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Nu väl,. I fom fägen: I dag, eller i morgon viljc
vi gå nti thtn elin thtn Jladen, och vilje ther ligpa et
och handia och vinr.a -mOch veten icke hvad i morgon Jke kan ty hvad är
tdarl UJ ? Et damå äret, fom m liten tid värar, och
ur,
■
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Tryckt hos Frys, Couchman, och Collier,
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enfaldiga Predikan blef hallen om
på
Coopvaerdie Skeppet Phoenix,
bord

r\Å denna

fom commenderades utaf Lieutenanten vid Kongi.
Armeens Flotta, Herr Joh. Wilh. Unter, vid
hvilket tilfälle efven tvänne andre Coopvaerdie
Capitainer, nemligen Henarne And. Lind och
Joh. Phil. Foegt, tillika med Deras Skepps Befättningar voro närvarande, tänkte jag ingen
ting mindre, än at den fkulle komma i trycket,
Men då flere, fom åhörde den famma, emot ali
min förmodan, önfkade få affkrift deraf, och då
hos åtfkillige märktes en kraftig väckelfe, den
Jefus göre fruktbärande! tykte jag ej otjenligit
vara, at f örvandla de begärta affkrifterna til trycktä
exemplar.
A
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Konftlg

IV
Konftig utarbetning väntar Du här förgäfves.
Den fluille rätt litet paffat fig för mine Åhörare,
och rätt litet behagar den mig uti en Predikan.
Jag önfkar faft häldre, genöm Guds biftånd! at
utaf den ftore Herrans Apoftcls Lärofätt, kumia
göra denna tillämpning uppå minä Piedikningar
i allmänhet: Kare Bröder, iå jag kommer til
eder, kommer jag ej med hög ord, eller hög vifdom,
ai förkunna eder Guds vitnesbörd. Ty jag håller
icke värdt at vifa mig veta något ibland eder, utom
Jefum Chrijium och Honom korsfäjlan.*
Åndamålet härmed har värit och är, at föka
väcka deras upmärkfamhet, hvilke ftadde uti fin
jagliga kalielfe, fällan f å tilfälle at höra Ordets
påminnelfer til gudaktighet, och hvilke ftädfe
fväfva i dödsfaror, dem, genom vanan dervid, de
äro benägne at förgäta och förlora utur et få
«■agnande minne och hjerta, fom Gud med räddningen derutur påfyftar.
Har mi Gud verkat hos någon et vamat hjerta,
at intet åtfölja hopen, fom går på den breda.
vägen; lät honom noga tilfe, at en fådan Herrans
gåfva quarblifver, ej allenaft til en liten tid,
fåfom en morgon-dagg, hvilken ora middagen
förfvinner, utan ftädfe förvaras fåfom en dyr
1

Cor, 2. 1, 2.

pant

V
pant uppa Guds ynneft i delta och för det tilkommande lifvet.

Under trogen önfkan, at du må fkörda famma
vinning, öfverlämnas deffa få blad dig til genomläfning! Meri väntar du någon fiukt, få bed
din Frälfare om välfignelfe.

Ja, Herren välfigne dig och mig, och låte ofs
tillika med Guds Utkorada, efter en, i tro och
helighet fulländad jordifk vandel, få mötas uti
lållhels hamnen i Himraelen !
Sluteligen

:

Förgät ej den uti dina böner, fom

bedit och beder för dig !

ARON MATHESIUS.

London, dcn 28 Febr,

3781.

AS

Guds befyrtnerliga Omforg

for

Sjömannen uti

Stormen.

Psalm 107. 23—32
The Jom mcd Skepp på hajvet Jara, och drijva fin
handel til Jjös
The hajva förnummet Hcrrans verk, och Hans under i
hajvet.
När Hart Jade och et jiorm väder npkajiade figfom
böljorna uplyjte.
Och the Joro up St himmelin, ach Joro nederi ajgrunden, at theras fjäl jörtvijlade jör ängejl.
Så at the raglade, och jlapla.de Jajom en drucken,
och vijle ingen råd mer.
Och the rcpade tii Herran i Jine nöd -och Han jörde
them utu theras ångeji,
Och Jliltt Jiormen, at böljorna faktade Jig.
Och the vordo glade, at thet /lilla vardt j och Han
jörde them iii lands ejter tfieras ötijkan.
The Jkola tacka Herranani jör Hans godhet och jör
Hans under, Jom Han med männijkjors barn gjör
Ochprija Honom i Förfamlingene och injör the älfli
lojva Honom.
:

:

;

;

;

;

Aljktlige i Herranom,
F V E N fjelfva rummet, hvarutinnan vi nu,
i Herrans namn favnlade aro, påminner mig,
om eder billiga väntan, at f å hpra iadane fanninJL U
-

gV
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gav och lärdomar. fom på det närmafte äro lämpelige til edart lefnads ftånd. Et flånd, fom är få
nödigt fom nyttigt, at befrämja männifko fläktets
välfärd. Välfärd, ej allenaft uti de mål, fom höra
til vårt lekamliga li F, utan ock uti faft vigtigare
ämne, nemligen Chrifti rikes utvidgande, til dyrköpte fjälars andeliga och eviga bäfta och froma.
I, hvilkas åker och äng äro haffens bru2.
fande böljor, hvilke I plöjen för at gagna andra
och at, under Herrans välfignelfe fkaffa eder
fjelfve en tarfvelig och anftändig ulkomlt; I ären
på et mera befynnerligit fätt än andre, under Guds
vakfama öga och mägtiga befkydd. Intet få til
förftående, likafom något fiånd, eller någon männifka vore utefluten ifrå Herrans Förfyn, ingalunda.
Så mycket mindre fom icke en af fparfvarne är
forgäten for Gudi j* utan at en Sjöman får med
öpna ögon, åfklda Herrans underbara hand, fig til
i äddning och bjelp ifrå tufende faror och olyks-händelfer, för hvilka en Landtman, i allmänhet intet
är utfatt. Hvad billigare då, än at I blifven upmunlrade til et, för Edar fjäla välfärd gagneligit
befmnande af Herrans under, fom Han gör med
tnännifkors bam i hafvet ? Dertil gifves ock anledning af vår upläfna text, fom pa utmärkt vackert
och lifligit fätt befkrifver befkaffenheten til fjöfs,
famt hvad verkan hafvets fvallande vågor förorfaka
på Sjömannens fjäl, fmne och kropp, och derjemle,
;

*

Luc.

12,

6.
hum
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huru han bör förhålla fig, fedan lian, genom
Herrans mägtiga biftånd förhjelpes .på faftare
grund, iin några tunna bräder, hvilka äro en
ganfka bräklig fkiljevägg emellan honom och
döden*
g. Sedän vi nu, til Gudstjänftens förrättande
Heliga Nattvards utdelande fammankommit i dag få välfigne Herren vårt möte,
Sit heliga namn til pris och ära, famt vara fjälar
til gagn och nytta ! Herren har lofvat Sin nådcs
närvarelfe i ali rum, hvareft två eller tre äro famlade i Hans namn. I Hans namn mötes vi nu i
detla flytande Tempel, och på Hans Egit fafta löfte
vänte välfignelfen til och öfver vår betraktelfe, om
och vår Frälfares

;

GUDS BESYNNERLIGA OMSORG FÖR
SJfÖMANNEN UTI STORMEN.
Lät ofs märkä,

defs upkomfl och terhan.
Huru Gud vifar Sin omforg för SjöStormen til

1.

z.

mannen utijlormen.

I.
Enligit lofven fkola vi uti FSrra delen tala om
Stormen til defs upkomjl och verkan. Frågas derföre
Förfl hvadan kpmmer ftormen ? Eller, hvilken
:

är
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är den fom har i fin magt at väcka och fända ftorm
och oväder til fjöfs och til lands ? Hvad Storm

LiungeldjAfkc-dunder,Orcaner, Jördbäfningar, med
flera dylika ofs förfkräckande och verlden likafom
med undergång hotande krafter och yerkningar
uti Naturen angår, f a aro de i och för fig fjelfve
bctraktade, famt enligit de lagar fom Gud f örefkrifvit
denna verld, hvilken vi bebo, lika naturiiga fom
det behageligafte Lugn, den angenämafte Väderlek
och det ljufvafte Solfken, Och juft derförc tyckes
ock vär tids athtifiijka och gudlofa vtrld fom
knappaft väckas til mera frucktan,' när de förra
vifa fin verkan, än til tackfamhet när de få åtnjuta
de fenare. Ej befinnande, at Herren, genom Jlormcn
på djupet, genom dundrande i himmeten, genom Ijungande i Jkyarne bevifar fma magt ibland Jolken, och
Jöker jörjkräcla Jyndarena, med Sit väder. Ej beiänkande, at när fyndare förakta Guds Andas
beftrtifFning i ordet och famvetet; f ä måfte Eld,
hagel, fno och dimba famt flormväder uträtta Hans
ord.*
2.

Detmedgesgerna, at ftorm, dunderoch blixt,m.

Naturens verkningar: men, ho har fkapat
Naturen? Hvilken har förenat med de!'s fammanblandade particlar fådan kraft, fom fkakar och
förändrar berg och dalar? Sannerliga den famme
Gud, fom nu ftyrer Naturens ftarka krafter til at
utiätla Sinä befallningar. Herren vänder jkyarna
m. äro

*

Pfal

148.

8.
hvart
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hvart Han vii, at the jkola göra alt thet Han bjuder
thtm på jordenes krets.* Fråga vi utaf det ena
Skriftenes ftälle: Ho Jattar vädret i fma händer ?
Ho hafver Jladjäjl alla verldenes ändar ? Huru Aeter
Han?\ SI hafva vi fvaret på ett annat ftälle:
Herrat är flor, och vår Herre för alla gudar* Alt
thet Herren vii thet gör Han i Himmelen, på jordene,
i hafvet och i ali djup. Then ther låter jkyarna npgå
af jordenes ända then ther ljungelden gör, famt mcd
regnet: then ther vädret utu hemlig rum komma
Vi äro fåledes intet lämnade i mörker och okunnoghet hvilken fbtn ftyrer ftormens väg få i allmänhet, fom ock i fynnerhet uti det väder-ftrek vi
fegla. Han heter den Alsmägtige och Altflyrande
Gud. Han befaller Sinä tjänare väder och vind,
ftorm och blåft, och ftraxt äro de hörfamme at
ledfaga den ene uti en önfkad hamn, och at ftörta
den andra uti hafvets botnlöfa djup. Kare Sjöman,
var vifs, var ftark i den tron, at flormen kommer
ifr?in Gud. Ofvertygelfen derom lärer Dig, til
hvilken Du (kali taga din tilflygt vid defs häftighet,
och hvilken du fkall anropa om defs ftillande.
:

3. At anfe ftorm och defs fkadeliga verkningar
blott fåfom fölgder af naturens lagar, och at intet
tanka, at den Gudomeliga Förfynen är den verkande oifaken, det vitnar om Horre enfaldighet, än
om man anfåge ett mord>fkott, blott fåfom en naturlig verkan af kulor och krut, och intet fåfom en
*

Job. 37.12.

t Prov. 30. 4.

J Pfal.

135.5, 6,

7.
folgd
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folgd af hans vilja och behag, fom måttat och låffat
mord-geväret. Se vi nu på krutct och kulan fåfom
uppå tjenare at uträtta hans befallning, hvilken
ftyrt deras gång til hvilket mål haa behagar; få
kunna vi ej heller på annat fätt anfe ftormcn och
defs verkningar, än endaft fåfom den Alsmägtigcs
tjenare at uträtta Hans vifa och heliga, ehuru ofs, i
det mäfta f örborgada affikter. Men hvad tarfvas
vidlyftighet at bevifa, hvadan ftormen har fin
upkomft, då vår text få tydeligen vitnar, at den,
efven fom defs ftillande har Herren til uphofsman.
Det heter ju När Herren fade, upkajiade fig ett
Jiorm-väder, och Han Jiilte efven Jiormen, at böljorna
fahade feg.
:

11. Hvadär nu ftormens veikan, frågas för det
Andra ? Vår text fäger: Ett jiorm-väder xtpkajlade
f IS f om böljorna itplyfte. Och thejor-0 up at Himmeten
och Joro neder i a/grunden, at theras fjäl tvifladejör
cingejl. Så at the raglade och Jiaplade fåfom en.
drucken, och vifte ingen rad mer. Och the ropadc til
Herren ifne no'd. Här talas omböljor, hvilka fatte
uti den häftigafte rörelfe af ftormcn, det ena ögnablicket uplyfra likafom til fkyarne, och iisaxt åter
nedfänka likafom i et bottnlöft djup, det, naftan
hvarje minut, med undergång hotade fkeppet. Den
flackars Siömannen liknar nu, faftän helt nykter,
en drucken man; han raglar och ftaplar, ej af
fiarka dryeker, utan af Skeppets ftarka fkakning.
Dylika verkningar äro få tydeliga at de intet tarfva
—

förklaring,
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förklaring", och äro Eder lifligare genom ärfarenhet bekante, än de med ord kunna uttryckas.
2. Men här talas ock om fådane verkningar,
fom flormen förorfakar på fjäl och finne. Pfalmiften nämner fjälenes förtvijlan, ångefi, nöd och
Jjöntr. Desfa talefätt gifva tilkä.ma, at om flormen
Hr häftig utvärtes, få är den intet mindre invärtes.
Det ftormodiga hjertat, fom i medgången tråtfat
fjelfva Himmelen, begynner nu i motgången at
ivigta, bäfva, darra för helfvetet. Tungan, fom
tilförene utöft tufende tals bannor, eder, fvordomar,
tvftnar nu i belials barnas fpräk, och af fruktan
och fkräck framftaplar det naftan förtviflande hjerlats tätä fuckan: Käd, nåd jur jfeju Jkuli! Nu
ropar man Hjclp licrrt ännu en gång! Nu gör
man löfte: lag Jkall bättra mig. Stormen ökas,
faran blir fynbarare, hopp om räddning vändes i
-förtviflan, händerna vrides, ängeft upfyller fjäl,
fmne och kropp. Man tigger nu hos Jefum frälsning för fin arma fjäl, hvilken ofta tilförene
blifvit antvardad tufende tals dieflar. Jefus fkall
nu i döds ftunden anamma fjälen til Himmelen,
ehuru man lifstiden igenom arbetat juft deremot.
Nu heter det, och gifve Gud ! at fuckan vore
verkad af Herrans Anda, famt fänd i trone på
den Korsfäfle Frälfaren Herre jfefu, anamma min
anda !
:

:

B

3. Ena
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3. Ena oroliga tankan följer

nu

i fjälen tätare

uppå den andra, än vågome Skeppet. Nu lägges
fynden med känsiä på famvetet, när fyndaren, ai
den föreftående döden är ftämd, at ftällas i den
Allvetande och Rättferdige .Domarens åfyn. Ej
under, at horkarlen förbannar den ftund han
befökt fkökan, drinkaren den tid han användt i
liderlighet. Rymarcn, fom olofligen afvikit, fom
gäckats med de heligafte och dyrafte förbindelfer
emot Gud, Öfverheten och Fäderneslandet, famt
dem, i hvilkas tjänft han fig lagligen förpliktat, ar
nu gripen i fit famvete och fängflad i dödfens
]<äftar. Gamla fynder, för flera är tilbaka beeångna fynder, hvilka man tänkt vara förgätna,
komma nu i minnet och nnnet, med mera fårande
och fargandc än giftiga pilar och dödande fkott.
Nu är fjälen i nöd, och nöden drifvcr fyndaren pa
fina knän, efven fjelfva fvärjaren til fuckan och
bön.
hvad dyra förfäkringar,
4. Hvad heli'ga löften,
ändra
och bättra fig, höras
förefatfer
at
hvad vackra
önfkan
at Herrans mägunder
nu,
och göras icke
ur
faran ! Nu
rädda
denna
tiga hand ännu ville
fnart få et
Föräldrar
förjande
fkulle hulde och
et
fom präffat
från
barn
böne offer om förlåtelfe
likafom
afvikit
ifrå
dem,
tårar ur deras ögon, då det
Främmande
och
där
Land,
Förlorade Sonen uti
En
emot
maka,
kär
fölat fig i Landets fynder.
hvilken man fyndat med otrohet, torde hända uti
alla
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alla de hamnar der man ankrat, fkulle ångern nu
]ära at älfka, hjelpa, vörda, för defs trohet, dygd,
husaktighet, Gudaktighet, m. m. Späda Barn,
hvilka nu på en kar hemort fucka efter en liten
del, til deras lifs-uppehälie, af Fadrens vinning på
främmande platfar, fkulle ej mer beröfvas af deras
rältmätiga andel, fom hittils blifvit förtärd til förnöjande af fyndiga luftar och fkamliga begär.
Kyrkor, Scholar och de fattige fkulle nu ihogkommas, Gudi til ära, med rundelig hjelp och
underftöd. Dygd och Gudsfruktan fkulle nu för
de aterftående dagarne blifva lifvets hift. Deffa
och dylika äro ju de löften, fom ftorm och nöd
väckt och verkat hos Sjömannen, da. defs hjerta
är beklämt af atngeft, under den ögonfkenliga
faran. Väl dem, fom upfylla de famma, när
Herren förer dem utur deras ångeft, och hjelper
dem til Lands uppå deras bön och efter deras
önfkan J

11.
Lät ofs nu uti Senart delen fe,

Huru Gud

uti Stormen.

vifarfm

omforg för Sjomannen

i.
At Herrans hand uppehåller det af berghöga
böljoröfverfvallade Skeppet; at det ej genaftfänkea
i afgrundens djup, är få mycket underligare, fom
B 2
Herren,
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Herren, hvilken har fig bekant de tilkommancle
liiindelferna, efven få väl fom de närvarande, vet
iörut, at Sjömannens af fruktan tvingada böner
och nöde-löflen ofta förgätas fortare, än hamnen
iås i ögnafikte. Och knapt har Ankaret blifvit
kaftat vid den önfkada ftranden, innan liderlighet

förfta tack-offret, för
på krogar och
det Guds godhets, tålfamhets och långmodighets
rikedom fparat det lif, fom värit lika när at ftörtas
i: helfvete fom i haffens bottn. Men ho kan utgrunda Herrans långmodiga väntan på fyndares
bättring.? Se vi, at förbigå många andra, allenaft
uppå följande händelfer, fom aro ganfka naturliga,
och hvilka rätt ofta fig tildraga; få kari visferligen
f ägas: här är Herrans finger, och den Alsmägtigas
underbara omforg, för at hjelpa och rädda, efven den
af männifkiig hjelp öfvergifna Sjömannen.
mine Vänner. torde händaafen i fäifkt
minne varande förfarenhet, at Compaffen, fom fkall
vifa Er kofan, Styret fom fkall vända och leda
Skeppet, Seglen fom I ftält för en foglig vind, äro
alle et intet, när et mägtigt Herrans väder upkommer, och drifver Er til Öfter, när I värit betänkte
at fegla til Valter. I ären nu i famma vädeliga
belägenhet, fom Apoftelen Paulus under fin refa
Skeppet drifver för
ifrån Jerufalem til Rom.
väder och vind. Hvarken Joi eller Jtjernor fynas i
mango, dagar, Jtormtn ligger fvärliga tippa, och alt
hopp
2. I veten
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hopp är borta om välfärd.* Änteligen, när man är
villrädig, ovifs och okunnog, i hvad grad Skeppet
drifver, och när man hvar minut fruktar, at en
okänd klippa torde fkilja den ena plankan ifrån
den andra, faktas vädret, dagen klarnar, landet
fynes, och Sjömannen, då finnen värit bekymrada,
kroppen afmattad och Skeps-koften få närä förtärd, at några lod bröd och ett glas vatn värit defs
dageliga förtäring, får ankra i en behagclig hamn.
Sannerliga, här är Herrans omforg.
3. Huru ofta händer icke, oaktadt ali männifklig
förlikfighet, at flormen drifver Skcppct ibland
klippor och fand-reflar, hvilka ögonfkenligen hota
med undergång, och hvilka man redan är få närä,
at deras fafeliga dån af vågornas brytning, med
förfkräckelfe höras likafom ropa: Eeftäll om dit
hus, här fer du din graf. Här kaften I Ankar, ja
alla fom finnas i Skeppet. Det ena låget fpringer
efter det andra, fåfom Philifleernas nya tae, hvarmed de bundo Simpfon. I äten rådlöfe; Edar Själ
ix betagen af ångeft; Edar Kropp utmattad, af arbete och vako. I öfvergifven både bemödande och
hopp om Eder räddning, ja. männifklig arm är för
fvag at nu mera kunna bidraga derlil. Änteliaen
när männiflclig hjelp förfvinner, begynner Guds.
Och när vi frukta at räddningen är fjärmaft, finna
vi den vara fom närmaft. Juft i det famma,
då
A£l. 27.
B 3

20.
,

toide
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torde hända det fifta och fvagafte tåget är quar,
kommer Herren med hjelpen, antingen vänder
vinden, och låter det med undergång hotade
fkeppet åter fegla på djupet, eller ock likafom med
et ord näpfer vädret, och jlillar jlormen at boljorna
fakta fig, och gläder ännu med fkyndfam hjelp den
bedröfvade Sjömannen, fom i fin nöd ropat til
Herran. Sådant fin allmagts och godhets prof
lämnade Frälfaren, då Lärjungarne, fruktande af
ftormens häflighet at de fkulle förgås, ropade
oin hjelp.
Jefus då genaft näpjie vädret och hafvet
ech thet vardt jlilla lugnet.* Hans "hand är ej ännu
förkortad. Huru många ano icke de, fom det funnit, fig til underbar hjelp, efven vid dylika tilf ällen,
forii nämnde aro ?
;

4. Huru händer icke ofta, at det, med männifklig
konft ftarkt bygda Skeppet, öpnas i fömarne, flås
i ftycken, och fjunker under Edra fötter. En liten
båt, et ftycke af en planka tagen I da Edar tilflygt til,
och i-fanning, en fvag tilflygt i del ftormande hafvet.
Här vänten I nu, uti hunger och froft, hvart ögnablick
den fifta lefnads minuten, och med rätta f öreflällen
Eder, at ingen ting mindre, än mirakel och underverk nu mera fynes kunna f örlänga lifvet och hjelpa
Er til Lands. Menjuft, när I ären färdige, gifve
(Sud, i trone på Jefum! at bjuda vcrlden det fifta
farväl; få hörer Herren Edar bön, och förgäter ej
*

-Matth. 8. 26.
fin
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fin Förfamlings förböner, ej heller Edra hemmavarande kiire Anförvandters fuckningar. Han
förbarmar fig öfver Edart elände, och fänder et
Skepp, hvilket torde hända gådt ifrån fin genafte
kofa, endaft genom Förfynens fkickelfe, för at
uptaga Eder likafom ifrån afgrundens käftar. Hade
defs ankomft värit en enda tima eller få minuter
fenare, få hade den infallande mörka natten, ej
låtit defs befättning få et medlidande ögnafikte
utaf Edart elände, och innan morgonen, fkulle
ftormen förvandlat Ert lif til en evig natt, och
bäddat Edargraf i haffens bottn. Och Herren, fom
vet alt, vet ock, antingen Edra Själar blifvit uptagne bland Ljufens Andar, eller ftörtats i mörkfens
rike. Här vitnar visferliga Herren fin fynnerliga
omforg, medelfh få underbar räddning. Han vii
ännu föilänga Er Nådedag. och förläna Er bättringstid; tv torde hända, at Edra fuckningar och böner,
ehuru ifriga uti Edar fjö-nöd, likväl intet värit
verkade af Guds Anda, i trone på Verldenes
Frälfare, utan af en haftig fkrämfla för döden och
helfvetet; följakteligen hade I ej värit fkickelige,
i Edart då varande tilftånd, at ingå ibland de fulkomliga rättfärdigas andar.

5. Nu mine Vänner och Bröder, (O! at jag
kunde kalla Eder få, i kraft af den fökta och
undPangna nådenes delaktighet i Chrifto) befinnen
nämnde äro, och fördylika faror,
och
mägtiga
ej
gätcn Herrans
nådiga biftand. I mer
eller
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eller mindre mått, torde de fiäfte af Eder ärfarit
hvad omtalat är, och ho vet hvad den okända
framtiden låter Er förfara. När Herren få underliga hjelpcr; månne vi icke hafva orfak at utbriila
med Asfaph ? Den Högjlas högra hand Aan alling
Jörvandla. Therföre tänkcrjag uppå Herrans gerningar, ja jag tänkcr uppå tin jörra under. Tu hafver
bevifat Tina magt ibland jolktn. Tu hajvtr Jörlosfat
tlt Jolk väldeliga, Tin väg var i hafvei, och tin ftig i
Jlort vatn*
6. Tiden tillåter ej

at

anföra de tufende hän-

delfer, fom hota Sjömannen med undergång. Elden, luften, vatnet, fjö-röfvare, m. m. tyckas
ftundom få tilftädjelfe, at likafom med förenad
ftyrka utrufta fig, för at fortfkynda defs lefnads
ändalykt. Men juft, när de gjort fit ytterfta, har
Herren fagt: Hittils få de gå, och intet längre.
Huru ovilt är icke hoppet om räddning, efven ofta,
när man efter lidit fkeppfbrott kaftas p°i en obebodd O, där några fogel-ägg tjena til lifvets uppehälle, och Gud får nu derföre en mera hjertelig
tackfäjelfe, än tilförene för et fulldukat bord,
hvartil och hvarifrån man gådt lika tanklös med
beften på marken. En dryck kait vatn läfkar nu,
under välfignelfe til Gud, den arme fynda kroppen,
fom tilförene ej åtnögt fig, innan han af öfverflöd
och mifsbruk utaf ftarka drycker, raglat och ftupat,
och giort fig til et ofkäligt Kreatur. Efven öfver
Pfal. 77. 11, 12, 15, 16, 20.
*

fådane
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fadane vifar Herren fin förbarmande omfovg, och
låter något Skepp drifvas af ftorm ifrå defs förcfatta led, under famma O, efter männifklig utfikt,
cndaft för at hjelpa den derftädes bvift lidande
Sjömannen.

7. Alfkelige i Herranom, om Edra hjertan intet
hårdare an de Klippor, fom fönderbråka Edra
Skepp, få. låten Guds nådes omforg och hjelp göra
dem oma til kärlek och tackfamhct emot Herran,
ibm ganfka ofta är Eder få underbara fom fkyndefamme hjelpare i nödenes tid. I finnen ofta fannas;
aro

"

"

"

"

"

"

När ali hjelp ute är,
Både Eerran och när;
Guds hjelp tå förft begynner,
När ali mans hjelp förfvinner.
Gud Kan tig hjelpen fända,
Och faran från tig vända."*

.Vi må„fäga med Job

Si, alt/ä går det til med
Herrans gemingar men huru littt är det ord, fom vi
hafva hört om Honom? +
:

:

111.
Arhindring,
1, Et bejtrajfnings-ori.
I dömen en orätt dom, om I tron och tänken,
minfta ondfka eller bilterhet väcker mig, at lämna
Er et beftxaffnings ord. Han, fom pröfvar hjertan
i.

at

*

Sv. Ps. B. No 286. v. 13.

+

Job 26,

14.

och
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och ranfdkar njurarne, vet, at kärleken för Edar
välfärd i tid och evighet är det kraftiga fkal, fom
bcvcker mig dertil. Och kurnien I få mycket
mindre tvifla derpä, fom jag aldrig fedt de iläftes
Edra anfikten förr än på denna ftunden, ej heller
känt, eller känner Edar hjertans befkaffenhet och
Edar lefnad ja, torde hända, fedan få ftunder äro
förflutna, ej mera får fe Eder, innan vi mötas
inför Verldenes Domare. Men nu fnart en Tretton
åra förfarenhet, under fkilsmäfian ifran et kärt
Fädernesland, har öpnat för mig et cmkeligil fkldefpel af tnlnges, altf ör mänge Svenfkes, f å Sjö-fom
Landtmäns fyndiga lefnad och bedröfveliga ändalykt
uppå denna främmande ort. Huru fkulle jag dåfti
til anfvar, på den ftora Räkenjkaps dagen, om jagintet fökte med Jlraffande, trugande, förmanande arbeta
derpå, at I mågen taga Er til vara af andras fkada ?
Efven af deras, hvilke gäckats bade med heligt och
oheligt, til den tid, då lefnads tiden värit til ända,
och då fanningen, fom hittils legat f ördold i fyndfens mörka göma, framkommit för öpen dag.
;

2. Har Gud, fom räddat Er ifra faror til Sjöfs,
fått lof och tackfäjelfe, fedan Han hjelpt Eder lii
Lands ? Hafven I f örgätit hvad Pfalmiften Tade i
vår Text ? The, nemligen the Sjöfarande fom
Herren fört til Lands, jkola tacka Herranom för
Hans godhet; och för Hans under, fom Han 7nld
männifkors barn gör. Och prifa Honom i Förfamlingene, och inför the Aldfle lofva Honom. Hafven I
icke ofta f örgiitit detta, efven fom de dyra löften 1

gj°rt
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gjort uti nödenes ti-d ? O ! otackfamme fjöman,
Gud förgat ej dig i nödenes tid, och du förgäter
Honom, fedan Hau räddat dig utur faran. Se
huru lik du är de otakfame Ifraels Barn, hvilkt
Herren ha/pför Jit namn Jku.ll, och jördt dem genoni
djupcn, fåfom genom ena bkn. Men the Jörgåto
fnarliga Hans gtrningar, och bidde intet efter Hans
rad* Herren hörde din böne-röft til fjöfs, hvad
billigare, än at Han nu finge höra din tackfäjelferöft til Lands ? Men i nallet för det: Den Gud
fom du då tilbad, Honom bannar du nu. Kom ihog, at befrielfen ifrå. en mindre olycka, är en
fäker beredelfe för en ftörre, dereft icke bättring
kommer emellan. Några veckor fedan raglade du
i ftormea helt nykter; nu raglar du i lugnet helt
drucken. Då lofvade du med andakt beföka Herrans Hus, nu har du dina kärafte möten på Krogar
och hos fkökor. Har du f örgätit, at hvarken bolare,
fller horkarlar, clltr drinkare Jhola ärfva Guds
Rike ?\ Intet länge fedan hördes din bön Herre
Jefu anamma min anda! Nu höres du pakalla
orena andar at befitta både fjäl och kropp. Rys,
hisna, bäfva Själ, finne och kropp för en fådan
ogudaktighet, och förundra dig tillika öfver Herrans längmodighet ! Gud fparade dig då ifrånhafvets djup, och nu andtvardar du dig fjelfvan i
den fjön, fom brinner med eld och fvafvel. Nyligen
blef du räddad ifrån dödfens käftar, och nu föker
:

*

Pf. io(v 8,9, 13.

i

i

Cor. 6.

9, 10.

du
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du ftörta dig i den eviga döden. Om någon fkulle
fagt dig i din nödes-dag, at du få ville fövhålla
dig, när du kommer til Lands, få hade du intet
trodt det, utan fvarat fåfom Hafaeltil Propheten
Hvad ! är tin tjenare then hunden, at han Jädana,
iing göra fial ?* Men du är dock den famme,
fom få förgäter och vanärar Guds omforg för dig.
Dereftdu ickebättrar dig, få hade blittre värit, at du
funkit i haffens bottn, an at du fkulle längre lefva,
för at famka dig ftörre vrede på vredenes dag.
:

3. Men gifvas icke Sjöman, förfkräckeligt

at

niimna, hvilkecfven då, när Herrans hand är öfver
dem, i ftället för at bedja, bannas och fvärja. Då
de borde ligga på fina knän, eller åtminftone
under arbetet, i fin f jäi begråta fin fynd, och ropa ora
nåd för Jefu fkull, f a önfka och ropa de förbannel-

fer öfver finaarma fjälar. Sjelfve hednifke Sjöfolket
ropade i ftormen hvar och en til fin gudA Och de
fom nämnas efter Chrifti namn, de fom aro upfoflrade i den Chriftna Läran, förfmäda fin Gud och
fin Frälfare i ftormen. Ord fattas at uttrycka en
fådan ogudaktighet. Herren af Himmclen öpne
fådanes ögon, innan de öpnas i afgrunden ! Men
de fom tillluta fina hjertan med käntlolöshet för
ordets röft, famvetets röft, florms och failigliets
röft i tiden, de fkola öpna de famme för denna
doms röften i evigheten Gär bort i/ra mig, I för*
:

*

2

Reg. 8. 13.

+

Jon.

1.

5.

bannade,
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bannadc, uti evinnerlig dd, fom djejlenom och hans
änglom tilredd är.*
2.

Et Jformanings ord.
>

Om du hade en vän, fom ligger och fofver i mars
korgen när fhormen refer fig, fkulle du intet ängflas
öfver hans ögonfkenliga fara ? Sannerliga du gorde
det, och tillika fökte at rädda och frälfa honom.
Och min Vän, ängflas du ej öfver dit eget tilflånd,
få framt du äft en.opånyttfödd fjäl, i hvilket tilflånd du fväfvar öfver afgrundens djup, ifrå hvilken ej gifvcs förlofsning, Söker du intet at rädda
digderifrån? Jefus har fagt: Utan en blijver Jöddpci
nytt, kan han icke fe Guds Rike.f Men, hvad är ny
födelfe, frågar du ? Svar : Synda hjeftals färbättring,
Jt: förenad med kraft attro på jfefum, och at i trone lefua
efter Jefu vilja. Prophelen förmanar: Söker Herran
k,medan vian kan jinna Honom, Skallcr Honom medan
Han är när. Then ogadaktige öfvergifve fin väg och
fyndaren fma tankar j och omvände fig til Herran, Ja
förbarmar Han fig öfver Honom, och til vår Gud, ty
när Honom är mycken Jörlåteljt.% Jefus förmanar
Bätirtr eder och tror Evangelio.\\ Paulus vitnar:
Hvar nu någor är i Chrifto, Ja är han et nytt
Kreatur thet gamla är förgånget fi, alting äro ny
do;k icke nu jag
• . vorden.§ Och åter
jfag
utan Chriftns lefver i mig
ty thet jag nu lefver i
:

:

;

:

:

*

Es. 55. 6, 7.
Matth. 25. 41. + Joh. 3. 3.
Cor,
2
1,
|| Marc.
§
g, 17.
15.
C
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Köttel, thet

lefver jag i

Guås Sons tre, thcn mtg
äljkat hafver och gifvitfig fjelf ut för mig.* Befinna
at ändamåiet af Herrans godhet, fom du ärfarit
under din lefnad, är at lockå tig til bättring.f
Raddning ifrå timelig nöd, har under Guds välfignelfe, för mången värit den förfta anledningen, at
föka cch finna raddning ifiåden eviga döden. De
hafva blifvit upväkte ifrå fynda fömnen under
fiormen til fjöfs, och fedan hafva de vitnat och fortfatt en fan bättring til lands. Gack du och gör fammakdes !

3. Et

tröfte

ord.

Men fäger det upvakta famvetet. L Jag har
lefvat et fyndigt lif. Herrans varningar, hafva
tid efter annan värit kraftiga, men af mig fnart förgätna. Kan der äterftå nåd för en fådan fyndare ?
Jag ängflas, jag fmktarat min nådedag är til ända.
Minä fynder äro månge, de äro ftore." Min Vän,
Jefus är hommin at kalla fyndare til bättring,% och
Han hafver fängat fdngtlftt och.
atfrälfa
the affällige ock.\\
männifkorna,
gåfoor
för
nndfått
Deffe gåfvor jemte många andra, äro bättring och
famt det eviga lifvet,** och
fyndernas
krona.W
Använd
väl den förfta gåfvan, du
fiffens
-

i.

*

Gal. s.

20.

§ Joh. 12. 47.
S* Rom. 6. 23.

Marc. 2. 17.
f Rom. 2 .4.
|] Pf. 68. 19. f Aa. 5. 31.
*

++

Apoc.

2. io.

fka.ll

C

*■/

3

fkall ock delaktig göras af den fifla. Kommer åa
nu med en alfvarlig bättring til din Frälfare, och
cmottar i trone hvad Han förvärfvat på korfet, och
meddelar genom Andans kraft uti hjertat, få fkall
du i behagelig tid finna en härlig fullbordan uppå
dig fjelf af desfa Herrans ord: Thenfina mifsgerning
bekänner och öfvergifver, han JliallJå barmhertighct.*
Var vid et godt mod min Son, tina Jynder förlåtas
tigA Och åter: Sd är nu ingen Jördömelfe i them
fom äro i Chriflo Jefu, the ther vandra, iche ejter
åottet utan ejter andan. Ty Andans lag, Jbm lij
gifver i Chriflo Jefu, hafver giort mig Jri ifrå fyndenes och dödfens lag.% Du fkall finna, at Jefus
Chriflus är den famme i dag fom i går, at frälfa ifrå
fynda {kuiden, fynda ftraffet, fynda magten. O!
et lyckfaligt tilftånd at få blifva, at få lefva i delaktighet af frälfningen.
2. I detta tilftånd, om. du råkar i nya flormar,
nya faror och hvarjehanda lidande, få kan du vara
förvisfad, at derigenom befrämjas dit bäfta; ty alt
tjtnar til theras bäfla, fom äljka GudA Nu har du
ock en faft fäkrare trölt om Guds befynnerliga omforg för dig än tilförene ; ty, hjelpte Herren dig?
när du var fjerran ifrå honom och hans fruktan,
mycket mer, fedan du genom Chrifli blod är få
närä kommen, at du uptagits uti barnafkap hos
*

$

Pfov. aB. 13. tMatth.o.

2.

+

Rom. 8.

»,

2.

Rom. 8. 28.
C
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Cud. Guds barn kunna fäga Hafver Herrtn friat
cfs, efven under vårt oomvända tilftånd, ifrd flik
död och nöd, fom hotat vår undergång, få hoppoms
pä Honom, mycket mer efter vår omvändelfe, at
Han Jkall ofs ännu Jria.* Ja, när du är förfonad
med din Gud, och vandrar fåfom et Guds barn
i tro och helgelfe, var fäker, at då, om ock din
kropp bäddas i hafvet, få uptas fjälen til Himmelen,
och du får fjunga
:

:

"

"

t:
"

'■

Ja S

komtner af et brufand' haf,
glädje ftranden.
Min kropp i djupet får lin graf;
Men Gud uptager anden.
Ur mörkrct komraer jag til Ijus,
Ur fattigdom til et rikt hus,
Fiån oro til god hvilo.t
"

' :

På

rätta

3, Kare Själ, rnig tyckes, at en fådan Herrans
r.åd, fom du nu hört omtalas, och uppå Guds ords
oivikcliga fanning utlofvas, allaredan väcker hös
dig, åtminflone längtan och åftundan at blifva delaktig deraf. I fall få är, få vörda denna längtan

fåfom en Guds nåde gåfva, och förfuma intet at
fkyndfammeligen Joka tilväxt i nådena och vårs
Iltrras och Frälfares Jefu Chrijti kundjkap.\ Den
famme Gud, fom gjort en god börjin, vii ock
*

t

2

Cor. 1. ro.
Pet. 3. !8.
2

f Sv. Pf. B. No.

387.

v. 3.

välfigna

*9

£

1

välfignamed god fullbordan. Men fluteligen kota
ihog, at Guds ord är den Coinpafs, fom vifar vägen
til Lifvet lät ofs derföre med ali aktfamhet dageligen fe och betrakta defs förefkrift, och ej vika
derifrån til höger eller vänfler. Då fkola vi hamna
der, hvareft Herrans Utkorade, efter timelig och
lätt bedröfvdfe, Jå åtnjuta en evig och öfver alla matto
vigtig härlighet.* Therföre, mine kärefte, medan I
thetta veten, fa lägger Eder vinning om, at lobefmittade
och cjlraffelige for Htrranom Jinnas mågen i frid.f
fyien fjelfverfridfens Gud helge Eder öfver alt, at Edar
hele ande och fjäl K och kropp, måtte vara behållen utan
jlrajf, i värs Herras Jefu Chrifti tilkommelfe >XlAm.en !
;

*

s

Cor. 4. 17.
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2

Pet. 3. 14.
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