sinne at wan gör wal, när man hjelper det
at bedrifwa synd och ogudagtighet, at utöfwa des
lustar, at kufwa och undertrycka de rattfardige
och stilla i landena, at uphafwa sig öfwer me*
nigheter och folk, at stösa och prala med den fattigas swett och blod, at göra alla männistor för
des egennytta och aregirighet frugmnde och fuc,
kande, cfwerfalla den menlösa, at föröfwa orätt
och wald, ai göra sig salstap i Guds och Hans
ords föragt, i baktal och nastans
dömaw
de, i länsinnighem och gycklmef, at firspilla
T
Guds
Högströms

Htff.

Tai.

Guds gafwor under onyttiga tidsfördrif. Deloch mer sädant kallar werlden at göra wäl.
Sadana karlcks-tjenster fordrar werlden uraf otz.
Men, o! en olycklig och fö-bannad wlirldenes
wänffap. Sadant walgörande är wtst icke en
wälsunad örtagard; uran et sörcrampadt, et o*

ta

hyggeligit werldenes torg och marknadsplats: nej,
umn efter det spräk, som talas uci war Guds
wälsiZnade planterinZSlZäcdar och ibland
männistö -wänner, sä heter det göra wäl,
at bewifa war nasta alla de tjenster,
han ti! sial och ande kan blifwa uybpgd, förbätrad i Chusteliga scder och heligt le'werne, samc i
lekamlig matto kan tjana (jonoin tit upkomst och
werkelig fromma. Häml fordraä säiedes en gran*
delig och genom uadm helgad
af godt
ondt,
ffuggan
man
icke
tager
sä ar
och
str krdp»
pen, synbarheten för werkeliahecer, ulan i sjelfwa
garningen wet och kan göra atssilnad emellan
det, som ar för nastan i andelig eller lekamlig
mätto nyttigt eller onyttigt, gagneligit eller stadeligit. Hartit fordras en fri wUfa uti et ratt
helgelfts och förnyelses stand; da det goda icke
ar en blott werkan af lagars twang eller af
sel och försyn för manniffor, eller ock af egen»
nytta, dä mangen wil synas göra wal, när han
sjclf drager winsten deraf, han wil synaS tjena
det allmanna, da han med sit walgörande tan»
ker ulsuga landets must och marg: ja kanffe ock
af andra orena affigter, säsom ros och beröm,
wallust, otidig klenmodiahcc, werldenes medhäll
föreeaganden, och fä widare.
uti sinä
Skal walgörandet likna en wälsignad örtagard,
.

sä

sanna

sä mäste alla des uchrott wara
Andans
frugm, grundade i karleken, uran
Rom. 12: 9 men af et rent hjerti;, och af
er godc samwet och af en
tro,
1 Tim. 1:5.
Och under et sadanc heligt walgö»
rande nämner wise mannen uti wär Text i syn«
nerhet en wastndtelig egenjkap,
finnes hos

som

männistö wan, och som är at
utöfwa b-<rmhertlgher emor de elanda, dä
han titlagger: och barmherrighec bliswer e,
winnerliga hwilket wi nu hafwa at marka uu
war bekragtelses

hwar och en

ratt

,

Sednare Del.
H£jom denna barmhertightt ar et hjerteligit medwg lidande med usta och i nöd stadda manniar
stor, och en innertig böjelse at
1) Des föremäl egenteligen sadana nödstäldre,
behöfwg war
och
wi efter war föcmaga hafwa at bispringa. Den
stiljer sig ifran den allmanncliga karleken, hwil»
ken omfattar mannijkor
mannistor utanaft
seende pä deras belagenhet, om de äro stadde i
lycka iM olycka, rikedom eller fattigdom/ wal»
ständ eller nöd, gladje eller bedröfwelse. Barm»
hertiaheten ater- sträcker sig til elandige personer,
och der far karleken tilfalle at afiagga dtt största
och ägtaste profwet. Ia den siutar sig ej blott
innom mannistor, utan den gär alt til djuren
pä markene, och alt hwad lif har, nar de aro
i farlighet och wada stadde. Som HERren sjelf
fördarmar sig öfwer all sin wärk,
,45:
9. ja hjelper bäde männistom och fanad,
T 2
Ps. 37:

sa

s-m

sasom

Psi

293

7. samt betygade siy hafwa medlidande
och jämrade sig icke allenast öfrver de manga
männissor, utan ock de myckna djuren, som
funnos i Ninewe stad, lon. 4: n. ia wil han
ock, sit wi ffole likna honom i balmhemqhet,
Luc. 6:36. och det icke allenast emot manniffor,
utau ock emot sjelfwa de ostaliga djuren, sa at,
om man <er Un fiendes äina ligga under
bördan, sä stal man icke lara honom ligga,
uran bjelpa honom up. 2 Mos B- 23: 5. I
följe haraf sager Salomo i Ordsor. 8.^2: 10,
Ät den rätcfardige fördarmar sig öfwer sin ok,
wen de ogudagtigas hjerca äc obarmhertigc.
2) Denna barmhertigheren bestar uti et
medlidande och en werkelig hjelp.
*£x hjerteligic medlidande, fä at män tager
del uti andras nöd, samt röres och bewekes af
densamma sasom af egen. Dock icke et sadant
medlidande eller medömkan, som namrligt wis
kan stundom röra der hardaste hjerta til en smar«
tefull kanssa och sweda, utan Kar förstss den
hjertans barmhertigher, hwilken wi sasom
trogna och
Christne aenom naden ffola i*
Coll.
kläda 0%
3: 12. Et troqet Guds bam
efterfölqd
sig
til
lEsu medlidande hjerta.
sialla
war
icke
en Ofwersta präst, som icke
Han
kunde warkunna sig öfwer war swaghec.
Ebr. 4: 15. Sa ofta en eländig kom för Hans
ögon, ss berättas det, at Han warkunnade sig
öfwer honom. När Han sag folker, ar de wo«
ro för!«cne och forikingraoe, fafom de far,
hwilka illgen herdan hade, sa omkade Han
sig öfwer oem. Matth. 9: 36. Han grec öft
rver

Ps. 37:

sanna
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Jerusalem, da han (3g des synda-tilstand
och tilkommande öden, Luc. 19:41- K. En rätt
barmhertig manniffo«wan underläcer icke eller at

n?er

efter tåb och laaenhtt wisa den nödliiiande wtvf
Eelig bjelp och undiattning, at aa honom tiU
handa i rad och dad, mcd ord och gärning. Han
aar ej ifran hwad HERren befalt i Esa-58:7.
Bryc-dem hungroga dit bröd, och de, som
elände äro, haf uti dir hus: oro du ser en
natot (a klckd honom, och drag dig icke uit*
dan för dit kött. Sa gjorde Job: Jaej halp
sager han, den fattiga, som ropade, och den
faderlösa, som ingen hjelpare hade. Jay
tröstade Enkoncs hjerta. jian war dens
blindas öga, och dens halras fot: jag war
de farrigas

fadcr.

lol>

29: 12, 13,15, 16.

Ar

hjertat barmhertiat, sa aro ock handerna gifmil»
da, ock det ofta 'öfwer förmagan, likasom Pau»
lus berattar om Församlingarna i Macedonien, at
andock de Zansta fattige woro, gäftvo de dock
rikeliga i ali enfaldigbet. De woro voåU
rrnljocje äfwer allo stne magt. 2 Cor. 8: 2, 3.
Sa gjorde qwinnan,
lade i offerkistona sin
enda penning. Luc. 2:4. och ar en helig sanning:
den, som hafwer denna werldencs gods,

som

ser sin broder wara nödstald, .och siu«
str hjerta ril för honom, hnru blifwer
Guds karlek i honom? 1 loh. 3: 17.
3) f£.n sadan barmhertighet har en t)4r*
och

ter

ftq: pafölgd,

tn

den

blifwcr

ewinnerliya.

Sä lange werlden warar, sa sta barmhertige
manniffor i den basta ätanka bade hos Gud och
männiffor, ty de likna Gud sjelf, emedan de äro
b«rm<
T3

2^4
barmhertige, fcforn dcras himmelske Fader
barwhertig 4v, L»c. 6: 36. De lamna efterlefwandom et godt namn och excmpel, och pa domedac, stola deras barmherlighets werk af hela
wetldenes domare upraknas och belönas, da det
wäl<
sial heia til dem: Rommer j min
sigiiade och bcsitter det rike, som eder tilreör är ifrän werldenes beZynnelse. Tv
jag war hungrig, och j «täfweil mig ära:
jag war rorstig, och j gafwen mig dricka:
jag war huswlll, och j herbergaden mig;
nakor, och j tl4döen »nig; sjuk, och j ftkU\\ mig: jag war i hakcelse, och j kommen
jil mig. Sannerligen, der j hafwen Zjorr
enon» af de minsta minä bröder, der haft
wen j gjorc mig. Hwarpa de fä Za uri e*
winnerligit lif, Matth. 35: 34, följ
Hafwa
be icke da blifwit nog belönte för fin barmhertig»
het? Dä de obarmhertige maste ga uri ewiga
pino, v. 46, da dom uran barmherrigher
de,n öfwcrgar, som barmhertighet icke gjort
aro deremot de barm»
hafwa, lac. 2: 13,
hertige salige, och dem sker darmherrighet,
Manh. 5:7. Derföre sager David: Säll <ir
den, som barmherrig ar, och garna lanar,
ry han skal blifwa ewinnerliga. Den ratr>
faroige skal aldrig fsryaten warda. Han
och gifwer dem farrigom. Hans
rät:fi!l,-diqhet blifwer ewinnerliga. Pfalm-112: 5,6, 9.

sa

Hrhindring
Gifwe Oud!

at fccpc

stycken Zöra rräl och «t»

öfwa
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som sä wäl pryda ett
männistö'-wan, rnåtte göra wara Samfund och
Församlingar til sa walsignade öttagärdar, som de
aro ossiljagtige ifran en sann Christendom, och
högst nödwändige til bibchollandet af hcla wart
öfwa barmherriZhec,

siagces

walfard.

Men huru borden j wara til mods, i
re af manniffor, som hittils lätit upfylla

sa

ham»

edra

hjtttan med
mycket helfwiles etter och ormgalla, at gora rvckl emot mannistor har blifwit hos
eder en frammande fak, men at göra ondc, at
ffada, förolampa och sara, blifwit deremot ederc
nögdaste tidsfördrif och edert hjertas lust? Ack! i
det tilständet ären I witzerligen icke adla celningar
af wintradet Christo, utan wilda och odugeliga
stammar,
snart Gui)S
höra eldenom til,
wredes yxa warder satt til rotena pä ttäet.
Hafwen j ibland alla edra ogärningar jem«
wal yltrat et odarmherligt hjerca emot naftan, o!
görer dock bÄrmhertighet emoi eder sjelfwa.
Hwad kreatur kan wara clyckligare och i clandigare tilstand stadi, an en maiunsta,
finner
sit nöje och sin lust uci at göra ondt! j aren like
de ohyggelnze djur, som finnas i wildmarkene,
uci torro öknene. der styggeligir äv. sMos.
B- 32: 10. Edra winträ äro Godoms winträ,
och af Gomoeräs aker: edra drufwor aro
Zalle, de hafwa biccer båv: edert rrin ar
draka«errer och nvywma buqZormart' nalle,
w. 3 2 /33' Ack! we edra fjalar, niir HERren,
lefwer ervinnerllZa, sin swärdg ljnngande hwetter, och Hans hand tager til ftraft
fer, fa, sager han, stal j Z hamnae lgc,, p$
mi*
T 4

sa

som

sa

sa

som

som

•
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mina siendcr,

hata- v.

I

och

40, 41.

som

wedcrgälla dem,

som mig

klagen

öfwer onda tider, öfwer
Ack!
mannistors karlekslöshct och
klagen öfwer eder sjelfwa, sä lange j ären onde.
iti fär den frid, som onder är, ej winner den
onde,

som'kärlekslös

är, ej mä den wänta barmbarmhertighet
herligh«t, som ingen
androm bewisat.
Blifwen först edre egne anklagare och domare. Be«
der Gud öm nad at assta nran det onda, och göra
det godt ar. Or af der onda och gör oet goda.
Bllfsjelfs'ro»,,,och hott digräfr, och wcirförsakrad, at stikom jkal det pa sistone xoäl g«,
Psalm. 37: 27/ 37.
weten och utöfwen edra plikter eft
I trogne,
ter Christi sinne och lag. I weten, hwad dec ar at
göra wal emoi hwar man, och at wara barmhertig
ljus
salom eder Fader i himmelen. Ack! lysen
midc ibland det wanauiga, wränga och karlekslösa
fiagtec. Dragen eder undan de frammande barnas
Orförande umgangen det masta j kunnen. Watit

kärlek

som

sasom

inbördes ril hwarannan wänlige, Zodhjercioch förlater den ene den andra. Eph. 4: 32»
men öfwer alt decr« ikiäder eder kärleken,
hrvllken är fuUromligherenes band. €01.3:14.
ge,

O! gifwe det Gud,
Wi «fter Din Bud

Knnde oh

sa sticka

rilsamman.

At wi med Dig
Ewinnerlig

Mage

I himmelrit
lefwc» i Saliahet Amen!
AMEN!

Re-

Re gist er
Ofwer de Förnämsta Ämnen som
Prediko»Samling
na

widrörde

blifwit i tvA*
afhandlade eller

(s. betyder den filjande, ocht ff. (Tccc as de fllj.
dst. det sidst tanförde stallet).

lii, 148, tfi, ifs. i7°«
Skilnad emellan trogni och

ADOLPH FREDRICHS
**

didbeklagas

sidd. saml

otcognc 20!. f{lj.

f,

Ilffigt en Larareö hwad 1 96,
100. egne böra asidosaltas Bardarer ellei- owise, RoM.
widLärareswal. 155, 158.
I- 14; hwad? 83, 85.
Afwikelft ifran HENrans wög Barmhertighet hwad? IZ2,
180, 202,223, 256, f. nog
Gndsar grundm ti! war Sa>
gängst ibland de stora 231,
lighet, 177, ftljer pa en sann
syndabctännelse, 40, 262.
sch pa deras följer ftvBrar«
strass, 245,
Barn aro en Guds gafwa,
Allmän; pä allmanna synder
229. och efterkommande 68»
ra underwisas uti Sa!. kund«
sölja allmänua straff, 268.
Ankomst lEsii til werlden, stap 178. Barn i sörstandet
ochondstone, hwad? 189.
grnnden eil war Salighec
Bcgrnfning fa ej ogärnings»
Anstvar LHro>Embettts 154, män och mijjbnbme, 144, Be«
grafinngs-platstr böra hallas
snygge, 145.
Ilrbetarei Guds Wlnglird kal°
las Ordst.ns tjcuare, 106 de- B«löning trogne Lärares i ti»
ras skyldigher, 94, 201
dell 104, f. cfttr diden iqB.
igenllin dem talar G»d med Bereda HERrans wäg, hwad?
/

s.

orn trogna bir man dedja.

Högströms Ätjfc Lal.

'

wä„!ustor, 149,19?, 21; f.
211 f,
stndas afGlidi, 150, ,70. Blod lEsii, des fMft, 7, 2 3/
I

2?

f. 57,76.
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251>g& öfwer sonde», 50.
stes bedrifwar et folk,
Bo uti otz säges om Guds ord,
254 ffDöpelsr, wamets krnft der,
174 f.
Bodfiap; ac föra Männisiors
wid, 27. Döpelst Fördun»
är cj lika med Guds ie 5. cdets förnyande, 51.
mrllan Öfwerhets-Perftner Dygder, rätta, hwilka? 132.
osta stridande mot Guds pryda i synnerhet PlebikvEmbeiet. 93.
roilja. dst.
JStlp »a trngne Lärare, nar?
-

Bröd Liffens, des nyttfande, 6.
Bättring, en fann, 48, f. 271. »LgenstHper, en Christel. Förbie icke upfkjutas, 13, är stes, 243,253. en Evangcet Guds mhd 3 5, f. 46, 55,
lifk Predikares, 90 f. 153.
Bätrings-frukter, 3), 212.
rättsinnige uhörares, 156.
Vön är högstnidig uti bätr. Egodelar, wäl undfangne,
anwandas til Guds tjenst
«ch omwänd. 46, 55 ; famt
13?. och hnns hufes plydför bade Lnrare 96 f. och
Bhöcare 151, 155, 158 ty ning 142.
den är nyckelen til Guds hjcr- »Lmbete Ändans, har drygt
änfwqr 154, i?i, hwarfsta 5 5,f. bör falias för ÖfwerhetslPerfoner, 234. Med re ock dercil fordras en Guobönhörelstn dröjer Gud un- doms krnft, 91, 105 166.
des myndigher iof, wigt och
derstundcm 65.
wZrde 153 f. börej anse mnn»
,

nifko gil,,st iZ4;hedras

170.

fsrsigtig ; en Lä>
rarcs egensscip, 95.
JDagar de ytcerste farlige,
! Erfarenhet en dagelig bör vh
160.
Dela fanningenes ovd, hwad?
minna 0)5 oin wlir dödelighet, 141.
2QI- 204.
Drögsmal GUDs med jm Evangelii Lära on-. Christo IE«
hjelp, 65.
fu 174, 65v fortplantas p
Karu och efterk. !78f. Akcas
Död ar nytiigt at siitin patanka, 141. dlruti uphirer
ringo af n>crlbeniB2 f.
ai jordist Zra, rikedomar, Exempel en Firstes för (ie Folk,
wallust m. m. 141. de dide 244. LärarcS för (uin 3hs»
rare 95, 154. i audrns t>sb
böra fkonas för tadel, 142.
böra wi jvegla ojj, 142.
t dödeu är fakcr u!fh;gt hos
Gl!l,?l. en Chlistelig FörElakn Exempel 180 f.

3

\ Enfaldighet,

299

F.

at tala med Gud förlorad genom syndafallet 149.
al sin har en Lirare i sit Em«
bece ac nytja, 154.
Förmaner en Evangelisk Predikarcs 104-108. af en ftnn
bätring och omwHndelse, 29.
Församling af den synliga åro
atstill. medlemar 93; \ih\as
wid en Farahjoro 10 l, far
fägna sig af Guds nadiga
nsrwarelst, 123, 127.
<sörsmädelse far en rätt Lnra»
rc ofta liba, 84 f. 97,124.

Förmaga

F.ill ifr!?n Gud har tmaralfölg,
der. 182. Petri, 485

Folk, Folkstag, alla aro kallade

ti! Oi',ds nades gemenfkap,
li?, 119. et chndigt folks

kännemärken, 268.

Frid andelig 156, stiftas

emel«
lan Gud.och männistor af
Prediko-Embetet, 158,170,
f. werldstig ar en Guds gBf°
wa, 218.
Fristad hafwa de trogne hoi
lEsum, 16.
Frugta, radas, l'?höswer man
156.
icke när man har Gud med Försoning !ater Gud igcnoni
sig, 74- 5
sinä tjenare predika, 150.
Frul?t Guds ords, 175. Ratt> Förfumelfe, ir.cd den utwHrtes
fardighctenes,y4,i27> Bit»
och allmänna Gudstjenstens,

trmgens frukter,, 178.
förkolnar ifwen ester hand
Franfällc, en mild Konungs,
den inwartes, 129.
är ofta ec syndastraff för et
Guds uti Oerldsiiga
Förspn
helt Folk 239, som ock dsrFörfattningar
Ressements
öfwer rakar i bedröfwelse,
218,226 f. 24c
,25 4 £
Far, förloradeböra «psökasioif, Förste, Regents, enChristelig,
egctiffaper 248-253. Zr i
Fölgder p 8 et foiks fanna omfwagheter lik andm Vtnn«
wHndelfe, 272 ff.
Följe, Salstap, har en botnistor2Z4. desi erempcl, au?
-

färdig Sjal

af lEft i

döds-

siunden, 75 f.
Föragt; lunna Christi tjenare
raka uti

hos

160. Guds

werlden 104,

ords

har swara

pafölgder nc, f. 268.
Förbida bör man i tolamod
Guds hjelp6s, f. 72,76.
Förgangelse Hro alla stapade
kreatur underkastade, 142.

Hörhardelft, 263.

tingen yoda ellet: ontza, har
dock betydeliga fölgder, 244,
2f6. rakar ofta ut ftr onda
rBdgifware dst. för en Firstes
fynder straffasofta hela Sam-

häiden, 238.

Förstand hwad? 190. barn i
förstandetoch ondskone, hwilka? 189, f. fsrmörkadt fir«
stand, 3s.

Förtröstan ti! Gud wisar sig
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ock nti en utwlrtes helig
wandel, 133.
Föraldrars styldighet emot si«
N»

Gafwor?lndan« 94. utmsrka
en ratt Christi tjcnare yf,
150. med alla andeliaa n'tru«

star Gub sinä Sändningebud
dst. Guds gafwors mitzbiuk

barn, 178 f.

adrager förbannelst, 227.
Kemenskap, Lärarcs med an- Gäng
sin til och iftan Guds
dägtige lihirare ir hugnebir en Christen noga
hus
, fä, 'c>6 f.
bewara, 127».
Stfmtldhet werldenes barns. Gäster wärdigetiJ den
warden, 6. owärdige 12.
Girighet, 135.
Göremäl
en Evangelist Pre'
Gods jordistt, med orllttfan»
dikares,99°ill4,ff.is3,l7o.
6,
get utrHttas icke gobt i?
masie lemnas i döden, 70,
142.
Hastiat, odetalikl, at tala meb
(Bvaf, de redan afsomnades
Gud. hwad? IZ.
»tz om war, 143. Hat rrogne Läraresaf werlden,
bira wardäs och det ur fie?
104,107, 1 s?,i 56, äga dock
n M, !44>
derunder r° i (rna hftrtan 106.
GreVer eller rvi!e,Rom. 1:14. hattil fyndenföljcr paen jatt
hwilka? 83, Zsbätr. och omwändelse, 45.
Grund war Saligheti, 174,
Hcder njuter en trogcn Lärare
17?, 195, »99.
af Guds barn, «07.
synGrata bör man lfwer
Heliczhetästas afwärdige Natt»
ben, 48, ?o.
warbs gäster, 7.
<V«d är rrofast ?a, 77. om* Hemlighet
troncs, 175»
w3nder sig til et botf. Folk
kallas tr. Lärare, 206.
Herdar
272. har icke anstende tll
om trogne bir man bedjn l f 1
Person och omst. med sin 15?. Legohord. Hwilka?2i4.
liknas
ilo,
nads utdelande
Guds maste i tälam«d
wid en Sädesman 148, f.
"

°

Läkare 60, ff. 6s, sikes i
yideNes tid 65, 67. huru
han b3r dyrkas, 121,

firbidas, 65, f.

Hjerta dertil str Gno, 35,44,
128. sr elakt af naniren? 5.
Gttdstjenst, den ntwärtes hiv
och källnn ti!alt 0ndr,44,4ö,
äfwen f» litet firfummas
57. detz tnrngning iftan syn«
den inwirees 12.9,132, f.
bCN, 24 ff.
GUSTAF 111. hyllcs til Hjord derw.id liknos Guds kyr»

som

VwwstKonuna, 232, ff.

ka och Fil samljng,iol,2o6.

fides
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födes af ritta Lärare fafom Ronung«hu« «t talrikt ir fir
et Rike i fiere afstenden nyt»
detz herdar, 96,172.

Hopp war salighets, »94, f.
»99, fast om Guds nBd
styrker en botfärdig själ 55,

5?.

Hund, tyst, kallas en

tigt, 23a.

Rrafter eane otilräckeliqe «rt
bättring och omwändelse, Zs,

f.

55-

otrogen Arig, dey

Lärare, 204.

Hus HENrans bir helaas och

inwigasnied bön och akallan
120. är en ftmmelplais fir
hcl. Guds barn, 121. at dar
til salighetenunderwisas dst.bör hallas i äro
och följ.
. och wirdning, 126. fiitigt
bestkas dst.
Hwila har Gud uti fin synliga

swara ftlgder,
.

219.
innan et Ecig börjas 66c magt

afGudi, 220. och
silitas med tacksHgelst, dst.
Rropp ester dlden et rof flr
utbedjas

matkar, 142.
Runstap om Gud högsinidiz
för en Reaent, 243.
Ryrka bir,sasom et hetigt rum,
prydaö och wardas, 136.
Ryrkogärd samlingspl. för de
kyrkaochFlrsaml. 123.
dide, 64,142,145. bir halHwilostallen de dldas paminna las suygg, 143. ochtilräcke»
alla lefwande om sin förginlig stor. 144.
gelst,l43> birä wardaschwil» Rännedom en sann syndenes
ket bade i Gl. och Nya Test.
4a, f. 43,549,54,56, f. 62,
270. nyttan deraf,z6,39,46,
blifwic iagrtagit, 144.
Hyende stal ei «n Lirare lagga under fyndnrens hufwud, Rännetekn pn Guds barn och
djcfwulms, 107. pBet-si>n«
204.
Harlighet ir trof. Christi tjena,
digt folk, 268. trones kän«
näre

hos Gud flnvarad,iQB.
andelig, 103.

Höghet iordiff ör

utan

Guds-

ftugtan onyttig, 243.

R.

Valla; Syndare, eburu

rnot-

N»tekn, 14,

22.

Rärlek ti! Gud wisar siaKfwen

utwsrtes i en helig w,andel,
133. den nllmänneliaa higstnödig,247. förkolnad kirlek

Lärare och ahörare emellan

högst stadeliq, 156.
strKfwige, kaNas ofta af den
L.
barmh. Guden, 66, 70.
Rallelsen til saligheten är all» Lag at stifta och stipa är et
män/ll?. sser i N.T. genom ibland Firstars wigtigaste
Prediko-Embetet, 213.
wsrf, 249 f.
Vallsinnightt i G»ds tjenst. Landsplagor allminne 225,
f. 2Z9, 268, f.
Led«

302
Leda, för a; Gud förer

hellga underliga, 224.

M.

sinä

Medel til saligheten, hwilka?
100, 174.
Mildhet en Christel. Förstes
egenffap 245.
Mitzgärinng bk belännas och
öfwergifwas, 39, 270, sa
fas barmhertighec 40,70,
262,264. at nM sin, hwad?
38.
Motgang 66r rj ftirta i strtwiftan, 240.
Mannista dm utwärtes,hwad?
20. förgas, men den inwäl«
tes firnyas, 22.

en Lirarcs ostraffel.
utrHttar osta sa mycket som
desi Iflra, 99, 1 54.
Kegoherdar, hwilka? 214.
Ä.JUB liknas Lärare wid, 154.
Käkare, den rätta är lEstis

Htfvotvnt

24, 62.

SLhan orn Christi kors, en
Lirarcs strnamsta kundffa^
203,

Lärare, detzfkyldighet,B3-lc)8,
»53, 170,f. 197,201, en

rXtt blir hcdrad och älssad,B4,
«53, f> 158, men mastedock

lidaafwerlden,B4, ic>?,ls3,

156. birsjelfwara ostraffeliy Namn, at' akalla Christi»
92, öfwa sig i den hel, Skrift
hwad? 16. en Evangelist
93. hafwa Andans wishet, Prcdilares, 104, f.
93. ieke söka fteget,9s. wara XZatt öedröfwclfts. 64.
tolia, och salcmodig, 97. trL- tTattward lEsu, 6. blr fiista och stärka de swage, 101 f. tigt nyttjas, IZ, wardiga
103, 204. pa dem och deras
Gasters nytta deraf, 13,30,
wandel äro alle »rmärkfame
36,41, 50, 73.
99. liknas wid Arbetare2c> 1. XZrta (in mitzgnrninZ, hwad 1

Herdar 226. Lnkare

w

,

loi,
38.
2ll2,Skaffare,2O4.tN ömsint Nit en Lärares om Gud, 97,
Moder 202. Wäktare 156,
f. 20?.
»97,206,2,5, om tr.Lärare Nad Guds kallelsts, cllman,
birmanbedjaili,»sl,lss,
117, 119. förekommnnde
158.164, 167,f. 171.66 I97;nad och barmhercigdet
firsölas och pröfwas innan fas pa en sann syndabckäw
de antaqas,lsv,is2,f. 155, nelse, 40.
lsB,l?2.falstaL.lrare,2»4. Narwarelse Guds, 74, f.
hä!sostm,hwad? 160. £IoÖ f 3 wäl i andelig foni letröst hos Gud
flrkastns af werldenes barn, kamlig sinnes
60
57,
63,65,67,
54,ff.
f.
bst.
70, 72,76,2245. 271, f.
K,ön syndenes, 49.
Nö»
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Nöd och lust omstiftar med Plagor utwärtes, Guds Znda»
ma! dermed, 23,63,6?, ff.
alla männistor, 224, 259,
78.224,269,274.5 ilanös»
274.
plagor, dermed heir.stkns
Nxttan af en sann bättring

ofta hela Nikon fJr sinä Förstars synder, 238, f,
ff.
predikare en Ellangeliss 89 f.
detz egenffnper, 90-99,153.
Oireinal, 104,128 Fir«
wilja
männistor
manecochäreticl>ir,ic)4«iaB
sig Lärnre' efter sinä egna lu°
hwartil han är kallad, 99,
star, 159, ,61, f.
166,1 io,f. bir predika bBt>e
blnades,
dermed
<£>ljo Guds
Lag
och Evang. 120/ 150,
ra de swage tröstas och ftär197,202,206. blr ej hafw»
kas, 123,224.
anstcnde til personer, 154.
Omdyte afnöd och lust, ftrg och
undfar sinä gåfroor af Gli!»
glädjc, är hir i werlden bei?o, ,66,f. 213. flr dem
274, f.
bir man bcdja, 199.
<l>mwandelse ifran oranfardiP
en Christl tjenares,
het 17, 4°, k- 44, 48, f- är Prxdnad
96. Gnds husts förnsmsta
et Gud5wärk,27,35.55,1?ö
är helige ahöiare, 126. dock
f. dertil fordras en lefwand:
bör ej Heller ucwärtts förfum»
ero, 27» et helc folks orara.
moS,i 33,136,f.ti) den tjenat
ti! HENren 265, 270 f.
li! andnkts
wörd»
och omwändelse, 29,39,46,
272,272, f.

,

<l)ndffa, syndenes, rening

ifrän, 25 f.
(DrD mcd Guds

förbunden

sr detz krast

sfwen

cch

n,ids upwäckqndefiv det Hög»
(ta Säfenbet, 137.

149, f. 203. huru
det biranammas, 174,221,

Redelighet en Christel. Förstes
kallas hammare och swärd
egenstap, 247.
224. mcd Guds ord-bir man
en wHrbig Naltwardi»
wisliga omga 1 in, ty pa detz Renhet
gHsts,?, f. renmg ifrBn fyn»
firagt filjer swar<straff,ioy.
den 24-33,66.
Ostraffelig bör en Lärare waRegera öfwer et helt Folk iv
ra. 92, 200 f.
et stort warf, 247.
Rike werldfligit, orfakcr til desi
fall och förödelse 109, f. at
phariseer, stenhelige, 128,
djefwulens försilngras Hr
yrkade endastutwärtesGuds'
glädjefult ftr trogne Lära»
tjenst, 129, ,34.
127.

f.

Rält
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Ract, rattightt

som de döda

hafwaatfordmafde lefwan-

Skyldighet en Ehtistens ac
wnrda dc dode od) derasgrif»

tcr 143, f. ahörares emot si<
de, 64,141,143. f.
l
fotdras
Rälwisa hwad? 32
af naLärare, 154, f.
en Förste, 246, 250.
Stad ju större ju fyndigart
Röst Guds 213, en ropandes 266 f.
kallas Guds ords tjenare,
Strass, fyndenes 36, 4?, 57,
211. ff.
6», 2ZB- genom lekamliga
wnrnar Gud
folk
Saknad et Folks uti sin £o«
268.
> nungs död. 254, ff.
Stridsmän andelige, 222.
blra kurare fiitigt föreställa sinä ahö« Swage ooki stärlas 103,204.

rare,

100,

och Föräldrar fi* Sör Anbelige 22,39,46,204.

likas af Gudi6c),f. 63,
na Kssrn, 177 s.
Samhalde liknas da det ir o« Säd derwid liknas Gudö eri
lnckliqt wid en Hnka, 241 f.
148, f. och Gud sjelf wid stSamwete, sofwande, 269, up°
dencsHEß«,i4y,f. 158,
wäckes,49,s7,i49. anklagar
famt Hans tjenare wid arbe35,263, och strskricker 32.
mre, 15«,,!1^5,20i,f.
ren»s medlEfu b!od, 28,50, Synd hwarasden lannes,!aa.
57,71. börransakas4s,sl.
stiljcr otz lftan Gud, 43.
Sanning tSi ej werldenes
orsaktila!tlckc>mligtondt62>
bam, 156.
all andelig kraft/22,
firtager
-Sjuwom nyttjar Gud ffiforn
26. bör man ärkänna, angra
medel at aterkalla syndare,
llch astcdja, 38, f. 263. «ch
2.1,23,64, ff. 269.
dermed icke upsijuta,lZ. u»
Skapelse en ny maste hjertat
öfwergifwa, 40. och rctan
wid en sann bättrina och om»
na
ifran 25, f. 62,70,
sig
wänd. nnderga, 34, ff.
den mänstlige natu»
«huru
Skrist och aflösning hwad ren ht benägen
at henne b?«
soin fordr«s innnn man gar
mandtla, och ifwclsiyla
d°tti,,7,f. n, f. 14,f. iB,f.
26z;bör ej fira til firtwif.
32, f. 37, 42, 46, 52, 59,
lan,s2;ty ehuru stor, ftrla»
68.
dock af Gud, 52,71,
Skäl til wart salighets h»pp, tes den
Synda-stmn, 66. Syn,
76.
»93 ffdc>-wä!de swlirt, 36, 262.
Skryntteri 6, 30, 36, 45,
Synda«lön 43,5 7,224,-2 3 3.
56, 160.
,

305
Lärar, bittrings« 23, 66,
270.
Tadel böra de dlde wara frie
för 143.
Lala lira wi om wart Sa«
lighetshopp 194/f. och ti- Upmuntran til wlrdnal» fir
GUD äro Kyrkoprydnader
ga har sin tid 196, f. in137, f>
nan wi tala inför Gud (wid
til Guds hui och prydSkrift och aflösning) for- Utgift
ning tro de ogudagtige illa
dras noa-ic eftertanka etc.

anwsnd 135.
hjelpa 65, f. i Utlvärtes, af det, ksnnes hjer»
tats bestassenhet, 133, 136.
nöbenes sökes Gud 65, f.
utwirtes Männistä, hwad?
160,
tid
farlig
70.
163.
21.
Ljenst til fyndenes anwändes
ii.

Tid Guds

orättf.

at

gods l)6.

finner en syndare hos tvaksamhct fordr«s af en Lä,
lEfum 16, 27.
rarc 97.
Hilvoåpt naden 21, 191.
XOcd, Pröste-, bör wara ftitt
:

itxti, khristi

105.

tjenares

lEolarnoö en tr. Lirares

egen-

stap 97, uci bcdröfwelst 65,

67,

72.

«c. lsB>

VOantd, ulwittes srbar, yir

ei, tilsiillest 129 f. m«n bör
dock ei underlacas l ZQ, f. pa

lEfti ostrasscl.

qrundade sig

Tro,detz fännemärken 14,22.
hansFörfonings förljfnst 27.
det firnamsta af all inmär^ warnadt blir ei syndigt Folk
tes Gudstjenst xy, en lef>
qenom lekaml. plago>'26y,
wande fordras til bätr. och
jnnnn straffet dcrpä filjcr
omwäud. 27, trones fire276.
ma! 28. Mu«'tro 37, 58. Voil)a Guds bör man underTrofast är Gud 70, 75. bör yifwa fin, 67. Männistans
«n Förste wara i förbindel«
fir trög i det goda 35.
str 247.
N?illostig ifran en rÅfnr man

Lröst finner en

botfZrdig syn°
ostava m farliyarel2 B<^6^.
G»d j6, f. 60 f. Lvingärd Arbetare i Guds
224, f. trösta bör en Ls»
94/ 2-03.
rare de bedröswade 94,102, N?ishl>t andclig, «idig fir en
205.
Lnrare 9 3 f.
Lwagning istan synden 24° tvrede Guds öfwer sr>'d»n
dare

33.

hos

224. orsaker
U 5

hwarfire

Q'v.b
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wredgas 238,
igen 273.

och blidkas

Akalla lEsu Namn,hwad? >s.
bira hai. Äker sin har Gud ifwer hela
werlden 149, wid en )°ker«
las 177, f. 227. Sanninaenes, hwad? 184. med Guds man liknas Gud 149. f.
'bör man wara nöad 67. den Aminnelfe sin har Gud siis»
tae i sin synl. K. och För,
rstta osi »vpenbarad iBTsaml. :22, 137farlig, ~r, 184,
falff
synden,
en
AngM
186.
s°, 5?, 27a.
U?iVtare Äre Guds ords tje.»
H.
nar« 157.
XOål a.nv icke dem forn förfiaa Hndamäl, Föremal, en Lära«

wagar HERrans
»

sin simd 39, 262, 2lllmäin res 96, ion,
w&[ 256 f.
finta derwid liknas et
arunFolk 241 f.
Iwälde fi> 65r en
da p 8 sinä Underfatares kar- Hrbarhet utroavteS Hr
t

olyckligt
onnttiq

lek ?49 fe> hjertat Ac rHttsinnigt
58, IZP, U 2.
tVan: en rätt manniffo- 6e>
0.
strifwes til sinä egenssaper
Hdmjuk
Uv
sfwen
en Vfwet,
28l ffhets 'verson warn 246.
tvanner Ebristi hatas af de
oyudagtiqe 94. kan man ej öfwergifwas 66r svnden 39
wara med Gud och werl<
ff. näv alt forbifft i t>Bt><s*
den 203.
stunden öfroctcitfroer, da c?
mottayer &nb oh 70.
N)ärdighet Prediko Embe»
tets l?c> f.
Ofwerhets-Pel loner, oa,udal«
m farlia 18°/
U?ark en Evanaelist Predika» riafict lws detroqtie
bsr man
238,244.
res, 89<io8, 197. «trattas
bedja om 244. «qudaktigt
ickeredliaaafalla 108/f- för
strjas af ina.a nubva Sn de»
sit bira Lörare alffas, 153.
1 ras onda radqifware 254.
N)asi>nde inwärtes, hwad derHkn, ödcmark, kallai Mn«
til hlrer? 130 f.
nisko?hjertat 213.
N)axt andelig 19'.
om

«.

«
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Aryckte hos Direfteuren Johan Edman,
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