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Det kan med

(kai rakttas ibland de allman»
nafte hinder for en fann Gudsfruktans
bch rått Chriftendöms utbredande, ät fädane
«riktige begrep om religionens fordringar i*
bland,o(s fattas öch hylas, låfom fkuile en
rättfkaffens Jefu lärjunge icke kunnä njuta en
verkelig Jordifk (ållhet. Man bar icke allenaft
låtir ohämmade begärelfer fura fig bort från
ktlnfkapen och valet af det, (om utgor manhifkors verkeliga lycka här i Veriden t uran
iriän här äfven nled fordomar Velat i fjelfva

Uran uptåcka (ådane Ivårigheter s at den fom
mäd uprikrigt finne ofveriåc fig ät den lamtna
fnarate fkuile gå ixt ifrån Veriden, an i lamrriänhang rned henne kunna Vanta någon betydligäre timelig fordel och nytta. Na haf
Giidaktighetens vdg lynrs for harii och fvår, ddt
iii grnnm mycken bedröftrlfe Jkole ingå i Him~
tnelriket, Apoftl. G. 14; 22. ehuru likväl na=
turen och hela veriden bjuda ofs de ymnoga'fte anledningar til glädje och fornojelfer; Nn
Hom. F. Voi. VUI. St, iA3
fl}

,
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det borgeliga Samfmds bandet nie«
nlgon kraft af religiofien,
då den fom Gudeliga lefva vil måjle lida fårföljelfe:
l Tim. 3; 12. Nu åter foregifver man många brifter i den en/kildta vdllejmden, och vil dermed
til intet gora de upmuntringar, lom Ikola locks
mennilkor at ofortrutet ofva fit hjerta i Gudaktighet och Chrifti efterfolgd; man lämnar
åt Affaphs tvekande ord en fullkoinligt jakande mening och fåger, det dr förgdfves, at man
oftraffeliga lefver och Jsm händer i ojkyldighet tvår,
Pf. 73: då den ogudaktige vai går, då hän år
lyckofam, varder rik och kinner inga plågor,
men den gudfrukrige dåremor ar en elåndet
man fom måfte med lorg och tårar åta fit
knappa brod, och dårunder fe, det hans ovin
Varder vilfignad och måttad i öfverflod.
Hger man,

at

ra förlorar in vinner

,

Vore defia tankar få låkert bevifande,
vere de iå faft grundade och fanne 3 fom de
få fritt inrymme i många månnifkors hjertan:
få flculle vifferligen ingen ting fåkrare folja
daraf, an at Gudaktighet år en dygd,, fom icke paffar mcd vårt timeliga lif, och at Guds
bud och befallningar aro utom ali affigt och
nytta i verlden. Vi fkulle då nödgas medgif»
da det den Hogfte har fatt ofs uti et lif, fom
icke ftlr i någon forbindehe och fammanhang
med det tilkommande, famc at det uti de do-

deligas land gifves en verkelig fallhet, hvilken icke fortlittes och njutss hes de £orklarade ododeliga andar.

Det

5
Det år dårfore iå mycket angelågnare, ät
rStt låra kanna de fordelar, fom en rått Gudsfruktan medforer, och underfoka huru litet de
inkatt åro grundade, fom emot den famma hyfas
och goras. Til åfventyrs torde mången dårigenom lockas at åndra fit tankefått; och med alfvare vinlagga fig om en dygd, iom år i alla affeendeti nyttig, och aafver lofte med fig om detta och
det tilkommcmde lif. i Tim. 4: 8. Sant år vii at
Evangelii hugneliga tilfågelfer och låften andock fkulle vara kraftiga nog at hindra dea
rittfinniga ifrån at ingå uti den ogudaktigas
tänkefätt, om ock Gudsfruktan vore atfolgd
af idel olågenheter hår i tiden; men då deffas
fprevandnmgar antingen rent af komma fråa
et hjerta, lom icke vii veta af några granfor
för fina utivifningar, eller af illa fattade uttryck i uppenbarelfens ord,- eller ock af liten
,

underfokning af det fammanhang, i hvilket
Sfven en gudfruktig månnifka ftår med veriden och defs allminna regering; få bora de
ofvertygas om fin villa, och den våg forvaras, igenom hvilken den Högfte endaft vii to*
ra ofs til en lannfkyldig en emot ali forgångelfe beftåndande fållhet.
Vi hafve nu ali»
rilfllle i dag at til inbordes troft och uprauntran taga detta åmne i ofvervågande, i anledning af de ord, fom ril Ottefångs -. Text pl
denna Allmlnna Bone,och Tackfågelfe dagen»
sillernådigfl: blifvic forordnade. Måtte vi ock
alle nog klirt infe defs vigt och virde, for
tt med »ndakt begifva ofs dårtij, och at me.d
A3
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,

-

•®-

(

6

)

=#

alfvarlig och odtnjuk bon
därti! utbedja o(§
den Hogftes näd och bilfånd. Yi bedje der»
fbre et trogec Fade f Vår. &c,.
,

Text,

Pfalm. 112: v.

i.

David prifar ide oplåfta orden, den mennh
fka fåforn lycklig och iälJ, hvilkcn icke allenait i fj[ hjerta hyler en fullkomlig vordnacf
for den hogfte Guden, lå ac den med forgfållighet loker undgä alt det, hyarigenoyn Herran fortpriias och Hans bud och befallningar
ofvertradasj utan alyen i Guds buds i akttagande finnpi- {in {tora luft och fornojelfe, få at
hän gerna nti dern yandrar, Skulle denna {at§
kuona afgpras med blotta vitnesbord af manrifhor vore vai ingep fom dårvid egde mera
ratr td vår tro, ån en David,
Hän egde få
mycken errarenhet i verlden, 1.1 mycken de{
af jordifk lycka, få mycken kånncdom af en
rärt Gudsfruktan och defs fprdelar, at detta
hans yttrande uti inter affcende kan dragas i
tvifycl, Då hän gick ifrån Herda ftafven til
Spiran, då hän fåfom Konung var ålfkad af
fir folk och akrad af frlmlingar, då hän dat»
jemte icke eller iaknade något af det fom kunde underhålla hans anfeende, gora hans rike
mägtigt och lyfande, fanit andteligen rikehgen upfylja hans behof; voro vifferligen
icke hans omflåndigherer fidane,, at vi fkullc
kuona yrka, det hän af ledfnad til verlden eljer af trångraål bhfvit nodgad at utan affeende
på
,

-

«■

(?)

på fit lyckliga tilftånd, gora denna bekSanaU'
men då hnn detta oaktat likvSf liger:
Bud-, tnåfte det vifferiigen vaSdll dr den
ra hans ofvertygelfe fom bringar honom dartil, och den erfarenhet hän under alla lyckans
fldften haft, at Gudsfruktan Sfven här i tiden medforer en långt ftorre fållhet, an at den
med ali annan jordilk lycka kan mätäs ellen fåttas i jemforelle, Vi vele dlrfore af
deffa Davids ord, taga anledning at betrakta:

fen-

.

Foreftällning
Den månnifkas lyckliga tilftånd, fom
fruktar Herran.
Vi
tt.

's,

mårke;

Hvad det år at frukta Herran, och
Hvilken fdllhet. ddrmei dr fårenad*

I.

Del
u S*

At

frukta Gud Sr egenteligen det fammaj
at af vordnad for Honom, fafom Skapare och Ofverherre, taga fig til vara, at icke
bryta honom emot, eller ofvertrada nlgot af
Hans bud. Hvar ock en mennifka tnåfte naturligen kanna innom fig nagon flags fruktan
for det hogfta väfendet, Sfven den ogudaktigafte, fä fnart nagon kunfkap om det famma
kunnat vinnas, Sjelfva begrepet omGud, om
rått
A 4
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dygd och la(f, (åtter denna fak
Guds vlshets och heligJjets famraanHåmmelfe med hans ofrige egenikaper, då hari fjelf allkar och befailt ois at
Slfka dvt goda, nien undfly det onda, nnderrittar ofs inart dårom, at hans råttfardighec

fSet

oeh

[

oratt,

alt tvitvelsmäi.

kan låmna lynden ohåmnad, da hon haaf honora, famt at hans Allmagt icke feJas utvåg . at med alfvare och eftertryck utfora det ltrafif, fom rattfårdigheten af den brottifli'e kråfver. I denna ofverlåggning måile
yifTerligen en hva,r månnifica hyi/a inom frg någon fruktan for fin Gud, da hon Innu år i
«vifshet, huruvida hon med fit upforande kimpat vara derta Våfendet til b.ehag eller ej. Hannes torgflllighet at alt mer och mer lelva efter hans vilja fullkomligt, må blifva (å verk»
fam och alfvarlig, fom den kan, få lamnas
lion dock aldrig utom rådfia och fruktan for
lin vandeJ, iå linge hon finner fin egen natur vara ftridande med desn hogftas lag,
»t hon darifrån ager oqfvervinnerliga hinder>
at ftådfe kun.na ofva fig och varda fullkomlig
i fin Skapares bud och befalliiiiigar,
Nog
vi
de
exempel
på
hafve
dår lefva,
månnifkor,
fåfp;i.i ak?ad.e de icke hafva Gud i \dnjlo.; ja,
jforo, med iit tai och upforande vilja ofverryga ois, at det Ix inge.n Gud til; men delle bevifa icke mer-, än at menniikans iamvete kan
genom. vanan at fynda, bringas til lomn, och,
f e lira, da det arer upvaknar, fa med ångefttas

$•
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at Herren den atdra fiogfte dr farjkrkjb%. Pk 4?: 3-

frfara,

2,

§.

Men ehuru både den hei. Skrift befdler
frukta Herran Gud, och hvsr och ea
ofs
snånnftkas erfarenhet åfven intygar, det vi ieke utan fruktan kunne tanka på honom iafotn
Domare och Vedergållare, äfven och for vire
gårningar; få hafve vi likvål icke en råttfkaffens fruktan for Gud, få långe vi endaft af
rådfla låte draga ois til hans viljas i akttagande, och ti! vordnad for hans Majeftår. En
underfåte, föm icke af andra fkål vil lyda
och hogakta fin Konung, ån därfore endaft,
at hän med et olydigt upiorande fkulle ådraga fig Öfverhetens ftraff och hamnd, kan hvarken hafva rått til fin Konungs vålbehag, ellet
få namn af en trogen och god unclerfåt?. Åfvenfä en underfåte under alla Konungars Konung hän kan icke väre fin Herre behage*
lig, dä hän icke for Guds fullkomligheters
ikull, utan af fruktan for ftraff, foker at vara
honom til viljes; ty hän aktade dä icke Gud,
fåfom hogft och vordnadsvårdaft, uran faft mer
det ting, fom hän gerna fkulle folja och gora, dareft hän vore fri ifrän ftraff och defs
fruktan. Nej, tvårtom måfte hän ifrån Guds
oåndeliea Majeftår allena håmta orlakcn ti!
lin vordnad och fruktan for honom, och af
pfvertygeHcn om Guds vishef och godhet, heech råttfårdighet 5 hoghet och allmagt.
A 5
unat

:

C 19 )
undergifvet ofverlåta honom fit hela hjerta
utan at dela det imellän lyndiga hojeller, ålilcade perfoners och verldens lockeller. Detta
fordtar Guds oåndeliga egenfkaper af hvart
och et tänkande välende, Ty falona hän af
det hogfta Vafende, få kan hän icke tåla, at
och
lugon annan lika hogt akras jemte fig
loni männifkor icke eller af nägon annan åtnjuta eller någonfin kunna vinna få ftor lallhct lom af honom; lå äger hän äfven i det
hänieendet hogfta r|ft til deras karlek, hvilken hor få myckef mera komina af alt hjerta
lom Gud år ia ftor och hog, at hjertat icke
kan inrymma tilråckelig karlek for honom, an
?

•

,

mindre dela den imellän honom och andra tmg,
litan at

gå

fin vordnad och hogaktning for

honom for nåra,

3-

§•

I denna finnes forfattning mlfte den va«.
lom ratt vil frukta iin Gud; hän måfte
med en hei ig fruktan hafVa Guds hoga Majellåt altid for lina ogon; lian måfte ock dlrjemte, icke trälaktigt frukta utan med barnflig vordnad forena en oinfkränkt karlek, och
i lådant linne vmlägga fig om at oftraffdiga
vandra efter hans bud och befallningar, Man-nilkan kommer då i den befkaffenhet, at hon
kan, läfom Davids, ord lyda, hafva Jlor lufi
til hans bud. Hennes hogaktning för Skaparen, ålägger henne då icke blott, at med et
tvunget finne ftålla hans lag fig til efterlyn, fC
ra,

at

11

hon gerna Ikulle vilja ofvertråda den larpciSreft icke öfvertrådelfen voro belagd
med er lyårt ftrpff} uran hon fer då mera på
hans fullkomligherer ån ftraffet, och upfyllef
hans befallnjngar cfter ali fin lormåga, pa det
hon icke må vara afgudilk uti fin Gudsfruktan, och låta fin karlek tilhora fig fjelf och
andra ring; men af rralaktig fruktan for håmnd,
lyda fin Gud och egendoms herre. Hop 16ker då icke Rlotr at upfylla et och annat bud,
fom i anleende til hennes leffiads omftåndigheter och remperamenr, aro for henne låttare,
och dårcmot åfidofåtter andra, lom kolia mer
qfvervinnelfe ofver fig fjelf; utan hela lagen
ager hos henne lika helighet och fqrbindande
kraft. Skola då de bud lom röra det hogfta
Yåfendet Ijelfr, följas och åtlydas: måfte l£Ven lagen i anleende til Naftan noga iakttagas,
emedan det år lamma vishet och godhet, helighet och råttflrdigher, lom kunngjort deni
bågge, fom ållkar dem bågge, och lom IkaH
helona efcer dem bågge.
gt

ipa,

,

4--
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Jyfed denna forefats at af vördnad och kar-i
]ek efterlefva Guds heliga vilja, och uti den
famma hafva fm hifi, måfte ock folja et oryggeligt bejlut at undanrodja alla de hinder,
fom kunna alballa nvånnilkan at fullkomligt
vandra i Herrans vågar. Vi ege i verbien många lockelfer til lldane foremål med hvilkas efpnftråfvande kårleken til Gud icke kan Itä tik
,

lam-

®-
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Inom ofs Ijelfve ligga ocklå af nainlagde
mien
oäkta fron, de där Inart utvilda
fig och flä ut, om icke alla tilfällcn dårtil fårekommas. Deffe komma ols ofta til at ftadna och tröttna pl Gudaktighetens väg: ja, öitä at rent af gora ogonlkenlige affteg därifrån,
Veie vi da hyfa en rattflig fruktan och kår3ek for vår Gud; måfte vi nodvåndigt åfven
foka hl at gora vår våg dårtil viis och fåker.
Sjelfva kärlekens art fäger ofs ock, at det
icke paffar fig med honotn, at varda kali ellet
trotc.
Vi hogakte icke blott de foremål, dem
vi fattat kåriek til, utan vi hemöde ols ock
om at komma det alt närmare och narmare
och omlider til et beftåndigt åtnjutande dåraf,
1 anleende til Gud det Hogfta Goda gåller
afven detta for ofs. Vi kunne ieke ållka det,
man tillika vilja komma det famma nåra och
en gång helma det.
Men hvarken kan maa
vara
nåra
til Gud då man låter lyndiliigas
ge bojeller råda i fit hjerra; ej eller kan man
komma 1 åtnjutande af honom med et matt
och trogt bemodande eiler då man likalom
Det år
med bifall later hindra lig darifrån.
vilkor,
et
de
fäledes afven ibland
under hvilka
vår Gudsfruktan endaft kan vara rattlkaffcns,
at vi nernl. fkole forekomma alla binder, at
kunna ratt vorda och af hjertat ållka den hogfle Guden : eller, fom år det lamma, at icke
allenaft i utvårtes matto i akttaga hvad hän bcfallt, utan at i Ijål och hjerta aldeles vilja va-

famman.

,

,

,

,

sa honom like, for

at

falsdes med vårt hela
för-

«•

(
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)
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forhållatide kunna framflålla ofs. fom den Hog*

fles råtte afbilder. Men d-etta Sr icke vårt
eget verk: det ar Guds, fom gifver bide vilja
och fullbordan. Det ar Hans Hei. Ande, fom
fkal fora ofs efter fit behag, uplyfa vårt fofftlnd, genom uplyfningen leda ofs til battring
och tro, och genom tron gifva ols kraft at
framgenc vandra i ali gudaktighet. Låtc vi
hans nåd fatra och fora ofs; få aro vi icks

allenaft ville,

at

råtteligen frukta

Herran,

utatt

vi varde ock da forfatte uti det lyckliga tri*
ftånd, af den ftora Sållhet, fom Herren for■varat dem fom honom frukta, och hvilken vi
tm vei e betrakta uti
}

2. Det,

5 S*
•

Vifferligcn Sro de upmuntringaf fiore och
ovårderlige, med hvilka den Hogfte velat loc*
ka ofs til fruktan och vördnad for fit Majeftlt,
Ä ena fidan har hän med fin alfvarliga befallring forbundit ofs dartil, och med hotelfe a£
fin råttfårdighets llrånga domar velat affkracka
den fråcka fyndaren ifrån fin våg och br<inga
honom at odmjuka fig under Guds mågtiga
hand. Å andra fidan har hän med loften om
fin nad och barmhlrtighet, om fit Guddomli»
ga belkarm, om den Helige Andes troft och
hjelp, om fin nådiga bonhorelle och vålbehag,
velat locka mlnnifkor dartil. År det då visft
den ogudakuge får umgålla, det hän emot
Guds
«

x4

(

)

Guds heligher handlat, il §r det ock med Guds
godhet och iaiining enligr, at den Gudfruktige bar at vånta den beloning iotn for hans
dygdcr blifvit utlofvad. Och hvilkeb iallhec
år icke deruti redan bar i tiden? I lekämlig
matto får hän rijuta Guds milda välfignelle, ia
at det hän räger fig forej lyckafe honom valj
och Herren forjer for honom, at honom intet
fkall fattäs. Hlräf kutina Vai ock de ogudaktige ofta berotiima fig. Herran välfignar äfveh
dem> låter dem vara lyckofamme och varda
rike j men den gudfruktigas valfignelfe ar dock
llngt beftandigäre och vigtigare; ty dä den forrä
låter fin ymnighet upblåfa figj få at hän hvarkert crkånner Gud fåfbm ali VdlfignelfeJf källa
eller dåraf gor et ratt bnik: få vet dön Gudfruktige at Jätä Gtids gåfvor fora fit finne tih
bakä til GifVaren, få at hän med undergifvenhet och tackfamhet emottager dem genortl
tackfamheten ftårkes i kårleken til fin vålgorare> och geriom kärleken får Vilja och kraft
at fåfom eri rättfkaffens fkaffare af fit goda
s
folja fin Guds vila äffigter dermed^
,

,

6i
Men

Utoffl

i.

timeliga agodelarj aga de gud-

fruktige ock at vänta annan valfignelfe, fom
icke tilhorer de ogudaktige* Dygd och laft
fom fora med fig
äga i tiden naturliga
antingen beloning eller ftraff.
Då den hogftes lag ofvertrades, foreftår den brottflige icke allenafl et evigt ftraff; utan åfven et time-

-®

1

(
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Hgt, lom grundar fig pä det faromanhang*
hvar och en månnifka inbordes llar uti, cch
den rubbning daruti, fom genom brotrcr upkommer. ÅfvenCå med dygden den ofvercnsftiimmer ieke allenafl med det helas beftänd s
;

del ronel* otk äf tienne
däri.genom
belönär denlamfina fordelar 3 och
ma fig fjel f. Se vi dä på en månnifka loin
med alt alfvare forelatt och bemodar fig> at
vandra 1 alla Herrans budj la år hon vilferligen vård 5 at i detta affeendet Ikattas låll och
lycklig. Alla hans företagande, lyckas hottom,
emedan hän hvarken tilernar något lom år orått,
eller med fina förllag glt fina medmånnifkor for når, få at hän af dem Varder hin~
drad i fit uplåt,
Hans Valftånd och lycka
varder honom icke afundad; emedan hän icke
med oforrått kömmit dartil, och emedan haa
icke llter denfamma fora fig til andras förfördelande. Med fit upforande forargar hän ingen
uran hvar och en

:

derfore flr hän andrä mannilkofs aktning och
kärlek. Hän tjenar andre och åger deras tackfamhet och vålfignelle. Hän biftår den olycklige, och får heta hans vålgörare, Hän troftar den bedrofvade, och man kallar honom et
medel i den hoglles hand, til männilkoflågtets
Vai* Hän hjelper den ufle, forlvarar den pfvergifne, måttar den hungrige, och hän heter
«n fader i Guds ftålle. Hvart hän går, år haa
omgifven af mlnnilkor, lom vorda, hogakta
och ällka honom, Alleftådes finncr hän fådane,
fom ©nfka heoom godt- och iom vilja efter fio,
for-

formlga åter tjena honom gora hans !eftlås
lycklig oeh hans lycka långvarig oeh taker*
,

7- S*

DetTe oeh flere dylike Irö vll de foIg«
der, loin Gudaktighet har med figj men ont
de likval icke hos alla oeh altid vita fig; tå
Sr den Gudfruktige dock likval lycklig af dets
iitre omdome ofver lin lefnadj Dygden kait
aldrig hyfas i någor hjerta, dlr den icke med»
forer bifall oeh fnrnnjdfe i Jiq fjelf. Den un*
de, om hän limu icke aldeles bragt fit Samvete ril tomu, kinner altid forebrlelte åfver finä,
daka gerningar tå fnarc hän llmnar fig rlderum, at tinka på demj Dlremot den frommi
altid glader oeh flgnar fig åt de dygder hän
kunnat utofva. Hans upforande är tådanr, at
det icke kan omtalasj utan at beromas. På alla
fidor Iro mannitkor, tom kanna hans
at hän icke behofver blygas, dl den odygdiga
rågon gång tkulie fvlrta honom. Hän kani
vara frimodig midt ibland de ogudaktigas hopj
ty hän bar inom fig et vittne, at hän velat
Vandra fin vlg rltt famt Ir forviflad om di
rattfinnigas goda tai oeh hugkomft. De mlnritkor med hvilka hän umgåts, anfer hän får
lina vlnner med la myeker ftorre tiiforfigtj
fom hän vet fin umglngelte med dem hafva
värit guddig oeh la inrärrad, at hän emot dem j
blde med ord oeh glrning» vifat fig,, frukra
deras oeh fin Skapare oeh Öfvcrherre, Men
deana lyeka, hura långt år dan leka ikån den
ögud*
:

*

(

i?

)

&

egudaktige ? Hvad rätr bar hän til fine raedmennilkors vimkap ochkärlek? Hvart hän fer,
finner hän idel aklagare. Där ropar en ofver
hans obarmhårtighet: där klagar en annan ofver hans bedrägeri: där anfalles hän af andre for en liden oforrätt; här (er hän idel
olycklige For fig, dem hän fortort, fpillt deras
vålflrd, fläckat deras heder och rtorrac dem i
forderf: defle Iklaga honom nu Ijelfve: dels

forfmådes lian af deias vånner, dels horer hän
forbanneller af deras anhonge och fränder.
Sjelf klagar hän ofver brilt pä Vännerj ty da
fly alle frän honom for hans onda rykte. Haa
foker hjelp och fär icke; ty man fvarar honom Imaka dina gerningars frukt. Hän vil
trofta fig fjeif; men hän kan der icke, ty hans
hogkomll af ec ondt upforande ofvertygar
honom at hän fjeif vallat fin olycka. Och
hvilkeo är vai då lyckeligare den ogudakhge
cller den gudfrukrige, fom vet fig hafva iå
lefvat, at hans famvete icke gnager honom
;

i anlecnde til andra, då den
forre,
afven i det ftorfia ofverflod icke kan ennra fig
annat, an idel anledningar å fin fidä, til håmd°,
forfoijelle, fkam och vanlra af andre V

8- §.
Men den Gudfruktigas tiUfånd ar

annu
fallare, i an eende ri} den andeliga välfignelie

hvilkea den gode- Gnden later honom tilfalla»
En vds forfik an ora Guds vllbehag, en
mare katilla at hans nad och barmherlighet
Horn, F, Voi. /til. St. i.
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gcnom Frålfarens forfoning, aro fkatter, hviltilhora en Ijäl, fom Helgat fig Gudi och
fin Frälfare. Och hvilka fallheter aro icke
härmed forenade? Kanner du min Chriften,
den fornojelfe, fom hogkomften af en dygdig
gerning foder; få kan du, ehuru hlott liknelfevis, Auta til den fornöjelfen, at hafva en Nådig Gud och Herre. At älfkas af Foräldrar,
är en nlrgående fägnad, at äga fin Konungs
nåd och valbehag ,ar det utmarktafle hedersnamn på jorden. Men huru mycket mer vil
icke det fåga, at vara et ålfkadt barn af den
Allsmågtige alla vareifers Fader: at vara en
underlåte under alla Konungars Konung ?
Med forfäkran om Guds nåd-, har ock den Gudfruktige en oryggelig vifshet om Guds nådiga Forfyn for fig här i verlden, och med dcnna fortroftan underhåller hän fit hopp om det
tilkommande iällä lif. Hän vet at den Gud
hän tjenar, icke tager fin hand iirin honom,
utan betacker honom låfom med en fkold.
Den
mifkund hän ront, da hän blifvit återkopt utur
forderfvetj forflkrar honom, at den hågftes
ögon altid fe uppå den rlttfårdige. Hän har

ka

erfarit Guds fanning i fina loften darfore kan
hän icke mifla fit hopp om en foreftlende horre lållhet. Huru tryggt kan hän dl icke hvila under fin Bclkyddares hand ? hvad kan hän»
da honom, fom ftorer hans ro, nar hän 'vet,
hvilken det är, fom vakar får honom? hvad
kan lycka och olycka tilfoga honom for gladje
och mifstörnojelfc, dl hän vet, at det är den
;

AU-
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Allgode, fom alt fkickar och ftyrer? hvad laa
varka på hans finne annat iin hogkomft däraf, at Herran* beliinar de Jim vai efter fit behag, för at ftärka dem i kärlek til
til hans
honom? Hvad kan motgäng
forfvagande i tro och hopp> dä hän med egen
erfarenhet vet, at den Högfte alnd blandar det
glada med det olufliga, i belige och altid välgorande affikter ? Betrakta den Gudfruktige i
alla omlkifteifer af lycka; lät honom vara flnkt
i den djupalle fvårmodighet och ängflan lät
Guds nådes Soi vifa fig tör honom endall betäckt i moln; den fromme (kai ändock veta
fin hjelp. Gnds Andes nådiga närvarelfe fkal
afidock underhälla honom i della fvårigheter:
hans tro Ikal ändock vara ftark nog, at trånga fig fram genom moinen; och hans hopp at
årer få fe Jolena /Kina Ikal tii trotts för alla defle
rrlngmal, dock komina honom at med loflägandebekänna: Herre Du leder mig eftcr dit rad,
och uptager mig på ändalyktone med aro.
medgångea

:

,

9* §•
Men hvad del har vai den ogudaktige af
deffe fördelar; hvad kan hän vänta af den Allsmägrige, hvars bud haa ofverträdt? hvad kan
hän trofta fig med, då hans lycka briller ? Ack!
de ogudaktige halva ingen frid. De aro et
ffmmande h »f: en vllfcfarande hjord fom jn
långre jn mer kallat fig i villan, man at kan,

lin torlvarare, utan af veta vända tilbaka
til honom. De hafva intet hopp, Deras Gud
B a
är
na
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Sr «ti deras otyglade begar och de ting, hvarigenom begåren varda mattade. Lat dä lyckan
Vanda fig; lät deras förnojelfe rryta lät deras
välmåga förbytas i armod hvnd hopp, bvad
kraft hafva de då at med et orordt finne konna emottaga deffa fkickelfer ? O! vi behofve icke fråga; erfarenheten talar til vår
forlkråckelfe. De beklaga fig icke öfver en
tirnclig forluft, uran de jåmra fig, lålom vore
hela deras faligbet forlorad. De forja icke
nagon del af detta iifvets formaner; men de
iorja at deras Gud få plorsiigen från dem viket, och med denfamma ali deras bjelp, troft
och glSdje. Och hvad hlnder vai, om med
det famma deras famveten upvakna och med
forebråelfer genomftinga deras hjertan ? Hvad
tilflygt for dem, då det borjar dundra från
sinai, dä de med mera opna ogon lära fe.
det deras lefnad år et faramanhang afidel ogerningar, af idel foremål for den rättfärdigas
vrede! Hvilken förfkråckclfe då grafven opnar
fig for dem, då det heter; gär redo , och de
hvarken kanna eller konna tilforfe fig någoc
godt af den obeveklige domaren ?O! min
Chriften, folg denna anledning, och betånk
det tilftand, i hvilket den männifka Sr, fom
öfvergifvit gudaktighetens väg. Deras ljus fkal
dem en gång fråntaget Varda ; men den fromme fital ljus upgå, om hän Sn vandrade ien
mork dal, (hai hän icke frukta j ty Herren åc
med honom. Til flöd for den fvaga dygden,
Ikal Herren altid vara fnar at hjelpa dem, fom
,

:

ho-
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honom tilbedja; De (kola icke frukta fig; ty
Herren år med de Gudfruktigas flägte.

HÖGMÅSSAN,

Hnre,

du åji min Gud dig prijar jag; med
orden
deffe
ytrrar Propheten 'Elaias fin undergifvcnhet under den Hogfte Gudens ftyrclfc
och regering, och fin innerliga ofvertygelle,
at, i hvad tilMnd fom hålft, i hvad omvåxmedling fom hålft af lycka och olycka
gang och motgång, der behsgar honom at Miia et land, et folk, en mauni Ikä, Herrans råd
likafullr aro råtte och lanne, och vittna om
hans vålendes åra och eviga MajeMt. Propheten hade nyligen afkunnat for Jnda folket en
dom fom den hogfte Rattfardigheten öfver
detfamma heilutat. Detta folket, fom kunde
beromma fig af den vigtiga aran, af vara
Guds egendoms folk, fom i lå många fall hade
ront den maft utmarkta omlorg och godhet
af fin Gud, at de til andre folkllags trots
kunnat bekanna; SaUgt dr det folk hvars Gud
Herren dr ; detta folket Ikulle nu på en tid
linna dcras Gud vara viken ifran dem: de
Ikulle i lina trångmål ropa om hjelp, men
varda ohorde; deras vålftånd Ikulle ombytas i
elånde; deras arm, fom värit våldig dfver lienderne, Ikulle nu blifya Ivag och af deffe varda
ofvervunnen: deras land, lom annars värit lylande af harlighet, Ikulle nu vila idel ödeläg,

,

,

,

gelle, och den glädje, lom vid deras vinbergB 3
ning

22

ning borde ifrln alla orter yttras, fkulle du
forbytas til forg och luckar, då deremot fienderne, under ITt fortgående hårjande, Ikulle
uphåfva deras roll til frogd och loffånger.
Della tidningar frambår nu Propheten; Hän
fager forut det ftraff, Ibm eftertryckeligen
fkulle trycka Guds eget löftes land och hän»
målning deraf bevifar, det fpådomen icke värit uran kånfla af omhec och medlidande hos
honom fjelf: men detta oaktadt, kanner icke
hans finne nlgon bojelle til knorr och klagomål; uran i älynen ai deffe beklagansvirde
händeller, ler hän tillika Guds-Majellats når,

varelle; hän upråcker idel godhet och vishet i
ftraffet: hän råttflrdigär Herrans heilut, erkanner undergifvit des vålgorande affigter; Hän
berommer med fortrollan den agande handen
och llger: Herre, du djl min Gud, dig prifar
jag. Efaite 51: 1.
VilTerligen år det, Chriftl. Åhorare, hvarje mannilkäs ovågerliga Ikyldigher, at i hvarje handelle, fom ager någon inflytelle på vår
varelfe, vlrt belland och vai, la myeket mojeligt
ar, loka igenkanna den hogftes finger, och at
derifrån taga Ikll til tackfamhet emot honofn,
til lydnad och undergifvenhet under Hans vålbehag. Vi bore icke blott beromma den van,
löin bevifar välgerningar, emedan hän inom dg
kinner hvad mänlkligheten af honom kräfverj
men vi are Ifven Ikyldige, at tackfamt anle
de forfattningar af verldflig Öfverhet, fom tyo
kas infkranka några jjeqvämligheter for ofs.

men
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men af andre vigtigare och af ofs okande (kai,
aro vidtagne i närmare afteende pa Samhallets
vål. Åfvenlå bore vi (kicka ofs emot (len alidrahogfte Öfverherren, fom med den oinfkrånktalle rätt forer Spiran ofver alla verldar, och
med den outgrundeligafte vishet inrattar fin regering och fiyreile. Vi bore icke blott prifa
Honom, dl Hän uplyfer fit Anfigte i nide ofver o(s och utdelar vålgerningar, (om hafva en
fnart mlrkelig verkan på vår fållhet; utan vi
bore afven da lofva Hans namn, nlr Hän tyckes forgåta fin godhet, och veta, at Hans råd
aro for hoge, for djupt tackte af Vishet, for
at altid kuuna fattas af vara infkränkta begrep.
Det ar ingen llnk nti den oandeliga verldskedjan, dår Guds Majeflat icke framlyfer: det år
ingen håndelfe, fom icke vitnar, at Herren ar
jlor i råd och mägtig i gdrning, om vi endafl:
med vår upmlrkfamhet kunde folja den (ämmä i alla des mångfaldiga verkningar;
och i

hvad omftandigheter (om hllft, (om kunna
vara for ofs beftämde
lårer dock Herren icke fin godhet allena (konjas, utan at derjemte framftälla fin vishet, och med den låter Hän
tillika fina ofriga fullkomligheter framlyfa, for
at varda prilad och arad af månnilkor.
Huru latt vore det derfore icke, at med
et jåmnt finne kunna bära lyckan, och at med
hopp och tolamod fordraga motgången, dåreft
mannilkor med full åfvertygelfe klnde detta,
och oftare forde fina tankar derpå ? Men hu(kullc ock icke då vår Gud vara
ru
ibland
B 4
,
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ibland ofs kånd, i kunfkapen blifva vordad, i
vordnaden ålfkad, och i kärleken lofvad och
prifad ? Vifferligen Ikulie vara mannar da ofrare opnas til Hans namns och åras kungorande, och vara lappar Hculie dl mera fyllolättas
med der årefulla goromliet, at föra Herranom
pris och tackiageile, an at blotta vårt forderf
och anklaga vara hjerran,
Och hvarfore
hander likval detta ? Tilafventyrs kanne vi
icke vår Gud ; och hvarfore är hän ofs okånd?
Vi fom äre Chriltne, lom hafve honom teknad i uppenbarelfen, och vandre i Hans ijufes
fken ? Tiiåfventyrs vårde vi ols icke, at Anna honom dar Hän liter fig belkådas; vi vandre med rilflutna ågon, och le icke, at Herrans harlighcr bor nar ols- och i våit morker torgåte vi at tilbedja den Hogfte, at vorda var Fader och Herre, at tacka och loffjunga vår valgorare och lalighets Gud.
Later
ols derfore i dag påmmna ols hvad vi aro
Honom (kyldige. I dag, da vara tempel åter
aro opnade til hans ara, låcer ofs då alle med
enhallige roller och med uplyfta hierrän liiga:
vil fårtälja ali min Guds pris uti dottre
ne Zions portar Pialm. 9: 15.
«

}
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Foref tällning.

Et vårdigt Guds namns pris.
1. §•

De uplåfte

ord, fom gifvit anledning ti! denm vår Eetraktclfe, aro et ftycke af den Gudoraliga vifa, Tom Moles inför hela Ifraels
Menighet talade, då hän var nara at lämna fit
Förellåndarelkap for Guds Folk, och på Nebo
berg Auta fin årefulla vandring i verlden. Mofes hade nu fått befallning, at i fit ftällc utfe

en Joina til Anforare för Ifraels barn, hvilken Ikulle fora dem in i det land, fom af
Herran blifvit dem utlofvadt til egendom. Sjelf
Jkulle Mofes icke mer ån med ognafiktet fl
glädja fig åt den harlighet och lyckfalighet,
lom dår Ikulle falla i deras befittning. Uroin
Guds egen tilfågelle kande hän ock inom fig
icke olåkre forebud, at hän icke fkulle komina fram ora
Jordan. Hans höga ålder, fom

medforde en mårkeligare trötthet, låmnade houorn icke utan anledning, at la Uuta.
Men ehusu hans ben nu mera knapt formådde fora honom ut eller in, ehuru hans tyngd
fatte honom utur Hand, at kunna fortfara i fit
ftora varf, at anfora Guds eget Folk: la unhorer hän icke ånnu, at med fin tunga och
foreftållningar vara deras ledlagare. Hän foriamlar hela Menigheten, framftäller å nyo, på
nu

Guds egen befallning, alla de bud och erinnnB 5
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ringar i fammandrag, fom hän forr gifvit dem;
forkunnar med en Prophetiflc anda få vai det
goda och elaka upforande, hvilket de efter
hans död fkulle iakttaga, fom de öden de derfore hade at vånta: Hän fer idel omvåxlingar
af dygder och lafier, af lydnad och genfiråfvighet, af en rltt den (anna Gudens dyrkan
och affall til otto och afguderi: hän ler Joften och hotelfer, godhet och ftränghet,
nld
och ftruff omvåxla hvarannan ; och da hän nu
ar i begrep at halla alt detta for deras ogon
och efterfinnande, framforer hän i deras åhoro denna fin Vifa
fom fkulle blifva dem en
beftandig minnes-läxa, och vånder fig med den
lamma ftrax i borjan til fin Herre och Gud,
for at hogtideligen erkanna och tacka for des
mångfaldiga och ftora vålgarningar och med
det lamma, at gora honom i Menighetens begrep rätteligen känd ifrån andra falfka Gudar, på det äfven de fkulle veta vorda och
prila honom: Hän kallar då i fin nit, himmel
och jord til fina Åhdrare och vienen tilcalar
dem under onfkan at i fit tai vinna få rik
vålfignelle, fom et drypande regn utgjuter, och
fåger: Hörer i himlar
ty jag vil pri,

,

,

,

,
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nänni.
2. §.

I deffa ord, Chriftelige Ahorare! hafve
fåkert monfter, hvarefter vi bore noga
rätta ols dl vi vilje vårdigt uphoja den hog~
fte Gudens namn 3 och vara forviffade 3 at med
vi

et

,

vart
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vårt pris vara Honom behagelige, Vi fkole I
f jäi och hjerta erkänm Honom fåfom alkua vår
tilbedjans värde Gud, vi fkole kanna Honom Jadan forn Hän i aito jina fullkomligheter låtit fig
vi fkole med lydnad, tackfamket och forJintia
trojian högnkta och vörda Honom famr med
vårt hela våfende utbreda och berömrna Hans Majejldt. Der var icke endaft af Mofe och Hracls barn, fom Herren ville vara kdnd la loni den
och hvilken fåledes allena borde
tnde Guden
men
det år äfven af ofs, fom hän
dran;
hafva
fordrar
det
och kråfver. I det ord dar Haa
blifvit ofs uppenbar, fåger Hän hogt: jfag dr
Herren eder Gud en Gud ofver alla Gudar ;
fjfag allena året, och, ingen Gud dr förutan
mig; i Naturen fåger hau mera fakta än hogt,
til et lyfnande ora; Jag Sr det Urfprungliga
Våfende, af hvilket alt ting fatt varelfe, lif,
och beftånd et våfende, fom Sr fkildt ifrån
verlden, fom år högre än ali ting, fullkomligare ån ali ting, och fom i fina fullkomligheter år obegripeligare än ali ting.
Detra våfende fkole vi icke allenafl genom några flutfatfer tvungne, eller af uppenbarelfen uplyfte,
blindt antaga och med kallfinnighet erkånna
fåfom Gud, uran vi fkole med kunfkapen forena en verkfam kånfla, en lefvande dfvertygelle, fom aldrig Jåmnar vårt minne utom
hogkomften af Honom och det oåndeliga fö*
retråde, fom fkiljer Honom ifrån ofs.
/
ordet Gud ligga fä många vigtiga (anninsj-ar,
at det måfte kännas i det mojeligen klaratte
bc,

,

,

,

,

,

:

28

blifva ofs nog tydlige och gagnelige.__ Huru vilje vi erkanna

hegrep, d-arefl: defle

(kola

Honom (aloin vår Öfverlte regerare och Hcrre, aran at tro Honom vara vår fjelfjidndige

,

evige Skapare ? hura erkanna Hans oinlkrånkta befallnings- ratt, utan at medgifva det Hän
Sr Herrent huru gilla Hans vilja och bud,
min at kanna Hans allvishet ? huru lyda Honom, utan at vcta det Hän dr helig och god?
huru frukta Honom, utan at vara ofvertygad o m Hans rdttfdrdighet och allmagt? huru
inrårta vara tankar efter Hans fordringar, utan at pimuina ofs
det Hän år allvetande och
hjcrtans Ranfakare? Säledes finne vi vai fnart
nog, huru vigtigt det år för ofs, at kanna det
Våfende, hvilket vi namne Gud, och man fkuk
le tycka, at med forfta kunnikapen vore begrepet om Hononi aldeles, fullkomligt och tilMen huru olike aro icke den Gudräckligt.
fruktigas och ogudaktigas tankar om Gud ? Den
fenare vet vai ofta alt hvad den forre kannerj
ja, ofta vet hän långt mera om fin Gud, och
Jean fke, få mycket möjeligen vetas kan j men
hurudan år hans kunlkap? En dod kunfkap,
inhåmtad och fokt icke for dens fkull, hvars
yafende den forklarar, utan af andra affikter,
at antingen veta fä mycket fom andre, och
prifas för fin infikt, eller at kuona granfka andras tankar och omdomen ftundom ook ac
ined inkaft mota dem, fom faija fin vordnads kånfla för Gud Sfven där, de icke kuuna få nogagifva bindande fkål til fin ofvertygelfe. Det år ingen
,

,

tvif-
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månge på detta fatr kanna Gad
tvifvd,
i
ehuru dc verket icke vifa annat, an at de ickc kanna någonGud, Vore okunmghet allenafkaJcc ti! det ringa antal fromma mannifkor, loru
beklägeligen öfver a!t finnes: la Itode det ju
incd undervifning at afhjdpas; men man 11rer öfver alt, på alla orter befictas kunlkaper
och med dem åfven kånnedomen af Gud, och
vi kunne i vår tid trctla med alla forra tider
om Itäne och klarare infikter i alla åmnen j
men då vi jemföre Gudalårans verkningar til
hjertats och lefvernets förbattring, kunne vi
icke Itållas i jamförclle med dem»
at

$

3- §•
Och hvad kan vai vara orlaken hartil?
Viflerligen ingen annan, In at vi fyflofårte
vårt forflånd och forfknings-kraft med blotta
underlokningar och betraktelfer, uran at a£
infikterne vilja hlmta bevekelfe grunder for
vårc hjerta. Age vi ingen kunlkap, få kunne vi vai icke hafva hvarken många utvagar
eller bevekande Ikä!, at erhålla och lifka det,
-

#

hvartil kunlkapen egentdigen vore tjenandeforvarfvad kunfkap, utom tillampning
och luft, at begagna fig daraf, kan ock i verket icke
hafva långt foretrade framför en ren okunnighet ; ty for de fordelar, fom darmed kunna
vinnas, bora vara infikter befordras och ökas;
då defle icke aro foremålet for vara underfokningar, loke vi ju icke annat, an at forvarfva ols medel, fom aldrig komina at b>umen <*n

kas.

t3o ) &
05kas, och lom utom fin affikt icke medföra nägoc gagn? Saledes, at kanna Gud, utan at låta kunlkapen om Honom verka pl vårt hjerta, det år icke blott at icke kanna Honom,
utan det år, at i fjelfva verket forneka hvad
man vct, at forneka Gud Ijelf.
Aldrig kan
rnan veta, at det år en Gud til, aldrig kånna
hvad Hän år, utan at nllika veta hvad Hän
fordrar, och huru mycket Hän fordrar af ofs.
Nu kånner du Honom, lom dig Ikapat, och
med detlamma fåger dit lamvete dig, det du
bor gora eller Jåta nlgot for Hans Ikuld; men
du år nojd med blotta kunlkapen om Honom
och dina plikter, och forgåter at upfylla deffe;
huru kånner du Honom då? hvartil gagnar
dig din kunlkap ? Jo, du vet at en Gud är,
du kånner at Hän Jkal dyrkas, men forgåter
at en Gud icke kan låta fin åra förhålks eller
med fidvordnad fördunklas, och med dit vett bereder du dig fjelf ftraff och håmnd. Du kånner
Gud, men icke för Hans Ikuld, utan af nyfikcnhet eller vettgirighet; och vet icke, at
Han år högft ibland alla de ämnen, lom kunna kormua under din forfkning, och fom läledes allena borde vara hufvudmålet for alla
dina tankar och begaV. Du kånner Gud, men
vil icke (oretaga något för Hans Ikuld, utan
för din egsn, din ro och nyttas Ikuld: och
forglomer at det är du Ijelf, lom år dm Gud,
och icke Herren,
Huru angelåger år det
dcrföre icke, tj allenalt at veta en Gud vara
til, utan at rått kånna Honom? Kånne vi Honorn

(
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låre vi icke blott

at dyrka Hovårt
lefverne
utan
nom och råtteiigen inråtta
vi lofve och prife Honom äfven juft dårmed,
Du ler
at vår kunfknp är rart och verklam.
och
huGudfruktig
frlgar
månnilka,
har en
om
Gud
Ir
ili hän med fin kunfkap
fin Herre til pris och beromelfe; underfbk hans hjerDu ler honom lorgta, och du Ikal få Ivar.
noin

r 'tr, l'å

,

fåiligc undervila fig om Guds vllende, fbrdringar och vilja och hän Ivarar at hän gor
det derfore, at hän vil kanna den Herren, loin
ar ofver alla Herrar, och de plikter lom åligDu ler honom outga ols för Hans fkuld,
trottelig uti fin undervifning och vördnads betygelle, och hän llcal liiga dig, at hän har for
fit betraktande en odndelig Gud fom aldrig
kan nog åtånkas och fattas, och lom är hogre, an at Hän med en mannilkas dyrkan kan
varda nog hedrad. Du fer honom ändteligen
ånnu veta mindre Sn du I'jelf, och hän iär
dig, at det icke år myckenheten af latfer, lom
utgor den Skta klnnedomen af Gud, utan den
dfvertygelfe, den lifliga kraft lom med begrePå detta fått varda Dapet år forenadt.
vid# ord belannade, då hän läger: De Jom ef~
ter Herran fräga 3 Jkola prifa houom Pf. 22>
17. I Ijelfva verkot år der ock lå. Maa
ärar Honom i forfta kunlkapen, då man llter
den leda lig til vidare inlikter"; man prifar honom med hvarje ny infikt, nar man Jäter dea
då erhållna ofvertygellen fora fig til en annan,
«ch få vidare; och med hvarje Iteg, lom kun,

,

.
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ikapen och ofvertygelien förhojas, forhojes ock
dens ara fom i kunikapen lokes ; ty han var forfta
Imnet rii underfokningen; genora den tamma
blef han et ännu vigtigare, foriknings m?,h och
dcrefter fteg hans aktning och anieende ju langre
alt högre* och hvad vil det annat iäga, In at
han blefkand låiom Gud,hogaktad illoin hogft
och vordnadsvårdaft, ochålikad låiom det enda,
oforgåmeliga goda ? Och hvad år åter detta
annat, an at prifa och Ira Hans namn? Eiler
kunne vi på nlgot annat iatt beromma och lofva Honom., utan at vara ikyldige til den forebrielie, Han ijelf gor fic folk; de kama mig

iche.
4- §•

Priie vi Gud, dl vi nyttje Uppenbare!fens och Naturens ljus il mycket hos ois ftår, at
lära kanna Honom iäiom Gud, och af defs
Vafeodes fullkotriligheter, Hans
pei, håmte grunden ril vara vidare underidkningar, få uphöje vi ock hans heiiga namnannu mer
da vi löke Honom där, hvareft Hans egenIkaper likaiom hgga ois raera uppenbare, och
fbrkate framlyfa. Vi Ige icke nog formogenher at kunpa kanin de ting, ioni gå utom vara finnem bruk och deras birråde vid begrepcns b.idande och granikande efrer fårertiålcn.
V nn e kroppaa, fkilje d m och kunne inart
b ,gi ois ttl kuiilkap om deras beikaffenhet;
i>. a den hemlig:’ krait. tom iigger i dem gomd
ech lom icke utom iin kropp iater iig rona,
åc
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Sr och bllr ofs altid fvårare at fatta. Åfvenfa
mafte vi altid äga inlkränkte begrep om Gud,
emedan vi icke annat om Honom kunne hieta, In det loin är (kildt vid vara finliga foreftällningar. Uppenb.irellcn forelläller Honom f£
Ibm et Väfende, hvilket är hogre In air, och lom
befitter olndeliga fullkomligheter: utur Naturens ljus kunne vi hlmta Tamma foreftalining,
utan något knappaehuru icke lika

re och tilkka något oredigare och morkare
men bägge lärorne Iro ofs dock for hoge, for
Ivåre at nog kiart begripa. I alla fall blir det
ock vifst, at vi i verlden endaft få fe endeh
och fåfom genom et mårkt glas 3 under det vi
vänte en klarare, en herligare dag ; men icke
defs mindre ligger dock {kuiden därtil, nti vår
finliga fattnings krafr. Låtom ols le på Judarne, lom hade både fkrifne och mundtelige
-

undcrrärtelfer om fin Skapare; men huru bojde och loare voro de icke at efterapa Hedningnrnes forefrlllningar och fltt at kanna at
dyrka fin Gud ? Och defle, hvad bevila de annat
an at vlrt forffånd vil folja den anledning, lom väre finnen lämna, da det vil gora
fig begrepp om laker, hvilka icke falla under deras krets, eller med deras biträde ftl at
in ha mra ?
Den hogfte har ock dlrfore fjelf
velat komma vår Ivaghet härutinnan til hjelp*
dl Hän icke blott litit fig kinnas af blotta undervisningar och tekningar, utan at tillika vilja vifa fig p| et lltt, lom mera lampar lig til
der finliga hos ofs. Det är i veridens dananHm, t\ Vs/, Vili. St- u
G
«le,
>

,
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de, och icke dår endaft, uran i fynnerhet i
deis ftyrande och vidin agt hållande, ioni vi med
mera Ijäs kunne finna han.s eviga mngt och
Guddom enlr vi forvåfvat ois de begrcpp, fom
nppenbarelfen nm honom lämnar. Begripe vi
icke utur den Hei. Skrift, huru Hän år Alsniägfig, evig, alvis,. fqlkomlig, god, helig och
råttfårdig; lå åge vi dock til var öfvertygelfes
kraftigäte llyrka, bevis dårtil af vår upmårkfamher på verlden. Vi fe iå raycken konft i dels
iammaniltming, ia mycken ordning i få myckea
fkenbar oordning la mycken omvåxling och tilkka
et 0 varaktigc beiland, och vår öfvertygelfe om
Guds evigher, Allmagt och vishet vinner en ry
ftyrka i vårt åikadande, Vi ie alt ting vara forfedc
med deis nodiga beftlnds delar, af hvilka ingen
vaiantelig iaknas; vi ie affikrer alleftådes i alla,
afven de ois forekomne onodiga delar, och vi
fkåde med ogoncn Guds fullkomlighet. Vi ie
ifrån
et fortglende beroende imellän ali ting
til
den
huru
det
ena
andra,
den ena varellen
måfte
til
det
anrjena
ar afpaffadt och likiom
underhållande;
ijelfva
ois
vara
begåfvi ie
dras
vade med fprmögenheter, iom iiiknas hos djuren, och iom aro onyttige för en blotr forgänglig kropg; och vi uptlcke jemte fullkomgodhet hos vår hogila Uplighecen en
hQfsman.
,

,
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Och hvad år det, fom vi icke finne til
«plysning af Guds fullkomlighecer då vi fafte
}

.

vårt

(

35

)

«®-

fkapelfen och
defs uppehållande ? viflerligen mäfte vi med
aila hclige bekånna: Stor och underUg aro din
Verk Herre, Gud ahmdgtig\ Upp. B. 15, 3.
Vi behofve endaft fe på den verld, fom inneflutes inom ofs fjelfve, for at konna utvidga
vara begrep om den hogfte Guden. Alla hans
fullkömligherer vifa fig hos ofs, uti et efter
deras art beflåmdt forhåliande. Hvilken ftorhet hos honom flfom Skapare, framlyfer icke
tuur vår kroppa byggnad ? hvilken Guddom
lynes icke nti vår uppehällelfe och vårt lif?
lä mlng.e tulende månnifkor vånta alle och få
alle af Honom fit uppehalle.
Underkaftade
fa mycken braklighet och få många farligheter,
V*rt oga och upmårkfambet på

ega de likväl alle beftånd, och gömas undan faOch (e vi på Hans Regering öfver ofs
fålom hans Nådes barn, huru flor måtre icke
Gud då blifva i vara ogon ? Hunt har hän icke likfom opnat fin Herrlighet for ols uti alla
fina Anffalter, at gora ofs delaktige af fin fållhet? Vi le daruti Hans Majeftlt fa klartjat
Ijelfva Upperbarelfens ord icke fkulle kunna
foreffälla ofs Honom få hog och oåndelig i
alt, om Hän icke gifvir ofs den våg at låra
kanna fig, fom vi mi hafve. Hän år helig rdttfdrdig, god vh och fnitnfdrdig, och hvareft lyfa deffe egenfkaper fulikomligare, än 1 låran om
forfoningen i Chriflo Jefu? Verlden ar forderfvad genom fyndcr och ofvertrådelfer; Guds helighet år mifskånd genom fynden rårtfårdigheten måfte uckråfva belighetens ratt; GodheC3
ten
rao.

,

,

:
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vil tilfylleftgora dem, och hjclpa ofvertrS&

ten

(

daren undan il ra Het: vishercn uprånker medci
och fanlårdigheten lläiier hans heilut i verket;
lag mig Min Chrift. hvareft framlyla deffc Guds
egenlkaper lä klart loni hår? af hvad annat
kan du kanna Guds mifshag til det onda, la
llort lom Ivar, då ingen annan an en Gud kan
Hilla det? af hvad hans rättflrdighet flrångare,
då enda Sonen icke undgår Itraffct? af hvad
hans Godhet oandeligare, an då Ijelfva Guddoinen antager maglklig natur, för at llledes i dit
ftälle lida det du ej formadde, på det du Ikulle frias ifrån håmden? &c. &c, Forgåt darfore icke min Chrillen, at foija Herrans egenlkaper, for at utvidga dina tankar, din kunlkap
o m Honom, då du en gång fått kanna och erkånnt Honom lafom Gud, Du måfle håpna
ofver Hans ftorhet vid de forlle begrepp fom
bihringas dig af Uppenbarellers ord; men din
forundran Ikä! blifva ånnu Horre, då du uti dig
Ijelf och de ting lom omgifva dig, fer huru
Hans egenlkaper tilraga uti en fortgående glans.
Du ftadnar vid forlla kunlkapen om Hans namn,
och vil veta hvad Hän ar, då du annu ler
Honom cndalt i et morker; Du fer Honom
vid et klarare, ljus, och finner idel fdrunderligheterj du finner Honom hog och vård at
knånas redan i det forunderliga och onlkar
at kunna belkada Honom ljulare ; du ler Honom anteligen i det ljus, där Hän i verk och
gårnigar uppenbarat lina egenlkaper, och du
ler i det foränderliga et Majeftåt och en Herr,

lig-
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fom aldrig kan nog faitas och belkådas: du fer et ljus fom år ftarkare ån at dit
dga kan ernoctaga det: med et ord, du fer
hvem Gud är, men vet icke hvad Hän år, rydin ofvertygelfe kånner mer, ån hvad du med
hela din fattnings kraft kan omfatta. Detta
ar i fjelfva verket at prifa Herrans namn: det
ir hogden af alla vira lofflnger och bekånnelfer ora Honom. Hän vil få vara kånd, fom Hän
utbredt fin Ira i fin Guddoms befkådelle j och
kunne vi då vardigare prifa Honora, ån dl i folje den anledning Hän fjelf gifvit ofs? då vi fteg
från fteg upftige til ljus och kunfkap ora Hans
egenlkaper, och då vi uti vårt infkrlnkta valende, likafora båre Hans åra och Majeftåt?v
lighet,

6. §.
Denna kunfkap ora Gud och Hans fullkomligheter kan aldrig fokas och vinnas, utan at vårt
hjerta tillika med hvarje ny infikt kinner nya
intryck på fig, at i fin kånnedom gå In långre, och utan at i kunfkapen intagas af vordnad,
hogaktning och taclfarnhet. Det år icke möjeligt at på detta fått kanna fin Gud, utan at hogakta och vörda Hans olndeligen hoga- oeh ftor»
vafende- och det år icke mera mojeligt, at
med lefvande ofvertygelfe ruma, at Hän gjdrt

fina fullkomligheter for ofs uppenbare, utan
at dårjemte fe den lycka dengenom tiikomraic
och derfore vifa ofs tackiamme emot Honom, famt gerna vilja prifa och fortllja Hans
åra
I alla fkickelfer igenkånne vi Hongin
€
dl
3
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då lålom Gud. Vi le uri Hans vilja heligbef,
vishet och godher, och finne ols icke alknalt
forbundne at fulja den ia mm a, utan ock a e
lofva och betoni ma hånre, Vj uptacke i alla
handelier affikter, fom leda til vart väl, och
vi unciergifve ols gerna hans nådiga hand, Vi
finne ols uti air bero af Honom och fortroIte på Hans godher, Vi hvile under Hans be*
ihärni, och aro tryggej ty Hän Sr en klippa,
Vi undfå af Homma det odei fom hän behagat tule for ols och aro nojde ty det Hän
gör, är rätti Vi emottage lyckan med tack-.
iamhet och uran at högmodas; ty Gudi tiU
ttommr alkna dran. Vi fordrage morgingen
med tålfamhet; ty Hän år utan ah argt, Vi
vSnte och hoppas at efter hornien Iter få le
Hans anlikre i nide, ry Hän är trofqfl, Vi
hogakte Hans buci; vi Slfke uti dem dygden,
och vilje undfly lahen ty Hän Sr rdttvis och
V-edergäller dem bagge. I alla tilftand i alla belSgenheter, fom vi kunne varda ftalde, ålido,
otte vi icke at Siika Honom; ry Hän Sr god
och from
Hän omfattar ols med en outgrundelig kårlek; Hän tildelar ols det goda men
afbojcr det onda.
Et hjerta, lom på derta
iått är belkaffadt, fom på detta latt anler Gud,
Tich beter lig emot Honom, är juft det vardiga pris-och lof nffer, fom behagar Honom
bäft. Men den känfla, lom redan bragt det
få nåra Gud månn den kan blntt hyfas och
där vara liklqm ftångd, utan at vilja bryta ut
«eh yttras i ord 3 åtbörder och i hela manniflean»
•

;

.

;

,

:
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fkans upforande. Viflerligen ingalunda. Medvetenheien af en jordifk lycka, af nkedora
Ira och anleende, medfora roreller pa vara finruen, fom vi!a fig i utvertes tecken: och minne ifven icke då Itankan af Gud mafte gora det
tamma? En männifka fom känner Gud, och
lifligc infer Hans fullkomligheter, fkal den kunuran at forkunna Hans
na vara llum dervid
namn? Den fom innerligen kinner, at alt hvad
den hogfte gor ir godt, ja oändelige valgirningar; fkulle den kulina tiga och icke tacka
&c- Och huru kan
Honom med hög röft ?
icke en fadan minnifka med hela fir upforande, vara fin Gud ril pris och forkunna Hans
ara ? med en Gudfruktig vandel, vifar hon det
intryck Guds Majeftar gjort på hennes hjerta:
och den ogudaktige måfie blygas ofver fin oaktfamhet emot Gud, Med fin kunfkap om
Guds vilja, kan hon lira den okunnige, och
gora fin Gud ftor i hans ogon. Med fit tåiamod, fin fortroftan och gfädje i motgången,
kon ratta den knorrande, trofta den bedrofvade och figna den forgne, Med fin vilvilja
kan hon undlåtta den olycklige, och komma
Defie aro
honora at igenkinna Guds finger &c.
de vigar, på hvilka en minnifka kan herabåra fin Gud och Herre et vardigt lof, berom och rackflgeHe. Hon (kai kanna Honom
fåfom fin Ofverfte Herre och Befalhafvate, Hon
fkal af hogaktning liira inie Hans fullkomligheter och antaga dem där, Hän låter dem lyfa: Hon fkal låta Hans egenfkaper aldeles iniaC 4 '
,

,
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raga fit hjerta, at det må iipfylias af vordnad,
undergifvenhet, tacklamhet och lait, at hyla
och ytrra ladana tånkel tt, lom ofverensftåmma
med Hans fullkomlighc:er och gora dem kande, hogiktade och beromde bland andre Hon
Ikal i hela ht upfdrande låmna a e denna erinran; Prifer med mig herran, Ph lm. 34, 39,
:

,:

Aftonfången.
1. §.

Ingängen.
Tu åft mitt befkårm

och fköld t jag

hoppas uppä Ditt ord.

I

della orden gifver Konung David tilkånna,
lå vai dl hvdken hans hopp och forrroftan var
ftäid och af hvilken hän väntade ali hjelp och
bc*kydd fom äfven den fafta och ofvikeliga
grund hvaruppå detta hans hopp var bygdt,
yieml. Guds egna ord och loften: Tu, fäger
hän til Gud Tu djl mitt &c. plalm. 119; v.
144. At i Gud åga fit beCkarm och fköld
är af ali ting det lyckligafte, det lornamfta i
verbien 3 åger en månnilka det, II behofver
hon ej frukta for något ondt 3 men år ra an i
miftning deraf, lå fokes forgafves någon lann
och varaktig trygghet, ro och fornojelfe. Det
ar derfore ingen ting lom Guds barn, alla
råtra Chriftna, hogre vårdera eller mera efterfträfva, an at i Gud fa äga deras hjelp, deras
forfvar och belkårm nti ali fara, dcn* ikold
,

,

,

,

un-
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under den dageliga ftriden emot de andeliga
fienderna. En Affiph frågar ej efter himmel
och jord, nar hän har Gud med fig; En David hvilar helt oforlkråkt med fic hopp pa
Herren under ali fin motgång och nod En
ar olvcrrygad,
Job lider med tålamod, då hän
vika
at Gud ej vil med fin Nad
ifrän honom.
mera
ville om
De kunna alrid vara lå mycket
lom
de
hafva
be/kärm,
Herrans hjelp och
vid.
egna
fig
Hans
ord och loften at trygga
en
ChriO! huru tröftefullt ar det icke for
ratt
ften, at få påminna fig, det Herren fjelf loivat 3 at aldrig ofvergifva dem, lom ratt frukta och tjena honom; at hän forfåkrat, at vara når fina barn i noden och hjelpa dem derotur; at Haa Ivurit vid fig Ijdf, at la lant
lom Hän lefver, glommer hän fina ållkelige
imet. Men lå vilst fom detta ar Guds Barns
fornämfta glådje åmne, få bedrofligt Ir det
ock, at fi månge fyndens trålar få formåret
tilågna fig denna lycklaligheten. Intet år ali—månnare, an at hora ifven deffe formena fig
iga i Gadi fir belklrm och fin hjelp, då de
likväl aldrig med något alfvare fråga derefter,
aldrig foka hans Nad, och foljakteligen ej eller kunna och båra hafva fit hopp pa Honom.
Det ligger derfore magt uppå at underloka,
om vi åre i den finnes forfattning, at vi med
vifshet kunna I'åga; Herren ar Väri hejkärm
och fköld, eller om vår fortroftan år fäftad vid
något annat. Nar varan de Hei. Aftonfångs Text
C 5
gtf,

;
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gifver tilrackelig anledning
ne &c. Fader Vår

at

tali i detta Ir»

:

Text. Plalm. 33

20;

21.

FSr eff äitiin g.
En månnifka, fom i Gudi åger fin
hjelp och fköld.
1:0 Hiivu Kn fädan bor vara, bejkaffad
2:o, Huru hän
får årfara at Gud är dejs
hjelp och Jköld.
J. Del.
En Menniflca, fom i Gudi fkal äga fin hjelp
,

,

,

och (koki, fär ingalunda vara bland deras antal, hvilkas hjertan aro delade emelian den fan.
na Gaden och verldens afgudar, ogonens begärelfe kotrlens begärelfe och et hogfärdigt
lefverne- hvilka hafva allenaft et fhjen til Gudaktigheten, men förfaka dels rätta krafr; hvilka urvärtes {talla fig fsfom Guds älllcare och
tilbedjare, ehuru de i fjäl och hjärta aro hans
fiender, hatare och ovänner; de där hafva cipanyrt fodde hjertan och aro i Ijelfva verket
code i fina fynder och öfvertradeller.
Hän
fär icke vara en fådan, fom blott nalkas Gud
med fin raunn och hedrar honom med fina
lapp.\r fa(t hjertat är långt ifrån Honom; fom
låger fig kanna Gud men nekar det med gär*
ringarna, (om berommer fig af kärleken til
Gud och
ehuru defs forhållande vifar,
at den är aldeles forkolnad derigenom at ondfkan
,

,

,
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fkan fätt ofverhand, Nej, emot ladane hae
Herren vifferl. Ipånnt fin boge, och lagt där
dodeliga lkott ud; af en hei annan befkaffenhet år den Mlnnilka fom i Gudi ager fin
hjelp och Ikold.
i:mo, Bor en fådan under Andnns nphjfcnde
md, rätt kama Gud, fåforn den enda och bdoch i följe der af fårlita och allem
fta frhjelparen
ojia på Hotiom. Da förft kan en Chriiten
for
med fuil ofvertygelfe laga med David: min
fjdl vdntar ejter Herran. Hon anler dä Gud,
Ufoni en genom Jefum forfont Fader, och der»
fore hvilar hon med fit hopp och fortroftan
uti Hans Faderliga fkjote, med den fafta 6fvertygelfen at Hän, enligt fin allmagt, vishet5

karlek och barmhertighet, fin oryggeliga tanfärdighet, meddelar hjelp och undlaitning.
At få forlita på Herren, år icke verldfiigen finnade mannilkors lotr. Den konften llres icke vid en vis Gimiliels foteer
icke af
kott och blod, icke ibland verldens forlande
buller, faft mindre på de vagar dår man tånker at loka en timeiig Ira och lycka. IngaJunda: Dec ar i Jeia Schola allena, fom den
,

Jares c-h vinnes
t

;

det är genom hans Andes

krafriga uplylhing, tom en fvag lyndare b!ir
i ftand latt, at anle Gud for fit Hogfta Goda, och at af Honom ailena vanta hjelp och
välfignelfe; Kort lagt, der ar icke månnilkans
eget värk, icke-en fordårfvad naturs foller,
«can en Andans faikt, fom icke kan aftadkomnus

C
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mas af någon naturlig kraft.

Så lange det medfodda fordärfvet år rådande i hjertar, få långe månnifkan år fladd i fit naturliga morker;
få lange forlitar hon fig, okunnig om något
hogre, dels pä fig fjelf, dels på andra utora
henne forekonimande ting, Okunnig, eller
åtminftone mindre upmärkCam på Guds ftora
egenfkaper och fullkomiigheter, fåller hon fin
fortroftan vid de fkapade tingen, och hviiar
med fit fortroende nu vid et nu vid et annat: ehuru hon vid hvart forlok far årfara,
at hon bygt på en oläker grund, (ora icke häller prof i nodens tid; men fedan nådens Ijus
upgått i fjälen fedan månnilkan af Guds ord,
lom år Andans ognaf.dva, blifvir uplyfi* och i
lamma uplylning fått fornimma, at alt hvad
hon forr litat uppå värit fahkt och bedrågligt;
och deremot nu borjar at anfe Gud, ia(o tn
fin Hulde och forfonte Fader, lamt med en
lefvande känncdom betrakta Hans oåndeliga
Vishet, Allmagt, Godher, Sannmg och Råtrfårdighet; huru hon utora Honora år och formår inter men i och af Honora formår alt
di, raen icke forr, kan hon rått förtrofta pä
Honora, hoppas och vånta alt gpdt af Honora,
och med Tålamod forbida Hans hjslp M Hen.
nes tungomål blir då detra, år Gud med mig
ho knn dä vara emot mig: dr Gud min Jkåld Jå
kan ingen Jhada mig
>

,

•
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o;do, Bår en Männifka fom i Gudi Jkat
dga fin hjelp och feöld genom dm helige Andas
vmuändande nud vara fdrd ifrån rndrkret til
Ijufet, och fr-ån fatans magt til Gud la at hon
kan med David i fanning flga; jag hoppaa på
Hans helga namu: det år hon anfer Honom
fåiom fit Högfta goda, vordar Honom lålom
fin Vålgorare, fruktar Honom fåiom fin uphofsman, uppehållare och beikyddare, alikat*
Honom och lyder Hans vilja, icke at blotr.
fruktan for ftraff och onåde, utan af tackfamhet for Hans oåndehga Nåd och Barmhertighet; af hog och luft ålikar Gud ofver alt,
och naftan fom lig fjelf; iå at kårleken til
Gud år hos hånue en rådande bojelfe, fom
drifver til dygd och det godas utofvande. Hon
bekänner icke allenaft med munnen, utan tror
i hjertat och med fina gärningar hevifar, at
hon anler Gud for fin enda Forbarmare, en
JMåktig, Vis, Sanfårdig och Barmhcrtig Fader,
fom år lå mäktig at Hän förmar hjelpa, få
Nådig och barmhertig at Hän vil hjelpa, lå
vis, at Hän i et ognabiick utfer medel, hvarigenom Hän kan hjelpa fä lanfårdig at Hän
aldrig ' ryggar fina lohen, .uran altid upfyllec
dem 5 alt lom Hans helighet och vishet det
tillåter. En fådan Chriften deltager aldrig uti
,

,

,

,

*

,

fyndares fäfångeliga nojen och Gudi mifshageliga glådje, hvarigenom den Helige i Ifrael
hän afhåller fig ifrån fådana fåll-

ikaper, hvareft dygden foiklcnas 4 famveret fåIMS
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och hjertat fmåningom drages från de renojen, fom i Guds och Jehl gemenfi-cap
årnjutas; uran hän har fin luft, fin glädje och
fornojelfe i Gud, och nf Hans ftora egenfkaper och fullkomligheter fig fornåmligaft frogtlar och förnåjer.
Lycklig den fjäl, fom i
Je(u Schola la lårt at foka hos Herren fin
hjelp: hon iaknar aldrig der, fom defs hjer*
ta onfkar; ty Gud vil aitid vara defs bcfkthm
och fkoiti. Och huru en Chriften det får årfara, Ikal vifas i iednare delen.
ras
na

2.

Det.

En

Chrijlen får ärfnrn at Herren cir des hjelp
och Jkold i;o Uti ali nod. ach bedrnfvelfe. Ofta nodgas en trogcn fjai for hjenans Sngeft
och oro {kuli, klaga mcd David Om. trqft dr
mig for ängfan Hermes iynder gå ofver defs
hufvudt.det ena fortviflans djupec brular har
et ann.it dlr: de andeliga fienderne uppfylla
hjertac med oro och fårfkråckelfe: famvetet
oroas och finner ingen frid, och hela vcrlden
formår ej lueta det beklåmda hjertat eller hjeipa det ur den andeliga noden j Och fi då är
Herren deis enda hjelp: det iir juft Hän, lotn
då allena formår uppfylla det oroliga hjertat med
andehg frdgd och hugfvalelie, famt gifva det
den friden, föm verlden icke gifva kani Lekamlig nod infinner fig ofra ; den ena vedar,

:

:

-

mådan råcker den andra handen, och mSnfhiig

hjelp
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hjelp Sr ej lälläri forlvag och krafclos: ingön
utväg til rådclning fynes mojelig: den ena
mannifkan nodgas (Vara den andra Hjelper icke
Hernn, Madan kuna vi då blifvcl huipun Herren lior i rad och magtig i gårning lorn formar alting forvandla, Hän loin har luft til
barmhSrtighet, och lor hvilken det Sr lika latc
at upphöja lom fdrnedra, fom lå Faderligen
ler tii alla fina Barns nod: hän Jacer dem dock
icke i fit elande forgås, otan facter det onda
et mål fore, hvarofver det icke gakan: Hän hörer kvad dg Gudfruktiga begärara och hjelper
dem. PC. 104: 19. Om hän ock nu ftundom
•tyckes droja, om den betryckte en tid mille
Herre huru Idttge vi! Du
fråga med David
då Jå platt forgäta mig, 13 f. 13: 2. f a Ivarar
Hän omfidcr jag har fom noga/l et Ögnablick
bortvåndt mit mfigte från dig, men med mycken
nåd och bormhertighet vi! jag åter omfatta dig
Frukra dig intet ty jag ar med dig, vik icke
af, ty jag år Din Gud, jag hjelpcr dig, jag
flyrker dig ock genom minä rattfårdighets
hogra hand: Ek 41 10. Hän Cat' omfider arfara, at Herrana hogra hand kan ali ting forvandla.
;

,

:

:

.

at Gud dr de/}
adl
emot Andeliga fom lehje!p och Jköld 2:0 fä
an}
ali. Verlden ondr månnihninliga flenders
Ikor, fom i verlden aro, ma forleda. hata och

En Chrifitn f&r drjara

.

,

forfolja: de må med lina Jifliga ftåmplinyar
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foka berofva en Gudälfkande fjäl alla jordifka fordelar: de ml loka hindra defs lugn
öch rolighet få mycket de kurina; de formå
dock icke berofva henne det fornämfta af alt,
den ojårnforliga fordelen at halva fin luft i
HsrrCinom-/ai förtröfla tippa hanoin, bcfaiia honom fin v|g och hoppas på honom: at Ilta
fig noja med Hans Näd, fom är mågtig i de
ivaga. Blifver Sjåien angripen af fin affagde
fienge Djefvulen, lom af begynncllen värit en
C

mandråpare, fom altid går omkring lom et rytande Lejon och löker hvem hän uppfluka
mä; mäfie hon ligga i ftrid emot fin inhamlka
fiende det onda och bedrägliga hjertat; Gud
aisvåldig ar andå mlgtigare än de alle, hän formär bctlcka ijälen med fin allmngts vingar,
hjelpa henne från fall och gora pä frefiellen
en onfhdig utgång. Hän allena formår frambära Defs rattfardighec fåfom et ljus, och defs
rltt iäfom en middag. David hade årfarit der,
derfore bekande hän med fdll vilshet, jiig Hagen och fofver ahtinges i frid Hcrren förjer
för mig. Vålfignad och iyckfalig då den raannilka, lom fortrofiar utaf hjertat på Herran hon
äger honom altid och allellådes nl fin hjelp och
fköld. Ser hon på det framfarna la blir hon
varle en mangd af bdvårligheter, vedermodor
,

:

och farot-

,

hvilka. Gud lå visligen afhulpit; fle*

re, ja outlägeliga fordelar, hvilka Hän tillkyndat, flat hon vid hvart fteg af det framfarna,
bar oria k at bekånna; Alt hdrtils bajver Hcrren

{
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hulpit mig. Betraktar hon dat nårvarandej,
hvad tporr at vishet och nåd blir hon da icke
varfe, åtven da, nlr Herran nekar det fom hon
åftundar och gijfver det, hon icke begarar ?
Hon kan vai ej alrid ftrax in (e Guds i ta mytfken djuphet tackta atfigter denned; men efteråt finner hon dock til lin troft och upmuntran tkal at vorda Hans godhet i fin tlyrelfe
och regering. Men Innu mera, nar det nårvarande jåmföres med det framfara, när hon
med upmårktamhet efterfinnar hvad Herren
med tina ilarn gjort hafver, hvad orlak får
da icke, at ätven for det tiikommande
anfortro fig åt Hans vita, mågtiga och Nådefulla ftyrelle och betkårm 3 at icke medet otidigt bekymmer
tynclig mitstrollan, oka
fina bordor, utan gora hvad Herren fordrar,
och för öfrigit låta honom lå gora med fig
lom honom tåckes, och trygga fig dervid at
Herren tjelf forlakrat; ffig (kai ledci dig med
min 6gon.

rtn

Mannitkor! Chriftne! våljen då nu, om
viljen
tjena Herran och hafva uti Honom
J
edei hjelp ochfkold e)lei- ej» Fåfangeliee verldstrålar! hvarföre öfvergifven Gud o~ch IStten
edert hopp och fortröflan påJ de tkapade tingen ? de konna ju inter hjelpa, Til eder egen
ikada töken i brunnar, tom imet vatten gif.
va! med egen olyeka tkolen i öfvertygas
eder dartkap, Fortfaren J, at Tl ovisligen ora
Horn. F. VahVUl, St.

1.
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ga med edcrt angelägnafte värf hår i tiden,
lå oinlkrånkt ofverlåta edert hjem åt verldea
och edra bojeller: lå b!ir utgången for edert
vai den, at J bygt edert hopp och fortroftan
pä en falik grund, lom fvigrar i nodens tid.
Men den deremor, fora i Gudi lokt fin hjelp
och Ikold, hän har trygghet, lugn och gläclje
i tiden, ouphoxdig lyckfalighet at viima i evigheten. Amen.

STOCKHOLM,
Jac. Nordström, 1785-

Tryckt ho* And.

Utkast

PREDIKNINGAR
ÖFVER

JFORSTA ST. EÖNEDAGENS TEXTER
1786.

Vo!. VIII. St.

å<

Med Kongi. Mnj:ts Allernådigfle Privilegio,

STOCKHOLM,

tJfi

ÅCADBMISKA

1786.

BoKHANDELN.-

Impri matu r.
Stockholms Stads Confiftoriutn
Den 7 Febr. 1786.
-

,r

Ad imndåtum.

E. M. LINDSTRÖMER.
V. Confift. v. Not.

I. STORA BÖNEDAGEN 1786»
Ottefången.
§■

i.

TJerrc!

Dina tanko.r aro fvåra djupe, Sa
(aordig blef David når Hari ville befkrifva djuphcten s£ den rikedom fom år både i
men hvarcft den
Guds vishet och
Konungfiiga Propherens förftå.nd icke langre
kunde fe den Hogtbefutnas Fuikomligherer
der fick Hans hjerta borja fmaka frukren af
den Akgodas egenikaper. Herrel Dina tanfcar aro jvåra djupe. Pialm. 92; 6.
>

S- 2.
För at gora fina hoga Fulkotnligheter
för Männiikor nagörlanda begripeliga, bar Gud
värit få nådig, at i Skriften bruka oni Sig lådane befkrifningar, fom aro lante ai' jordilka
och bland ofs vai kiinde ting. Säledes blifver
den kraft mi Guds vålende, genom hviiken
Hän föreftåiler Sig alla mojeliga ting tilkka
och på en glng nårvärande, kaliad Guds ForJlånd. De fonnogenheter vi fin n e hos vår
Sjål måfte i vår kurifkap om Gud, tjena til en
Horn. F. Voi Vili St. 3. .E a
bild
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bild och liknelfe af Hans oåndeliga fulkomlig.
heter- likvål få at yi rånle deffa vara begrep
ora der Hogfta Vjffendets egenfkaper, från ali
deo.iriikränkning, fom finnes hos ofs ljelfve,
och tillågge ali den fulkomiigher, fom vi f akne;
Vår Sjål bekommer den forlra enkla kunfkapen
genom de utvårtes Sinnens tilhjelp, och drager fedat> deraf almånna ihufarler. Sa forundransvård denne vår tankekraft an år., få' tydeligen rojer den likvål vår infkrånkta natur 3
emedan vi icke kunne forefMlla ofs många ting
på en gång, uran öndålt efter handen, icke
eller formå genomrrånga de få fäker vi kanne til deras inre vaiende urani de måfta måfte noja ofs med at fe deras yttre. Men for
Gud är alt ftåndigt nårvarande. Hans kunfkap beror icke af någon foreeåcnde eller efterfoljande tid. Hans forftånd kånner hvarken tilvåxt eller forminikning. Hos Honom
våcker icke den ena tanken den andra ; ty alt
ar for Andarnas Fader lika tydeligr i dag, fom
i går och få i alla evigher. Nej
alt minnifkoforftånd måfte forlora fig, når det bjuder
tii at befkrifva Guds forftånd och alla månnifkorankar ricka icke til at folja Guds tankar.—
Hvilken af qvinno fodd made icke, upfyld
at en helig vordnad for Guds Majeftåt, med
,

,

David inftimma; Herre! Dina tankar aro fvåra djitpe.
§• 3Ehuru fåledes det torfoket ar vida ofver
vara krafter, at vilja utranfaka Guds obegripeiiga domar hilft, Gud Sjelr gor ale dylikc

up-
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upfät ti! inter, då Hän

låger: mine tankar aro
icke edra tankar och edre vägar äro icke mine
vägar ; ntan få mycket Himmeten år högre dn
jorden, Ja åro ock mine vägar högre an edra
vägar och minä tankar ån edra tankar Ef. 55;
8» 9. Likväl bar Gud bade i Fornuftet och
Uppenbarelfen lä tydeligen förklarat fina tankat om ofs arme Syndare for denne och den
tilkommande tiden, at vi nodvandigt rnäHe
begripa dem, om vi eljeH der vele, och förundra ols öfver dem, om vi eljefl derpä gifve agr,
och glådja ofs åt dem, om vi eljeft ege någon
klnfla och tacklamher. Vi hafve ju ali moda
olpard vid at utleta deras tankar ora ofs, fom,
lå vai fom vi åre floft och aika j kare ! fkulle det da icke lait mera vara et föremål for
var hogfta åftundan, at fä veta hvad tankar
den Högtbefutne, vår Gud och Frällare, vår
domare och vedergällare hafver om ols, ty
derpå beror ju inter mindre, ån alt, vår tilfredsHällelle i tiden vår frimodighet i doden,
vår beromelle i domen, vår lalighet i evigheten? Ja_ hvad Horre ara for ofs månnilkor, ån
at fä lylellatta vara tankar med at beundra och
vorda Guds tankar? Hvad Horre glådje for lyndare, an at finna, det Gud altid tånker pl ofs
allom til det båHa?
.

,

$•
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Så oförånderlig Gud Sr i fit valende, f|
Helig år Hän ock, för at icke möjeligen konna kalla det goda ondt och det onda godt;
folE 3
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foljakteligen mäfte Han tanka helt olika

om

oiika ting och harva andra tankar om rättrårdigheten, an om oråttfäräigheten. Gnd önikar vi(t ingcn ting håidre, an at få hafva
tankar om alla månnilkor ty
Jtna enaliaiida
Hans luft, uran undantag, år nied månnifkors
Barn. Men hans Nåd uphårver dock aklrig
Hans Råttfårdighet, och Hans Barmhertighet
kan aldrig göra Hans Helighet ti] inter. Gud
ranar fina tankar om månnifkan efrer iom
månnifkan tänker om Gud, och fådant lom
väre forhlllandq år emot Honom, fådane tan~
kar kunne vi ock föreftålla o{s, at Han hafver om ofs; jridfens
når vt vllligt hore
hans befallningar och lydigt goke Hans vilja : men hedröfvetfens når vi icke ftå at fiyras med tnyiika tomar, när vi icke låte Hans
mildhet locka ols til bårtring uran tvinga
Barmhertigherens Gud at forvandla % i en
giufvebgan for at äf pis Mirva hord och åtlydd. Sadan fom Gud år i anleende pa hvarje enfjcilt lbland ofs, ladan år Han ock i affeende på et helr Land och Folk. Han pålyftar allas forbåttring och allas lalighet, la vål når
Han nodgas låta dem kanna fin tuktans ris
fom ock når Han vånder fit Nådesanfigte til
dem. Det bjucler redan funda Fornufret ols
at tro om Gud; Derom ofverrygar ofs Skriften
ånnu tydcligare: Der berygar ock Herren Sjelf
i fin forfäkran til det fordna Ilrasl, hvilketi
,

■

,

,

blifvit tukdd til Qttefangs-
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Text.
hvad tankar Jag hafveroin e der fäger Herven «ti»/liga fridfens Tankar och icke
bedröfvelfens. Jerem. 29: 11.
,

,

,

§.

I anledning

5-

pl denne Herraandagt helgade ftund vHa, at

haraf tånke vi

nom och vår

Gud i alt hvad fom hdnder, hafver fridfent
taukar och icke bedröfvelfens Jå vål om hvarje
enjhilt mdnnifka i Jynnerhst, Jom om et helt
folk i almänhet.
,

§.

6.

Vår Text år et ftycke af det troftefulla
bref, fom Propheten
Jeremias af Gud fick befalning, at iånda til de igenlefda åldfta, fom
bortrorde voro til Babel. Det år et flags fammanhang mellan verlfliga Regementet och Gudstjenften i et Land, ia at om Riksftyrelfen år
i fullt valftand, få trifves ock Guds fanna kånnedom och dyrkanbland Folket- och tvårtom,

nlr

et Folk blir olykligt i Borgelig matto,
iå råkar åfven Religion i förfall. Så hånde det
åtminftone fordomdags Judarne. Falfka Propheter hade imed fit lognaktiga tai om ea
innrare forlofsning utnr fångelfet afvånt Folkets
finnen från Herran, når det likvål hade ftorfta
ordfak, at allena halla Cg til honom och med
«n-

(
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undergifvenhet forodmjuka fig under Guds
mlgtiga Hand. En fkadelig tanke hade ibland
dem upkommit, at de ieke borde flå fäftare
bopålar i Babel ån at de haftigt kunde upryc3ta dera, nar en firåle af lakernas lyckligare
ftållning borjade Ikingra deras olyksmlln och
Jifva deras nedflagna hopp. Och loin detta
deras upforande vnr i hogfta mlrton llridande
mot Guds med fångellet påfyftade affigter,
mot Nationens vidinagthällande och på alla lått
bidrog at gora deras fängelle ännu fvårare;
fä lokte propheten, uti detta bref, fårmå dem
at genom et fårnuftigt och tålmodigt fothålJande afbida Herrans Hand at hjelpa, och under tiden itktraga alla tii SamMHcts beftånd
bidragande ilcyldigherer. Bygger hus ther nti
ff ho. kumien hcter det i verferna näit for?
var Texr, planteren trägårdar, ther af ff fruht
åta mågen. Tager Eder huflrur och föder Så->
ner och Dqttrar fårnker eder få, at jf icke dren
få j föher fiadfens hdfta dit jag hajver låtit
hortjora Eder och. beder for hanoin ttl Herran 5
ty då hanoin, vai går, få går det och eder väl.
fiigrer, lom Judarna nu en tid bortåt vill icke
trodt fig vara forbundue at i akttaga, uran lom
de anledt aldeles llridande mot fin dåvarande
belägenher. Ytterligare ultaiar dern Propheten
i Herran Zehaoths namu at icke lata fig for»
viHas af Spamans fqvaller, eller genom dromnvar bjnda ijl at utleta, hvad i Fqrfynens dalda rad orn dem ynre heilutit. Det var ju nog
föf dein at Y«ta,j det de llora affigter, lom
,

,

,

}
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Gud påfyftat genom fit Folks bortförande i

Hedniikt

ånnu icke voro vundne;
foljakteiigen kuncle de icke vanta befrieife frän
detra fångelfe, forr an deffe åndemål hunnit
blifva befråmjade, hvilka borde, fl vai genaft,
fom ledan i Jångligare tider hafva et vålfignadt
inflytande iqke ailenaft på Judarna, utan åfven
på många andra folkflag. Qra de derfore ville hoppas, at deffe vålförtjente vredesdagar af
Guds rmlkund Ikulle forkortade varda, 11 borde de ju icke med fina fafanga och emot Guds
affikter ffridande förflager reta Herrana vreet

Land,

de,

otan tvårtom genom lin lydnad och undergifna fornojelfe med Herrana vlgar vifa
Hedningarna, bland hvilka de viftades, at de
forleto fig allena på fina Faders Gud med
full forläkran, at Hän både vifte och ville gif,
va dem det, fom måft tjente til Hans aras be«
fråmjande och deras välfard ty efiuru fortviflad deras fak an låg ut och !å vred ån Herren
fyntes vara på dem, 11 trodde Hän dock, at
de fjelfve borde linna, det Gud hade til dem
fridfms tcmkar och icke bedrofueljens.
,

•

§•

7.

Ja, vi hafve vift hår et upperligt tilfålle,
vilu det Ilraels Gud hade Fridfens tankat
och icke bedröfvellens om fit folk, åfven da4
når de under fina fienders ok och tråldom
tyktes hafva den ftorfta ordtak atffrukta, det
Gud forgåtit den ed Hän IVorit Abraham och
Hans Barnom. Et hevi», fom Inarligen låfE ,5
var
at
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ofs mycket ljus och hjelpreda i at råttfårdiga Guds dålda vågar med månnilkors barn.
Och ehuruvål vi Svea inbyggare, (om i ro och
frid fa fitta hvar ock en utider fic fikonatråd 3
kke hafve någon ordfak, at tvifla på vår Guds
fridstankar ora ofs och vårt Land; fa behofve vi dock upmuntran, at i den goda dagen
få tanka pl Herrans Nåd och få anvånda Hans
valfignelfe at vi icke genom knorr ock miisbruk gora ofs fortjente ti] Hans ftraff och
Viede, utan tvartom i alt hvad med ofs hånder upfoka fpåren efter Hans Nåd och
for at, når Han kroner ofs med fin valfignelfe, låta Hans dageliga mildhet locka ols til
dagelig båttring; och nlr Han åter hvaffer fit
fvård, och fpanner fin boge och måttar til,
igenleta ordfakerna til ftraffet i vara egna forbrytelfer, och låta denne Hans Faderliga omhet, at icke tillåta ofs onåpfte bcreda vår undergång, forrm ols, at, innan fyndamåttet blir
fullt, betånka hvaraf vi falne are och bittra
ols. Icke en gång de blindafle HeUningar,
fom eljeft plågade tillågga fina Gudiir Hdane
fvagheter fom vi fordomc hos fornuftige och
xcdlige minnilkor- icke en gång Hedningarne
trodde, at deras Gudar kunde firma något noje i at tiifkynda fina kreatur något ondt* ånvar

,

,

nu mindre lårer någon om den ena och f anna

Gnden uplyft Chriften kunna foreftäila fig
BarmhertigKetens Fader glad, at få hafva bedrofvellens tankar om ols, fina hånders verk.
Nej
alla de befvårligheter och olycksftormar,

(

O

)
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mar, loin ofvcrgå la vai enlkilta perfoner, loin
hela folkllag, aro i Guds Forfyn ej annat, ån
faderliga varningar och yålmenande bomar mot
er vida Horre ondt, genom hviika Gud får»
tiiralle, at for mannilkan på det tydeligafte ådagaiagga fin visher och.nåd, emedan alla della
hafva inter annat til
Hans nådiga
foremäl, an at harana Guds forolämpade åra,
och at mannilkan i Ijelfva llraffet mitte linna
en upmuntran til fin forblttring.
Til hvad
hogcl ikulle icke därlkap och lynd liiga i veclden, ora icke Gud med laften lorbundit naturliga llraff och valfortjenta folgder? Hara
Ikulle icke mannilkan forlora ali tilborlig
fruktan för det hoglta Vålendet, ora icke Häraita re n vore 11 nådig, at Ilta henne af fin tuktans ris kanna, det Hän icke låter gåcka fig,
der et ogudaktigt vålende icke behagar Honora? Sannerligen, vi are er flågte, lom ej
mätre tila vid belllndigt goda dagar. Vi kalle
ols Ijelfva i den belågenhet, at vlrt tiiftånd
blifver tämcligen lika de ljukdomar, fom icke
llå at håfvas utan genom bittra låkemedel;
och forr Ikulle den ljuke med något Iki! kunna belkylla fin omfinta och forfarne Lakare
for hårdhet, ån vi hafve någon ordlak, at
tvifla på Fridfens Guds fridstankar til ols Sfven då nar Hän Ipilar ols med bedrolvellens
vatn och brod.
Derigenom goras vi forfigtiga i alla vara vai, upmarklamme på ofs Ijelfva
i alla vara foretagande och mittelige i alla tings
nytrjande; ty lå liiärt vi aldrig lå litet vike
,

af

62

«■

■

(

)

O

JÖWL

af ifrån den våg fom leder til Gud, få 6fvertygas vi genaft genom ftraffens tornen, fom
ftinga ofs, at vi åre ftadde på de.n våg fom
icke god år. Rikedomar och detta lefvernets
omåtrliga omforger borja fortynga den enas
hjerta} penningen blifver hans Gud och guldet
hans hopp, Huru {kai hän konna ofvertygas,
at en annan omlorg år hogft nodvåndig ? Huru ikal hän formås, at famla fig ågodelar, fom
rofl och mal, och eld, och tjufvar icke kunna
förftora ?Jo Gud år ofta lå nädig, at låta
oformodadc olyksvader Ikingra della lofa agnarj
och Ci, fattig på jordilkt gods, mäfte hau
borja tanka på utvlgar, at kunna blifva rik
infot Gudi. En vålgorande Forfyn forllnar
den andra et muntect finne och en frilk kropp.
Den ftorfta naturens välgårning, en beftåndig
håifa, kommer honom at lefva få, fom hade
lian gjort et forbund med doden och förvetat
fig med belfveter. Tanklos tilbringar hän den
ena tiden efter den andra ; drucken af luftarras vin år hän på vågcn at for altid inlomna i kånilolös fåkerhet. Men fi, hans utfvåfningar trycka ljukdomens ftårnpel på hans
fri{ka kropp
och lamvetets forebråeHer antafta hans g!ada
och denne i hålfans
dagar lä obetänklamme, borjar nu fråga efter
hvad hän bor gora för at få et evinnerligit lif, når hans lekamliga aftager. Således
bevifar Gud genom den bedrofvelfe Hän bjuder månniikan igenomgå, {anningen deraf at
hvem Herun dlfkar then agar Hän 3 och mr vi
,
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jig Gud til ofs, fdfom til
Wtjlige fdder, Jom ofs aga
oeh frukte them; Jk ole vi ta tele myeket mer underdånige vara thea Andeiiga f äärenäni, at vi
mä lefva ? ty Hän hafver ojs agat til thet Jom
nyttigf dr, at vi måtte jå hans helgelfe. Och
e kurit ali age itke fyne.t vara til frögdj Titan til
ångejl; få vedergåller hän dock fedan en fridfam
rdttfdrdighetens frnlt. Ebr. 13: 6-1 x.

liete ctgan, få bjuder
barn. Och hafve vi

,

f. 8‘
vi
Gå
från enfkilta perfoner ti! et helt
Folk få fkole vi åfvenledes finna, at Gud i alt
hafver om dem Jridfens tankar och tele bedröfVelfens. Svåra djnpe Iro vai Herrans tankar i
anleende til hvarje enlkilt mannifkaj men ånnu djupare blifver Guds vishet nch affigter i
anleende til hela folkfhg. Och ehuru, få lange vi har nedre endafi: fe endels och prophetere endels denne kunlkap Sr och blifver ols
for hog j få kunne vi likvål vid alla håndeller deraf uptåcka lå myeket, at vi få full ordfak inftåmma med David ; Herre! ndr jag
tätiler på kuru du af verldenes begymtelfe dömt
hafver, få varder jag tråflnd. Plalm. 119; 52.
,

Om et folk vet många vågar, for at vika af
från Herren, få vet ock Gud ånnu Hera medel for at finna dem. Når otro, Guds Namns
forakt, och latfinnigher i feder, borja ofverfvamma et land, lå år Guds forfyn ftraxt fårdig, at låta folket få veta och fårfara hvad
jdtumer ochfor g det med f g hafver, at åfver-
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glfva Herren Gud- Ter. i: 19. Når Guds fankämiedom 'blifvit jagad ur månniflcors forftånd och Chriftcodomens utofning banlyft
utur detas hjertan få rnåfte nodvåndigt deffe
roma och från alt hvad ttl Tro och GndaUighet tjenar renfopade rum å nyo fyllas med riågot annat- Och hvarmed? Jo onyttigt fqvaller
ärfver Guds kunfkaps ftalle, och er djurifl<t
lefnadslStt byter ut Andans frukter. Urael
mente iig ma båttre af kqtt ån af Manna—•
och lirael fick errer fin vilja, och denne deras
viljas uptyllande holl på at kofia dem alla lifvet.
Et efter Chrifto benamdt folk våmjes på lika
na

}

iått vid den löfa maten: den Bättring, fom är
infår Gud och den tro fom dr til Vår Herra
jefum Chrifium. Det råknar for en ftörre lycka, at få tro oeh lefuafom hjertat lyfter. Det
vinner fin onikan. De hafva nu ogon utan
utan at fe under i Herrans Las;.
De hafva oron
at höra huru Herrans mildhet lockar dem til
battring. Evangelii, Ijus lyfer ånnu utan at
mångden följer dels vågledande fi<en; Chrifrendomen utkråfver fin helgade råtr, utan at hopen agtar deruppå. Och fi' dermed folket
lyndar, dermed varder det ock ftraffadt
de
hafva bortdrifvit fkenet af Guds klarhets kunfkap ; och hvem annan ån de fjelfva låledesvallat at de i morkret ftunde%en falla och ftota fig ? De ville iclce lata Guds Andg långre
ftraffa fig; och derförc blifva de et ro.f for
fina egna luftars raferij intil defs de med blygd

miifiej

(om en

Prophet talar, Joka troft hos fina

for dna
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fin lidna fkada erfatt gehjelp, Ef. 1: 24 ry de
nodgas åndock flutdigen tilftå at ingen Gud år

fienåer och få
fordna
nora fina ovånners

,

,

utan Du alkua Herre

,

Herre; at intet annat

månnijkomen gifvit i
falige varda, ån fjfefu Chrijli
Nazareni namn och at månnifkan i herrani
ljufeftr alena Ijns ; och at rättfdrdighet uphöjec
et folk, men at fynd år f olki förderf. Det blifver fåledes i alla £all dervid, at Gud i alt har
jridfens tankar och icke bedröfvelfens om et folk,
åtminftone få långe ånnu något hopp år ofrigt
om deras forbåttring, intil dels de Iconuna få
JSngt i forhardelfe, at Herren Jlär detn men
de kdnna det icke at hän plågar dem men de
båttra fis, icke. Jer. 5: 3. ty efter de hafva
förvändt Guds fanning i logn och icke aktat
honom i kåntjlo, få måfte Herrans Råttfardighet flutdigen åjvergifva dem i et vrdngt Jinne
til Jim Jkamliga lujiar Rom. 1. hvarifrån
Barmhertighetens Gud ofs Sin Egendoms Far
och Arfvedels Hjord, nåddigen for Medlarens
fkull bevare. Amen.
namn under Himmeten år

hutiko de

,

hmm

>

,

,

,

Ehuruval

Hög?nå(Pan.
Förberedetfe.

det eviga lifvets fållhet Dyrafte
Chriftne, varder ofs i den Hd. Skrifc fore3

ftåld merendels under biotta biider och finliga
uttryck, få vete vi likvål medflorflavifshet, at de
forhårligade Ijålax Ikola varda Ånglarixe like.
Luc.

66
Luc. 20: 36. Hvilken hogtanke! Hvilket faJigt hopp for Guds råttfinte vånner; De (kola en gång med ånglar och ofverånglar för
Guds thron inftåmma uti hans lof och vara
vårdige at ibland deffe ftore vitnen til Guds
ara, uphöjä haris heliga Namn. De {kola, vid
en nårmare kånnedom af Guds ojemforliga ftor
het, tilbedja den Eviga och bekånna Du Sr aliena vårdig at taga pris och dyrkan. Ty dig
Herre år iiigen lik i du år Jlor, och dit namn år
Jlort och dn kan bevifa detl med gämingarne.
Ho Jkulie icie frukta dig du Hedningarnes Ko~
Kling? Jer. 10: 6,7, Detta är det lyckfaliga
Lif fom våntar de rrogne pa andra lidan om
grafven. Et Lif, dyrafte Chriftne, hvartil Guds
egen Son med fit blod ois återloft hafver och
fom hans Ande ofs dageligen tilbjuder. Så
outfågeligen ftor och ofortjent denna Guds nåd
år emot fallne {yndare, få tilbedjansvird åråfven
den vishet, fomfordrar,at vianfe ochanv.indedet
nårvarande lifvet, fåfom en förberedelfe til evigheten. Hvad år enligare med vår ljals natur,
ån at hon, i et tilkommande lif måfte bibehålla de tånkefått och bojelfer, fom hlr i
tiden voro hos henne de rådande V Hennes na»
tur år medvetenhet. Och hennes beftåmmelfe år at i evigbet behålla fin natur, det ir,
vara odödelig. Den fom fåledes hår i tiden,
gjordt det til fin hufvudfak at upriktigt ålfka
fanning och dygd, och med hela fin lefnad
forhårliga den högftes namn, lårer vifferligen,
fåfom van vid deffe, en Chriften få vårdige
:
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gorom§!j hyta famma tankelltt i evlgheteri och
innerligen glädja fig 3 at de banden aro uplofte*
lom gjorde honom få vidlådande vid det finliga och jordiflca, då haris ijal hår i ofullkomligheten ville upivinga fig tll himmelens lof*
Deremot, hVad oluft och vedervilja for ällä
heliga förrårtningar måfte intet i dodsftunden
Och evigheten åtfölja den lonij fångflad afc
fin finlighet och öfverdrifna verldskårlek, blottj
äktade hvad.jorden rilhöref! Hvilka fråmrhände, hvilka motbjudnnde och akleles ftridiga
Kinflor fkulle det icke vara for en fådan männifka at upoifra fit hela hjerta åt Gud och inflåmma utiÅnglars hallelujah? ÖlmineChriftne, vordom då Guds vifafte Nådes-ordningl
Salige dro de renhjertade, ty de Jkoh f e Herrani
Ifrln denna dag väre defle ord ols ofveralfi
vigtige, Utaii helgelfe får ingen fe Herran*
Vårt li£ väre en oafbruten forberedelle til den
iaila Evighet vi en gång ftjrvinte genom Tron
på Jefu Chritti namn. Guds lof och förhårligande väre redan har vårt gladafte goromlh
Dertil hafve vi, ehvart vi vånde ols, lå otali*
ga anledningar. Och dertil upmuntrar öls Ifven vår narvarande Hogmåffo-Text 3 til hvars
gudeliga betraktande vi ols berede med JeiU
egen bon.
>

?

Text* Mlm.
Hvad hari fnichar

III;

4*

lofligt Och
herrligt och hdns råttfärdighet blifvef
evimterliga. Han liafver gjordt en åminHorn. F. Voi VIII, St.

2.

det hr
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nelje til f ne under, dat nädelige och
harmhertige G näen.
Föreftälning.
Guds outfågeliga Herrl-gliet ijine verk.
I) Ontfagelig-n ftor är Gud i fine verk
i Namcens rike.
II) Outfågeliga ftor ar Gud i fine verk i
Nådens rike.
"

Herre

uplät mine låppar

at

min mund må

forkunna dit pris*

Afh an dlin g.
om Giids ontfdgeliga herrfordrades
Ver\,
onekeligen famma
lighet i fine
Ande, iom på et få vålfignat iått lifvade en
Davids Loffanger. Emedlenid fkal det 5 vid
detta vårt gudeliga forehafvande muntra ofs,
at den Guden iom fe,r til hjertar, icke forfmår
den fvagas uprigtiga bemodande at forhårliga
hans namn. Vår hcliga Text ar en del ai de
Sånger, fom Ifraeliterne, til vordraadsfull hågkomft af Guds faderliga vålgärningar, plågade
fjunga vid hogtideligare rilfållen. Den innehåller en Tekning af Guds Scorhet, fom icke
kunde mifskånnas af detta folket, hvilket få
ofta värit och dageligen voro åfyna vitiien til
Guds herrliga under. Men fkulle den vål milskånnas af ois mine ålfkelige. Skulle vi inret

Eor at

vardigt tala

med
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tned full ofvertygelfe ku.nna finna at bvaå Gitd
Jkttkar, det dr lofligt och hdriigt'? eller närmare: ar Gnds virk vitiin om haus hdriighet och
Ivf *j?. Har han imet åfven for o(sj och for
hvar och en upmåikiam Chnften gjordt en
åminnelfe iil fin e under, den nådige och BarmI)
hertige Jehovjh! Jo dyraite vänner,
Outjdffeligen Jior dr Gttd i jhe Verk i naturem
rike. Dcrta (åger ofs Guds fkapade ting. Detta fåger o(s deras lippeHållelfe. Lac ois betrak*
ta Guds &) hcrrliga Jkapade Ting.
Låt ofs
upftigä med väre rankar til'den ojynliga
jdhdariias Ver.ld.
Vart blotta fornuft formodaf, och Uppcnbarelfen foiviffar ofs derom 3
at det gifves ikapade Andar, fom uti fultkom*
Jighet vida ofvertråff.i männifkans Sjåi. SkrifHön talar om
ten kalla* dem Guds Ånglar.
flcre ordningar dem emellan och kallar deile
Herradomen, Vdldigheter Förjladömen, Throner m. m.
Urrryck iom på det krafcigafta
forviffa ols, at den alsmäktige Skapären haft
nog vishet at emellan fullkomligare andar be*
ftåmma oråknelige grader af fullkomlighet,
och nog godhet at tildela hvar och en förfkild ordning och hvar och en Ande i fyntier*
het få mycken fullkomlighet iom den kundä
emottaga. Ifrån Seraph ahda til männifkans
Sjål år fåledes ingen Ande fom icke tillika år
en Spegel af Guds fullkomligheter. Hår forlorär fig alt männifko forftånd. Den vifaftc
F 3
ttlå*'
,
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måfte Mr lana Pauli ord och med vordnad beklnna: O hvilken djuphet af den Rikedom
fom är både i Guds vishet och kuvjhap! Rom.
li:

,

33-

Se vi pd den fynlicra verlden, lå Ikole vi
en äfven 11 ögonlkenlig rafla af Guds Storher. Himmeten, med dels oraliga Harar af Solar och planecer; hvilket talande under af Guds
herrlighct! Det bevåpnade ogat bjuder forgåfvcs
til at uptåcka
delen af de verldar loin
fvåfva i en obegripeiig hirnla-rymd. Det fer
ftjernors furenade glans, och forvillas. Har
måfte Gudsförnekaren vid den aldraminfta efter.
tanka kanna fin dårlkap, och Afguda -dyrkaren med blygd finna at hän är uran ali urfakt;
Ty Himlarne fårfdlja Guds ära och fäftet förkumar Guds hdnders verk. Pf. 19; o. Och
ack ! hon är full a£ Guds godhet.
fforden
Hvilken Naturforfltare finner inter de aldratydeligafte IpSr ril Allmaktens godhet och vishet, hän mä betrakta Naturcns alfter väre fig i
Djur-Ört-eller Stenriket. Detta hafva redan
i alla verlds-åldrar la många Store man erkånt. De hafva ril fin cgen tilfredsftållelfe och
mannifko-flågtets båtnad gjordt de herligafte uprlkter,
lunnit at det ena Naturens rike gråntfar til det andra. Öfveralt hafva de lunnit
ordning, kadja och forening. Dc hafva anmårkt at Naturen, denna fruktfamma modren,
gor intet något fprång, och at ifrån månnilkan
in til det aldraminfta naturens alfter, intet krea-

finna
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Ir, (om icke på det tydeligafte predikar
om Skaparens godhet och visher.
jS) Och maf alla deffe Guds fkapude ting,
dor inter något flagte, imet nagon art ut. Gud
nppehålhr dem alla med fit måktiga ord, det
famma fkapande oidet, lom bod hvarr och et
ting framkomma ur fit inter. I honom, den
alsmaktige, rora fig alla lefvande yarelfer, och
hans upfeende bevafar deras anda.
Urom
clenna Uppehållelle fkulle hvart och et fkapadt ting gå tilbaka til fit forfta inter. Och
vore det nog orimmeligt at vela foregifva,
det fammanhanget af de (kapade varelfer, eller
verldeir, fåfom en vid fkapellen updragen och
i rorelfe fatt machine, kunde, utan Guds åtgård, gl af fig fjelf, hllft man med det famma äfven fkulle påfta at et åndeligt vålende
kunde hafva beftänd utan at bero af fin oåndeliga
Uphofsman. Nej! Herren ftyrer verlden,
äradt väre hans Namn. Och hans ftorhet och
fullkomlighet lider imet dervid at hän drager omlorg om, anda til de minfta, och i fvaga månnifkors ogon ofta la foraktade Tm g.
Har det imet värit ringa for Gud at en gång
fkapa defle ting, huru fkulle det dl vara hor
nam ovårdigt at uppehålla dem ? Och hafve
vi nog urfkilning at bedömma Tingens virdc
efter lom de Talla ofs i ogonen? Huru mycken vishet och makt fkulle icke den minfta
infekt, fom vi tråde under vara fotter, forkunna ofs, om vi holle modan vSrdt at den underfoka? Ja! prifad väre dig, du

tur
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drager omforg

min olvikeliga
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om det minfia. Nu vet jag, til
tilfridsfiallelle under alla detta

modolamma lifvets håndeller,

at du dem alla
och ftyrer til det
båfta, och låter imet et här falla af mit bufvud
litoin din vilja.
Na hafva dina fromme denna
troft; Gud dr vår tiiflijkt och ftarkhet. Derjöre
vi o/s intet, om ån verlden Jörqinges och Berfruhte
gen tnidt i hnfvet Jlinko . Om än hafvet rafade och
fuallade få, at for defs butler Jkull Bergen omHull folio. Sela. Pl. 46: 2. 3, 4. ,Så ftore
anledningar finner en upmärklam Chriften af
Guds verk och deras vidmakthållande uci Naturens rike, at med en David beklnna: Hyad
Gud Jhickar det dr lojligt och, herrligt. Men da
hän berraktar det forhållande, hvaruti Gud
ftår med fallne lyndare, dl hän befinnar de
htrrliga anftalter Gud fogat til deras råddning
och eviga lalighet, 11 ofverrygas hän, at Gud
äfven nti fin nåd och barmhertighet ftiftat en
åminnelle ti! fina under. Ja! outllgeligen ftor
Ir Gud II) äfven* i Jine verh i nådenes rike.
Derom ofvertygas vi nlr vi betrakte, 1) Guds
rådjlut om mdnnifkors falighet. 2) Enda Sanens fdndan.de i verlden til mdnnijkornas forlofs-

forutfedt och ftyrer, ack]

,

ning, 3), Den Hei. Andas Bemödande at göra ofs af denfamma delaktige, 4) Guds förfamlmgt underliga Jlyrelfe och uprdtthållelfe.
Genom ofvertradelle af Guds vila Lag hadc
mlnnilkan «dragit .fig himmelerrs onld och
gjordt fig Ikyldig til den lekamliga, andeliga
och eviga döden, Hon hade ock aldrig af
egnc
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krafter O kunnat blifva uprättad af fit
Men Skaparen fag hennc ligga i fit
b!od, och Hans hjerta braft af forbarniande.
Hän fade; du Jkal lefvd. At evighet betlor
hän hennes rlddning. Hans outgrundeliga vishet
upfant et medel at forfona fyndare med fig
fjelf. Et medel hvilket for hela verlden kunde
fättfärdiga Hans Gudommeliga Åra, i thy at
det å ena fidan (atte hans (Irängafte rättfärdighet,
och å den ahdra, hans oändeliga kärlek, uri
fullafte dag. Hän åltkäde ofs i Chrifto forr
an verldenes Grund lades.
Och när den af
Gud beftämda tiden var fullbordad, fidnde Gud
fin Son, fddd af en Qvinna, gjord under Lagen på det hän tkulle forloffa dem fom under
Lagen voro, at vi tkulle ätervinna rättigheten
at kai las Guds barn.
Hon
2) Nu fåg verlden Jln föeloffare.
iåg hans herrliga under, hvarigenom haa vid
farflcilre tilfållen aktade nodigt ftyrka fic Gudommeliga fåndande. Hon ' hårde hans o£ortikneliga och våldeliga tai, hvilka lika fom et
fkarpt fvärd genorhrrån.gde mannifkors hjertan,
dch bragte de ftorfta, den tidens låiare, til en
hapen tyftnad. Hon fick åtnjura hans tnånga
vålgarningar. Ty han gick omkring gjorde
vål och halp mlnga. Och då han vid hela
fin lå årofulla och vålgorande vandel, likvål
af den ftorfta delen miisklnd.es, med otack
belonres, hatadcs, foraktades oeh fårfoljdes,
iå fkred han ånteligen til det ytterfta forföket,
gick frivilligt fine fiender och fin forrldare
F 4
til
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til mstes, fårdig

at genom den gniffammafta,
den Imartefullatta dåd, gifva fin rcdan ertedda
manniöcotkårlek der? ytterfta vigt, och fålunom nå*
da for hela verlden bevifa, at hän
got hand, om någon fanning, om nlgon rSttigher gifves, til vår varmatta åtcrkärlek Iger
den ojåmforligatte r|ttigher, Hän glr nu,
den olkyldige, Illoin et lanib, det ttilla tiger
for fin klippare. Hau åklagas, forhores, do»
anes,, tager fic kors på tina fkuldror och nak
kas et Goigatha för at upofra fii. dyra lif til
iyndares frålsning, Qmlnikeligheten foker på
flera fått at göra hans dod bitter och fkymfe-.
]ig. Hän til alt mifshandlande och beder for
finc mordare. Fadcr forlåt dem det de veta
ieke hra4 de göra! Hän uptaget til nld en botfårdig röfvarö (om var korsfätt vid hans fida»
Denne infomnar derpa heh fornogd och tik
fndsftlld. Endatt den oikyldige Jelus kinner
dodens hela f ala och bitterher. Hän bar l
hvar och ett Iyndares ftalle Guds ftrångafte yredc, betalar den yrtertta fkarfven af det hän
kke jöfvat ha.de, och lider fördåmelfens ttraff.
Och nu ropar hän med hög råft, icke min
E a der nain pader (ty fadren hade i defle for-»
fkräckelfens ognablick furdoldt fit anfikte)
Utin, min Gud min Gud, hvi hafuer du öfuergifvit mirr.
Atcrlofte med Chriften! Hör
denna ro,!!, och fall ner och tilbed och prila
med eu uplytt ijäl din Mcdlares oandeiiga karlek. Fiirlårt dm ranka ibland de fordåmdas
{kr anoch fall ned och tiibed och fjung
,
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Hjelrens åra, fom med fin dod på korfet fegrade ofver den eviga döden. Uplyft din tanka
til Himmelens outfågeliga glådje, och foreftåll
dig, at det otörgångeliga goda fom intet oga
s'edc, intet ora hårdt, och i ingen manniikas. hjerta upftigit år, det hafver Gud genom
fin 'Son beredt dem Tom honom ålfka. Och
nu min van, fråga nu die egit hjerta, ohi
det intet finner fig på det hogih förbundet at
af a!la krafter forkunna den Gudens lof, fom
upfunnit et få herrligt medel til fyndares fråls»
ning.
3) Dock fom hela denna Guds Sons få
fullkomliga Forlofsning, icke fkulle gagna mSnniikorne, få vida den icke tillika blefve iippå
dem använd och tilliimpad Ia få vi äfven i
detta affeende vorda Guds herliga vishet fom
beflutit at til den andan fdnda mdnnijkorne fin
Hei. Anda, fanningens och nådenes anda. Det
år endafl et medel mojeligt hvarigenom Chri{ti återlosning och forvårfvade falighet kan
blifva vår. Och det år Tron på Guds Son.
Men denna Tron år icke vårt utan Guds verk
i ofs. Den heliga Anda år den, fom uti nådens ordning verkar denlamma och iåmedelft
gor o(s delaktige af Chrirti fortjenft.
Han
upvåcker vara bjertan til efrerfinnande af den
vädeliga belagenhet, hvaruti vi ofs genom
upiatelige öfverträdelfer af Guds heliga lag
författ hafve. Han föreflåller ofs uti det uppenbarade ordet den falighet fom Medlaren
och hvarifrån v i, genom framhår,

f 5
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dande i fynden o(s fjelfve uteflute. Han frraffar ois for vara lynder, och ger ofs uplyfte
forftånds ögon at fjelfve inle (yndens
ftyggelighet och
Han verkar
genom lagens ord hos ofs en kånfla af vivt
■elånde, ellei- dm hedrojvelfe fom år efter Guds
finne, fom åftadkommer bdttring til Jalighet
fom mgen åntjrar. Men han foreftalier ols ä'jiven uti Evangelio Chriftum Jeium falom verldcns ende Forfonare, hos hvilköh år falighet
tilfylleft, famt upvacker,. medelit denna foreftällmng uti vårt hjefta et lefvande begär at
blifva delaktige af Jeiu fortjenft. Hari gifver
•ofs rnod och ftyrka at uti ali vår egen ovårdighet, få ufle och på alt godt utblottade vi
åre, trofteligen tråda fram tii nådaftolen for
at få barmhärtighet och vinna hjelp den ftund
ofs hjelp behofves. Sålunda upvacker han i
ofs tron, och ger ofs i och med denna tron,
kraft at vandra uri et nytt lefverne Chrifti
Evangelio verdeliga. Sålunda åter uprattar
Gud uti ofs fit beiåte, och det utan at på minfta iått våldfora vår fria vilja. Sålunda gor
hans nåd ofs ikickelige at en gång delaktige
varda af de heligas arfvedel i ljufet. De groffte fyndare varda uti en fahn omvåndels-ordning uttagne ifrån morkfens våldighet, och
forde ifrån, Satans makt til Gud. Af en Chriftum förfoljande Paulus, blir et utvaldt Jeiu
GhrifU redfkap: af en förnekande Petrus en trogen och ftåndaktig bekånnare; af en hård och
erättfårdig Zacheus en omfint och af kårlek til
Chri,

o
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Chrifhim vålgorande mannifko-vån. O huru
ftor och herlig år Gud uti fm nåd och defs
verkningar på fyndares hjerran !
4) Sådane lalige verkningar har Guds
nåd yttrat i alla tider, i Nya få vai fom i
Gamla Teftamentet, lfrån forfimlingens, forfta
grundlåggning in til denna dag. Herren har,
oaktadt ali mörkfens våldighet, bibehåller fig et
utvaldt antal af goda månniflcor, fom icke bojde fin kna for Baal. Hvem kan uran helig
forundran foreftalla iigGnds Förfnmlinqsgrund&

(

)

Forfta
låggning och herliga uprdtthållelfe.
veddens förtråffeliga Patriarcher forlvarade (anjriingenmed ftorfta nit och otorfkråcktafte mod
emot alla de männifkors gudlofe tiltag, fom
vandrade uppå Cains våg. Deras vapen voro
icke köttflige, utan andelige, fanningens enkla
.foreftållning. Med hvad kraft och vålfigneHe
har icke Guds vilja och råd ora männifkors
frållsning lamt en tilkommande dom .blifvit
predikad af en Enoch, en Noach, en Abraham,
en JMofes och alla gamla Teftamentets Pro.pheter ? Huru fårfkrackeligt fkulle intet Juda
folkets tilftånd hafva värit, deråft intet Propheterne medelft fina ftrafFrprcdikningar hamuat afguderiets och lafternas utbrott, och fåfom andelige fader forfedt Guds foHamling Mr
och <lår med någre råttfinte medlemmar?
Hvad defle Guds fånninge-bud hafva gjordt i
gamla, det har Jeius och hans Apoftlar gjordt
i nya Teftamentet. Inga verlfliga vapen ut-

bredde Chrifti forfamling i få många llnder,

utan.
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kraft och ftyrka fom 5r den
En kraft
Gudommeliga fanningen få egen.
at
de
af
fom hindrade
tyranner anftålre grufveligafte forfoljelfer, icke kunde utrota det
Chriftna namnet, och fom gjorde at antalet af
Chrifli bekannare växte til ju mer och mer.
Hårom underråttar ofs Lucas på hvart blad
i Apoftlagarningarne. Men at vidare utfora
uran endafl: den

deiie vigtiga fanningar, tililtä icke de trånga
gränfor af en predikan. Emediertid rorde det
redan anforda vara en tilrlckelig anledning for
en uprnarkfam’ Chriften at prifa Guds herliga
verk och tilbedja det väfende fom åfv®n i fin
nådeshushållning ffiftar en få blifvande åminnelfe af fine under.
B

eflutet.

SI vida Religionens Sanningar fornlmligafi: ålyfta månnifkors fanna forblttring lå ar ock tillampningen af nlrvarande
Betraktelfe påtagelig. Vi hafve ofvervlgat
Guds outfdgeliga herlighet i hans vdrk få i mturens, fom nådenes rike. DefTe fanningar bora icke blott fyffelfltta vårt forftånd utan Sfven
vifa fin kraft pl vår vilja. År Gud fa herlig
och tilbedjansvlrd Skapare, Uppehållare 5 Frålfare och jfleliggörare, o! få gifver honom allena aran! Letta är hans ovilkorliga fordran
af månnilkorna: Varer jlilla och befinner at
jag dr Gud. Jfag Jkai viima pris ibland Hedningarne. Jfag /kai viima pris på jordene. Pf.
49: ii. Och Jag vil icks gifva min Ira åc
nå*
W. Chriftne.
,
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rågoirannan. O! at vi bar måtte profva ofs
fåfom in for Guds anfikte om vi icke tiläfventyrs få forålfkat ofs uti kreaturcn at vi forgatit vår fkapare. Denna fjelfprofhing Sr aldeles enlig med vår nådiga Öfverhecs yttrads
vilja *), och den ar afven for vårt egit lugn
och fiillhet af ytterfta vigt. Skulle vi nu vid
narmar© underfokning
af vårt hjerta finna
det intagit af verldens, men ucblottadt pl Guds
kSrlekj oldyrafte Chriftne, lät ofs då anvinda
denna Forfta Bot-och BÖnedag, at af hjertat
bekSnna Och begråra vårt elåndc, famt fly til
verldens forloflare Jefum Chriftum, tilfåga honora en ny hoffamher, och fatta det fafta beflut at hådanefter gifva honom ailena den
högfta Sran, och uti alt hvad ofs raoter väre
flg ljuft eller Jedt, lycka eller olyeka, prifa
Guds herliga namn. Ty äfven våra lidelfer,
uti hvilka Gud icke handlar med ofs efter vår
fortjenft uran vifar en få faderlig fkonfamher,
bor kunna upmuntra ofs til Guds lof. Hade
man rått efterfinnat detta, få hade vi icke uti
våra Pfalmbocker haft få många Pfidmer ofver
kors och bedrofvelfe och få..fä lofpfalmer. Men
fom Gud icke kan prifas och Sras utan at tilkka kannas tä lät ofs dageligen anyånda några ftunder af vårt få flyktiga lefnads lopp,
at våxa til uti Guds och vårs Herras Jefu Chriili kunfkap, Gud fkal valfigna vårt bemodande,
och Jata ofs, i lifvet och i dodsftunden på det
kraftigafte erfara 3 at Jefum Chriftum fåfom fin
,

,

,
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Fralfate kamu och ratrfinneligen Mr haTva»
ar vida blttre an ali annan vettenlkap. Dock
lom alt vire egie bemodande i vår falighets
1 ac inter utoin den hei. Andas nådiga.biftånd,, la väre det var hufvudfak, at dageligen
i bö.nen ofverlenma, ols it Gudss Anda ! Det
ar vai lant at den, Guden med hvilken vi tale j
och hvars ande vi o!s utbedje är llor och her*
lig och uphojd ofver alla himlars.himmel. Dock
detta bor. endaft forodmjuka, men. inter af*
ihricka ols iirin at akalla honom, ty hän är
äfven en nådig och harmhdrtij Gnd en Gud
fom horer boner. Hm Ikal ock gitva ois lin
Anda och genom honom kraft och formåga
at Mr, i
qfullkomligheten, forhirliga Hans
llora namn på jorden, tils vi en gäng blifv®
lå Jyckhge ar i de utvaldas härliga forlamling
få fulikomna hans lof i Himmelen! Amen.
,

Af t o nfå n g en.
Texten Pfalra. 139: 17, 13.

Men huru koftelige åro för mig, Gud
dina tankar: o! huru ftort år deras
tai-. Skulle jag råkna dem, få vorde
de flera ån fanden.
§.

Hr

i.

jag vil tacka Dig ibland folken; jag vil loffjunga Dig ibland

er

!

Hedningarna. Detti et dygdigt hjertas ärkånfamma och otvungna utrop vid åtankan af
fin himmelke Faders oandeliga Nåd, Mies i Pf.
M. Å. Annu har aldrig någon
52' i®*
min-

>
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manniika furinits i verlden 5 fom icke kdnt
takfamhetens oma'driff. Hv-ar nunes eri la hnd,
iå grym nilnni/ka”, fom' icke igenom’ oka förnyadc VAlgirnihgar uprtijukas, och tvingas at
åtminftone i fit hjerta ro ta s, och beprila de :
godhets pr ft f, fom omgifva ho no m pl alla lian r.
Sjeliva anfidndighetm iager ols j at
arklnfla och vllglrningars hogtideliga forkuntiande pryda en mannilka, fom jult harigenom hlifvit lyckiig. Ar rcke detta ofta det
enda vi kunne aitaakomina ti! ea biiiig återtjenll?
For ois, fom age ingen ring af ois
fjdfväj utan behöfve ali ting„ ar det nodvdndigt, at vifa en iiflig tacklamhet, at noga i
akttaga alla rillållen til vligarningars loffjungande. Vi Ire ja mi et ouphdrligt behof?
Men Ikulle inter Ifven det hjerta loin andas
idel godhet, trdttna vid vligarningars bevifande emot den, lom Innu aidrig vifar fig hafvi
kln/la af alt det hän åcnjutic, Innu aidrig öprat fin mun, at beprifa den godhet, hvilken
latt honom i Hand, at med noje framlelva iiriä dagar?
Ej nog, at vi igenoin kallfinnighet ofta herofve ofs fjdfva var lycka. Hara ofta händer icke, at vart exempel gor andra, å ena lidan troge til valgdrande, och å
den andra lika klnsloloie vid deras emotta,

,

~

gande?
§•

2.

tackfamhet och loffåganda någqnfln
bor aga rum, il år det vifst emät Gud. Hvad
äge vi, fom icke å? en flcånk af Honom?
Oin

Vär
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Vår fjsl, vår kropp, bruket af vårafirinehi
halfa foda klSder forening med våra likar c,
ale, alt hvad vi kunne uptånka, Sr Guds vålgårningar, hvilka Hän Itundeligen fornyar.
SSger o(s icke vårt egit kjerta, at vi bore
tacka Honom, loffjunga Honom ibland folken? SSger ofs icke billigheten och nödvdndigheten, at vi loin hvart ögnablick bero af Guds
Nåd, bore äga Davids Srkånfamma
och
Joflågande tunga ?
,

,

}
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Men, den oändelige Guden, M. A. behöf*
Ver intet våra matta kånslor, våra ofullkomli»
ga uttryck for at upvåckas til godhet emot
lina Ikapade varelfer! o! nej, hän Sr och for-*
blifver et vålgörande vålendc emot lina Ikapade kreatur, om Sn våra hjertan aldrig andades någan omhet, våra munnar aldrig kunde
framfora et tackGigeHes ord.
Guds loffSgan*
de Sr nodvSndigt för vår Egen /kuli, för
vår Dygd och Gudsfruktan. Vi blifve harigenom mera förbåttrade, mera helige, vår
Gudakrighet blir fallare rotad i vår fjSI,
vi upmuntre hårigenom våra Bröder, ftyrke
(Jem i dygdcn; ja! Sfven den Laftfulle drager
hSraf en fynbar förmon ofta rore vi Hans I}Sl,
ofta pråffe v\ fuckar ur hans hjerta, ofta hindre vi honom ifrån lafhns utbrott.
Huru
detra tilgår, vilje vi igenom Guds Nåd vila
wi en kort bturaktelfe af daaa innehåll;
,

;

Guds
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Guds loffågande fåfom et kraftigt
del til Gudaktighet.

me"

S. 4
Vår Text omtalar Guds oändeliga Vagar
med mlnniikanj Hans oråkneliga tankar och
beflut til Vår fåtlhet, ro och fornojelie. Det
Var åtankan af deffa, fom fatte Davids eldiga
fjäl i rordfe, lom utpråffade alla.de rorande
befkrifningar på Guds alt omfartande Forfyn,
Hans oandeliga magt, och oinflcrånkta nårvarelfe, hviika Itråla i hvårt ehda ord af denna
Plalm. Sedän han upråknat en ftor mangd af
defla Guds beflut, utrppar hans tackfarnma och
loffågande tunga: huru koftelige aro icke for
Åfvenfå, då vi oittiig, Gud dina tankar.
Guds
med
öfs Ijelfva, rovålgarningar
Verväge
res vårt hjertå at djupafte vordnad och innerligafte tacklågelfe, vara munnar opnas til hans
lof, vårå medchriftne upmuntras, och et ouphorligt genljud a£ inbordes loffånger Iprider
Varma och liflighet uti vår gemeniamma Gudaktighet*

■
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§. 5.
loffågande
En
Chrilten befordrar Gudaktigheten j) Hos Jigfjelf.
Vi lofve Gud:
då vi med hjerta och mun påminne ofs Guds
egenjkaper, Hans oråkneliga tankar i Naturens
och Nädens rike då vi, i kraft hårutaf jinne
vår Jkyldighet at h/dn honom i alt dfven med
fötfakelfe af ojs fjelfva af alla de bldndvdrk, fom
den flygtiga verlden frampifar 3 då vi i Jiåd af
Hans odelade Nåd emot alt hvad mdnnifka heter,
•

,

,

,

en lika odelad mdmi/tio-kdrlek,
Horn. F, Vei, VIIL St. 2.
G

Utöfve

dfven

emot

vår§
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vara fiender; och dnteligen, då vi, vid betraitatt'
de af det hoga dndamal, hvartil vi dre JJeapade y

rikte

vara begdr, vårt hopp och väntaii

til et betlyclligare lif på andra fidan om graf.
ve%.
Hvilken falig inflytelfe äger icke detta på et kånflefult hjerta, at ftådfe bara i friflct
minne, ftådfe med ord utrrycka Guds oinfkrankta magt, hans aldrig felande vishet, hans helighet, råttfårdighet och ianfårdighet, at, i
kraft hårutaf, betrakta fig fjelf låfom et foremål för den Guden, hvars egen(kapers lifliga aftryck lyfer i vår fkapelfe, vårt uppehålJande at inforlifva vår ijå!, vara alla finnen
och förmogenheter med defla lifliga foreftållningar, kan intet annat, ån hos tånkande varelfer å ena fidan befordra en dygd, fom ar
paffande med Guds helighet, en rättfårdighetj
lom ofverensftåmmer med en råttfardig Gud,
famt å den andra fidan medfora de hogfta begrep pm et nlsmågtigt ofvervåfende, hvaraf
Yi bero hvart ugnablick: om et i hogfta grad
vift våfende, fom med vishet grundat jordenl,
och med vishet uppehåller den: om en fanfårdig Gud, hvilken år lika oryggelig i fina
lotten fom i fina hotelfer.
Långt ftqrrc
nytta drager vår Gudsfruktan, lom hos ofs behofver alla upmuntringar, då vi med rorda
kånflor betrakte Guds vålgerningar. Genotnvandra M. V. din Egen lefnad, den må vara
kortare eller långre, i hogt eller ringa anfeen.
de for verlden, fe på de mannifkor, hvilka
närmaft cmgifva Dig, de olika och underbara
f den, lorn bjra tydeiiga pref gf «n alt vårdanU
tre och
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fie hand! betrakta ej blott hans godhet, då
hän fatter ols i lycka och vältrefnad dl vara
forrådshus fyllas medfkmer, fom forft komej blott hans outina en efterverld til godo
grundeliga vågar, då hän finoer for godt ftorta ofs i fattigdom, fjukdom och forakt, men
likvål darunder med en olynlig troft låttar det
uflafte lif! Nej! betrakta honom fornämligaft
pa den fidan dår hän igenom Jefutn uplyft
och forbattrat ofs 3 dår hän gor fig til var Fader, ofs dl lina barn, dår Hän danar ofs til
dygdiga och Gudålfkande månnifkor, diir Haa
bildar ofs for en annan verld. Betrakta detta i
din ijal, låtdit hjerta ofta utbrifta i defla vålglrningars beprifande med ord, fom ofta beledfagas af oma årkånfamhets tärar, och fag raig
fedan på dit hjerta, om icke din kåriek til
Gud blifvit dig mera om hjertat, om intet fynden förekommer dig ohyggeligare men dygden angenåmare, om intet Gudaktigheten blir
mer och mer liflig och grundad.
Detta år
få mycket tydeligare 3 fom du hårigenom kraftigare bibehåller denna vigtiga fanning at vi
männifkor bore i alt lyda en Gud, forti åger
de hogfta egenfkaper fom f a ofverhopar ofs
med valgarningar icke blott efter nodtorften
utan tilrackeligen, icke blott tilräckeligen utan
ofverflodigt i vara fa vai jordifka, fom andeliga behofver på det frikoftigafte 3 ådelmodigafte
och mildafte fatt. Ja oftare vi påminne ofs
alt hvad våre vålgorare gjordt ti! vårt båfta,
ju oftare vi hogtideligen med tjenliga ord uttrycke detta; defto bettre ledas vi til en kän,

,
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bar ofvertygelfe om den pligten, at vifa ho»
nom lydnad, Sfven med forfakelle af vara nojen, vara beqvåmhgheter. Altfå bibehålle vi
äfven igenom Guds loflagande i frifkt minne
den oinfkrankta lydnad, fom vi ars honom
fkyldige, at med fullkomlig forfakelle af vara
käfafte nojen, vara måft ålfkade fynder, med
forluft af vara egendomar, ja! åfven lifvet, kehällä et rent hjerta infor den' Guden fom
fkånkt ols lifvet, fom uppehåller det, fom forDennojer det med tnlende behagligheter,
na Guds oinfkrankta Nåd
fom flracker fig
til alt hvad männiika heter, påminner ofs,
fom bore i alt likna vår himmelfke Fader,
om en lika odelad männifko-kärlek, fom år
oinfkrånkt, hjertehg, ådelmodig och oforanderlig. Gud ! hvilken håghet, hvilken ådelhec i
fjälen, at vara fit flågtes upriktige van och vålgorare. Och hvad annat kan en dygdig fjal,
fom fladfe forer på munnen Guds kårlek, Såger icke Dygdens Fader dig och mig5 den
hogfta fållhet år at likna Gud! Hän har ju ålIkat alla måqnifkor! år icke
den hogftas
barn, om jag gor fammaledes? Da jag fjunger
deffa orden, Ingen herde kan få leta, efter &c.
monne inter denna tankan upftiger i min f jäi j
Jag har ock värit et forlorat barn; men Guds
Nåd har återfort mi g. O! hvad lållhet, at forbåttra en felande broder, trofta en bedrofvad,
vara den blindas oga, och den haltas for. Vi
alle fåfom fyndare åre Guds fiender uprorifke underfåtare, intagne af otackfamhet, och en
diifvaiide luffj at ftora frid och lugn i Guds
ri»
,

,

,
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Detta oaktadt har Gud fedt
til vår nod,-gifvit ols en medlare tll var förfoning och en helgande ande at uplyla och
forbättra ols. En Gud, fom la ållkar uprorifka underfåtare, en Gud, hvars obegripeliga
godhet, ftädfe af en dygdig föres pl lapparna
monne hän icke fkal igenom et ladant loflagande blifva ols det dyrbarafte monfter at efterfolja ? Gor, M. V. din Ijal, din mun och
tunga vai bekant med denna Guds nåd, fa
hvad lällhet håraf tilflyter. Da
fkal du
ovånnen forfoljer dig, då dina båfta glrningar
hojas med förnedrande omdomen, da din
lycka lider en ovåntåd Ikada. Sa tänker du
hårvid ; jag beprilar ju Guds mildhet, lom dageligen forlåter mig ? Ikulle jag då vara honom få olik, lå ovardig? Nej! Jag forlåter
min ovån niin fortöljare. Gif! mig Herre
nåd at ållka minä ovanner, vålfigna dem och
onlka dem godt! Men med ali denna dygd,
denna frid med Gud, detta Gudllfkande finne,
detta månnifko-kära hjerta, Ikorde vi ej altid
de gladaftc dagar. Det år vll fant, at lolen
behlller fin varma och lifgifvande kraft', faft
an mof ofta fkymma den ifrån ofs. Åfvenll
lyfer vai altid rlttfårdighetens loi j men be-

rike pa jorden.

}

-

,

,

—•

kymmer, olyckor, ftaplande fteg på dygdensvlg,
gomma ofta glanfen af dels klarhet. Här ide
dodeligas land, hvaråft ondt och godt omlkifta
efter villa Lagar, kunne vi ej hoppas et oafbrutit fjålalugn och en jåmn lycka. På det vi
deffore måge behålla vår utkorelfe faft, finna
ofs nogde med Guds regering: lefver i vårt
G 3
hjer-
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hjerta en ftandig Itanka af cc battre lif, fom
väntar o(s i en tilkommande Evighetl ofta fåge vi til ofs fjelfva; dctta lifvet ar vårt berednings lif. Hlr ar forg, väntan, fruktan och pS
fidftone doden. Och dl vi ouphårligen fyflosatte ofs mcd denna tankan, dl vara okonftlade loffånger
gifva genljud; itiönne imet
det verldsliga af ofs får fin infkränkta aktning?
Monne imet evighetens glada fålt fvåfva för
vara bekyrmner, uphoja vår fjal ofver jord och
tid? Forfok M. V, fanningen hårafj det ftår
i dina hånder.
§. 6.
lofflgande
Om Guds
allenafl: hade defla nu
upråknade formåner: ho fkulle ej finna fin
phgt, at ftldfe fjunga Herran* lof. Men Innu mera! 2) Våra BrSder, ellcr råtte med~

Chriflnc

draga haraf

en

m&rkelig Jorman.

—

De goda exempel, fom tala ftarkajre In de kraftigaffe bcvis, upmmtra dem. Hui u ofta Irohcke deras hjertan kalle och vara deremot klnslofulle ? Vår fjal Ir få befkaffad, få llnge den inneflutes inom en hydda, fom år utfart for ai
la fkiften. Men da andratala til Guds-lof: fa
fS vi ord i munnen, vara kanslor låttas i rorelfe, vi Iterfore i fjålen ali Guds Nåd, varas
angfliga anfigten forfvinna, vårt hemliga mifstroende til Gud uphorer. Och! vi Ire ftraxt
flrdige atnted loffågande tungor Helga vara hjerÅfventan, vår hela fjal til Guds cjenft.
lom er ord, en blick, ofta forvandlar vara
,

dygdiga klnflor, fätter ofs på branten

at

fslla

i lafternas afgrund; på famma fätt uprättas vi

ige-

89
igenom med-cbrifinas exempel, bevaras från
Iterfall ur nåden fkyddas for många afvikelfer, många {yndiga tankar och grofva utbrott
Chriftendomen bibehålles i et frifkc
af laften,
minne, Guds Nåd vinner fin tilborliga aktning,
laftens, rjenft aftager, och vara fteg på dygdens
vag blifva mer viffa, mer och mer ftadgade.
Da Petrus omtalar Guds dråpeliga vark med en
C

0

)

>&

,

ifver,

fom utmarker hans egen Gudsfruktan,

£ä fleratufende fiing i fina bjerran 3 en otvungen fråga upftår i fjalen: J man och Broder,
hvad fkole vi gora ? I Guds fynbara tempel pl
jorden, dår alt ar heligt, alt upkojande, dår en
mlngd af Guds vanner tila til Guds pris, dår
vordnad och dyrkan fiar målad i alla anfigten;
monne intef den kalle återfår fin varma och
liflighet? Monne hän intet inftåmmer til famma Guds lof ? O! Ja, vi behofve allenafl: rädfråga en talande årfarenhet.
§•

7-

Cuds Loffågande befordrar ockfå gudaktigheten 3) Hos dem forrt dnnu dro lajien tilgifne,
Hvad krafc exempel göra på månnifko-ljålen
kånner hvar och en. Det år orornekeligt, at
ijelfva laften ej kan annat, än hyfa en hemlig
aktning for dygden. En loHågande Chrk
ftens hela fjal år uphogd til Gud, hvars hela fjål år uphojd til Gud, hvaps, hela vandel
ir et afrryck af hans beklnnetfe, hvars vordfamma åborder åro borgen för hans varma hjerta, akras nog och vordas åfven af den fråckafte.
—Ej nog härmed J Huru ofta rores icke hans
fjil vid vara loflånger ? Guds. våjgirningar upråknas, och ikull* han vaiai.3 forhårdad, at han

go

(

ö

)

ej hårvid forer fig til finnes ali den Nåd,
hvilken likfom forloljer honom ? iloille hän ej
firma, huru llor oraklamhet hän bevilar Gud ?
O ! ja, fuckar upftiga ofta ur hans hjerta, go*
ra honom under ai! jordiflc Jycka ofra nedllagen, mifsnögd med fig fjelf, och Orolig olver
fic forhållande? Hän ville gl och kalla fig för
Guds fotapall, bedja honom med en forlorad lon
ora forlatelfe. En oklnd drift vil tvinga ho*
uom at vanda om til Gud. Harigenom hindras
hän ofta iirin ladens utbrotr. I de dygdigas
fllllkap blir hän tylllåten. Lallen, fom år hans
hjertas och tals vanliga foremåh mille nu for
en llund olvergifvas.
Och! J Guds och dygdcns vanner! ho vet, om hän intet jull hari*
genom gör en falig borjan til fin omvlndelle?
Guds Nad kan ju igenom detta medel fatta honom, vårka en Inger, fom Ir efter Guds finne? Hän ler ju det Hilla lugn, fom rlder i de
dygdigas fjalar, de olkyldiga nojen fom upmun*
tra deras lälfkaper 3 och! hvad Ikal jag mer la*
ga? Hän fcr ju at J lefven under Guds befkydd, åren Himmelens Söner, Himmelens
arlvingar.
§• 8*
O! måtte vi då aldrig glomma, at loffjungaDit
namn. Du aldrahogllej atllarka vår dygd, up*
muntra Guds vanner, fladfe fora en god omgln*
gelfe med Guds fiender! Dl, aliena då, fkole vi
uri evighetens lilla boningar inflamma til Guds
Lof och Pris ! Amen.
,
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Ora Bönen i gera e n.

Mm {kai

altid. bedja
och icke fortrottas.
räd,
det
hälfoiamma
den
verklatnma upVar
muntran, Fralfaren fordorn gaf fina Lårjungar, och de troende ibland judafolket at ofortrutit inofva fig i böne- andakten, ledan
hän forkunnat dem Jerufalems Stads forftoring,
och Juda landets inbyggares dervid foreftåeade biftra ode: i hlnfeende hvarå, det vore
hog tid, at vanja fig genom bone-ifren, at
komma uti en raed tilforfigt Gudi ofverlåten
fjala forfatrning, lå framt de våntade bonhoreHe och bjelp, då den bält bebofvas fkulle;
lagande, man Jkal altid bedja och icke förtröttas. Luc. ig. v. i. Fralfaren lar ols hårmed,
at icke få mycket ftaila vår råkning
på bonens frukt och verkan> fom nit och beftan}

-

,

dighet deruti; juft det, vil hän dermed fåga:

man Jkai altid bedja, och icke förtröttar. At
vara böner icke fkola fke forglfveSj ir en fak
H3
Hm. F. Voi- VIII. St. 3,
fora

«StS 1
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lom Gud fjelf går i fullkomlig borgen fore,
uran at behofva vårt benngj men at vi icke
måtte ledfna, och falla i mifstroftan och vanmakt, nlr Gud vil profva vår flåndakrighet,
famt ofva ofs uti fornojfamhet och förtroftanuran gripa ofs defs trågnare an
och halla ut
alla
aro
af ytterfta
omfländigheter
af
krafter:
vigc, fom Gud åflundar få fe prof uppå
bos ofs, Säledes år hans fordran, ä ena fidan
bogft billig, å den andra ganfka nyttig; at
man [kai altid bedja och icke fortröttas. Men
bor man då nu taga fig håraf anledning at
ilma det mille Guds affigt ofelbart vara, at
man fig mer med inter annat befatta fkal, ininga fyflor fkota,
ter kalielfes verk upvakta
imet arbete gora uran allenafl flåndigt boja
vårt anfigte til floftet, utan återvåndo ftå på
vara knå, utan uppehor lyfta hånderna til himmelen? Ingalunda, ty ordet altid vil hår utmårka den beflåndiga fortfåttning af vårt ålitande och fortroflan vår tilfridfamher och o,

,

,

,

•

,

,

fortrutenhet: at klenmodighet, fortviflan, och
troghet icke måtte fä rum at bryta fig in,
och gora vårt hopp om bonhorelfen fvigtande famt vår bone- andakt matt och fvag. Och
efter Gud ofta, likafom gradvis tyckes undanhålla ofs verkligheten af bonhorelfen och i
flållet for at lindra eller aldeles borttaga, fnarare låter våra plågor okas, och går ifrån det
fvåra, til ånnu fvårare med ofs• fä undervilar ofs Fralfaren, at i trågenhet och tappert
mod, likafom rrada honom i
intit des
,

,

hän
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hän måfte vanda fig Ojn, och forbarma fig öfforfl fåger hän 5 beder och eder Jkal
varda gifvit: dernlft, och om J menen alt
hopp redan vara forloradt, fsker flitigt, och J
Jholsn Jimin: men fidft, om det fåg ut, loni
hade Gud fiangt fig aldeles undan, at ali vidare tilgång til hans nåd och hjelp foretedde
fig eder fåfom omojelig; få låter dock icke
af, uran klapper immerfort, och eder Jkal uplätas. Matth. 7: 7. Fråge vi, i anledning håraf; hvad det är at bedjci ? Så ar bonen et botflrdigt, odmjukt, vördfamt, tilforfigtigt, andäktigt, och enftändigt famtal med Gud hvaruti hjertat, i trona, andrager vår nod, uptäcker vara behof, och utgjuter vär Ilngtan
efter rad och hjelp antingen genoip hemliga
fuckningar, eller cydliga ord och fynbara anver ols

;

}

•

;

dåktiga åtborder; och med det farama, fågnar
fig af hopp om bönhoreifen. Hvad kan vai
mer våcka ofs til behjertenhet och ofortrutenhet i bonen, In at vi vete, det Gud Ijelf
ranfakar vårt hjerta, kinner grant vårt tilflånd kan och vil bonhora famt hjeipa ols:
,

an at vi are forfåkrade,

det vår nod har roft
fom gSller for Gudi, och vår bön vingar forn
lyfta henne up infor det Hogfta Majeftetet:
Herre for tig dr alt mit begdr och min fuc~
,

,

tig intet fordold Pf, 38: 10. ffag
trojlar theruppå at tu fd nddelig dji\ mit hjeriä glåder Jig at tu få gerna hjelper: jag vil
fjunga Herranani at hän fd vdl emot mig gdr,
Pf. 13: 6, Fråge vi: när vi Jk o'.e bedja? SS
H 3
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:

,

,

,

f
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ingångs Ipråk, at det bor
ike altid. Vi behofve bonen når ois vai gårj
men aldramålt når noden ar for handen. Den
lefvande trons egenfkap, hvarigenom de på
nyrr fodde fjälar ftå i förening med Gtidi,
fordrar bonens fiitiga omgange med honom,
la vida tron ej kan vara mer mål-ån kånflo]os; far hon i andanom Jhaka och fe huru ljuf~
lig Herren dr, hvi fkulle hon icke befalla
munnen öpna fig til hans åkallan, och gdra
rungan rorlig at förlufta fig i hans lof, under
liflig kånfia af den fålihet och andeliga vålluft
man far forfara då hjeitat år upfyldc af fortroftan pa honom Pk 34: 9. och då ijålen
ftundom driives likafom af en himla fmak, at
ifrån et annat ftalle mbrifta med David: thet
dr en kojlelig ting at tacka Herranom
och

fvaras i vårt

anfo/de

;

,

loffjunga tina

namne ta

-11 en

tina uåd

förkzmm

alrahög/ie,

,

och om

om morgo-

aftonen

tina

fanning. Ph 92: 23. Åfvenfom andedragtens
inårkbara gång, år et tekn til li£ hos en naturlig mennifka: iå år, med barnflig fortroftan blandade fuckningars tåta upfiigande ur
.hjertat ti! Gud, et ofvikeligt vedermale, at
fjålen år inforlifvad i Chrilto,, och kan ta!a
af enahanda andelig erfarenhet med Apoftelen
Paulus: Chriftus dr mit lif: Phil. 1; 21. Chrtftus lefver i mig och jag lefver i Guds &6ns
tro, Gal. 2; 20. Rom. g: 16.
Icke kan bar.
naikapets Anda bo uti ijålen, utan verkeligt
medvitnande; icke eller kan detta medvitnande rohas af fjålen, atan kånfia af andeligt
barna»
,

C
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och likaledes kan ej eller detta
barna-finnet kanna fig tilfridsftlldt, utan at trågit ropa: Abba Kåre Fader! v. 15. Fråge
vi andteligen; hvarfore vi fltole bedja? SI blic
det f orjia glllande ikalcc, Guds befallning flerefiådes i Skriften, och /årdeles Frdlfarens nti
däreft hän
vårt ojia ndmnde inträdes fpråk
man
flger;
fkal bedja. En fauttryckeligen
fl
nlra fårenad med
befallning,
dan Guds
kan ej annat, än
farmin,
och
bar
vlr egen
villigafte
lydna
j fom icke a£
tilvinna fig den
nlgot utvårtes tvlng och kanbar olult, utan
med liflig frihet, luft och behag fogar fig til
bönen, och kinner fig derigenom dören opnas til Guds faderliga förtroende, larnt dc ovarderliga lallhets Ikatters Itnjutande, utomt
hvilkas verkeliga delaktighet, vi åre de uflafte af alla kreatur pl jorden men uti hvilkas
lifliga forfarande vi borje forlt ratt at lefva,
pch kanne den akta vllmlgan i vlrt inre vafende. Det Andra bevekande Ikalet til bonen,
aro vara ordhneliga behof
och vår altfdr ftora
vi
ront vlr vanmakt,
torjtighet lom, fedan
Gud,
utan
ringafte
at
icke i
niitto kunna aga
beftånd, drifva ols til honom, af hvilken alt
god och fullkomlig gåjva ali hjelp och undlattning allena lommer: Jac. 1: 17, Pf. 121: 3med deana lifliga ofvertygelfen, och deraf fororfakadt hjerteligt llitande: fannerliga, Ifrael
hafver ingen hjelp, utan allena af Herranom varoin Gud och derfor e
Si 3 vi homme til tig
äjl
Herren vår Gud. Jer. g 23. Det
ty tn
barna-finnc;

,

,

;

,

;

,

:

,

,

-
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iredje vackande (kälet til bonen, är Guds nådiga lofte om bönhorelfen ry inter är ia hogt,
få ftort, ia dyrt, få kärt fom Guds faderliga hjerta kunde vägra fina i trona famt ef•

,

hans vilja och ordning bedjande och anlitande barn och (kiille vai detta annat kunna,
an draga ofs i närmare fortroende, (arhr tryggarc tilforfigt til honom; thetta dr ju then
fortroftning, Jom vi kafve til honom at om vi
bedje något efter hans. vilja få horer hän ofs.
l Job, 5: 14. Det fj-erde foranlåtande Ikiilet
til bonen, är defs kraft och vahan. En troende bon af Guds Anda til åmnet och (ättet
inråttad efter Guds finne hos en pånyttfodd
Ijll a ärrättä nyckeln til Guds faderiiga hjerta, et angenämt rökoffer, en fot lukt Herranom, fom til vedermäle deraf, gör hvad the
gndfruktige begdra horer theras rop och hjeU
per them. Pf. 145; 19. De trognas boner aro
forenade mcd andans fuckningar, af hvilka
de uplyftas och framftällas infor medlaren Jefum Chrillum; hvilken anler dem omt och
nldigt, med fin hogtgäliande forbon foredrager dem fin himmeKke Fader, tillägger dem,
få vida de genom trones innetliga anlitande
och barnfliga tilforfigt vunnit honom på fin
fida, en utmanande kraft, och gor dem angenama genom fin forfkyllan i den Fadren, med
alt hvad den tagir i fdrfvar och går i full
borgen fore, icke kan anfe utan ftorfta välbe.
hag. Deruppå foljer en nädig bonhörelle,
antingen genaft, eller efter viis beftämd tid;
ter

:

,

}

,

,

och

(o)

&
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och Guds anda hamtar tilbaka detfa glådjefulla buclfkap i den bedjande mennilkans hjerta,
med denna trofteliga forfåkran; jag hajver
hörtt tina bön och f ett tina tärar Elä. 38-5
tina böner dro upkomne i åminnelfe for Qud:
Ap. G, 10: 4. och fåledes furmår en råttfdrdig mans hän my det ther bon atfvare dr. Ja e*.
5: 16. Alla deffa bevekande fkål til bonen,
fattar David i den ordning de har blifvir anforde, likafom uti et hand tilfamman, medelff
foljande karnfpråk: akalla mig, i nådene, få
vil jag hjelpa ti g och tu /kait firma fulkomliga fkål fanit Sr derfore hogft fkyldig at prifa
:

,

,

,

mig. Pf.

50;

15.

Ajhandling
Om Bönens art och bcfkaffenhet i
,

gemen,
nodig til inledning at lära, både rått
forjlå, och bedja Herrcms Bon,
Det fynes ej vara onödigt, at har göra
en borjan, med den frågan: dr det nödvåndigt at bedja; hälft en biott natnrlig menni-,
fka, fom ännu icke blifvir delaktig af nåds
och buns andan, Zach. 12: jo. harvid torde
knnna göra flere invåndningar: dcls at vifa flg
öfverklok, dels af oforflånd, trdghet, eller
fruktan. Förfla invandningen kunde goras, i
anledning af en illa hit tillämpad Guds allvetenheU Det låter låga fig; Gud ager den full»
H 5
koni»
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komligafte kun(kap om äl ting, ran(akar i det
nogafte, ej allenalt framfarna och narvarande,
uran fer jemvål med klarhet och fulKtandig
ofvertygelfe i tilkommande ting, med hela
deras (ammanhang och tilfålliga vändningarj
foljakteligen vet lian granr, vara både narvarande och tilkommande håndelter, brifter och
behof; hvad vil det då vara få aldeles nödigt,
at foredraga honom hvad hän altlammans vet
forut, och hvärfore (kulle bonen vara angelågen ? Hlrtil (varas: at Guds kunfkap om al-

la mojeliga och verkeliga ting, och deribland
om vara nodtorfter och angellgenheter, for
ingen del löler ofs ifrån forbindelfen at bedja, (å vida hän fjelf derom gifvit ofs uttryekelig befallning, och lofvat bonhora o(s; hvarjemte hän derigenom icke fordrar af ofs någon underrattelle om hvad vi behofve, utan
allenaft undergifvenhet och heder, (om vi äre
fkyldige at bevifa; hvanno tn en ftadgad nodvändighet at begära, tjenar til erindran af vår
fkyldighet och de(s utofning at lata hana ofs
tacklamme, til hvilka begge ftycken Apofte-

len Paulus formanar: håller uppd at bedja, och
vaker thernti med tackfägelfe. Col. 4: 2. For
et annat inkaft, kunde fokas nam, medelft oriktig forklaring af Gudf godhet. Det later
höra (ig, när man talar på foljande (au: år
Gud ofver alting god, fom ingen bor tvifla
uppå; (ä tyekes det (e ut, (om ville man forekomma, och milstro honom, da man genom bönen vil likafom påminna honom, om
den

(O)
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dcn vilfarighet, hvartil hän ock utom och ofvår anfokning, Sr nog benågen. Vi
Mfe jemvål uti Lutheri förklaring, öfver fjerde bonen af vårt Fader vår; Gud gifver ock
väl, utan vara bon, dagligt bröd altoin mmnijkom, jemväl them ondom 3 hvaraf någon tordc taga fig anledning at ftadna i det flut, at
bonen, åtminftone i alla fall, icke år nödig.
Bonen til Gud år, långt ifrån at kunna utmårka hvarken forvetenhet eller mifstroende,
ver ali

,

en forråttning iom ådagalagger få myeket
re undergifvenhet och fortroende, fom

ftordeu

både med odmjukhet erkånner, och med tilfårfigt anlitar Guds godhet, hvilken juft derigenom harligaft prifas. At Gud bevifar fig
god emot ois, utom och ofver ali vår onikan
och bon, fteer icke, at dermedelft foriåtta ofs
i forgåtenhet af fin godhet, och kånfloloshet
ai fina vålgerningarj hvaruti vi nodvåndigt
ftculle ftadna, ora vi genom bon och tackia-

gelie icke fkulle hållas i någon ofning at fornya åminnelfen deraf; utan, at gora ofs bönen fä myeket mer lått och Ijelfkrafd, nlr
hän ock defsutom vifar fig kunna gora vai emot ois, famt at ryeka undan den ikadeliga
fordomen, iafom ikulle vi genom våra boner

formå forvårfva ofs någon flags forrjenft af,
och råttigher til hans gåfvor, at kunna påcka
och beropa oia uppå, i fall alt ej foll ut efter vår onikan; fåledes vil hän, genom fin iå
ovilkorliga frikåftighet låta ofs forftå, at da-,
geligt bxod år af hans blotta nåd gifvir, och
at

Co)
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at vi det med lå mycket ftorre erkanfamhet
och tackfågelle emottaga matte, lamt dervid.
tanka på foljande fått; o! huru obegripeligt
ftor, nlåfte icke Guds godhet i kg fjelf vara,
nar hän icke allenaft begåfvat mig med oråkneliga våigerningar, utan jemvål deruti likafom opnat mig hela fit hjerta ; ty ehuru jag,
ej en gäng til den minlfa delen, förmår tilfylleft
erkanna och prifa deffa hans' kärleks prof; in.
måfte jag an derofver ftadna i djupafte forundran och håpenhet, at oaktadt min altfor
ftora ovårdighet dertil, och ehuru jag ei nyttjat hans godhets bcvisningar fora fig bordt,
dock bar fa tydeiigen rona, huru ftorligen
hän åhkar mig, och huru oforlikneligt adelmod hän kåftar på mig, iom lr mig långt kofieligare och vigtigare at märkä, an alla hans

våigerningar tilfammanrägne at åtnjuta. Jag
må vå! fjelf af alt mit hjerta utbriftä, och andra med mig jemväl dertil upmunrra, fagande; tacker Herranani, ty hän dr god och hans
godhet varar evinnerliga: tacker alta gudars
Qud, ttj hans godhet varar evinnerliga: tacker
alla herrars Herra ty hans godhet varar evin,

,

nerliga. Pf. 136: 1-3. For det tredje 9 kunde bonens hörande af Gud, i gemen goras
tvifvelagtigt, få vida den nog ofta milsbrukas,
at for mycket profva Guds tålfamhet. Menrifkan beder ej fållan i fit oförftånd om fådant, fom nårmare pröfvadt, befinnes ftrida
emot Guds namns ara, och defs egen fanfkyldiga nytca. Frälfarens beftraffning, finnerånnu
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hvad jf beEn lika erindran gor
ock Apoftelen Jacob: jf bedjen, och fan intet
thet iät eder vållujl förty jf bedjen Ula at
tåra Jkolm. Jac. 4: 8- Vara lekamliga enfldlta fordelar, ftå roerendels i motiats i anleendc
lii hvarannan; och nlr boner ovilkorligen einrlttas derefter, få upkommot Guds vilja
mer deraf en inbordes äntring dem emellan.
Mennilkor bedja jemvål oha, af ondflca och
hamndgirighet, emot hvarannan ; och kan det
vai vara utan, at ju icke llridiga boners miismåfte våeka obehag i Guds oton: nar
den ena onfkar och bederolycka, hamnd och
ftraff ofver den andra med mera? Detta fkulle tyckas forfvaga bonens vårde, om Gud vore mennifka, och underkaftad lideller; men
efter fl icke ar, forlorar bonen derigenom i
gemen ingen ting; håift bonens tilfålliga milsbruk, icke uphåfver deis råtta bruk, Derhos
bar Gud, at undanrodja fadant mifsbruk, befalt ofs bedja om det lekamliga, fom gerna hae
mifstag i folje til fått och mått, med vilkorj
ar dermedelft hemftäfla bonhorelfen hans vishet och väll>ehag: och ar det et naturligt ftraffj
lom omedelbart foljer onyttiga och fkadeliga
boner, at vi ej få hvad vi bedje, hvarjemte
Gud dem åfven på annat fått ftraffa knn: fncker derfore icke kiire broder emot hvaranmn
på thet jf icke varden fördåmde, Jac. 5; 9. Et»
,nu rum iblancl ofs;
djen. Matti). 20: 22.

ff

veten icke,

,

,

,

}

}

,

,

,

aldeles affkråckande anledning ifrån bonen,
kunde for det fjerde tagas, och blir jemvål
oh»
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ofra tagen, genom en altfor ftrång foreftållning af Guds Rättfdrdighet.
Dertil tycker
mennifkan, mi tråldomens tilftånd under Lagen, fe fig foranlåten, bland flere, färdeles a£
foljande Skrifrenes Språk e der ondjka åtfkiljer eder och eder Gud ifrån hvarannan j Elä.
59: 2. och edra fynåer gamma bort hans antele hörde varden: Job.
figte ifrån eder at
vi
vete
at
Gud
icke hörer Jyndare; li9: 31.
tan then Jdm dr gudfruMig, och fnljer hans
vilja efter, honom hnrer hän. Det Sr, f 3 fant
pä Guds, lom beklagligt å vår fida, at hän Iger fulkomliga fkå! dertil; ry fnarare kuuna
jjus och morker, himrael och jord forenas: an
någon den ringafle liknelfe til ofverensftämmelfe någonfin kan Ilta fig finna, imellän Guds
helighet och iynden, Deraf tager fig en fyndare, lom ånnu kanner fig ligga under lagens
beftraffning, och fit egit lamvetes alfvarlamraa
forebraeller, utan at finna någon tilfridftallning af den egna råttfårdighet hän bjudir til
at upratta, anledning at tanka på foljande fått:
vore jag en råttfardig man, en oftraffelig Guds
tjenare, låfom Mole, Elias, David, Paulus
och flere, viflerligen vågade jag då fram infot Guds Majefters Thron, och kunde jemval
gora mig räkning uppå at bli bonhord: men
nu, då jag kanner mig vara den ftorfle och o.
vardigafte ibland fyndare, och genom en lång
erfarenhet funnit, huru måktig fynden blifvit
hos mig, an at reta, an at förflciicka mig invårtes, fom är en andans belraittelfe hvilken
;

,

,

,
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den allvetande Gudens granlkande oga icke
undfalla kan, och jag deraf nog fåkert flutar,
at jag icke ftår vai hos Gud, efcer jig ej ftår
Vai med raig Ijelf: huru fkal jag formå farta
och behålla det, at Gud fom är la helig och
råttfårdig, kan boja lina oton til minä boner,
och gifva akt pä minä luckningar, enär, 11
lange jag gor en jåmforelfe cmellan Gud och
mig 5 min ofvertygelle aldeles ftrider deremot?
At hantti erhålla riktigt belked, bor fornamligalt underlokas, hurudana de lyndare aro,
for hvilka Gud gommer fit anligte undan, och
dem hän ej horer, De aro (1) upfåteliga Jyndare, fom fynda med vett och vilja, med full
forefats och berådt mod famt motvilligt qvafcvande af alla afrådande fkal hos hvilka de alfvarfammafte foreftällningar af Guds allvetenhet 5 rättfärdighet och fanfårdighet alsintet gålh 3 ej eller deras famvetes afftyrkande, jemte
atankan af fyndernas olyckeliga pifoljder nägon ting verka. Öfver fådane, klagar Guds
Anda genom Propheten; jfuda fyud dr med
jernfiyl, och medjkarp diamant Jkrifven, och uti
theras hjertas taflor grafven. Jer. 17; 1. De
Sro (2) obotfårdiga fyndare
hos hvilka deras
hemfynder få rlda och härlka 3 at de uti dem
immerfort framhårda, uran at en gång tanka
påbättring, an mindre at låta omvanda fig til
Herran. Om della fåger Gud theras fynder
åro alt for många, och the dro vordne förhdrde
uti Jin olydna huru fkal jag tå vara tig nåde%? Jer- 5: 6j 7. De aro (3) Skenheliga men,

*

,

:
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fom utvartes flalla ffg o»
orÄ fkrymtare
ftraffeliga och andåktigaj men hafva invärtes
et obrutic och oforåndradt hjcrta: menande fig
kunna gora Gudi en angenåm tjenft med fic
konftfromma lefverne, och fin blotta utvartes
bon, ej annoriunda an den ftolte Pharileen i
,

templet. Luc.

ig:

9-12. Om deffa låger Gud,

fåfom fordom om Ifraels folk: thetta folket naikas mig med fm mun 5 och hedrar mig med Jina
Idppar 3 men theras hjerta dr långt ifrån mig
och frukta mig efter mennifkors bud fom the
,

Ura:

tnes

hafvandes et Jken til gudaktighet
kraft förjaka the. Efa. 29: 13. 2 Tim.
•

men
3; 5.
an le

Della ofvannämnde mennnilko-fi.ock.ar
bonen, antingen for aldeles onodlg, eller bedja de ej vidare, an då de onlka fig nlgoa
lekamlig, ofta oloflig fordel, eiler når en lårdeles nod trycker dem eller ock då de genom en forftåld andakts ofning vilja ådraga
fig rnennilkors aktning; och gora det altid 5
utan botfårdigt uplat, utan tro, otan hjertans
alfvare, hvarfore de ej eller kunna bonhorde
varda ty then ogudqktigas offer dr Herranom
en fhjggefe
men the frommas bon år honom
bebagebg. Ordlp.fi. 15; g- Hårunder begripas
jemval de, lom vilja grunda fin frimodighec
i bonen pä nigon betingad egen rätcfardighet,.
den de dock ej åga, och fäledes icke aldeles
bygga fic hopp om bonhorelle allena på Jdu
Chrifti förtjenfi och forbon; hvilken likvål
ar vär enda Medlare och Öfverfte Pråft, utom
hvars forccrädande hos Gud 3 vara boner hvarkcti
,

;

,

,
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ken galla, eller någon bonhorelle vänta kuona, then ock fitter på Guds hdgra hand, och
inanar godt för ofs: uran mena Cg behofva
någon ilags egen tilfridsftällning, fom eftcr
deras inbillning, tryggade dem at icke få afflag på lina boner, efter de vore Gudi angenama perfoner. Men detta är en fal/k tilflygt, en bedragelig Mrm ; Efa. 28: 15. hvarvid mennilkan vil foka innoin Cg Ijelf, det
loin allena fxnnes i Chrifto, v. 16 och ingenftldcs utom honom: ty likafom i ingom androm dr falighet, Ap. G. 4: td. lå finner ej elJer mennilkan frimodighet til bonen, eller
forfakran om bonhorellen annorftades In i
Chrifto allena; och hade Guds helgon grundat deras tillorCgt til Gud i bonen på egen
rattflrdighet och fromhet, lå hade vilferligen
ingen af dem blifvit en enda gång bonhord.
Jac. 5: 17. Pfalm. 51: 5. Tvårt om, de loru
nnder en lefvande lynda-klnfla, med en bedrofvad ande och förkrolfadt hjerta, v. 19.
bedja om- en lann omvandelle, och foka Guds
nåd rned fuilt alfvare} behofva ingen ting dernaft, vidare, an med forfakande af alt egit
arbete, Elä. 55; 2, lom trottar och forlvagar, men icke lindrar och lonar, oppenhjertigt fly til Nådaftolen Chriftum, tilforftgtigt
anfortro och ofverlämna Cg honom, fanit grunda på honom alt fit hopp om forfoning med
Gud, om nåd at tackas Gudi, och om bonhorelie for Chrifti (kuli: lå Ikal deras hjerta
upfyllas med rdttfdrdighet, frid och Jrogd i
(

Hom. F. Voi. VUL St. 3.

)

I
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then helga Anda Rom. 14: 17. oeh de Ikola
genom Herrars! md i trom rona luit, driftighet och kiaft at bedja jemte kånbar forlåkran at bonhorde varda ty derom bar FräJfaren Ijelf med en dubbel ed rryggat dem, at
alt hvad de bedja Fadren i hans namn, Ikal
dem gifvit varda. Job. 16: 23. Til urfågt
för efterlåtenhet i bonen, plågar ånnu och
for det Femte forebåras någon tveklamhet ora
Guds fanfdrdighet.
Den medfodda orron
lom ligger innerft i bjerrat, och den de bafta chriftne vai eljeft mena kuona fritaga fig
förej vaknar dock nog oformärkt, at under
Guds forhalande med hjelpe-ftunden i nodenes
tid, liota fig vid låkerheren af hans löften
om belkydd och råddning: och när anfåkr*ningens Ikarpa fvård genomtrånger Ijålen fa
varda många mennilkans hjertas tankat, fora
vai eljeft kunnat blifva henne fordolde och 0kånde, efterhand uppenbarade: Luc. 2: 35.
hland hvilka deh år nog felaktig, at hon icke
gerna, åtminftone under forfta heran, vil tro
Gud otn godt, lå framt hon icke far le ögonIkenligt prof derpå for fina ogon. Derigenom uprinner hos mennilhan imedlerrid mifsjaoje med Guds forfarande haruti, lå at hon
tånker: Gud har på åtlkilliga ftällen i fit ord
forlåkrat dem om en Inar bonhorelle och villfarighet, fom under deras lidande af jämmer
och elånde, anropa honom- jag har, til folje
deraf, äfven både ofta och långe bedit om et
och lauma, lamt med bitter ångllan och tå,

,

,

;

,

,
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rar utgutit mit hjerta for Herranom fåfom
varn
under min tryckande vedervårdighet:
Klag. W. 2: I9.men ingen lijelp Sr mig dock
ej ellet- vet jag om något hopp
an vederfaren
derom kan vara mig ofrigt. Nu fer det
fom ali min bon, Hiekan och rop vore forgåfves: noden qväljer mig, jag dignar under
min cgen vanmagt, minä vänner ofvergifva
mie, jag lider begabberi af minä evännet', och
det fom an fvarare §r, jag inter klart, at
Guds heliga namn Varder tilliltä, for min
fkull af obetänkfamma mennilkor forfmadadr. Mig återftär låledes ej mer, an et enda fteg til fortviflan
ty Herren hafver 6f,

,

,

•

Herren hafver förgåtit mig. Efa.
49; 14. En dylik fvaghet anfoll jemvålKonung David, under hans myckna Jidandej dl
Gud, med ftillatigande til hans boner och anropande fanit med hjelpens upfkjurande of*

vergifvit

mig,

,

,

ta

foi iökre honom; få

,

at

hän flere gänger

made mbrifta, fågande; Herre kuru långe vtl
iu få platt fSrgdta mig, huru långe jårdåljer
tij titt an/igte for mig ? Huru långe Jhal jag
fårja i mine f jäi, och ångjlas j mit hjerta dageliga huru långe jhal min ovån förhdfva fig
ofver mig? pfalm, 13: 2, 3. Upvdck tig, Her,

,

re hoi fofver tu, vaha up, och bortårif of s
icke med alla? Hvi dnljer tu titt anfigte och
fnrgåter 1 årf eldnde och tvång? Pi 44: 24,25.
ffng talar med mit hjerta mn ande ranfnkar:
,

,

,

Herren

JötkcJla evinnerliga och ingen
tnäd mer bcvifal ,år {het få aldeles ute med hans
god*
I 2
mm tå

,

Co)

110

4&.

godhet och hafver tiljdgetjen en dnda ? Hafver
ia Gad förgdtit at vara nådelig, och tillykt lina barmhertighet, för vrede Jhull? Pf. 77; 7-10.
Vt åre vårom grannom til en förfmädelje vordne 3 til fpott och hän them Jom omkring ofs åro: Herre huru Idnge vil tu Jå aldeles vred
vara
och titt uit fåjom en eld brinna låta ?
PJ. 79: 4. 5. Hvi Jörkaflar tu Herre minä
f jäi och förfkyler titt anfigte för mig? fjag dr
eldndig och vanmdhtig, at jag fä bortkaflad dr:
jag lider titt förjhrdckande jå at jag full n'dr
fårtviflar Tin grymhet går öfver mig och titt
förjhrdchande trycker mig. Pf. gg; 15 17.
Dock återhemtade hän lugnare tankar, nogdare finne, och ftålde fig tilfrids i Gudi, fägande: Herren lefver och lofvad väre min
tröflf och min falighets Gud varde uphögd. Pf.
j8: 47- Ty ingen hommer på Jham then tig
,

,

,

,

,

}

,

.

,

_

,

,

förbidar

5 men the

låfe fåraktare

homma på

Jham.

Pf. 25: 3. Derfore, hvad bedröfvar tu tig
min Jjdl, och dr Jå orolig i mig; hoppas på
Gud ty jag Jk ai åmm tacha honorn at hän
mit anfigtes hjelp och min Gud dr ? Pf, 42: 12*
43; 5. Man bor hårvid betlnka, at Herren
icke forlakat ofs hjelp, faft hän drojer med
hjelpeftunden; och faft det någon tid kan vara fvårt, få kan dock den hägflas hogra hand
alting förvandla: Pf. 77; u. och Ji, Herrain
hand dr icke förhårtad, Jå at hän icke hjelpa
hän-, och hain aron aro icke lomhårde vordne.
at hän icke hörer. Eta. 59: x. At Gud ftundotn upfkjuter cnsd hjelpen» denil har haa
flera
,

,

,

,

1
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flerc flags vifa och heliga Ikal. Dels,vil hän derigenom leda mennitkan nlrmare innom fig, at
nogare kanna fig f jelf, och bli varfe, hum
fkadeliga ofverlefvor hon, ehuru ftadd i den
dageliga fornyellens tilftånd s annu har qvac
af naturens djupa fördSrf. Eljeft kunde hon
vll tinka fig vara allaredan nlra fullkomligheten, och behofva hvarken underfoka ellec
forblttra fig i många ftycken. Men derigenom,
at hon ftår under nådens aga, foranlåtes hon
at ftiga djupare ner i fin ovlrdighets och felaktighers klnfla, och at tilfkrifva Gud allena,
om nägot godt finnes hos henne, llgande med
David: icke ojs, Herre icke ofs litan tina
tiemme gif arona, for tm nåd och fannings Jkult.
Plnltn. 115; i. Dels profvar hän menniIkans tro, om den Sr at rätta arten, få at
den håller ftånd i anflktnings-ftunden, derfore doljer hän for henne fin klnbara hugnande narvarclle: dels ofvar hän mennifkan i trona, at konna fafta fig vid ordets ofvikelig*
lanning, och derigenom ehuru ofta fig fjelfvan ovetande, halla fig til Gud och i ftillhet
afvakta ' hans biftånd på det hennes tro icke
må beftå i blotta ljufliga kanflor, och tilkka
med deras uphorande forlora ali fin kraft:
lideu tm, heter det, en liten tid bedröfvdfe,
i margehcmda förfökelfe
hvar få behåfves, på
tiet e der tro /kai rdttjinnig och myeket kojleligare befunnen varda, ån thet förgängeliga gnll
Jom profvar med eld. i Per. x; 6, 7. Gullet
I 3
for,

,

,

}

,

•

,

,

•&

112

Co)

forlorar ingen ting i den Mftigafie låga, ehuru lange det halit fkulle brännas
få forlorar
ej eller den fanna och lefvande tron, mi anfäktningens eld något af fin hait, ehuru egenoch verlds kårlekens flagg bortbrånnes Ji,jag
vil bepröfva tig, fager Gud men ickc fafotn
filfver 5 utan jag vil gora tig utkårad uti bedrofvelfens ugn Efa, 48: 10. Dels profvar
Gud menniflcans tolamod, och genom den åfning derunder foreloper, vånjer tienne at fegra ofver fin egen motftråfvighet, tom ar
den ftorfla af alla vara plågor, och håJler hårdnackadc tu, ta vida den af ofs tjelfva tages i
forfvar; men få fnart den är ofvervunnen, få
blir korfsburdan lått at bära, vi kanne huru
hällofam Herrans tuktan år, i hvad fornojfam och onfkelig fjala forfattning den forfatt ofs, och fgrdrage den gerna; vi befanne
Frålfarens ord, mit-ok år lujligt och min bor(ia år IdtU Matth. xx: 30.
Vi begynne at
tala ur enahanda finnes art med Apoftelen
Paulus; vi berommom ofs i bedröfvelfe vetande
dt bedrojvelfe gör tolamod
tolamod går forfareuhet, fsrfarenhet gör hopp, men hoppef låter
itke homma på JJtarn. Roni. 5; 3. 4,5, Dels,
kder Gud mennifkan derigenom fmaningom
in i utöfningen af den la angelagna egna förfakelfen, vil at vi ikole ofvergifva ali ting,
ja ock det mafl pmrorda vi bar äge, for hans
ikull, och tilbjuder fig tilbaka at bli ofs trofaft, kåraft och -lifkeligaft ; derfore ropar ofs
FiiUaren ti], hvilk.cn mig efterfolia vil hän
;

-
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tage fit korfs på f g hvar
dag 5 och följe mig. Luc. 9: 23. I)els, vlnjer
hän ofs laledes vid, at i de Ivårafle fall Allia ols tilfrids, finna vår hogfta fornojelfe allena i honom och Hans gudommeliga vilja; lamt
lar ols genom ofning och egen andelig forfarenhet, rona ftyrkan af Affaphs Ipråk; när
jag hafver tig, Jä jrägar jag efter himmel och
jord intet: om mig ån kropp och Jjålfnrjmåktadc fd djl tn dock, Gud altid mit hjertas tröjl
och min del. Pf. 73: 25. 26. Åndteligen llre
vi derigenom at tacka Gud, lä for mot-fom'
inedgångj ty morgången gör ols eftertankfamme, forfigtige, behjertade, omfinte, lyckelige: och Liedes, ej allenaft forådlar vår
fjals förmogcnheter, utan forbättrar derhos
värt utvartes tilAånd; och var det ej utan orfak, lom fordom Job lade, nlr hän forlorat
lina barn, tjenare och kreatur: Hirren gaf 9
och Herren tog våljignadt väre Herrain nami
Job. 1; 21. I en lidan tackfagelfe, lar ols

vederfake Jig fjelf

,

s

,

,

.

,

äfven Propheten Elaias at inftltnma jag tactig Herre at tu hafver värit vred på
mig och tin vrede hafver f g vändt och tu tr oftar mig. Ef. 12: 1. Under alt defcta, bereder
lig Gud de hlrligalle lofs åmnen, och lina lidande barn de oforlikneligafte fordelar; vara
Ivårafte bedrofvelfe ftunder blifva omfidef
vår ljufligalte vederqveckelle: och fåledes
vlnder Gud, det lållammaAe i vara ogon,
til lof pr is och dra 3 när fjfefns Chriflns blij
ver uppmbar: 1 Pet. 1: 7. då vi ock få, ge:

,

kar

,

,

:
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nom

nom Guds nåd och vår Fralfares fortjenfi, lifligen erfara, huru vår hedröfvelfe thcn dock
värit timmelig och lätt fodt i ojs en evig och
cfver alla måtto vigtig härlighet. Låt ofs, derfore, tele fe efter de tmg fom fynas ulan
de, iom icke fynas* ttj the ting fom fynas
dro timmelige: tne n the fom icke fynas Aro evige. 2 Cor. 4: 17, xg, Når vi alt detta behörigen ofvervåge, få låte vi under Guds fårhalande med hjelpeftunden i nödenes tid icIte modet falla, eller vår andakts ifver kalina,
hfilft Guds Ande ej eller forfummar at underhjelpa vår fvaghet; Rom. g: 26. ty Annu en
liten tid ,få kommer then Jom homma f cal, och
fördråjer icke: få kafer tm icke bort eder truft
fom en for lon hafver! Ebr. 10: 37. 35: Et
ikål, fom tyekes hindra at fulleligen infe bonens nodvåndighet, kunde for der fjett e 3 lånas af vår oformogenhet at kuuna rätt bedja.
Mången torde tanka, och kanihe mena fig icke la myeket fela deruti, firdeles då hän dermedeift tråffar tala fin naturliga troghet til
honen ganfka vål i lag; jag Ir icke inkomraen uti den Gudi behageliga bone konften:
har ingen bojelfe, luft, eller alfvare at foga
och fkieka mig trågit til bönen: ingen råttIkafFcns andakt, fom kunde uplifva och muntra min bon, fanit gora den ifrig och brinnande: ingen drift, at gripa mig an, och hilla ut, med ofortruten flic och idoghet uti bönen; ingen kraft, fom mågtar genombryta
}

,

,

?

,

,

,

alla mojeliga hinder, binda minä tankat* tilfam-

man,
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och med full tilforfigt, utan ringafle
tvifvelsmål, tranga mig fram til Gud, at vara likalom hdt och hailit infattad uti honotti
och Medlarens forbön 5 gonom bonen; hima.
kan då Gud uptaga, och nådigt anfe en fådan bon i hvilken alt detta felar, fom eljeft
fkulle gora den antaglig och behaglig ? ellet
hvad kan jag hoppas af Gudi, når jag icke
en gång kan rätt begara? Och månne det icke vore horre fynd, at våga fram med få felaktiga boner, an at på fldant fkål aldeles innehålla med at bedja? Hårtil {'varas: åre vi
mehnifkor, lä kunne vi bar i lifvet, fardeles
uti det andeliga, icke vara utan vidlådande
ofullkomligherer fom ej annat kunna In gora ols modfålte och troge: Ebr. 12: 1. naturens fordårf, ftickcr iå vai fram vid bonen
fom alla andra gudeliga forrattninga?: men
detta bor dock icke affkracka ols ifrån bonen,
ty Gud har ingenftades befalt ofs at forft lära ur, och ledan forft begynna at bedja. Det
fom aldrig värit flatc och Ivagt, blir ej eller
nägonfin förbattradt och ftadgadt; den {om
redan grufvar fig ofver forfta borjan, kommer icke gerna llngre, och aldraminft ler
flutet; och deraf, at vi ej kunne af ofs fjelfva någonlin bedja råtr, foljer heh annat, an
at vi derfore borde aldeles forlumma bonen,
och kunne vara den foruran: vi (kulle ju {åledes aldrig ISra at bedja. En lekaralig Fader
hor gerna fit klena barn tala, med ftaplande
uuiga, och bruten roft, efter dels formåga j
I 5
hän
man,
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hän flgnar fig derofver, at kunna begripa hvad
barnet åffundar3 hän ar flrdig, och griper til
medel, at kunna tilfridsftalla defs åftundan:
hvad bor man då tanka och hoppas, cm den
rdtte

Fatiren

öfver

alt det fader heter i
jorden? Eph. 3 15. Alt
hvad vi behofve, for at kunna bedja rätt
och efter Guds finne, lårer ofs Guds Anda
fjelf, fom är bone Måftaren lian väljer ots
bone-ämnen, hän undervifar ofs o m bone-fatter, hän fatter ofs orden i munnen, altfammans enligt Skriften: hän vacker luft til hänen, hän upmuntrar andakten i bonen, hän

hemmelen

och pä

:

-

:

fortager trogheten under bonen, hän undan»
rodjer klenmodigheten och ger ofs driflighet
lian bedcr
nog at anhta Gud igenom bonen
genom ofs och med ofs, fanit manar godtför
ofs med outfågelig fuckan. Rom. S: 26. (Se
vidare flutet af foretalet). Och nar Gudfjelf
vi! at vi fkole bedja, lär ofs huru vi bore
bedja, endaft at vi anhålle derom, och gifva
ofs i bans lara, famt lofvat nådigt uptaga
ra boner, och gifva ofs hvad de innehålia, allenaft de aro inrättade efter hans behag: fl år
det et liingt ftorre fel, at aldeles åfidokitta
hans åkatlan, an at af oformogenhet ej kunna
bedja utan infmygandc fel. Nar Judarnes öfverjle prdjler och Skriftlårde, fordom blefvo
mifstynte derofver, at barnen ropade til Jelum
i Jerufaletns Tempel; Hofanna Davids Sone
fade hän dem: Hvi icke? Hafven ff ctldrig Idft, af barnas och Jpena barms mun hafver tu
,

•

,
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21: 15. 16. PC. B■' 8•
ned för oljoberdragande
da
Lärjnnqctrna,
Och
Gud
och
högröjilofva
mcå
begynte
frfigd
gct,
fågande
hade
alla
de
krafter fom defedt
vfver
vålfignad väre hän fom kommer en Konung i
Herrans namn frid väre i himmeten, och ära
i hågden mea Pharifeerne ville at hän /kiille nlp/a dem; Ivarade hän: om the tege, Jkola
(lenarna rapa. Luc. 19: 37-40.
Sedän bonens nodvåndighet blifvir harintil tagen i behorigt for/var, forekommer en
annan fråga dernåft at goras; Hvilka jkola
iilbedja Gud ? Det ar vai i gemen alla menni/kors /kyldighet, /om bo på hela joiden
ty alla aro de Guds /kapade kreatur, for alla
drar hän medelft fin gudo.mmeliga for/yn en
vak/am omforg, ined finallmakr uppehåller
och be/kyddar dem, medelft fin alleftadss narvarelfe i naturlig matto verkar tned dem genom fin allvetenhet och vishet har inleende
ofver och ftyr dem, alla har Guds Son Jefus
Chriftus återloft och fci varfvat den formån at af idel nåd for fin for/kyllan /kuli falige varda, alla har ock den helge Ande kallat til nadens gemen/kap och lalighetens delaktighet genom evangelium i Chrifto alla be-

fullkomnat lofvet? Mattb.
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hoiva de Gud, alla åtnjuta jemvål af honom
dageligen ofkattbara och orakneiiga valgerningar, alla äro derfore oyagerligen forpliktade
at tilbedja, akalla och antopa den lefvancle och
råtta Guden: fåfom hän en fådan rittighct fig
åberopar och forbehåller, jag fviir vid mig
fM
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och et rdttfårdighets ord går utaf mm
Efa. 45: 23. nemliga, mig (kola alla hiå
böjas 5 och alla tungor /kola mig bekdnna. Rom.
14: 11. Hedningar tilbedja afledne ftore och
namnkunnige min ibland dem, fom värit deras famhallens ftiftare och flrdeles vllgorare,
jemte loi, mane, ftjernor a ftoder, bilder med
mero; Judar, Turkar och en del få kallads
Chriftne, lom dock i fjelfva vlrket aro ochriftne, berofva Guds Son och den Helge Anda
en gudomrnelig Ira och dyrkan; och inge andre, In de pånytt foddc Ijalar, Iro fkickelige at rltt tilbedja Gud. Gud »nlkar dock
alle vara komne tii fin fanna klnnedom
och dyrkan j efter hän allena Ir Gud, och ingen annan; förr mig flger hän, dr ingen
Gud gjord få varder ocl ingen ejter mig:
Efa. 43: 10. Herren tin Gudjkal tu tilbedja
och honom allena /kai tu tjena: Matth. 4: 10.
dinGud, hvars hlnders verk du Ir, begåfvad
med en förnuftig fjll, och konftigt lammanlatt krepp: din Gud, hvars karleks pro£ du
dageiigen, ehuru ofortjent, i många vllgerningar åtnjuter: din Gud, fom Iger hogfta magten ofver dig, och mot hvars minfta vink
du ingen ting formår: din Gud fom Iger den
fuilkomligafte rlttighet, at fordra den nogalle
ofvcrenskommelle emellan fin aldraheligafte
vilja och hela dit forhallande: din Gud, fom
jemvll derfore gifvit dig fin eviga rlttvilos
Lag, bade infkrifven uti dit famvete, och uppenbarad larat ytterligarc förklarad uti de ti o
hud,

mun:

,
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budnrden: din Gud, hvars befallningat du är
forpliktad, at uran minfta undantag ellet fortydning, rroligen horfamma och lyda: din Gud,
emot hvars rättvila fordringar, du ej ellet det
ringafte med ftcäl kan invända; din Gud, undan hvars allfeende oga och upmStklamma
tillym, du til det minfta ögnablick omojeligen
kan dolja dig: din Gud, fom traffat dig alleftådcs, ehvart du halft vånder dig, at intec
rum på jorden tjenar dig til gomftålle och
undanflygt: din Gud, lom kan på mångfaldigt
lått, både timmeligen och evigt fttaffa din
olydna, och hemloka dina förbrytcller: dia
Gud, under hvars mågtiga hand du derfore
måbilligt forodmjuka dig; din Gud, fom lofvat dig vift bonhora och hjelpa, må du jemvll gerna akalla, antopa, dyrka och åraj
Frögdens Herranani ali verlden tfener Herranani med frogd
kommer for haut anjigte med
glddje, fjunger, prifer och lofver. Plalm* 100:
I. 2. 98: 4.
_Nu vilje vi tilfe: Huruledes man Jkai
bedja ? Are vi, fom vi forft och fråmft bore
vara, betankte på en rättlkaftens beredelle dertil, la bor den anftållas; dels, med et ordenteligt och Guds uppenbarade ord enligt urval
af bone-åmnen: dels, med famlade tankat I
hvad vi låledes heilutit at anhälla oni; utan
utfvåfningar i jordilka bekymmer ellet luftbarhetcr, fom våcka förftroelle i finnet: dels, med
fotnuftig och alfvarfam ftyrfel, af hjertats inlöpande oordsmlighster j for ajt kwojma underhålla
,

,

,
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hå!!a lugna och jårana finnes rorelfer, litan fanatilk forvirring dler enthufiaftifk liettä: dels,
med öppenhjertad ofverlårenhet nnder andans
fria verkan; men icke med fjelfgjord konfl och
trållamt tvång: dels, med antagande, få vidt
mojeligt vara kan, af et gladt, muntert, och
ofkyldigt finne: dels ock, med innerlig
åkdlan af Guds Andas biftånd, at hän ville
nådigt forlätra ofs i den funda och andäktiga
finnes forfattning, fom vore Gudi behagelig,
ocli råtta tilbedjare anftändig. Hvad åter fjelfva bone forrattningen angår, måfte den ofelbart begynnas och fortfåttas, (i ) Af et ödmjukt
och botfdrdigt hjerta fom icke ftår i hemligt
forbund med någon upfåtelig fynd, eller fagnar och forluftar fig i fyndiga och orena tankarj
otan upriktigt Ikyr och hatar alt hvad Gudi
obehageligt och forhateligt år, fåfom David en
flik renhjertad ftällning til bonen figlberopar,
fågande; um jag någon orått förehade i mit
hjerta få vorde Herren mig icke horandes:
therföre hörer mig Gud och aktar uppå min
bon: hjvad väre Gud, then min bon icke Jörkafiar, eller vdnder fin godhet ifrån mig Plal»
66. v, ig ,19 20. Deremot halva obotfårdige
mlnifkor och upfåtelige fynclare inret hopp
at deras boner kunna hos Gud upragne och
horde varda, få länge de uti fin obotfirdighet
fnmhlrda; ty efter de uti flr kotfliga finne
båra en fienfkap emot Gud, och hvarken vilja
eller kunna vara Guds lag underdåniga ; Rom,
8:7. fä hafva ds ej eller at tii furie fig någoc
-

•

,

,

.
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godt af honom, ehurn hän med fin allmanna
nåd uppehlller och bevarar dem famt derun»
der väncar nppl och foker befordra deras batt,

i det tiiflåndet then
lagen,
hän dr en
ft ora afvänder at höra Men at hcms
hjertat
af
forJlyggelfe, Ordfp. 28 ■' 9.
odmjukade och botfärdige fyndare, icke behofva

ring, få llnge de

aro

•

tvifla om en nldig bonhorelfe, vitna Guds bevi.
fle barmhertighets hogft Irefulla efterdommen
på David Manaile och Paulus: Pfal. 32 ‘3. rl6:
7-9, 2 Chron. 33: n 13. Ap. G. 9; 1 1. 1.
Tim. 1: 15. for lldant går jemvål vår Frälfares lanflrdiga intygan om den botflrdiga Publicans ångerfulla hjertas tilftånd, odmjuka bonefltc, och verkeliga benldande In ytterligare
i fullkomlig borgen, då hän om honom vitnar:
at hän Jlod långt ifrån den Ilolta Pharifeen och
ville icke lyfta Jim ågon up til himmelin: ntan
Jlog ligforjit bråjl och fade: Gud, mijknnda dig
åfver mig Jyndare: och at hän efter låledes hallen bon, la vida den jemväl fkedde i trona,
gick rdttfdrdigad henu Luc: Bti3, 14. men deremot, icke Pharifeen. Detta bekraftar David
an vidare, nlr hän flger; Herren år hardt ndr
them fom et förbrdkat hjerta hafva och hjel•per them fom et bedröfvat mod hafva: Pfalm.
34: 19. och the ojfer fom Gudi behaga y aro en
,

-

,

;

,

bedråfvad

}

aiide: et bedröfvadt och
tu Gud
icke föraktandes

hjerta varder

Jörkråffadt

,

Pfalm.

det fom In merlr, at Gud fjelf
Perfonligen Jåter hora foljande omma och tro51: 19.

Ja!

ftefulla forfakran af fig;

få Juger

thtn hoge
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och högflbejuttne, then evinnerliga bor, hailkmf
namu är heligt: jag bor i högdene och helgedomen, och ndr thtm fom en förkrojfad och ödmjtik anda hafva: Elä. 57; 15. påthet jagJk ai
vederqvecka the ödmjukades anda, och hela the
förkrdjfades hjerta. Jag fertil then elända
och til then fom en förkrojfad ande hafver
och
til then fom fruktar för mit ord. Bonen mille
utgå (2 ) af et Troende hjerta lom med upmårklamhet betraktar Gads fulkomligheter, och
deribland enfaldigr och tilforfigtigt fattar Gud
på hans Gudomeliga fanfardighet, hvilken 0mojeligen fela eller fvika kan, fåfter fig dervid, bygger fit hopp derå 3 famt håller hans
loften for fa obeftrideligen trovärdige och bindande, fom bacle man redan i handerna, oeh
gladdes ofver en verkelig fullbordan af hvad de
innehalla och utfafla 3 fåfom David fordom
gjorde när hau fade; mit hjerta håller tig titt
,

,

,

;

,

,

ord for e: i Jkoltnf oka mit anfikte ; therföre fo\er jag ock, Herre s titt anfgte. Pial. 28-’ 8. Tn,
gifver honom hvad hans hjerta önjkar och förvägrar intet hvad hans mun beder. 21: 3, Haf
tina hifi i Herranom hän jkai gijvci tig hvad
tit hjerta önfkar. Plal. 37: 4. Gads mlkriga gerningar och dråpeliga verk, hafva gjoidt hans
fortåffeiiga gudomeliga egenlkaper kånbara ibland ols och delfa linana ja ols dcn kraftigalle forfakran ora alt hvad vi ha!ft hifve af
poden
famt tildela ofs en kanbar upmumraa
5
oeh nk troll, när de ratt tagas til hjerrat.
Det;, av jn oog 3 nårvi age de fulkomJigallc anled«
,
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ledningar på Guds fida, til den lifligafie ofvcr-

hän kånner vara behof, ler och
niårker vår nöd, vil, och i fjdfva verket hjelper i råttan tid. Och hvi Ikulle hans Allvishet vara rådlos, hans Allmakt kraftlos, hans
hans Sanfårdighet rrolos, hans
Godhet
Allcftådes nlrvarelle fruktlös, och hans vakan*
de omlorg bekymmerslos, at !eda ols olkaddc
ur bedrofvdfen, lom Lot ur Sodom, lom llraels barn genom roda hafvec, fom Daniel
tir Lejone-kiilan
fora de tre man ur den
ugnen
i Babel? Utaffex bedröfvetfer
glodande
hetcr det ju ej utan Ikål, jråjar hän tig, och
i then Jjmde kommer intet ondt vid tig. Job. 5:
19. Och fkulle det ej Ike, få bore vi veta
at lian profvar och
i fin gudommeliga vishetj verdervårdigheten ols nyttig, eller
ligger något fel i vågen å vår fida. Dock, nar
noden är högft, få Sr Gud nlrmalt; Plai. 71: 20.
lian lårar och läker, 1 Sam. 2: 7. 6. hän fornedrar och uphöjer hän bedrofvar och troftar, hän dödar och gifver lif igen: Mich. 7:
9. få at vi åndteligen få fe vår luft pä hans
nåd och vårt hjerta fkal utvidga fig at genom
munnen utbrifla mi en glådjefull och tacklara
loflång : lofvad väre Herren dngeliga ; Gud ldg~
ger of s en börda tippa; men hän bjelper ofs och:
vi hafve en Gud en Gud then ther
och Herren Herren then ifrån döden frälfar. Pf. 68:
v. 20, 21. Bonen bor (3) fke i andanom och
fcmningen fåfom FrSHaren ols undervilar och
föger: Gud är en Ahde, och the honom tilbedja
Horn. F, Voi. VIII. St. 3.
K
JM*

tygclfe,
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i cmdanom och /antiin gen:
ha!ft
kan kalla /fe/um en Heringen
Joh. 4: 24.
ra s litan genom then helga Anda, 1 Cor.
12: ‘3. och de nåde verkningar hän i fjälen
upvåcker. At hedja i andanom år, at göra
fina boner til folje- af den Helge Andes påminnelfer, anmanande och drift 3 hvafigenom
hjertat blir få upfyldt af andakt och gudeliga rörelfer, at det heh och hallit uplyftes til
Gud, med brinnande åhäga och ifyer, at genom bonen hafva en hugnande gemenfkap och
innerligt famtal med honom: hvarunder man
kannet fig lika lom infartad i Gudi och de
himmelfka ting, fanit beder med roysken latt-

Jkola tilbcdja honom

,

het, nojaktig tilfredsftållning, jåtnce känbar
hift och kralt; få at man finner et fårdeles noje
i bonen,, och otvifvelaktig vifshet derom at
den år Gudi angenam, och ernlr alt hvad man
derunder onfkar, genom Chriftum och for
hans fkull.
forfattning,

At bedja utan en fådan finnes
antingen ljumt och kallfinnigt,
eller under blott egit verkande och triilaktigt
tvång; år, at antingen offra aldeles utan eld,
ellen blra frammande eld på Herrans Altare.
3 Mof. 13. to: ia 2. Ty likafom offreniGamh
Tcftamentet, antåndes med eid kommen af
himmelen; få fkola ock alla andeliga bone-och
tackfågeKe-offer under nya Forbundet, antåndas af Guds anda fjclf 5 genom en helig och
brinnande andakts eld, på vara hjertans Altare. Och åfven fom i Gamla Teftamentet, den en
gäng antånde eläen på branne clfers 'altaret
,

JkuU
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Jkutte

altid brinm och aldrig ufjldckas ; utan
Präften Ikulle hvar morgon uptåhda ny ved
therpå; .3 Mof. B. 6: 12
13. ia bor jem,

väl en Chriften i Nya förbundct, vara väkiäni
öfver de a f den Helga Anda uptånde andakts
roreller uti fit hjerra, at de genom infallande
jordilka tankar ej fnåtre kalina och forlvinna.
Derfore formanar ofs Frålfaren vaker och beder 3 at
icke jaden i freflelfe: Match. 26 41.
och- Apoelelen Paulus : beder altid i anäanom
och vaker thertil med ali idkelighet. Eph. 6: 18•
At bedja i fanningen år, at hafva vara tankar fammanfattade, på åmnet och orden af vara böner j på det munnen icke måtte bedja allena af en vane, och hjertat icke veta deraf,
då inan ej annat gör an uppenbart ljuger for
Gudi, och mifshrukar hans heliga Namn:
hvarfore Apoftelen Paulus larer at vi fjunge
och fpele Herranani nti vara hjertan. Eph. 5:
19. Kort fiigt: vara boner bora Vara, icka
tanklofe, utan fornuftige; Col. 3: 16. icke
hogfinte och upblåfte, utan odmjuke och
vordnadsfulle ; icke ljumme elier andaktslofe
utan andåktige och brinnande: icke blfvande
och tviflande, utan frimodige och fortroftande.*
icke flummeraktige och vårdslofe j utan beftändige och ofortrutne. Bon en måfte, ora den
eljeft fleal gal la for Gud,
vara i trona
grundad pä jfefu Chrifå Fortjenjl och högfgdllande Porhon; ty alt anropade af Guds nåd
och hjelp, bor fke genom Sonen, i hans dyra
»amn 5 på defs hoga vardighet, och ljufligt utK s
IBa»
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manande krafr, fl framt den eljeft fkal vinna
anfeende infor Guds ögon och bonhorelfen folja
derpå, hvarom allaredan forrut vidlyftigare
ordadt är. Vore bonen eljeft aldrig få vål
inrårtad, kan Gud ingalunda hafva affeende på
denfamma, få framt den icke blifvit ftlld til
Chrifhim och fårr honom til fin forefpråkare.
Denna faknade fordom Frålfaren, fåfom en
hufvudfakelig omftåndighet, vid fina Larjungars boner, då han erindrade dem derom,
iågande: hårtil hafven fj icke bedit i tnit Namn:
beder och $ Jholen fä at eder glddje ma varda
fulkommen. Joh. 16: 24. Detta år nu, hvad
ijeifva lattet angår, at bedja efter Guds finne; då vi ock kunne vara viffe om bonhorelfen, allenaft åmnet år Gudi behageligt, fåfom
han derom gifvit fin Gudommeliga forfåkran:
3Jk olen akalla mig, och gå at bedja mig och
jag Jkal höra eder: J fkolenföka och finna mig:
mig af alt hjerta foken, 'få Jkal jag laty om
ta mig finna af eder, fäger Herren. Jer. 29:
v. 12, 13, 14. Samma lofte, bekråftar jlmvll Fråltaren; om $ blifven itnig, och min ord
blifva i eder alt thet J viljen, må J bedja
ech thet fkal Jke eder. Joh. 15; 7.
Vidare bor hlr anmårkas: Hvarom mäti
bedja? Alla vara fornödenheter, AndeJkal
liga och Lekamliga, utgora bonens föremål.
Ty lå vida den Store Skaparen, gifvit ofs bide fjal och kropp; få vii han jemvål draga en
om forforg for begge deffe delar, och har åfven gifvit efs, få vål oppe,t tilitånd, fom utr
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wyckelig befalnling, at anlita honom «m hvarderas behof. Delfe Sro alle, i kårt, men finrikt och mycket utmarkande begrep, fammanfattade i bonen Fader var. Och fom fjSlen Se
vlr Sdlare del, utruftad med fornuft, förftlnd,
foreftallnings kraft, och minne; at hvilka, de
tvanne forftnSmnde formogenheter aldeles i fin
art, men de två fcnare allenatl i en anfenlig
grad, Ikilja ofs ifrln och hoja ofs otver djuren: fä bore vi f"6rft och (rSmft bedja om det
andeliga, ioni horer til fjalcns rarta halla, lif
och beltånd och det altid utanvilkor, 11 vida det jSmval altid Sr, bådeGudi behageligr, och
ofs nyttigt; hvartore Frallaren Sfven formanar
efs ,at Joka förjl efter Gnds rike, och hans råttfdrdighet, få falhr det jordilka, likafom af fig
ijelft, ofs til. Matth. 6: 33. For kroppen
åtcr, lom Sr vår fSmre del och det lekamliga lomtarfvas tildefs halla ochunderhlll, bore
vi bedja dernatl och altid med vilkor, famt fornojlam undergifvenhetaf de forbchåll och undantag
Gud vid deras beviljande finner for godt at gora
å fin lida; fålcdes at vi ådmjukeligen underftalle Guds allvifa vSlbchag om honom godt
fynes, at gifva ols hvad vi i få matto bedje
om, eller något annat lom hän ols nyttigare
profvar, famt Sre dervid af hjertat väl tilfrids,
huru honom halli behagar at gora deruti: flfom den fpetellke mannen inrSttade bonen om
fin rening, til Frallaren: Herre vil tie, fåkam
tn gora migrenan. Matth. g: 2. Konung Salotnos bon, om visdom och forllånd at kun:
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na regera efter Guds finne, famt förnuftigt i
alla förekommande mål åtfkilja godt och ondtmen icke om Iångt li f, rikedomar, och fina fienders {jalar, behagade fordom Gudi få vai, i Kon.
B- 3: 5, 11, 14. at han ej allenaft gaf det han
anholl otfl, utan ock hväd han icke begSnde.
2 Cor. 1: 7, Id 12. I ofrigt låmnar ofs Konung
David, et ganika bJlfoiamt rad, at ofverlåta hela vår vllgangs ftyrfel den trofafte Guden i
hinder, med förtakran at det ingalunda ikal
mifslyckas: befall Herranom tin Väg 3 orh hoppas på honom, han /kai vål gärat : ha/la äin om~
Jörg ilppä Herran, han (kai forförja tig. Pf,
37: 5, 55? 23-.
Ytterligare forekommer at tagas i akt;
bedja? Blotta fornuffor hvilka
tet tyckes medgifva, at alla mennifkor i ge*
men hafva en rattighet til hvarandras inbor-

J

-

man*Jkal

,

des forboner; efter de, fåfom gemenfamma

underkaftade, jåmvål i alt annat, lom
mojeligt vara kan, behofva hvarannans bitråde och hjelp, och följakteligen til defs verkeliga bevifonde nro forbundne, Faft mer åre vi,
iåiom af uppenbareHens ljus uplyfte och underrattade Chriftne, fkyidige, at ej allenaft anlita vär Gud I egne vågnar, utan jemval, ar
oden

andraga hos

honom hvarannans

nödtorfter,

angelagenhecer och åligganden. At vi dertil lå
mycket rnef bevekas måtte, blir lika nodigt
fora billigt, at fa eftertånklimt, och med tUJampning på ofs fjelfve tråda in i vara medTOenniikors tryckaade omftåndigheter, at vi
våc
,

C
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våckas til mcdlidlamhet, och darnti tage fl
öm del, lamt loke drifva deras kk få,
fom ginge den aldeles ofs fjelfve an. Vi bore befinna, at andre mennilkor behofva Guds
hjelp få vai fom vi j och fla de nllika i den
ynkans vårda belågenhet, at de ej Ijelfva formä komma några andlktiga böner tilväga, ehuru gårna, de ock ville: lå mä vi tr o dercft
vi i lynnerhet fått den niiden atefter vårt mått
blifva delaktige af bone-gåfvan, det Gud da
vifferligen ftälr ofs pl prof, genom fådane nodlidande,, om vi vilje bevila dem den rjenft och
vålgerning, at vi underftodje deras fvaghct med
vara forboner, lamt upfånde til himmelen medlidande, tata, och andåktiga fuckningar for deras rlddning och vålfård. Således aro, x) alla
,

til hvarandras forboner j
och vi marke foljakteligen, pä hvad goda
fkål Apollelen Paulus råder ols, at bedja forhvar man, fatnt tillika yrkar en lädan forbon
fåfom en lak af ytierfta vigt, når hän ilger;
Jå färmanar jag nti at man, for alting, hafver
böner äkallan forboner och tackfagelfe för aU
lp, mennifkor. i Tim. 2: 1.
Vi fkole bedja, 2) För Konmgar och ali
Öfverhet; lårdeles fpr vår egen Chriftelige Regent och Ålfkelige Konung, fanit fqr alla Pefs
Trogne Råd och Embetsman hogre och lägre,
at Gud vardigas gifva dem vila och hälfofamma råd fanit underhåila hos dem en outtrottelig åde! bojelle at framfor alt befråmja hans
Stora och Gudomliga Namns åra, uti en olkrymK 4
tad

mehnifkor berättigade

,

,

,

,

,
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tad Gudsfruktans, billighets och råttvifas handhafvande, få mycket mojeligt vara kari, hos alla
underlåtare, lamt darnäil befordra Rikets bSfta uti
vakfamhet ofver allman valgang och trefnad ;
pä thet vt måge lefva i et rdl.igt och JUlla lef~
verne tali Gudaktighet och årlighet! v. 2- Man
flcal ock, enår nlfället fa fogar fig, bedja för
Hednifk Öfverhet fafom Guds Anda fordom,
genom Propheten Jeremia, formante Ifraels
folk under den Babylonifka flngenfkapen, dir
de bortforde voro: fåker Jiadfens bdjla, tit jng
hafver lätit bortföra eder, och bedjen för honom
iti Herran: ty dä honom vål går, Jä går eder
och vål. Jer, 29: 7. Vi bore bedja, 3) for
alla trogna Lårare at den Öfverfte SjSla Herden Jclus Chriltus, ville fånda dem vishets och
förjlånds anda, råds och Jlarlhets anda, lunJkaps och Herrans fruktans anda. Ef. n; 2.
Ty de aro Herrans Zebaoths dnglar och Sdndningebudi ChrifliStad, Mal. 2: 7. El. 11; 2.genom
hvilka Gud förmanar: 2 Cor. 5: 20. Ikickelige
redlkap i Herrans hand, at med gudelig nit
utlprida hans åras glans ibland ols. De aro
trogne och ofortrutne arbetare, fom under of)

;

ta utpråfläd ångeft-fvett, gripa fig af ytterfta
krafter an, i Guds vingård. De aro andelige
Fäder, under och medelfl: hviikas tjenft, den
Helge Ande, genom den oforgängeliga läden,
fom ar lefvandcs Guds, Evangelu lannings evigc
blifvande ord, framfoder andelige barn ur den
Chriftna forfamlingens moderliga Ikote. De
Iro tappre andelige ftridsmån, fom under Her-
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rans Xebäoths egit anforande, ikladde Gud*
harnefk, med andans fvard fom år hans ord,
flä mörkrets forfte (aran tilbaka, och hindra hans
rikes urvidgande. De aro vakfamme vSktare,
lom ropa hogt, på Sions murar, och forkunra tidigt den fara Guds rike foreftår *) då en
andaktslos och obeveklig kallfinnighet, en kån-

flolos fåkerhec, en vanvettig gudloshet, tyckas
lika fom tåflans vis reta Gud at flytta Ijufafiakan; Ap. G. 2: 5. få iramr icke hans langraodighet, bevekt af Sonens Forbon, Luc. 13: 8annu fåg fin råkning i några fjålars fanna omvåndelfe och fralsning ibland ols. 2 Per. 3: 9.
Af deras forfigtighet, redlighet, och ofortrutna
flit, vantar den chriftelige forfamlingen Gudfruktige och famvets ömme ledamöter, Öfverheten trogne och för faderneslandets bäfta
hvar på fit (ått nitfulle underfatare, allmSnheten förnuftige och fkålige medborgare, hushållsftåndet endragtigt åkta folk, uplyfte och Gudelige föraldrar fromme och vålartade barn,
omtånkte och billige husbönder och matmödrar flitigt, idogr och fedigt legofolk. År
nagon, fom har af nöden f at ej allenafi fjelf
vara ofortruten i bone-andakten, uran jemvål
at blifva underftodd af andras forböner; fa aro
vift deffe bland de förfte af det flaget, Ty
dem hörer det til at fåfom andelige hjeltar,
itä i fjelfva fpetfen för Guds förfamling, ja!
,

*)

Matth. 20.

K 5

in-

Cor. 4; 15.
Gal. 4: 19.
Job, 6: 63. 2 Cor. 3: 6. I Pet. 1: 23. Jac. 1:
18- I Pet i: 3, 4- Gal. 4: 27. 2 Tim. %3.
Eph. 6: 12-17. Roni. 16c 20 Ef. 52: g. 62* 6.
-
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at toed
inför fjelfva gapet af helvetes
förfigtighet och mod beftrida deras öfvermäkt.
Matth. 16: 18* Emot dem, vidgar tilbaka
fatan fit glupflca och botnlöfa fvalg utan mått;
emot dem i fynnerhet, utfpårrar hän fina rofgiriga klon på det grymmafie: på dem fkjuter hän förft och ildft fina glödande pilar fom
håftigaft; ty lian vet grant, at dår hän a!lenaft kan göra dem, antingen fvagtankte och
oförfigfige, eiler flummeraktige och vårdslöfe,
ellet förfagde och modfålte: få inflyta famma
fel omedeibart på förfamlitigens lemmar, och
fråta vidt omkring fig, til Guds rikes flora
Ikada. Zach. 13; 7. Men kan man vål ock,
uran blodande hjerta, och tårefulla ågon, bli
varle, huru valmenande och nicifke Lårare,
,

ånnu och mitt i kaman af

Chriftenheten, ftå

i foga formånligare ffållning an fordom Chri1H Lårjungar, det är, fom får ibland ulfvar?
Matth. 10: 16. Har man hordt något, det
vackra chrifina namnet, och dem fom fjelfve
jemvål onfka blifva delaktige af dsn dyra falighet fom Chriftus med bitter pina och korsfens dod forvårfvat hafver, ovlrdigare an at
de ofta träda på fatans fin grymma fjala fiendes fida, at hjelpa honom forfolja och utmatta fine egne fjålaforjare, fom likval, under
fvårt vite af egit fjåla äfventyr, Ezech. 3: 18,
arbeta och ftrida for deras fjåla råddning ?
Hvad gor man hårmed annat, ån håfver dsm
en tung ften på bordan, hvarunder de, faft
de ock aldrig ville, dock af menfklig fvagher.
eJ
,

,
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cj liilan måfte gora fit eljeft nog fvåra och
anfvariga Embece med hiekan? Ebr. 13: 17.
Ellet- kan man upvifa något godt, fom kunda
folja deraf, vidare, ån at den Store Guden
jemval formår vånda der onda, på et undransvardr (au til godo ? Dock törde de fälian Ilta
omvända fig til dclaktigheten deraf, fbm med
opna ogon, Ilta bruka fig ti! vapn emot honoin, nti en lå om fak. Biifva de ock derunder,
hos fine Larare varfe, det minfta mifstag och
fvaghets fel; få turopa de det himmels-hogt,
lika fom hade de glomt, fig (jelfve ofta af upfåt vara långt felakrigare, och at deras Llrare dock ånnu måfte vara mennifkor. Ofra måfte Levi foner varda fåijade, Mal. 3: 3 och
ftä på hvarjehanda prof; det bör ej eller fortyekas: onlkeligt vore derhos, at det flog ut,
mer-til klokhet efter Guds, an verldens finne ty for en Larare, at kunna bax-ga fig få,
at hän blefve Guds och verldens fortrogne
vån tillika, år hvarken mojeligt eller lyckligt:
(å vida den verldens vån vara vil, hän
varder
Guds ovån Jac. 4: 4, och ve eder, fade fordom Fralfaren til fina Larjungar, td alle mm;

}

ni[kor

lofva

eder Luc. 6: 26.

En ouctrottelig

vakfamhet ofver fig fjelf och andre en utlokt forfigtighet hlandad med den bäfla redlighet i Guds lak 3 uti et tålamod fom latt fegrar ofver alt forakt och forfmadelfe aro de yr3
ken, dem en Larare, under ordets rena och
bevekliga utdelande efter fina Åhorares lårfkildte behof, och et godt laravetes ombefli,

tan-
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tande for Gudi, på det flitigafte och efter til*
falle 3 utofva bor. 2 Tim. 4 5. Lycklig^
Sro de Lårare, fom i fine forlamlingar, hafva;
at hugna fig, af halft nägot antal, trogne och
rlttfinnade åhorare, fom jemvål innefatta dem
i fina boner 5 de kinua fom oftaft en låttnad,
under fin anlvariga och bekymmerfuila Embets
borda, genom fin forlamlings forboner: detn
de ock kumia, fl ofta det gors behof, med
Apoftelen Paulus, fig til underftod frammana:
beder ock för mig, at tnig måtte gifvit varda
at tala drijleliga med öppen mun at jag måtte
kungorn Evangelii hemlighet: Eph. 6: 19, bt~
der ockfå for of, at Gud ville uplåta of ordets dörr til at tala Chrijli hemlighet, Col. 4: 3.
De låffas ofta ifrln andeliga anfåktningar, fom
fordom Petrus ifrån lekamligt fängelle, nir
fårjamlingen hade bön til Gud for honotn utan
återvdndo. Ap. G, 12: 5. Likaledes, bora Llrare bedja Gud for fina åhorare, hafva dem fåfom et infegel på fit hjerta 3 åfven fom Öfverfte Pråften i Gamla Teftamentet, bar de tolf
Ifraels Sllgters namn i tolf Idla ftenar, uti
Embetsflcolden på fit broft, til en åminnelfe
for Herranom, 2 Mof. B. 28; 29, och genom fina forboner hafva dem uti omt minne for Gudi. På de fåkre fyndares vlgnar, bora de anhålla om deras fanna omvåndelfe; och for de pl
nytt födde om trones ftyrka, dagelig uplysning, och hjertatg foråndring, tilvaxt i hopp
tolamod, kraft til egen forfakelfe, och fårnöjelfe iGudi, famt ftadfåftelfe i Näden: hvarjem,

,

,

}
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te tackiågeHen for de redan undfagne Nådegåfvor, icke bör for deras råkning forgåtas,
«fter Pauli Exempel Phil. i: 3-6, 8-11. (4)
Måfte åfven chrifteliga fördldrar och barn förem Jina inbordes förböner för hvarannan ; få i
andelig fom Jekamlig matto 3 at dårigetiom roaa inbordes hugnad
lycka, vålfignelfe och
trefnad emedan hvarderas valgång ftlf i den
nlrmaite gemenfkap med hvarannan. Job offrade fordom fina barn, och helgade dem 5
Job. 1:55 få bora ock chrifteliga foråldrar
upoffra fina barn och helga dem Gudi, genom
bonen: åfvenfom fordom Hanna, gaf fin fon
Samuel Herranom evinnerliga. 1 Sam. i; 29.
(5) Bör en chriften, ej allenaft, bedja för Jins
vdnner; titan jemvdl innejluta Jine ovdnner, jiender ech jörföljare innom Jina förböner: fårdeles for deras omvandelfe och båttring, den han
fcrvara få våi angellgen, iom for hvarjehanda
måktiga hinder utftåld och af dem beklageligen fårebygd. En rått chriften kan få mycket mindre hata fine vederdelare, eller unna
dem ondt; iom det hvarken anftår et Guds
barn, hvilket flågtas på fin himmelfke Fader,
fom ir fjelfva klrleken, 1 Joh. 4: g> 16. at
låta ovanfkapen blifva rådande i fit hjerta: ej
eller deras tilftånd vore at afvundas ofver, fom
forfordela de trogne, dem Gud ftutit innom
en få om faderlig omtanka, at Jian med fulla
ord kallar dem, och de jemvål veta fig vår*
das af hpnom fåfom hans ogneftenar. 5 Mo{.
3. 32: 10. Pfal. 17:.5, Zaeh. 2; 2. En fådaa
,

,

•

,
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ogudaktig mennilka, fom medelfl: Guds barns
forföljande offenteligen vifar fig förklara krig
emot Gud fjelf, forrjenar halft medomkan, ty
hän ralar fram ien yra, lom blifvit honom
öfvermlktig, til fic fordårf: och der Gud i fin
allvetenhet (ett, at hän aldrig l.uer omvanda
fig; få har hän ju i fit bgit famvete, forleglat fin forhårdelfes dom, och har fåledes ftraff
nog. Et Guds bam fägnar fig imedlertid af,
at kuona följa fin hittimehke Faders sdelmodiga efterdornme och utofva fin Fråliares fortråffeiiga fedolåra, fanit forlorar ingen ting, meri
vinner anfenligen dervid åljker edra ovänher
vdlfigner dem fom eder bapna, görer vdl emot
dem Jom eder liata beder för dem fom gora
eder fkada och förjolja eder: pä thet jf Jkolen
vara eder Faders bar n fom dr i hinimelen: ty
hän läter f n ful upgå åfver onda och goda, och
l&ter regna öfver rdttfdrdiga och ordttjärdiga.
Matth. 5 : 4.4, 45.
Men ehuru, fom nyligen fades, få vai
fornufret', fom Skriften medgifver
at alla
mennilkor hafva en råttighet til vara forböner 5
få finnas dock (ådane, for hvilka vi icke fkole bedja, och dem Apoftcien Johannes på foljande laet utmårker; hvar mc nagon fer fm
broder fynda icke til dods hän mä bedja; få fkal
hau nemligen Gud, gifva them lifvet fom icke fynda til dods: år thet en fynd til dods, för
fådane Jåger jag icke at någon bedja fkal. 1 Joh.
5: 16. Med fynd ti! dods, forftår Apoftden
har, fynd emot den Helga Anda och dels Embe,
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bete: då en til mogit begrep kommen, i den
rena och med Skriften noga ofverensftåmmands
Evangelifka Salighets Uran tilråckeligen undervift, och. om dels obeftrideliga fanning fulleligen ofvertygad mennifka, af fri vilja med
berådt knod, och utan utvartes fruktan eller
tvång, faller aldeles derifrån, fornekar, beftrider och forlmäder denfamma, forkafbr alla
Salighets Medel och deruti, få vida denna
lynd jemvll i fin natur ar forenad rned en
envis forblindelle och hårdnackad forhärdelle
intil andan framhårdar. Denna kallar Apofteien en fynd til dods, (å vida en mennifka fallen deruti, år pä andeligt fått lå aldeles dod
ifrån det lif lom af Gudi ar, at hon dertil
under varande nåde tid omojeligen kan upvåckas, utan den eviga doden blir hennes oundvikeliga lott: hvarfore, och at an bedja
for en få belkaffad fyndare, ej annat vore,
ån at nnliålla, derGud, utom och emot Chri.
fti fortjenft, utom och emot den Helge Andes
Nådeverkan fom eljelt forer til Chriftum, utan
,

,

Ordet och de hogvårdige Sacramenterne, uran
omvanddie bartring och tro lom hän altfaiumans forfakar, foraktar, forlmäder, och deruti egenfinnigt r*h motvilligt framhårdar, famt
fåledes emot fjelfva Salighetens grund, medel
och ordning, ville radda hans Ijal och gora
,

,

honom ialig.

Åndteligen bor underfokas: Hvareft man
{kai becljaf Vi åre i den delen, icke bundne

vid

igS

Co)

vid vifla ffcSllen:

utan

fåfom Gud år alleftades

nårvarande, få kan han opk på alla

orter

til-

bedjas, då tilfållet fådant medgifva kan. Vi
bore bedja offenteligen i hela forfamlingens
nårvaro dels 3 at forena vår andakr i etåmne,
fom rorer en gemenfam nöd och angelfgenhet:
dels, at utmana allmånna forboner, förenlkildt
behor och råddning: ty ju flere bedjare, defs
flere rop i Guds oron, och defs flere omhets
tag, genom Chriftum, på Guds faderliga hjerta: dels, at genom andras mårkbara andiktiga
ftållning, lå mycket mer blifva uprnuntrade;
dels ock, at våcka andra til andakt, fom eljeft
vore kallfinnigare: hvilket ej annat kan ån vara Gudi behagligt, nlr det fker af hjertat, med
fult alfvare, utan forftallning och Ikrymtan.
David formanar ofs derfore, at lyfta vara händer up i helgedomenom. Pfal. 134: 2. Vi få ock
bedja enfkildt, och vara lika fom på två manna hand med vår Gud 5 når vi uti något befynnerligt åliggande, eller eljeft for ois ljelfva,
vilje utgjuta vårt hjerta infor Herranom: i
anieende hvartil Apoftelen Paulus upmuntrar
ofs, at bedja och uplyfta heliga hånder i alla
_,

:

och tvekan. 1 Tim. 2: 8ofs
ger
Guds Anda
famma råd, genom Propheten : når få behofves, gack bort mit folk, uti
en kammar, ock Jlut dören igen efter tig; fördölj
tig et litet ognablik få Idnge vreden ofvergär.
Eta. 26: 20. Til et få fortroligt omgånge med
Gud igenom bonen, låmnar ofs jemvål Fralrum

,

utan vrede

,

iarcn

et

oppet

tilftånd, och forfåkrar ofs
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en ofelbar bönhorelfe, då han fåger : nar tu
beder f a gack in i tin %ammar, och Jlå dören
til och bed tin Fader
fom i londom fer Jkal tig thet vedergdlla up,

,

penbariiga. Matth. 6: 6.
Sedän vi nu, å fåcr fagt ar, bedit och anförtrodt Gudi vara behof oeh angelågenheter j
båre vi, me cl eri Gudi öfverlåten tilfridfamhet,
hemftålla hans vishet och faderiiga välbehagj
når och buru honom godt fynes at vilfara vårt
hjertas åfhind.in och komma ofs til undiattliing, Ty uti hans vishet, godhet och fanfårdighet, jemte vår Frålfares hogtgållandä
förtjenft och forbön, åge vi ju den ofvikeligafte borgen, at vara böner, gjorde efter Guds
vilja,, omöjeligen kanna Vara förgafves: och
i famma ognablick {om Gud i nåder iett til
vårt anlirande., faller ock genaft et lika nådigt
utflag i himmelen om en viis och otvifvelaktig
bonhöreHe, faft ock hjelpen efteråt (kulle något droja, Dan. 10: 12. LSt ofs derföre, under en fHlla och tålfam vånta.n, Hra honorh
fjelf beftyra om en lyckelig utgåttg af vara
boner, fig til ara, och ofs til hyrrä fom rike
liga fårmår göra öfver alt thet vi bedjom etler
idnkom'. Eph. 3: 20.. forviffade, at Fadren gar*
na hor och bonhör ofsj Sonen tillika drifver
vår iak på det ömmafte, och den Helge Ande få vål rnuntrar ols tii bönen, loni förfakrar
eis om en ofelbar bönhorelfe, under och jåm»
te fit rroftefuila medvirnande om barnaikapet,
Och fl fnart vi fart fkorda frukten af vara
L
bo«
,
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boner, och

rona kraften af bonhörelfen, uti
innerlig hjertfiyrkande hugnad ofver den
hjelp och råddning ofs vederfaren år; II
låtom ofs ingalunda forgåta at ftrax uptånda
Herranom et vordnads och andakts fulc
tackiagelfes råkoffer pl vårt hjertas Altare, at derigenom fägna den Evige Forbarmaren ofver fin hogft beprifeliga varkunfamhet,
och derhos beveka honorn at an ytterligare,
och då vi fom måft hafve af noden, låta fit
Faders hjerta ftå oppet for ofs, fit anfigtes
ljtis lyfa ofver ois, och fin Gudomliga ffarkhets
vara utråkt at Jyfta ois ur ali åkommande nod och våda!
lofvad väre Herren Gud,
en

,

-

-

Jfraels Gud,

then allena under gör

:

och

lofvadt

hans hdrliga namn evinnerliga och allland
varde full af hans dra. Pf. y
18, 19- Nu
tackar Gudi alle
then Jlor ting gör i alla
väre

:

-

,

verldens åndar, then ofs lefvande bevarar alt ifrån
moderlifvet os,h gör ofs alt godt. Han gifve
ofs et gladt hjkta, o ch förldne frid altid i vårom
tid i Ifrael: at hans nåd ma altid ndr ojs bltfva,
och frdlfa ofs få Idnge vi
lefvel Syr. 50: 24,
,

25,

26.

Andra Betraktelfen,

Om Herrans Bön.
Herre,

Idr ofs bedja! J denna korta och entaldiga, men derhos mycket innefattande bönen,
at få lära och mofva den råtta
bone-konften,

och

(

O

)

141

50=

och deruti kunna bedja med andeligt forftånd,
krafr, och ftadig tilförfigt om en nådig
bonhorelfe bevekres fordom en af Chrifti
Larjurigar at utbrifta då han iett Jefum ijelf
bedja, {ågande: Herre, lar ofs bedja! Lnc. li:
I. Långt ifrån, at det ratta bönelattet vorc derigenom utllrdt,vi af Guds ord fattat et bokftafveligt begrep derom,- är den Helge Andes biftånd hogft af noden, at foriltta ofs uti eii
riktig bone-forfattning, få framt vi flcole kunna bedja efter Guds finne. Det år fåledes altid af mycken vigt, och angellgenhet, at lana
lär
deffa orden ur Lårjungens mun Herre
ofs bedja \ Den iont låter gå fig bevekligen ril
hjertat 3 huru odmjukt, andåktigt och ifrigt
vår och hela verldenes dyre Frålfare Jefus
Chriftus bad 3 då han under vara oräkneliga
Jynders tunga och tryckande borda, med obefkrifvelig ångflan, fvettades blod, for Guds brinnande vredes eld i ortagården Gerzemane Luc.
22: 44; hvad for en ororlikligt Idelmodig och
niedhdiam bon, han O menloft fiilre for degrymma mitsdådare, (om på et omånfkligt fatt fpikade
honom faft vid korflet; Matth. 23: 24. och
huru oförtruten lian är, i fin forbon for ofs,
på Fadrens hogra hand, iå långe en hvars nide tid varar; Rom. 8: 33, 34- han kan icka
ftålla fig tilfrids, Utah at få bli inbegripen i en
brinnande bone andakt, och fuckår derfore,
iå å egne, {om andras vågnar: Herre, !är
ofs bedja! Vi rnåfte upriktigt bekånna infotGud, at vi af ofs fjelfve, åre aldeles Okaa'.
L 2
iiige

luft,

,
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nige och olärde i den rdtta böne-lonfien, Joh. T-l,
den kott,. och blod ej kan uppenbara eller rärr
fatta : Marc. 8: 33- vi befinne icke thet Gudi,
iihian thet mennifkom tilhörer och behofve derfore, at varda lårde af Gudi, uti hvad och
huruledes vi fkole framträda inför det himmelika Majeftetet nied vara böner, och derfore
må vi trågit anhålla: Herre, Idr o/s bedja! vi
mäfte bekånna infor Gud at vi dre nog ovilUge och tröge til at bedja, och at riaturens £ördårf 5 år ofs (å i denne, (om alle andre Gudeligc ofningar, til kanbart hinder, iamt hafve
altfå af noden, at en råttfkäffens böne-luft, måtte af Guds Anda i vårt hjerta upvackas; Herre, lar ofs bedja! Vi måfte bekånna infor Gud,
det vi äre lalljinnige uti fielfva bönen; och at
vi ej kunne la af hjenat bedja, fom vi borde
och behofde hvarfore cfs gors behof, at vårt
kalla hjerta, mårte uti en brinnande helig andakts låga uptåndas och upvårmas Herre, Idr
ofs bedja! Vi måfte bekånna infor Gud, det
vi dre nog ojladige i vara böner j och at vi iom
oftaft, knapt med mycken möda, kunne halla
vara tankar tilfamman underbönen: ols ligger
altfå ftor makt nppå, at låra fammanfatta vara tankar i Gudi, når vi kiinne bans anda ro.
ra och anmana ols, at fira vara andakts ftunder: Herre, Idr ojs bedja! Vi måfte bekånna
inför Gud, det vi äre nop fvage at frimodigt
halla'ut i bönen; få vida vara många fynder,
och vår ftora ovårdighet at få något godt a£
Gudi, fkräma ofs ifrsn den behjertade tilgång,
:

,

,

:

;

,
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vi dock boide hafva til honom genom vår
Mediare Chriltum: och derfore behofve vi
i trones enfaldighet vlxa i bekantlkap, och
fmåningom Itårkas uti en ftadig och oforfårad
förtrollan och tilförligt ril Gud: och derfore,
Herre lår ojs bedja! lånd ois din Anda, loin
gor ofs kunnige, idoge, andaktige, ifrige, beftiindige, och frirnodige uti din åkallan, muntre
tii dit lof, och fkickelige til hela dia tjenftj
,

,

Af h an d lin g,
fom foreftaller:

Een förträffeliga ordning, hvaruti vara böne-åmnen och behof, aro fam-„
manfattade uti Herrans Bon.

Bonen

Fader vår, kallas ej

utan

vigtiga lksl,

den fornamlla ja Ijelfva kaman af alla boner ;
ty hvart bone-åmne, fom den inbegriper, ar
ej allenaft i fig fjelfc, af hoglta vigt utan dec
ena bindes jamväl tillamman med det andra,
uti en makaios ordning. Denna bonen innefattar hela Guds Rikes hcmlighet, i vifla delar; hvilka lälom äkta parlor och adla ftenar,
aro, likafom uti en naturlig ordning, och kadjevis lammanhäfcade.
Denna ordningen är
både nodvåndig och fulkomlig: nödvåndig la
vida den ena bonen Mgger grund ti! den andra,
den ena bonen ieder % ifrån den andra, Snda
ifrån den forlla intil den liitä: fulkomlig, efter den innshåller, i et kort begrep, ah. fom
L 3
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,
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Hnder til Guds ftora

o

)

s©s

namns ara
och vår få
lekamliga vålfård: börjar med
fjelfva Skapelfen s och flutar fig i den Olla evig-

andeliga

,

(om

heten. Forjla bonen yrkar på Guds namns dras
tit/pridande fom var Skaparens ytterfta indamåla medalltings, och i iynnerhet månniflcans
■(kapelfe på jorden. Vi låge deruti; helgadt varde titt namnl hvad bör of s, iåfom Guds fkapade fornuftige creiitur 3 vara angenlmare och
kårare, forft och fidft, än at kunna upfylla vår
förfta och fornamfta plikt, och efter båfta
fårftånd ytte,rfta vilja, och alla krafter, {yfta
til det ådla och ftora ändamål, hvarfore vi fått
,

,

namn ibland varelier, nemligen Guds namns
åra. Vi må derfore icke föreftålla ofs, an
mindre tro, at detra vigtiga verk år gjordt,
med en blott ©nflcan i hjertat, och munnens

utvårtes bekånnelfe.
{anna

Guds lefvande kånnedom,

fruktan, tilfårfigtiga ålitande och fortrö(amt en barnflig kårlek til honom
jem5

ftan
te drift och njt at utflfalla krafcer, lyda, tjena
och ara honom for alting, bora vara fjelfva
helgedomen och incaga hoglåret i vårt hjerta
derfore formanar ofs Apoltelen Petrus och fåger, helger Herran Gud nti edra hjertan
i Pet, 3: 15. och Proprien Efaias
helger herran Zebaoth honom Inter vcra eder fruktan och
förjkrdckelje. Ei a. S*. 13. Vi bore helga vår
mun, ifrån Guds heliga namns mifsbruk, mened
och fvordomar, ifrån låttfårdigt tai, ifrån bedrågeri, logn och nåflans förtalande och
nandc, Mal, 5: 34, 37, Eph. 4: 29. Jae. 4;
,

;

;

}

}
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li. Pf. 24. 4. Vi bore uplyfta heliga, rena, och
ofkyldiga händer, vid vår bon och Gudstjenft annarsheterdet: ora Jutråcker edra hander, få bortgomer jag dock minä ogon ifrån eder, och om jf
än mycket bcdjen få hörer jag eder dock intet ; ty
edra hdnder dröfulla med blod, och edrajinger med
odygd. Efa. 1: 15. 59: 3. Andra bonen, drifver
på Guds Rtkes utvidgande j hvaruti vi fage, tilkomme titt rike! och grundar fig omedelbart
pä den forfta, och dels frukters utfpridande
åtnjutande, och utofvande ibland ofs. Ljus
och kunflcap rnåfte alleftädes gå förut, at fkingra
morker, okunnighet och flere hinder, famt
bana vsg for vigtiga tilftällningar och goromål,
innan de kunna foretagas och bringas i full
verkftållighet: Guds namn måfte forft bli kandr,
ftort, åifkeligt och hårligt ibland ols, innan vi
gårna anrage honom til Konung ofver ofs låte honom upratta fin regering hos ofs, och med
luft och troher åtiyde och verkftålle hans befallningar. Således fker at igenom hjertelig luft och flit
at utbreda Guds åras glans, och gora hans namn
kunnigt
de forfta grundftenar låggas, for
hans Rikes utvidgande och befåftande ibland.
ols fom beftår i råttfdrdighet frid och frögd
i den Helga Anda. Rom. 14: 17. Profve fig
derfore en och hvar, med ftorfta noggranhet och
flit, hvars andas barn han ar, af hvem han regeras och hvars befallningar han hålft åtlyder ;
ty alt derefter ar han ock antingen en nyttig
lem i Guds rike, eller en uprors-ftiftare utom
det andeiiga borgerfkapers famfund: och huru
L 4
kan
;
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kan den med godt famvete fåga tilkomme titt
rike fom med lift och rånker
eller något
ilags uppenharc våld, lyftar vapn och ftrider
deremot? Tredje bonen 3 bevakar Guds befalU
ningars verlfldllande, fålom vi deruti fäge, [ke tin
•pilje fåfom i himmeten, få ock på jordene! Ty
IccianGud intagit och befaft: fig i fh Rike j få blir
ingeq natnrligare foljd at hoppas, an at han
ger ut bcfailningar, och de årlydas af alla hans
Och hvareft Gud
tiQgna andeliga underlåtare,
rcgeiar i fjal och hjerta diir råder åfven hana
vilja ofveralt, icke med olufl och tvång, utan
rned noje och frihet, iå at det heter: tin vilia, min Gtt4, g'>r jag gdma och tin lag hafver jag i mit hjerta, Pi. 40: 9. horer mig, jf
Join häntien rdttfdrdigheten tn folk, i hvars hjer*
ta min lag dr. Efa. 51; 7. Såfom Guds vilja, i hans Rike, af de pånyttfodde fjalar blir
gjord och efterkommen med flit; få blir den
ock af dem med vålvill.ighet., och utan knot,
lideq oeh. fordmgen, hvilka både efterlefva s
-"och tåla fin Faders vilja fom dr i himmelen:
Matth. 7, 21. och gå låledes efter fit mått a
in i de heliga ånglars och utvalda fjälars efterdomme, lom utan minfta fel drifva på Guds
yiljas framgång infor hins Majefters Thron i
himmelen, Den Fjerde bonens kraft fore/er
ofs med allah-mda lehamliga gåfvor om hvilka
vi åfven hafve tijftånd at bedja, och fåga:
vårt dageliga brvdgif ofs i dag ! Och falom vi,
utan lekamliga nodtorfters åtnjutande, hvarken
,

,

,

,

,

,

,

kunne åga bsftånd
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eller formaga

at

verkftålla.
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hvad de ofrige boner, ora andeliga fornodenheter af ols
lå har den Allvife Bone.
måharen Chriftus, jemvål iåmnat bonen ora
kroppens uppehäile, lit rum i Fader vår: at
dermedeift, icke allenaft gifva ols lof at bedja derom, uran jemvål låmna ofs fullkomligt
hopp, at detta nödiga underhåll, otvifvelaktigt
faller ut, for hvar enda dags bchof fom vi
lefve, falt vi ock icke Ikulle bedja derom;
annars hade hän icke kallat det dageligt brod
Och lålom vara behof deraf, aro dageliga}
lå har jemvål Ikapellens och uppehållningens
nåd, allaredan fdrut gått i en defemot {varande full borgen, af deras lika dageliga utdelan*
de; vi torde ock, kan handa, utan denna fjerde bonens inryckande, icke hafva trodt ofs
vara lå aldeles ville derpå eller at dels innehåll vore anftåndigt at bedja ora, Vidare, har
Frållaren har velat vila ofs, i hvad ordning vi fl<ole bedja ora lekamliga gåfvor, och i hurudant tik
lllnd vi hafve en Evangelillc nåde-rattighet ril
deras åtnjutande, nemligen: fedan vi med bjerta, mun, och verk hokt forh Guds rike, och
det dermed förenade andeliga goda; ledan
Guds Nanan fått rum at få helga lig hos ofs,
at vi blifvit hållolamt uplyfte til lyndens lefvande kanfla, vackte och rorde ril den råtta
lorgen efter Guds linne, lamt loranlltne at
fatta • der goda upfåt at framdeles hilla
hans narnn i horre helgd, an härintil
fkedt: fedan Guds liike få kömmit ti! ols, at
yi uti en icfvaude tro orafattat och ols tillågnat
t 5
Je.
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Jefum Chriftum, falom vår Prophet, Öfverfte
Präft, oh Konung; (edan vi blifvit til finne och
hjerta la förändrade, at Guds vilja., litan motvillighet, och med hjerteligt behag, fär fke hos
ols och genom ofs, J Femte bonen, ankalle
vi om vara fynders förlåtdfe, lågande, och forlät ofs vara fkulder fåfom och vi förlåte them
ofs Jhyldige aro ! Denna bon, foljer äter, fäfom en nodig påminnelle, genaft på den fjerde:
at, fålom alla lynder hvar på lit fått, laärleda
fig af de lekamliga gåfvors otakfamma emottagande omåtteliga nyttjande, och mångfaldiga andra mifsbruk: få bor jlmval bonen om
iyndernas dagdiga forlåtdle, af nåd, for ChrifH
fkull, hvarken upfkjutas eller forlummas på det
dcn ofver alting gode Giiden, icke måtte ledlna
at bevifa ols lekamligt godt, når hanferhuru
ganfka lått och ofta det anvåndes tvart emot
hans faderliga affigter. I fjerde bönen bedje
vi, at Gud dock ville gora väl emot ols och
icke ,aflata at draga en nldig forforg for ols,
faft vi nog ofta lynde; i femte bönen äter, at
hän ville lika nådigt fkona ofs för vara oråkneliga fynders vålfortjenra flraff, och utbedje
ois falcdes
likalom fordubblade valgarningar; huru mycket fhyldigare åre vi icke då,
sr gora vai emot vara medmånnifkor, medelft
chriftelig och broderlig förgetenhet af alt hvad
de gjordt ols emot, och hvartil vi åfven fjelfve tiibjude och förbinde ols, når vi flge fåfom ock vi förlåte them ofs fkydige aro. I
Sjette bonen bedje vi uni flåndahtighet under
,

,

;

,

,

;
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pföfningen, fagande, och inled ofs icke i freft elje! I femte bonen bedje vi vai ora fyndernas forlåtelfe, fom åfven verkeligen vedcrfars ofs för
medlarens förtjenft och förfkyllans fkull, enår
derom i rått båttrings ordning och tro bönfalles. Men fom fynda-roten ånnu ligger qvar
i vårt hjerta och Gud til defs dåmpande och
dödande, jemvål ofta låter ofs komma i förfökelfe och anfåktning, utom det han dermed
föker vinnna flere afligter j få bedje vi har innerligen, at Gud, dels ville nådigt mildra freftelfens anfföter och plågor, dels ftårka vara
krafser at manhgen uthårda: på det nar arifåktnings hettan dödar och bortbrånner fynda
vanarterne, vi dock icke af mennifklig fvaghet måtte förlora alt vårt mod, förtvifla och
aldeles alfalla ifrån Gud. Det vilje vi väl hår
gårna undergå och lida, at freiteifen må fkilja ofs ifrån fynden, men ingaiunda ifrån Gud
och laligheten Gud dr ock trofqft Jom itke
låter ols frejias ofver vår fårmåqa ; utcm gör
medfrejlelfen en utgång, få at vi kunne dragat.
i Cor. 10: 13. I Sjande bonen, göre.vi åndteligen anlökning om befrielfe ijrån alt ondt
bedjande, utcm fräls ofs ifrån ondo. Genom
ijette bönens kraft, få vi lyckeiigen genomgå
freftellen ; men fom d:t vårfta onda ånnu återftar, behöfve vi derifran få mycket mer befriade varda: 1 Cor 15: 26. dertil förefrår ofs an
den timmeliga döden, fåfom den fidfta flenden,
vid hvars anfall, många och ftora farligheter
kunna tilfamman ftöta, fom utan Guds beiyn,

?

•

,

,

-

£O3

150

C-

o

D

s<2e

nerliga hjelp omojeligen öfvervinnas. En
mångfaldig erfarenbec af Gnds trofafta hjelp
i freftdfe-ftunden 3 och åminnelfen af et lyckiigt
utförande derifrån; ger ofs hopp, at vånta
en ny kraft, at kunna med behjertenher fatta
vår Ijål, vid annnlkandet i£ den Halia ftunden,
lom år vii] den fvårafte och åfventyrliVafte af
alla: xy det måfte ftå faft, fom Apoftelen Paulus af egen andeiig forfarenhet fkrifver, i alt
thetta öjvervimie vi
genom honom fom ofs äl(kat hajver. Rom. S: 37. Kan vai någon låmpligare och tillika vigtigare angelågenhet anforas,
at fluta bone-ordningen i Fader
ån den,
fom påminner ofs om de ytterfta ting, och
o m nodvåndigheten at bedja om befrielfe ifrin
olt ondt fårdelesifrån det ytterfla ondä famt
derhos om en falig åndaf Herre, Mr mig.dock,
at thet måfte ja en ånda med mig 3 mit lif et
mål hajva och at jag hddan måfte: Si, niine
dagar åro en tvdrhcmd for tig och mit lif år
jåfom intet for tig! Pf. 39' 5, 6. Ja J Herre,
lär ofs betdnka3 at vi do måfte på thet vi måge förflåndige varda: Pi. 90: 12. forftåndige
at rått nyttja tiden, forftåndige at afftå med
fynden, foritandige at i tid gora battring, forftåndige at rStt och tilforfigtigt tro påChriftum,
forftåndige at vandra varlamt, forftåndige at
lefva (pakfardigtj forftåndige at lida tåligt, forftåndige at forakta det jordifka forftåndige at
långtn ef rer det himmelika, forftåndige at chrifteligen lefva, forftåndige at faligen do ! Herre, gif oisdå, af din nädes öfverflodande rikedom,
,
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dom, både ftyrka och mod i fjålen, at i Chrifti döds kraft, maniigen kutina befegra ulia vara' andeliga ficnder, och biifva mältare ofver
vår egen fvaghet! Du oofvervinnerliga ftarkhet, flåck då iatans glodande Heart, och gor
vår tro få hårdig, at hans förgiftiga otros pilar deruppå måtte brutne och fom ftrå kråffade varda! Herre Jefu, lindra dodiens bitterher,
med din angeftfulla och blodiga dods-kamps
lifgifvande kraft! Råck din dignande., din Ijufva
nådes hand, och mana godt for ofs, med brinnandekärleks nit, på Fadrens högra hand; vedercjvåck vår utmattadefjäl, underden hitrrafte dodsångeften, meden lifgifvandeljufligforfmak afden
rilkommande verldenes kraft och !lt icke vara långt dl, innan du, uptager ofs i det eviga
Paradis, dår du måttar ofs med vällufl fåfom
med en ftrom!
,

•

Treäje Betraktelfen,
Ofver Ingången til Herrans Böi?.
l\om och

fe, da andåkrige faedjare, uti hvad
oforfkråkt och tilfridsftald fjaia-forfattning, din Frålfare bemodar fig, at kunna föriåtta dig: juft i det famma han lika fom fattar dig i handen, och leder dig in i dit Fader vår! Måntro «han målar for dig, Guds i
fig fjelf hoga och forfkräckandc Majeftåt?
Råknar han up Guds forträffeliga
eller forklarar deras hoga eftertryck, at gora
dig

for
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dis radd eller fruktande ? Vi! hän vai, at du
et båfvande hjerta y mellan fruktan ooh
hopp Ikal trånga dig fram, och bdinna vid
hvart fteg, om du loin en arin och ovårdig
fyndare, någonfin {kai kunna vaga, at nalkas
denna af himmelfk glans och genomtrångande
hlrlighet ljungande Högfta Konunga-Thronen ?
Ack! nej, mlrk pl forfta ordet, dar hän latter dig det ljufva Faders Namnet i munnen,
och låckar dig fram loin et barn, icke lom en
tra!! Ar du eljeft antingen en af hjertat bot«
färdig tyndare, eller redan en genom nya fodelfens kraft i trona på Chriftura benadad fjålj
få glöm vid detta muntrande inträde i iamtal
med din Gud nu ftrax hvad du a£ och igenom dig {jelf år: och hor hvad Jefus vil intala dig til, och hvad du genom honom bor
anfe dig at vara! Hor, huru förtroligc dia
Herre och Måftare ricker dig nyckeln til Herrans bon 3 hvarmed du, i ftod af hans forbön far en öppen inligt i Guds Faders hjerta, och fri tilgång ti! alla de himtnellka nåddkatter, d'em Chriftus dig förtjent hafver,
och ber dig faga utan minfta förbehlll, Fa~
der vår fom djl i himlom! Mark, at hän, (om
för dina fynders {kuli, har den fulkomligafte
ratt, at intet läta dig höra annat af (ig, ån at
hän år en ftrång Domare, en ftark Hämnarej
går nu, når hän vil hafva dig i et botfärdigt
och troende famral med fig, alt fadant förbi,
later idel nåd gå för högfta rätt, och vil med
fult alfvare, at du i et cnfaldigt barna-finne,
Ikal
iJ

med

,

,
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fkal röra honom på hjertat med det hulda Faders Namnet! Ack! förftode du det ratt, och
trodde du det fom du bör tro; få lopp du genafl i fnns fadeiliga fköte, fmög dig under
hans nåde-vingar, och af et hjerta fullt af tro,
utbraft uti et innerligen tilförfigtigt och trofaft: Abba, kare Fader! Men du, fom deremot, hvarken ånnu ar, eller med alt a!fväre vii bli denne Fadrens ritta barn hurii vii
du figa frara detta Namnet, huru vii du lina
ået andeliga barna-målet, emot die egit famvetes, och utan andans vimesbord då defs eftertryck icke låter utan motvitnande liropa fig
på dit hjerta? Huru kan du faga: Fader valutan den alfvarlammarte invårtes forebråelfe,
af detta innehåll hvi kallar du honom Fader,
fom hvarken ilfkar, fruktar, irar, lyder, tjenar, eller fortroftar på honom af alt dit hjerta
ej eller fkickar dig fom hans barn ignar
och bor? Så linge du fortfar i detta tilftåndet, få kan du ej komma et enda fteg innom
Herrans bon: hvad hopp vii du dl gora dig
om bonhorelfen? Eljeft tale vi, med detta
Faders Namnet, hela den Guddomeliga Treenigheten til, Fadren, Sonen, och den Helge Ande; hvilke allefamman, uti et faderlsgt
famråd, bevift och in bevifa ofs orikneliga vilgarningar, men egenteligen horer det den
Forfh Perfonen til, fom ir fjelfva urfprunget
af Treenigheten, och til en ätfkiinad imellän
honom och de andre Perfoner, få kallas. Ingången vifar jeravål, at denna bon ir flild,
ick«
;
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icfce at bedja för ,en allena utan for mångä
tillika ; få vida vi åre lemmar inbordes af deri
chrifteliga forfnmlingen, och fåledes böre, fofå andras iom egtia attgelågenredraga
heter. Vi anrope ock Gud, i denna bonen
ifrån himmelen ; ty ehuru vi
at han år
alleftådes nårvarande, upfyller hhrimtl och jord,
]er. 23: 24. hvarken inbegripen innom något
rum
eller ifrån nlgodt utefluten: ia nåmne vi honom dock ifrån den oft, dår han har
fit Gudoms Såte, och hvarifrån han fig oftä
uppenbarat hafver: fåfom David fåger, hvilken
är fåfom Herren vår Gud
then fig få hugt
och
dock
det nedriga i
uppå
fer
fatt hafver
himmelen och på jorden? Pfal. 113: 5 6- I himmelen har den Evige Fadren, rord af obegripelig kårlek och medlidfamhet, tillika med
Sonen och den Helga Anda, foretagit en rådpllgning, forr ån verldens grund lagd var,
for alla månniikors råddning och lalighet; och
beflutit at dem, fom intil åndan i trona på
Chriftum framhårda, evigt falige gora. Ifrån
,

,

>

.

,

}

himmelen har han fånt (in Son, at lida och
du for hela verldens fynder, fanit at derigenom
fprvårfva dem lif i ftallet for doden, och falighet for en vålfortjent fordommelfe. Ap, G.
13: 48, Rom. 8: 28 3 Eph. 1: 4, ji, Joh. 3:
16, 1 Tim. 1: 15. I himmelen fågnar hait
lig hogeligen ofver lyndares omvandelfe och
fjåla-råddning, hvarigenom de gjordt en lycklig våndning, ifrån helfvete til himmelen. Luc.
15: 7, 10. Til himmelen ach de utvaldas iål%
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)ä boningar och eviga lallhet, vil hän famla
dem lom i et himmelfkt omgånge i trona*
pl jorden Auta fin a dagar. I himmelcn äd
dem tilredd glädje tilfylhft
och et hifligt vä
hand
på
hogra
evinnerliga
Guds
Pfalrn*
Jende
,

*

,

.
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Fjerde Betraktelfen
Öfver Förfta Böiien*
,

Bdrer fram

Hervanoin hans Namu dra. I fit*
d.ma ord upmuntrar Konungen och prophetcn David, forfi: Hraels, och fedan alt folk*
at med gladt hjerta, utfokta ord famt gallande roftj hemma och ure, enfkildt och offenteligen forkunna Guds niåktiga garningar och

dråpeliga verk, famt derigenom gifva hans {to-

ra och

hårliga Namn

de{s

tilborliga töf och

fågande: bdrer fram Herranani hans namns
dra. Orden låfas i Pfalm. 98: 8- Ehuru dcri
lefvande och fjelffiåndige Guden, innom fina
öforlikneliga fulkomligherer, %er och hjuter
den förtråffeligalle och varnktigafie fornöjelfej
få har honom dock icke behagat, at vara okand och fordoid, eller lamna fig utan vitnesbörd: Ap. G. 14; 17. enår vi alleftldes hvart
vi vände ols, fardeles nti hans uppenbaradä
ord, finne talmde bevis forn lifligen ofvertyga ofs öm en nodvåndig Gudommelig väreile, af hvilken alting fom namrtas kän, ieder
fit forfta uphof och dageliga beftand, och den
fäledes velat gora fit namn kunnigt ibland ofs,
Horn. F. Voi. VHL St. 3.
M
fä
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få at vi med Ikäl må utbrifta med David ;
Herre, vår Herre kuru hdrligt är titt namn
i a!l land. Pia!. 8: -2. Hans Namn inbegripes
innom bans obegripeliga Gudomeliga Vätenä?;
hvarom vi ej kunne fäga mer, ån Skriften ols
uppsnbarat, nemligen; at hän til vafendet år
en, och til perlonerna treenig, under namn
af Fader, Son, och den Helge Ande. 5 Mol.
B. 6; 4. 1 Joh. 5: 7. Hans Namn varder vidare forklaradt, genom Hans förtraffeliga Gildommeliga Egerjhaper 5 dem Skrifren, i forening med hans måktiga gärningar, honom
tilerkanner och della aro: hans evighet, uran
hurjan och anda hans odndligket, utan inIkränkning af mått och granfor; hans ojåränderlighet, utan at kuona antaga någon forvand]ing: hans allvetenhet för hvilken ingen ting
kan vara fördoldt: hans allmakt for hvilken
ingen fak, lom Hammer ofverens med hans
fulkomligheter, år omöjelig hans alhjiädes
nårvareVe lom upfyller himmel och jord,
och for hvilken ingen lig undangoma kan;
hans helighet lom anfer med beftandig aflky,
alt hvad ondt, fyndigt och fiemt är; hans
rdttfärdighet lom belönar dygder, och Hraha r
lafter: hans godhet lom i alting vil och gor
vai emot ols: hans barmhdrtighet lom berygar medlidlamhet emot vår Ivag-och ulelhert
hans fatfärdighet
lom bevilar lig rrofafl: til
det ytterlla, och ingen fvika kan, Hans Namn
framlyfer, och bevilar lig prisvärdigt, uti hans
oråkneliga och olkattbara Gudorameliga vdlgdr,
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få andeliga fom lekamligaj i hvilka
lian gjordt fig bekant raed ofs, få at en hvar
af ofs af inångfaldig erfarerfhet faga kan : then
m aktige hafver gjordt maktina ting med mig,
och hans namu dr heligt och hans barmhdrtighct varar ifrån Jldgte til Jlägte åfver them
fom frukta honom. Luc. i 49, 50. Hans
Namn utmarker fig, i Ordet och Sacramenterna; fom aro af honom fjelf forordnade och
inffiktade Salighets mcdel och Nåde Infegel,
ofs hlr på jorden anfortrodde at brukas och
nyttjas til nplyfning, upvåckelfe, omvåndelfe (yndernas forlätelfe, trones uptåndande och
fiårkande
finnets fornyelfe och hjertats fårbattring, famt forfåkran om vårt nåde-val och
eviga falighet. 1 Joh. 5: g. Hans Namn har
gjordt fig vidt kånbart, uti de Imnen fom vit«
na om hans Gudommeliga Ara j hvilken horer
honom allena til, i himmelen och på jorden*
och den vi bore finnas fa viliige fom fkyldi-*
ge at gifva honom, fi ofta vi erindre ofs hans
namn. Korteligen; air horer til Guds Namn 4
fom derunder urgångit, och dermed underfkrifvit och beftyrkt är: och bor påminna ofs
om, och ilpmuntra ofs til at forkunna hans
namns Iraj och til den åndan, har hän gjordt
mnffar

,

,

,
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en åminnetje af fma uudet, then nådige och
harmhdrtige Hcrren. Pfaim. m: 4.
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Afhandling.
Ora Guds ftora och hårliga Namn 3
männifkor kungjordt; ac af dem
helgas, berömmas och öfver aking
åras.

Vi

måfte hårvid beklageligen beklnna, ai;
Guds namn dock af männifkor fom oftaft ohelgas och vanäras. Guds namn ohelgns och
vanäras, i) i Religions dretider. Dels, då
enlig med det unden rätra Salighets Läran
namns
anfeende
och myndighoga
der Guds
ordet,
foraktas,
het utgängna uppenbarade,
for,

lakas, och kalUinnigt utofvas* eller

når irrld-

rigci fatfer utfpridäs och jörfvaras, fom antinleda ifrån
gen rätr fram, eller
kånnedom,
rätra
hans
dyrkan, och
Guds fanna
under
den fobefrämjande;
lians Namns aras
revändning fälom vore de ar.tingen enhge
med den heliga Skrift, eller årrainftone i den
frihet et kotsligt finne fig forbehålla vil, icke
flridande däremot: men hvarigenom dock ordet fortydes och vrånges i en orätt mening,
de enfaldige bedragas och ifrån den rätta Lnningen forledas, lå at den rena läran inviklas
i mörker och tvifvelsmål, ihanfeende hvarå D.
Luther fäger i fin fdrklaring: hvilken cmnorlunda Idrer, mi Guds ord Idrer, hän ohelgar
ibland ofs Guds namn. Gud har ju en gång
for alla lagt 5 och hans Gudommeliga utfaga
äger den fulkoraligaftc niyndighet; j (kokn
,

m
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intet lägga thertil fom jag bjtider eåer och /halin ej eller taga ther något ifrån. 5 Mol. B.
4; 2. Dekj nar någon, jemte Guds ord,
hijfer några vidfkeppeliga meningar ; och milsbrukar Guds narun antingen til nägra hemlighetersformenta utforlkande, til fdrlorade tings ätervinnande, d!er ljukdomars borande, med mera. 5. Mol. B. 18: 10, it. Efa. 8:19. Dels,
fker det nti och under Jjelfvci hänen: da man
heder om orwdiga ting lom hvarken landa Guds
namn til åra, eller els och vår nafta til vårkelig nytta och faller derraed under Fralfarcns beftraffning: /f velen icke hvad /f bedjen:
Matth. 20: 22, jämvål, nlr man heder om uppenbart Jkadeliga ting ; fom behaga fordärfvadc
kott och blod
ftrida emot Guds vilja, och
gifva anledning til fynd: Efa, 58: 3. afvenledes, nar man heder med Jpridda tankar, få at
hjertat icke ftämmer ofverens med munnens
tai, eller betånker hvem man bar at gora med;
man man menar ganlka vai hafva afgjordt fin
lak med Gud, i et tankloft Herre, Herre:
Matth. 7: 21. ja! ock, då man den ena ftundcn beder och lofvar Gud, den andra Ivar,
kannas, forlmåder, baktalar, eller på annat
iått mifsbrukar fin tunga; (S at nf / ammci mun
går pris och hannor. Jac. 3: 10. Derfore for,

,

,

•

ols Apoftelen Paulus, hvar och en fom
Chrijli Namn, gånge ifrån oråttfdrdigheten, 2 Tim. 2: 19.
Guds Namn ohelgas och vanåras, 2) i
Borgerliga Årender och Rdttegängs-mål egcnmanar

åkallar

,
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teligcn genom falfka eder. Eder gifvas af (leflag, lälom Trohets och Huldhets, Embets, Forråttnings, Tyfthets, Vimes, Vrångo, och Varjemåls-eder, m. m., hvilka allefamman, hvar for fit firlhildte ändamå!, aro
nodige, at forftärka forbindelfen, infor och
emot Gud och mannifkor: och hvarofver den
rlctfardige och lanfardige Guden, vifar fig
halla en alfvarlam hand, narhanlåger:
JkoUn icke fvdrja fal/kt vid mit namu vch ohelga
tms Guds Nami, hj jag dr Hirren. 3 Mol. B.
19: 12. Mencd gores, enar den, loin aflagc
]iflig Ed, for et eller annat andomål, anuorlunda talar, an hän vet i fit fatnvete fanr vaj:a, och annorle,des gor, an godt och rätt ar
efter Guds ords, borgerliga lagens, lamt fit
lamvqtes undervilning och påminndle; hvarigenotn hän ljuger och bedrager under Guds
panin, forvander
1 jus i morker, fanning i
lögn, rått i oran, och tvärt öin. Anda ifrån
det olyckehga ognablick fom lognens fader,
djefvulen forft framfodde logncn i Paradis
lamt dermed både.bedrog och fmittade de forffa månniflcor och tiHika med denna forhatejiga hifien inforde orätt och ali flags ondfka
i verlden ; hafva liike okynnen fä f alt och
jnrolat fig i Adams afFodiugars hjerran, fanit
hos många Inda derintjl fått ofverhanden, at
de hvarken frukta eller blygas ljuga for Gud
och mannifkor; och det (nm ar iin forlkracre

,

,
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,

keligare, under fkygd af den alraheligafte och
fanfärdige Gudens Namn. En bediofvelig och
ah
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aldrig tilfylleft beklagelig erfarenhet intygac
jemvål, huru månnifkor funnirs mitt i det
chriftna iamfundet, ja! ock på fådane ftållen,
där Guds ord med ali uptänklig flit, nit och
drift förklaras och infkårpes, fiinit et hvart
låro-ftycke på det rydeligafte och ömmafte fårefiålles fom ic k e delsmindre Ijugit for lon,
under aflagd dyr och äfventyrlig vitnesedfanit derigenom forviindt faker
befriat de
brotflige och fålt de ofkyldige: foga annorlunda, an fordom Ilraels prophetifibr okelgada Gud iblnnd hans folk for en hand
full med
bjugg och för en beta Irbd 3 Ezech. 13: 19.
och hvaröfver Gud klagar genom Propheten
Ezechiel, Srundom hånder, at en blind vån,

}

,

,

ikap får behalla ofvervigten, framför

en

ikå-

lig och hogftnodig fruktan af den Ijäla-våda
fom mened medforer 3 ty verldfligt finnade
månnifkor båra ingen farhåga vid, at forfaka
Guds namns åra och fin egen fjåla-råddning,
for en fyndig vånfkap: icke betåukande, at
veri dens. vmjkap är Guds ovärfkap. Jac. 4: 4.
Andteiigen hafva ock fådana oha funnits, hvilka en atgudifk mannifko fruktan drifvit til
mened når de hyff horre räddhåga for dodclige månnifkor, an for den allsvåldige Guden,
fom knn färddrfva bdde fjdl och kropp i helfvete. Matrh. 10: 28. Ö! hvad for en dårfkap, at ia oberankfamt och upfåreligen, upoffra fin dyrtkopta ijål, den Chriftus lidit döden fore, for en lumpen vinft, for en laftbar vänfkap, for en ivagfint fruktan! Hvad
M 4
hjel,
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hjelper vai mannilko-gunft, emot Guds Uranga vrede och eviga håmnd ? Hvad fkadar männilknrs ogunft, nar dcn aismäktige Guden
under et godc lamvetcs mcdvirnandc, år vår
trofafle Belkyddare ? Ho år thenjom lian göra
eder Jkada o m y f arin efter thet goda? Ja!
o m ,y ån något hden, Jör
rättvifans JJcull, dren
y dock Jadige. Frukter eder
intet för theras
trug 3 icke eller fårjkräcken eder; utan helger
Herran Gud nti edra hjertan. i Per. 3: 13-15,
Genom mened, handlar äitiä mennilkan ganIka gudlolt och lamvetsloft emot Gud-, enår
hon på et få grofc fätt, ohelgar och vanvordar hans liota Namn, och nyttjar ~-det til en
naantel, at dermed ofverlkyla logo, fvek, och
nppenbar orätt: ja! när en lyndare gittet
lårklåda och bellyrka fin nndlka och lift, mcd
den Airaheligalle Gudcns Namn s och derigenom hegår en dubbel fynd på en gång: dels
Jjuger bedrager, och föroråttar fin
rilliä; dels bellyrker lådane lafler med en Ivuren ed i den Alrahoglles Namn, emot hans
vilja och ftrånga forbud, lom lå alfvarlamt
och omt lyder; tn /nait icke mijsbnika Herran x
tms Guds Namn ty Herren fhcd icke låta ho-,
nom blifva ojlraffad fom, hans Namn mijsbxiikar
Genom mened, hegår fig månnilkan altför
Ivekfullt, obilfigt och orättvill emot fm nåjia;
hvars fak hon förvånder, hvars rått hon
nom bexofvar, och hvars olkuid hon kranker; ja! forfördelar och fkadar honom ej lallan
ckrieenom,, til frid och ro, egendom, åra och
,
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,
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UF, hvilket fen*fte hon åtminftone hjelper til
förkårta
och handlar låledcs tvårt emot
det ittonde budet, hvars oforiynta ofvertrådcjler ej eller defsutom mer halles för lynd:
tu Jk alt icke båra faljkt vitneshörd emot iin nåJa. Genom aflaggande af falflca eder, fdrfar
nräftnilkan jemväl nog håtdt och obarmhartigt
emot (ig fjelf, Hon påkallar Gud, få{om virne, Domare och Håmnare på en gång, emot
och ofver fig Ijelf, och pamlatter både lif och
Ijäl timmelig och evig vllfird fälom forfalh
ne under Guds firingafte beifrande och {kärpälle rafll, fi framt hon et harsmon Ikulie vika ifrån lanningen och fit lamvetes medvetande men gor ledan ftrax derpl, och icke des
mindre, emot fin hilla ofvertygelfe, en fanningslos och Falik berltrelfe, Efter en fåledes full gängen mened, kan ej annat hånda, an
at Ijalen blir antingen trofilos, orolig och fortviflad, eller ofvermlttan frSck och ForhSrdad
et branmarke ftadnar qvar i (amvetet, iom
Ivlrligen låter tuplina fig, och ftundom nog
fkarpt forebrår månnifkan fit lå Ifilkeliga brott,
men dock med hårda band forhåller {jalan i
obntfardighet. Och 11 vida hon la våldfamt
qvaft famvetets invartes roll:, famt forfeglat
at

;

,

,

•

;

deiuti mcd opna ogon fin fqrhardelfes dom j
fallcr hon under Guds rSttvifa vredes domar
lom lofvar vara et fnart vitne emot menednre
Mal. 3: 5. rils hltnndetiden infalier, och hon
jjunker ned i eviga plägor.
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Guds Namn obelgas och vanåras, 3) i
almdnna hfvernet: genom Idttjhmjt ndmnnnde,
olojliga förpliktelfer, fvordomar, och förfmddelfer, Låttfmnigt brukas Guds Namn, nar man
ej håller det i horre vårde och hogre aktning,
an at der bovde paha h g til et ordfpråk låmpadt til alla tilfållen fafom at utmärka antingen forundrin ofver någon fållfam håndelfe ellei- foråndring vid någon tilftotande hiftig finnesrotelfe eiter nitfull fortrytfamhet ofver någon til f ogad obiilighet i ord eller garning eller at man år likafom utom fig af en
halhg finlig glldje, m. m. Vid olojliga förpiUelfer nyttjas Guds namn otidigt; da man
anropar Gud til håmnare, fa framt man ej ta]ar fant, i det man vil inlågga något berom
af fin trovärdighet: eller o m man icke {kulje fullgtVa et gjordt löfte, fom dock kan bli
IVärt at verkhälia, ja! ock ändteligen gå ut
pa några olofhga bedrifter, Genom Jvordornar, vanhedras Guds Namn; dä någon af oberånkfarn ifver eller ådragen ond och eherhängfen vane, fvår, antingen genom Guds,
elier djefvulens namn: och fåledes, antingen
går uti onödigt och mifsfirmeligt bedyrande
vid Guds namn; eller bevifar fatan någon (lags
Gudommelig åra y at fvår ja vid hans namn,
ehuru ingenting kan aga mindre vitsord, an
hvad vid fjelfva lognens faders dlglofa trovlrdighet påkailas.
Genom j örfmddeljer, förklcnas Guds Namn: då någon, å et eller annat {ått, i horre eller mindre mått, utlåter
fig
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fig oanllåndigt emot Guds Majeftet, Hans helga Ord och Säcramenter. Defsutom vanäras
Gud, genom den mi n (la upfäreliga fynd ■, fom
tydcligen löjer hvad ringa aktning, vorcldl-r fruktan männilkan hyfer
nad, kärlek
for Gud och hms heliga Namu : hvilken likvai hatar, och forbjuder alla I'ynder hvarfore
hän ock låger: then mig drar honom vil jag
(ira ;
men then mig fårnktar, hän Jkal komina
jjå fkam. j Sam. 2: 30. Således ohdgas och
vanaras Guds narun i det allmånna lefverner,
jemvål, genom et gudlnji upfnrande och omia
gårningar; lalom Dod. Luther, i fin forklaring otver forfla boncn påminner: hvilken antiorluvda lefver an Guds ord lärer hän ohelgar iblcmd ofis Guds Namn therföre bevare ofs
0 kinmedjhe Fader! Ty lafom fruktan och vordrad for Guds Namu, leder til et gudeligt lefverne } fä hekanner ock en lann gudaktigher,
1 Ijelfva verkec infor Gudi, at Hans Namu år
heligt och värdigr ar hållas i hoglla vordnad.
Men deremot ar åter klart, at otto kånflolosher, gudioshet, obotfäidigher och Ikrymutellura la mycket de kuuna, ail vordnad
tan
lor Guds Nminj och onlkade gijrm
at mgen Guds kånnedom, ingen Gudsfrukran ingio vordnad for Guds Namn, funnes på hela
joiden, Derfore frågär Gud derefrer genom
David ; huru Ichige (kai min Hra fikämd vardn ?
Pfal. 4: 3. och genom Pro; heten Malachia;
en fan (Imi hedra fin fader
och en tj sitar e fin
herre; är jag mi Fader, Ivar år min h der?
år
,
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år jag Herre, hvar fruktar mm mig ? Mah
i: 6.
Detra Gads Namn, bore vi altfl helga
och Halla i hogfta vordningj fåfom vi i denna
bonen bedje, och fäge; Helgat varde titt namn !
Vi anmärke forft och framft harvid, det
Gads namn vai ingen ting vinner derpå at det
af ols helgas, ellet blir darigenom heligare,
an det år i fig fjelft forut j fåfom ock Doft.
Ludier detta forklarar; Guds namn ärfjig jjeljt,
heiigt nog. Men det gorevi harmi at vi allenaft
arkanne och forklare Guds namn for lå heiigt
cch Irefult, fom det i fig fjelft vifferligen Sr;
och dervid vilje bevifa, at åtminflone vårt fulla uplat, Qch alfvarligafte bemodande, gar ef-

bafla for (hand och ytterfta vilja derpå ut,
kunna halla det i ftorfta dyrd och hogfta
hdgd pl det vi deraf, i ali åkommande nöd,
må ro m en vederqvlckande troft, och et kraftigt belkydd, fåfom Luther vidare erindrar:
men vi bedje i thenna hön at thet cck ndr ofe
(hai heiigt varda, Dertil fordras i) en ren och
ofårfal/had Lära fåfom D. Luther tydeligen
vifar, at Guds namn då helgas, ndr Guds ord
rent och klart lärdt varder: hvarigenom vi f atte de forfta bokftafverna deraf, och få den
forfta grundcn til vår chriftendom, hvarutom
Gads namn, kan hvarken ratt kinnas eller heigas. Ebr. 5: 12. 2 Tim, 3: 14, 15, Bertil fordras, 2) en lefvande Guds lännedom j
ty dermed lr ej nog at vi allenaft kanne honom på et hiftoiifkt vis efter bokftafven; utan
ter
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hän Sr vår Gud, i hvad forbindeKe vi (la
hos honom, och hvad vi, i an(eende til et bärtre
eller (anne förhållande, hafve at antingen
hoppas,' eller frukta af honom. Vi behofve
fåledes kanna Gud, til hans flrdnga rdttfärdighet, at uti defs Ijus, uptändr af Guds anda
genom Lagen, med uptäkt anfigte fe, huru
heligt hans namu år, huru (kåliga och högft
klander'6(a hans fordringar aro, huru oforlvarligt der är at gora dem emot, hvadftraff vi fortjent når videm ofvertrådt och huru aldrig tilfylleft beklagligen olycklige vivore, omdettarättmatiga (Iraff fkulle ols uran fkonsmål ofvergå.
När en mannilka derta med tiliåmpning på fig
Ijelf och fit forda lefverne, ofvervagar, blir hon
genafi ofvertygad och flagen i fit lamvete, at
hon på mångahanda lart (orfedt fig emot Gud,
och derigenom oheigat hans namn, (amt at
hän nu har de fullkomligafte (kai, at furfara
med henne enligt fin llränga råttfårdighet,
hvarofver hon borjar angflas och innerligen
frukta: bekånner derfore fin blindhet och ofor(lånd, fit hjertas vanart och ondfka, fit djupa
fördärf, fina många fårbrytelfcr i verker, gifvande fig (kyldig til alla fynder, klagar åfver
fin (lora ovårdighet, ftraffar fit lefverne atfvarfamt infor Gud, ångrar och hatar innerligen fina brott, lofvar bättring, och gan(ka odmjukc bonfaller om en nådefull tilgift och förläteKe for Jefu Chrifti (kuli, på hvais dyra fortjenft hon liter och förtrodar, {Åganåf. Herre gack
icke til doms med tm tjenare tij för tig år ingen
at

,

lef-
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lefvande råttfärdig! Pfalm.

143; 2. vi berii
hans nfverfvindernäft
Imd
da vi åter i
harmhdrtighet
och
nerliga
Evangelii tjus, i kraft af andans verkan, få uplyfle förltånds ögon, at kumia le in i ChrilH
fem blndige far, och genom dem uti Guds Faderliga hjerta; famt derigenom tarra den glådjefulla öfvertygelfen, at hän icke vil handia
mcd ofs, fåfom botfärdige och på Chriftum
förtröftande fyndare, efter fin ftrånga råttvifa och
vår fortjenft; uran efter fin ftora mildhet och
nåd i Chrifto, la vida hän fjelf dyrt forlakrat
•oeii lagt; jag dr barmhärt,igt fdger Herren, och
vil icke vredgas eviniierliga: altenaji län tina
mifsgärningar och at tu emot Herran tin Gud
Jyvänt hafver: Jer. 3: 12, 13. ffag, jag utflryker tin Sjvertrddelfe, for minä Jkull, och kommer
tina Jynder intet ihog: Efa. 43: 25; 44. 22. jag
utfryker tina mifsgärningar Jåfom et moln och
tina jynder fåfom en dimba: vdndt tig til mig
ty jag furlojfar tig !Ja fant jag tefver, fdger
Herren Herren jag hafver ingen luft til thens
ogudaktigas död, ntan at then ogudaUige omvänder fig ifrän fit vdfende och lefver, Ezech. 33:
n. Åndteligeri behofve vi hår ock kanna Gud,
til Hans ofvikeligaJanfärdighet j loni genom heligt nåde-forbund, dyra loften, och fvuren ed,
forlakrat fyndare på det aldrakraftigafte om
fin faderliga huldhet och trofafther dereft de
blifva honom trogne: hvarfore hän ej eller går
ifrån fina ord, eller i mtnfta matto åndrar lina
tillågelfer, uran hålkr dem fafl: och heligt: få

hofve kanna Gud
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hirnmel och jord Jkola förgäs, men icke et cnda af hans ord. Luc. 21: 33- Sjelf har hän
jo lagr, genom Davids mun min nåd vil jng
icke vanda ifrån honom och icke lato minä Janning f elä: jag vil itke ohelga mit forbund
och icke ogilt gjra hvad af minom mun utgångit är. PDI. 89- 34, 35- CL h jemväl genom
Propheten Efaias; bergen Jkola vai vika och
hogarna f alla ; men min nåd Jkal icke. vika ijrån
tig, och min frids forbund Jkal icke f orjalla:
Jdger Herren tin Förbarmare. Ebu 54 : 10.
Til Guds Namns helgande fordras, 3) en ren
och Jann Guds dyrkan ; grundad på den raita
Religion, hvarun fåiom Luther fager, Guds
ord rent och Ilari lärdt varder ; och jemval de
dyra Sact amenter, efter defs tydeliga forefkrifr,
uidelas och annammas. Ty Gud km, på fit
helige Namns vågnar, icke hkgiltigt anfe at
des dyrkan antingen aldcles åiidofåttcs, eller
ofra uian rått nodfal! forfummas, eller anhålles på et vis lom hvarken Hammer in nied
Guds ord eller anllår hans Namn. Derfore
har hän i Lrr.ma fit ord uppenbarat, at, och
huruledes hän vil dyrkad och tjeot varda;
lom bor Ike genom den allmånna Gudstjenflens flitiga upvaktande, icke ojvergifvandes vår
Jörfamling JdJomfomlige förJed hafva: Ebr. 10:
25. Pf. 27: 4. 84; 11. med lundt fornuft och
fkålig Gudstjenft Rom. 12; 1. med fria och
lediga fmnen Pk 57 g: med munter andakt
Pf. 147: 1. med odmjuka åthafvor Dan. 6; jo.
Matth. 36:39. med fult foruoende Ordfp. B. 18:
at
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jo, kort fagt; Gads Namn bör helgas, kkd
allenali med fjalens formogenheters, uran jåmval kroppslemmarnas fammanftåmmande: prifer Gud, uti eder kropp och eder anda hvilke Gudi tilhöra. i Cor. 6; 20. Nu läfomGuds
dyrkan, innefattande den tjenft och årebetygelle vi kannas Ikyldige at honom bevifa, låledes
fordrar hela männifkan med Ijå! och kropp;
få upkommer derat en rvlggehanda dyrkan,
remligen invdrtes och utvdrtes, Den invarnår förftåndet
tes dyrkan forråttas i Jjdlen
med upmärklamhet betanker och ofvervlgär
Gads dråpeliga vcrk, tacklamt erkänner hans
bevifta välgårningar, i ftillhet beundrar hans
,

,

,

fortråffeliga egenlkaper, och flitigt fyfleHatter
fig med hans ords laraktiga' lälande och be«
trakrande, at deraf, vid alla forekommande
tilfallen kanna profva, veta och efterkomma hans Gudommeliga vilja jemväl når viljan med innerligt forlufiande omfatrar Gud 9
och hvilar i honom allena, iålom fit högfia
goda, fortröftar på honom, åhkar och årar
honom ötver alting, fanit drages til honom
med alt fit begår. Den utvdrtes dyrkan, vifar
fig i kroppen och lemmarnas Ihick danadt af
Ijålens invårtes ifrån dertil afpaffade bojelle
och drift, och iärdeles utmårker fig uti andakc
och vordnad lör Gnds Höga Majeftet5 famt bevekeliga ord, åthåfvor och gärningar: varande!
iynnerhet mun och tunga de verkryg, fom
tydligaft och egenteligafi fora Guds dyrkans
urrryck, i gudeligt och upbyggeligt tai, i en
brin,

■
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:
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mnde bone-andakr, i hjerteliga tackflgelfer och
JoHanger. Beggc, la vai den invårtes, fom ut*
värtes Gudsdyrkan aro nodige ty den forra allena, uran den fenare betager kroppens
lemmar deras behoriga ‘inftammande deruti,
och forekommer den upmuntring fom ändra
deraf hafva kunde: den fenare ater, aldelcs
fkild ifrån den forra, är et flnncsloft gykleri,
och en Gudi forhatelig Ikrymtan. Dock är
den forra, fom fyfleUatrer männiikans ädlare
de!, 1 fig fjelf, af långr horre värde, an den
fenare; hvarutom den forra, kan nägon gang
vara utan den fenare: men den lenare är ai*
drig tjenlig, uran den förra. Gads Namn helgas 4) genom m upriktig och ojkrymtad Gwdsfruktan ; når vt, efter Guds ords renc och klarc
fattade lära, Jafom Gads burn dgnar, gudjruk*
teligen kfve. Vi få har anledning, at anmär*
ka tvänne farfkilte arter deraf, nemligen en
TrdlaUig och en Barnflig fruktan. Den for*
ra fruktar G'id, allenait for ftrafrets (kuli j men
hvarken af laitti! Hans vilja, eller af hat
til fynden; bärande en hemlig vedervilja til
honom, fom med hotelfer oeb ftraff forbudic,
hvad männifkans hjertas vanart dock onfkadc
vara tillåtit» Deraf (oljer ,at männilkän i detta tilftåndet, fyndnde fnt, om det vore mojeligt at hon finge lof dertil; utan affeende derä
at Gud derigenoin blefve forolämpad, och hon
fjelf olyckelig, åtminftone hvad det namrliga
flraffet beträffar. Men efter hon nu likväl icke driftar at fynda, få Acer det med olufl
•
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at hon åtminftone utvårtes måfie
afhålla figderifrån: Sn teräs, an plågas hon,
af den invartes harlkande onda bojellcn. I detta tilftånd måtte männifkan IMndigt forefiålla fig
Gnd, fålom en ftrång Domare; och ernedan hon
roner en ftåndig invartes lirid emellan Guds hcliga fordringar och fin kotfliga vilja: lå njuter hon
ej ellernågon invartes friher, uran regeras af trah
domens anda i räddhåga. Roni. 8:15. Denienare, ellerbarnfiiga fruktan, finnes allenafl hos dems
lom genom Nya fodeilens nåd, lluppit den doda och £ått den lefvande tron blifvit andeliga barn, och arnåt barnalkapets andas medvirnande gåfva; fa at de med hjertans tiiforfigt 5
kunna iaga och bedja Fader vår fom åjl i
himtom och hyfa fdljakteligeh den med barnilig kSrlek förenade vordnad forhonom, at de
lika upriktigt kunna fäga och bedja: helgat varde titt namn ! Deffe harva fltt Chrifti Anda
hvarfore de jåmval tarrat luft och behag for
Guds Vilja få at de Siika der goda och fly
det önda
af idel karlek, lamt med frihet,
uran olufl: och tvång och behofva derföre icke frukta (nm trålar, ernedan de blifvit delaktige af barna iåtten, lamt fägna fig deraf under fri utofnihg af barna lydnan rdddhåga
är icke i kdrlekenom ■, litan fullkomltg hdrlek atdrifver räddhågan. i Job. 4: jg» Kortfagt; de
frukta Gud derintil, at tilforfigten och fortroendet til honom icke minfkas; de Siika honom i
den art, at vordnaden for det Guddomeliga
Majeftatet icke forlpiiles then fom Jkådar nti
frihetens fullkomliga lag, och blifver therintil ■>
och

och tvång,
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och dr rcke glotnJJeer hörare utan g&rare fhen
nti fin gdrning. Jac. i: 25.
Jamme varder faligelettä
Särö llycke letr, huru
Vi hifve i
Guds liota och hårliga namn, af månnilkor,
ehuru Ikapade til hans aras forkunnande, på åtikilligt fatt ohelgas och vanåras- famr huruledes det borde af ols helgas, berommas, och
ofver ai ting hållas i vordnad. Kan en fyndig och dodelig månnilka med kallfinnigher 9
och uran fortrytfamhet 5 åhora eller märkä s
nagon oforlkyldt forklening och fornedrande
fortal, på fit åiliga namn ? Huru myeket mindre rnå vi tro, at de otaliga, obetänkta och relande forlmädeiler loru af månnilkor, liadde
ifå oinlkränkt forbindelle i anleende til det
hoglla Majeftåtet och defs namn deremot
utolas kunna någonlin undgå den eftertryc*
keligafte anmärkning infor den Helige i Hrael, den lefvande och hogft fjelfliåndige Gu*
den? J Ivaglinte vardfer, lom fkåden det ai*
rafulkomligafte våfendet, under en lå låg. tanke-krets uti en lå liten lyn-punet; J tygellole
mngor fom la oforlynt utgjnten et vanartigt
hjertas ondlka emot deK alraftorfta ådelmod;
J vanmaktige Creatur, lom genom edarr fåraktfulla upforande kiten fe låfom voren i lulllinnade, at loka fak med den Alsmåktige
ftadnen hår, och låter leda eder til någon fansning ifrln den djupa tankloshet, uti hvilken J
tilkka flcattat eder lålycklige, at e.lert obetånkfamma forfarande ånnu icke bekommit eder
aitiot Ula, och tillkyndat eder en oboedig IkaN 2
da {
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da! Rådfrågen eder i Skriften, efterforfken
fpåren af många andras bedrofveliga erfarenhet i den vagen hvad gäller, J {koien bli beredde at taga an den öfvertygelfen ; at den ftore Gudens naivin, iom Jnu få ringa akten
fkal en gång under et odrågeligt tilftånd, och
uran at j deraf kumien hoppas minfta tilfridsftällelfe, blifva eder hogt och dyrt nog. Hunt
viljen J hoppas bonhorelfe då J ropen ora
hjelp i bedrofvellens tid, af det namn !bm J
förut hvarken kånt elier vordac, och for hvars
{kuli Gud icke gitter hora eder ? Hvarmed viljen
J trofla eder, når J måften forgåfves klappa
på nldenes dorr, utan at den eder uplätes?
Huru viljen J blidka den fortornade Guden, lom
då mitat fig til hlmnd 3 for nog djarft och långe
tilfogad vanara, och fom åger bade rått och makr,
at kafta eder under evig lorfmadelfe och blygd?
Dan. 12: 3. Låter derfore, en få ofodvarlig
forfeelfe och iä {vara brott emot det hogfla
Majeftatets ära 3 hvarom i mlgen vara forlakrade at hän år omtänkr, ehuru långmodig ban
värit emot eder, ångerfult gå eder til finnes 3
medan J under et forevarande nu an hafven
at hugna eder af en vålfignad nlde-tid: innan
den nutfårdige Guden eder ofortånkf, afbryter fn låhgmodighets tid
och låter er långe
en
forhallen ftrom, ofvålfdrtjent llraff, fom
verfvåmma eder. Beldnner af botfårdige hjervi, vi hafue fyndat och oiydi ge värit.
tan
Klag. V. 3: 42. lieder innerligen om nad och
forlkoning for Chrifti {kuli; Gud, mijhmda tig
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öfver ofs fyndare!
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Tånk ich pa
för bar ma tig öfelåndige vordne:

Luc, 18: 13.

vara förra mifsgdrningar
ver ofs fnarliga tij vi äre
Gud vår
e
hjelp
,

ulan

faf
ofs
frälfar 3 for titt namns nm
fråls ofs och förlåt ofs vara fynder för
namu JTtulll Pk 79: 8. 9. Horre, helga
,
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och hos ols ! Lat dels
lifligen
genotnrranga och uplyheiighets
la vårc morka forftånd och defs heiighets krafc
med efrertryck genombryta och fdrändra vårt
fördårfvade hjerta, at vi måtte begripa och
forfara huru hårligt dit namn är! Qpna vårt
hjerta til det fortroende lom foker och finner li£, ja! det eviga lifvets lefvande hopp,
i det narun lom öfver alla narun är! Rena vara affigter, och forädla vara bojeller,at med
tankar ord och garningar lyfta til dit ftora
namns åra; et ändamål, hvartil vår utfigt och
fhåfvande i tiden beredes och vånjes; men
hvars omateliga rymd, den falla evighecens
lycklaliga invånare Sr förbehållit at genomvandra! Där Ikole vi andas en Ijåla forfrilkande
himmellk välluft, til fornyande a£ kraft och
drifr, at ouphorligen lofljunga tino namne,
Tu Alrahoglte!

Ijelf Dit

narun ibland ols
(ken

,

,
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Betrahtelfen
Öfver Andra Böneru
Femte

Cluds rike

,

icke mat etler dryck litan rdttfdrdighet, frid och frögd i then Helga Andct.
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Med fådane ord beflcrifver Guds Nådes utvak
de redfkap Apoftelen Paulus, Guds Nåde-Rikes art och natur, egenfkaper, formåner och
kannetekn ; dem de månnifkor forfara, fom det
begärligr anamma, och forgfälligt hos fig bevara, har pä jorden; nemligen, at det icke beftär, i vai af fynliga bruk, eller i akr tagandc
af några utvårtes ftadgar, icke i fjelftagen andelighet, eller fjelfvafd Gudstjenft uran i fådanr lom uti andans och ordets kraft verkar
i fjllen, iamt känbart rilfridsftåller och fornojer hela den invårtes mannifkan i Gudi: och
lager; Guds rike är icke mat eller dryck litan
rdttfdrdighet, jrid och frögd i then Helga Anda.
Roni, 14: 17, Den förfta Guds rikes formån
fom Apoftelen har talar om, Sr Rättfärdighet ;
icke Guds vSfendteliga rattfårdighet, ty den
kan månnifkor icke meddelas 3 icke eller någon
på verk och garningar grundad månnifkans
egen rattfårdighet, ry den Ir i fig fjelf af
inter vårde, och gåller icke infor Gudi: utan
Jefu Chrifti forvärfvade rattfårdighet, den hän
genom fin fullkomliga lydna upfylt, och genom alla vara fynda- ftraffs utftående uti et
fmårtfamt lidaude och korfens död ytterligare fullbragt hafver, ndr hän em refo led för
Jynderm råttfårdig för orättfårdige på thet
hän /kiille ojfra ojs Gudi. i Pet. 3, xB. Denna rattfårdigheten
gagnar ofs altfå på tvagge.
Salona
en ofs tillågnad Trones
1)
handa fått.
då
Gud
af idel nåd, for Mediarättfärdighet,
rens Jefu Chrifti dyra och hogtgållande Fortjenftj
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tjenft, den vi med et botfårdigc hjems tro,
ols til upråttelfe och tråft anamtne, tilråknar
ofs Hans råttfårdighet, til råttfårdighet infor

fit anfigte i himmelen
jer. 23: 6. och denne blir, igenom lamma tro, vär råttfårdighet,
lom gåller for vår råkning, föga annorlunda,
an vore den aldeles vår egen, dock utan nägot affsende på vår egen fortjenft. Rom. 3:
Derigenom varda alla vara
23-25. 4: 5.
lynder forlitne, alla deras ftraff bottagne, ali
vår ovardighet fulleligen botad, ali vår orlttfårdighet undanrojd, Tit. 2: 14. vi invigds til
•

obrotflige Jefvan.de ledamoter och invånare i

Guds rike och med alla hans rikes formåner
fanit den andeliga borgare rätten begåfvade;
lom medforer den himmelfka barna-och arfsratten, lamt det eviga lifvets hlriighets, viffiv
och låkra delaktighet. 1 Pct. 1; 3-5. 2) Saloni en hos ols och tillika med ofs yerkande
Lefvernes råttfårdighet. Rom, B.* 16» 17, Ty
vi anamme Chriftum, ej ajlenaft med vår tro
lålom vår Öfverfte Pråft, utan ock med vår
tro oqh undergifna lydaktighet och tjenftfårdighet tillika låfom vär Regent och Konung;
vetande, at hän år ofs af Gudi gjord ej allenaft til rdttfdrdighct utan ock til hslgelfe och
fullkomlig jörlofsning: 1 Cor. 1: 30. famt at
vi fäledes behofve honom, ej blotr til fyndaIkuldens och ftraftets borttagande, utan jemvål til fynda tråldoms okets aflkuddande, och
defs herravåldes belegrande och undcrkufvande: ty ingen fordåmefe dr i thern, fom aro %
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Chriftö ffefu nemligen: the fom icke
efter iköttet, utan ejter cmdan. Rom. 8.
,

vnndra
Den

I.

lefvande Tron, fom iklådtfig Chriftum, til råttfårdighet inlor Gud, kan icke vara Icdig, utan til et
gudeligt lefvernes befråmjande vdrkar genom
hdrleken Gal. 5: 6. til Gud och naftan: at gora ofs til trogne och lydige underfätare i Guds
nåde-rike, vandra vdrdeliga Hemmoni til alt
behag, vara fruktfamme i alla goda gårningar
Col. 1: 10. och tjena honom i helighet och rdttfdrdighet i alla vara lifsdagar. Luc, 1; 75. Den
cvdra Guds rikes formån, fom Apoftelen hlr
namner, §r Frid- y icke någon lekamlig, utan
andelig fr id det ar et fådant invårtes tllftånd,
fom förfäkrar ofs cm en nådig Gud, troftar
ofs med et roligt famvete, hugnar ofs med et
andeligt Ijala lugn, och til alla delar ftåller ofs
tilfrids med Gudi, i med och motgång, lif och
dod fåfom Frällaren fordom fade til fina Larjungar J f olen hafva frid i mig ; lian dr och
vår frid, fom genom fit hoit borttagit ovånfka•
peti.
Job. 16: 33. Eph, 2: 14. Denna friden kommer af Gudi, fom genom Chriftum
blifvit nadeligt blidkad emot de trogna och
kan ej mera vara vred pl dem: ty medan vi
dre rdttfärdige vordne af trone, hafve vi frid
med Gud genom vår Herra jefum Chriftum. Rom.
5: 1. Denna år en frid med Gudi, med vårt
famvete, och med vår nafta och gor ofs genom hans biftånd oforfkrakte i alt hvad forekomma kan- hvilket Apoftelen Paulus fordom
dnfkade fina Theflälonicer: fjelf fridfens Herre,
gifve eder frid altid 3 i aijahnnda matto, 2 Thcff.
,
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:
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3: 16. Denna friden fäns i Gadi, och regerar i de hjertan, där Chriftus genom trona är
boende: 1 Col. 3: 15. fä at Guds frid fom ofvergår alt förjiånd, förvarar der as hjertan och
deras Jinnen i Chriflo fefu. Phil. 4: 7. Och
kan det ej eller annorlunda vara, än at ju Gud,
där hän uprättat fit rike, regerar med frid uran
Inda; Efa. 9: 7. faft vi, under Fridsförftens
Jefn anforande, bore rufta ofs til en dagelig
ftrid, emot Guds rikes och vara fiender, fatan
verlden, och kuteet, til den andeliga fridens vid make hållande : ty hvar en underfate i Chrifti rike, måfte åfven vara en öfvad
andelig Krigsman at kunna ritt bruka de andelige vapn, fig och hela riket til forfvar
och kunna med Apoftelen Paulus på fit ytterfta fäga: jag hafver håmpat en god Kamp jag
hafver jullbordat loppet, jag hafver behållit trona hdr efter dr mig förvarad rdttfdrdighetens
Krona. 2 Tim. 4: 7, 8- Och derföre lyder
denna upmuntran imedlertid til dem: var trofajl intti döden Jå fkal jag gifva tig liffens
krona] Ap. G, 2; io. Den tredje Guds rikes
formån, fom Apoftelen hår omrörer, är frögd
i den Helga anda; och fkulle icke Sions invänare? under en fä miid Konung, under en få
fäll regering, vid åtnjutande af få ftora formåner 3 och i hopp om få fåker famt rik beloning, åfven kunna fägna fig af några vederqväckelfe-ftunder: i en andelig invårtes glådje,
i en kånbar hjertans troft, i en Ijuflig fornoi trones frimodighet 3 i en intagande
N 5
hiili,
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,

,
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himmelflc forfmak af den tilkommande veridens kraft, fmaka och Ie kuru ljuflig Herren
ar, Ebr. 6: 5. och hvad lällhet den roner Tom
tröhar på honom ? Pf. 34: 9. fkulle icke åtankan deraf, genom hans kraft lom år måktig
ide fvaga, kanna upmuntra dem, at under
ali bedrofvelle konna fatta flg fnmodigt i Gndi, at läga med David: Herren är mit Ijus och
min hdlfa för hvern fkulle jag Jruhta mig? Herren dr min lijs kraft för hvem fkulle jag grujva mig? Pl. 27: x. Gud år vår tilflygt och
Jlarkhet-, en hjelp nti de flora bedröfvdfer, fom
,

,

,

påkomne aro: therfire fruhte vi ofs intet om
dn verlden förginges och bergen mitt i hafvet
funke: om dn hafvet rafade och Jvallade,få at

o/s

,

,

för the/c buller fkull bergen omkull f olle \ likvål
ftad luftig blifva med fma brmnar,
/nai Guds
ther then Hög/es helga boniugar dro. Pl, 46;
2-5.

Således uppenbarar fig Guds inneboende

och regering i Ijålen, uti den omlom agande
och muntrande nådens rörelfers förmarkande,
uti Jefu fortjenfts fullhets troftefulla åtnjutande, uti andans invärtes vjcnesbörds hugneliga
förfarande om barnafkapet, och uti en tilfridlam förnöjelle och friinodighet i Gudi, i lif
och dod, Derunder ligger Gudsrikes fordolda
harlighet, i et lefvande hopp om et evigt lif
och falighet; pä lådangrund, och i fådan Ijåla författning, kan en chriften låga med David;
Herre til tig ropar jag, och fdger ; tu dfi
tnitt hopp min del uti the lefvandes land. Pl.
,

,

,

142; 6,
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Afh an dl in g.
Om Guds Rikes ankomft, och de månnifkors ofkattbara lyckfalighet til
hvilka det kommer.
,

Ols

förekommer, at i ordningen jorft befe:
hvad med Guds Rike hår forjläs? Vi vete, at Guds rike Ir treggehanda Kraftenes ellet Naturens rike, Nådens och Hårlighetens
Rike 3 i hvilka alla Gud, i kraft af fin obegri;

peliga vishet, alrådande Allmakt, ofurlikneliga
Godher, Barmhårtighet, Råttfårdighet och
Sanfardighet, dock på et lårlkildt lått, efter
hvart rikes natur och belkaftenhet, forer hogfta
fåfom David denna Guds regering, med forundran fig och ols foreftäller;
Herre, huru åro tine veri få for e och tina
tankar få Jvåra djupe ? Pl. 92: 6. Vår Herre
dr Jlor och Jior dr hans makt3 och thet dr obegripeligt, huru hau regerar. Pf, 147; 5. Til
kraftenes Rike horer hela naturen, himmel
och jord, lamt alt hvad innomdem begripes,
och tillika med dem af Gudx (kapat år 5 jemvSl
af honom, lå lange hän åmnat hela verlden
beftånd och varaktighet, utan den ringafte brift,
hålies vid makt fom bar alting med fit krcif
tiga ord, Ebr. 1; 3. Uri och innom detta
rike, ftå alla Creatur, fynliga och olynliga
lefvande och liflqla, forjiuftiga och olkåliga,
hvar på fit fatt, och hvar i fit mått, under
honom i en underlatelig plikt, at fullfolja hans
be,

,

,

,

-
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beflutj och verkfialla Hans Guddomliga befall-

ningar 5 och hvilka hän tii den andan vifligen
regerar, kraftigt uppehåller, och vai foriörjer;
ty i honom elier genom honom, lefve vi, roroms och hnfve varelfe. Ap. G. 17: 28. Med
Nåduns Rike tårftas den C!u ifttrogna Guds
forfamling här på jnrden, hvaruri, iå vai Ll*
ran fom Sacramenternas bruk, aro inratcade
efter den nogafte ofverensftåmmelfe med Guds
uppenbarade ord; ty den år grundad på idel
riäd, där hushl lar Gud med nåd, tilbjuder
och utdelar nåd: oomvande iyndare åtföljer
och foker hän at triffa med fin fårekommcmde
nåd under det hän klappar på deras hjertas
dorr Ap. G. 3: 20. och tilbjuder dem nåd
til omvlndelle: upväckte fyndare leder hän
in uti omvindeUens 01 doing rnedelft uplysning tll en lefvande lynda kandia, Pf. 25: 8»
och hjertats förkråffande til en rarc lorg efter Guds finne, genom fin beredande nåd: joh.
6: 29. de otnvande ifrån fynden upråtcar på
rytt foder, Phil. 1; 29. och til trona på Chriftum om fyntfernas forlåtelfe Coi. 2: 12. for.
hjelper hän genom fin verkande nåd: Rom. g."
14. de rättfårdigade, regerar hän med fin inneboende, helgande och ftadflftande nåd. Tir. 2:
Men när Nådens rL
li, 12. 1 Per. 5: 10.
ke tages i fin egenteliga bemårkelfe, innefartar
det allenaft de Ijålar. fom genom en lefvande
och i andans frukter fig dageligen ofvande rro,
fiä i Jefu Chrifii gemenlkap, forenade lafom
rätta Chrifii lemmar under et hufvud och dem
,

,

,

,

,
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Gud

s©c

(

O

)

s©e

183

Gud allena kånner. Job. 10: 14. 13: ig.
Deffa nldelar hän allahanda
2 Tim. 2: 19.
anddiga gåfvor, tii ijus,lif, och kraft for den
invårtes mannilkan 2 Per. j; 3. famt befkyddar och bemannar dem emot deras anddiga fiender, få at de i Hans kraft viima den ena fegren
efter den andra. Efa. 54; 1 1. Hårlighetens Rike Pf 84: 8- hr de utvaldas forlamling i him*
nielen, fom hugn s af en fullkomlig och vara kr ig fallhet, i en evig glådje, frogd, och
förnojelfe inför Gud rneddft hans faliga
åfkådande och åenjutande lafom David fåger;
Pk 17: 15. jag vil fkåda tit anjigte i råttfdrdighet, jag vil mdtt varda, ndr jag upvakmr efter tit beläte. Defs lyckfalige invånareåro, jemre de heliga Ångiar, alla Guds utkårade hclgon; hvilka, efter de ien lefvande tro in til
•Indan framhårdat, och deruti under en troftefull åminnelfe af Jefu blodiga får infomnac,
fått ingå i fin Herres glådje, at fkörda en evig
välfigceJfe och frögdas af hans anletes frogd.
Pk 2'jt 7, När vi nu bedje; tilkamme tit
•

,

,

,

,

!

rike; få anhålle vi icke om kraftenes, utan nådens i detta, och Plarlighetens Rikes ankoxnfl:
efter detta lifvet. Vi on (ke och fåge, tilkamme
titt Rike; och bekänne dermed at vi i egit
förftånd d!er kraft, ofs Ijelfve öfvcrlåmnade
kumia komma hvarken til nådens, eller hårlighetens rike: och hafvc derföre af noden,
at Guds rike måtte förfi kommal til ols, at vika vågen och leda ofs, ur blotta naturens och
vredens, in uri nådens tilftånd. Detta åfyf,

,
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tar jemvål D. Luther, då hän denna andrä
bon i värt Fader vår, fåledes förklarar : Guds
rike kommer vål <*fJig fjelft, idra bon fÖrutnn:
men vi bedje i thenna bon
at thet ock ti! ofs
mä homma! ty om Guds rike icke banade vägen for lig fjelfr, förekom ali vår bön, och
begynte draga ols til fig; (å förrnådde vi hvarken bedja derom, ån mindre komma dertil.
Men ehuru Guds rike anlånder til ols fjelfmant, och icke behöfver dertil fråmmande
bitråde; lå made vi dock bedja derom, at hän
ville undanrodja alla nådens och fit rikes hinder hos ols ; at Guds rike icke måtte vara ailena omkring ofs, fåfom ftadde i den chrilieliga och renllriga forfamlingens hiotti invärres
gemenlkap ; utan jåmvål grundas och befåltaS
innom ols, lanat göra ofs til verkelige ledamoter af de heligas lamfund! at det icke allenaft måtte heti om ofs, Guds rike var konirriet hardt ndr eder: utan jåmvål, fi Guds
rike dr invårtes i eder. Luc. ie: rt. 17; 21»
Fråge vi, för det Andrei til hvilka Guds
rike kommer ? Så fvaras: Gud har af evighet
forbarniat lig, ofver hela det i Adam fallna
månnilko flagtet, och lånt hela verlden en
Frållare, i fin enda Son ; dertil har hän latic
Jelum laligherens enda grund, falighetens medel, Ordet och Sacramemerna, famt den ordning i hvilken månnilkorna, under deras råtta
bruk, kumia fråiftc och falige varda, nemligen
håttring och tro, alla folkllag under Himmeten kungöras. Och h aele icke alt detta, nti
,

,

,
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och landfkaper, pl hela jorden
fulla
ord
bllfvit predikat; il bar dock
med
ryktec derom Ipriclt fig ganika vidt omkring,
åtminltone (å längr, at hela veidden derigenom
haft tilfålie, at eftcrfråga den raita Religion
och ialighets Urani enår månnilkan jemväl

alla rlken

,

,

,

at fornuftct, Sger någon, men otiirlckelig kunom Gud, lom cj kan vifa heilne vägen
med honotti, och deraf har den
forening
til
handgripeligafte anledning at cfrerfråga en op*
penbarelfe, fom detta ådagalagger emedan
Guds godher oraojeligsn kunnat låmna ofs i
morker om en ia angelägen iak, Men efter
alla folkflag icke emott.igit Guds rike, (om faledes värit i fult antågande til dem ia hatva
de ej ellet något at urlåkta fig med pl Guds
Vredes-dag v Derföre kommcr dl Guds rike
verkeligen allena ti! dem, lom det begarligen
anamma, och nti defs hemligheter Ilta fig uran
hinder underviSas och hvilkas koita hufvudimnrna ar; båttrer eder och tror Evangelio,

ikap

,

,

,

,

,

Marc. i; jg. Men til dem anländer det med
fin råtta frukt och nytta, hos hvilka det hari
lifvet il grundlagges och befäftss, at dels hellänä efter detta liivet i evigheten fortlattes.
Åftunde vi för det Tr e dje
hevi s derpäi
iät Guds Rike jemväl kömmit til ofs ; fl aro fol,

jande Ikal tilråckelige,

at

det noglamt ådaga-

lagga.
i 1) Finne vi ofs vara kallade til den
chrijina och renlärigafle förfamlingen. Fordoni

kallade Gud Abraham, ur fit fadernesland,
fin flagt, och fin faders hus, det afgudiiika

ehal*
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chaldeen: fammaledcs har hän kallat vara förfader, fdrft ur et hednifkr, afgudifkt, och vidfkeppeligt inörker; fedan ur Påfvilk irrlårighet,
genom Docl. Luther, loin var et utvaldt,vallignadt, och verldamt redlkap, uti det vigtiga årendet, i hans hand, Vi hafve fåledes.,
genom Guds undetbara ftcickelfe, hafc den nå»
dcn, at koruma til den Chriftna och rättroende
forlamlingen; hvareft fins, de heligas lamfund
och gemenlkap; hvaruti vi, af Chrilio fjelf
ioni år dcls hufvud, kallas chriftne, och lå
njuta alla de andeliga formåner, fom hora
Guds rike ti!; nemligen, Guds Nåds, Chrifti
fortjenfls, och den Helge Andes delaktighers
gemenikap, jemte nåde-medlen och des Infegel.
Säledes le vi pl ofs vara fulbordadt, hvad
,

fordom Propheten Efaias, af Guds andas ingifvelle, fagt thet folk, Jörn i mörkret vctndrar,
J'er et ftort ljut, och ufver dem fom bo i grdfeIrga mörkö lande Jkin det klarliga. Eia. 9: 2.
Om ofs gälier annu, hvad Apoftelen Paulus
påtninte lina Ahorare i Ephefo: j voren fordom mörker
men im dren j ljus i Herranom,
vandrer fåjbm ljufens harn. Eph. 5: g* Må
vi då icke tacklamt erkänna en få oforliknelig vålgarning- fåfom de, hvilka Inda ifran
afgrundens bornlofa djup, blifvit uphogde til
den hogfta fålihetens hnpp må vi icke hjertinr.erligen och på det hogfta prifa honom lom
år dcls höga uphof: vdljignad väre Gud, och
vårs Herrcts jfefu Chrijli Fader then ofs vdlfignat hafver med ali andelig vdljignelfe ide
him:

,

,

,
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fitmmeijka ting genom Chrifhm: fåfom hän ojs
iitvalt hafver i honom forr dn verldenes grund
lagd var, at vt /kiille vara helige och ufrajfeli
ge för hanoin i kdrleken? Eph. i; 3, 4. Ja!
,

,

*

tarha Fadren,
of s hafver beqvåma
varda
i de heligas
til at delaktige
gjordt
s
;
arfvedel i ljufet hvilken of nttagit hafver ijrån
mörkrets vdldighet och forfatt ofs uti n dlfke*
Uge /ons rike i hvilken vi hafve förlojfning ge*
nom hans blod nemligen fyndernas

iät

fom

ofs

,

f

,

:

,

,

fårlåtelfe

,

hans nääs rikedomar. Col. 1:12-14. Eph.
1:7. 2) Bar Gud gifvit ofs fit Helga ord,
och deruti troligen formant ols, at det garna
annamma, äilka, hora, lafa, betrakta, gomnia, lanat ofs til rlttelfe och ofelbar nytta
anvlnda. Deruti bar hän genom Lagen, uppenbarat ols lin helighet och ftranga rattfärdig-»
het 3 lärt ols deruti fulleligen åtlkilja godt
ifrån ondt, ratt ifrån orått; befalt det goda,
förbudir det onda. Deruti har hän ock, igenom Evangelium
fom Sr Guds nades ord til
lyndare, forklarat ols fin Faderliga karlek och
innerliga barmhärrigher, (aine gifvit ofs en troffefull anvifning pi Nya Teftamentets Nådellol Jelum Chnffum; Roni. 3: 25. at med
hjertans borfårdighet i trona, fly til honom
at få barmbirtighet och finna nåd, fyndernas
forlåtelfe frid, lif och faligher, Ebr. 4: 16.
Job. 14: 23. I lamma Evangelilka ord, har
lian jemvll lofvat homma til ofs, taga fin boning i vår Ijål, bereda fig et rike i vårt hjerta: at där regera med fin gudomeliga verkans
Horn, F, Voi Vili Sr. 3.
O
in-

efter

,

,
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inflytande, med ljus, nsd, kraft, frid, frsgd
och glådje. 3) Har Gtui anförtrodt ofs de högvårdiga Sacrafnenterna. I Dopet har hän i vär
barndom, fedan den medfodda arffynds fmittan blifvit med Jefu blod ofs aftvagen, uptagit ofs til lina barn och arfvingar, och infkrifvit ofs bland fit rikes invånare; och hvareft
vi fvuric honom trohets ed, at begifva ofs
«nder hans vifa och miida regering, famt vara honom af hjertat trogne, lydige och underdånige. I den Helige Nattvarden, fornye
vi detta forbund med honom, fom vi, Gudi
-

klagadt, åter brutit hafve; när vi af hjertat
erkanne, med ånger bekänne, under innerlig
nåde längtan afbedje, famt med hat til ofs
fjelfva beffraffe vår trolosher och vara ofvertradelfer, famt med et godt båttrings upfåt, i
trona anhålle om nytt benådande, for Jefu
ChrifH fkull! Af alt detta, kunne vi vift finna och Auta, at Guds rike kömmit til ofs.
Och gifve Gud, at det ej blott i utvårtes matto vore hos ofs, utan at vi ock verkeligen
vore komne til Guds rike!!
Vi vilje, for det fjerde, anmarka: hurnhdes Guds rike kommer? Det kommer icke
med fynlig makt fom lyfer i finliga ogonj
och fåledes icke med verldflig ara, jordifka rikedomar, famt nmmelig valluft och goda dagar, Matth. 20: 20 22., fom fordom Salome
foreffålte fig, och mängen kotfiig mlnnifka,
til Sfventyrs, ånnu denna tiden torde onfka; tij
Guds rike kommer iske med utvartes åthdfvor.
Luc.
-

-
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Luc. 17:

20.
Matth. 11: 29. Matth. 5: g*
dat
bör
våntas och emottagas, i hjer6. Uran
ödmjukhet
tans
och vårt egit intes fanna erandelig
fattigdom och utblottadt tilkänfla i
förtjenft,
i innerlig långtart
ftånd på ali egen
lamt
hnnger
efter nåden ,
och torit efter Jehl
råttfardighet. Guds rike kommer icköj med en
,

blott utvdrtes muns bekdmelfe; hvaruti de flefte chriftnas gudaktighet endalt bellår, fom na->
gorlunda fattat fin lalighets ordning til bokItafven; äfvenlom mångert, på det hogfta Vinlåggor fig, om den urlöktafie vsltalighet> utom
Skriftens lart och efter tidens irnak, at vårfva månnilkors berom, icke betänkande, at
air upbyggeligt tai, bör vara hjertats och dell
andeiiga förfarenherens fprak
om det fkal
kunna fålta fig vid andras hjertan igen, och
kannas vara tråffadt dem vai i lag. Utan Guds
rikes tilvåxt i fordrar en enfaldig vishet, och
vis enfaldighet, en lefvande hjertans fortroItan en barnllig kårlek en okonftlad ödmjukhet, en trofall lydnad, egen torfakelle, toliani,
het och fornöjeile i eudeliga ting.‘ ty Guds
rike Jiår icke i ordom utan i kraft, t Cor. 4;
20.
Guds rike kommer ej eller med ntvdries JTtenhelighet; lom hor Ikrymtare til, hvi!ka at behaga fig fjelfve och andre, loka efterapa nåd--ns verkningar 3 Matth. 6: 16. och foreitålla heh frlmmande perloner; hafvande et
jken til snidrltiihet men for Taka dejs kraft
Guds rike utmårker fig dåre2 Tim. 3: 5.
ttiot 3 uti en oforfallkad invånes Gudaktighet,
,

,

,

,

,
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och innerlig vordnad for hjertats ranfakare;
och om den fördolda månnjkan i hjertat dr utan
vank med Jagfmodigom och Jlillom anda, thet dr
iofeligt for Gudi. i Per, 3: 4. Uti en helt
annan finnes författning, Jämnar ofs Doft. Luther hopp, at kunna vånta Guds rike til ofs,
nemligen ; når vår himmelfke Facler gifver ojs
fin Helga anda at vi genom hans 1idd fåttje
tr o til ham helaa ord och jöre et heligt lefverne här i verlden
och fedan evinnerligen lefve!
Når vi altfl bedje: tilkamme titt rike, vil det
få rnyeket fåga; fand ofs tin Helga anda, loru
genom ordet gör ofs ratt lårde til dit rike,
genom tron vai tilfrids och i alla f ali fornogde i dit rike, och genom et chrifteligt lefverne trogna och flitiga i dit rike, i hopp om
en faker nådebeloning i hårligheten.
Skal
Guds rike kornina til ofs, 11 fordras 1) en
,

,

}

,

,

fann bdttring

och

omvdndelfe ifrdn fynden och
;

den tnåtte lyckligt komina i gång, lamt
fortfåctas få hafve vi af noden at vår himmelfke Fader gifver ofs fin Helga anda: hvilken förmår, at ryeka den anna månnifkan,
at

,

,

fora ej allenaft medelft fin genomfordårfvade
natur, utan ock genom en lång fynda-vane,
ligger fångflad och bunden til förftänd, vilja, och finlig begårelfe, famt til kroppen och
alla defs lemmar, under fynda-vålders ofvermakr, och har hvarken vilja eller formåga at
rela fig up och fly derifrån,. ur detta fatans
tyrannifka rike och lifegna flafveri. Hår fordras, at Jefus Chriftus Guds Son, fom år uppeR
,

.
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lian Ikulle nederflå djefvuleus garningar, 1 Joh. 3: g. forft mltte utdrifva djcfvulen med Guds finger, Luc. 11; 28- och omftorta hela Hans regemente hos mannilkorna,
innan Guds rike kommer til ofs at rotas och
beflftas i vara hjertan. Hlr fordras, at det»
forblindade Ijålen mltte uplylas, och defs forftänds ögon opnas,, at det andeliga morkrete
makt mltte hos henne Ikingras, och fyndabojellen förfvagas: innan hon omvdudes ifrån
mörkret til ljufet och ifrån fatans makt til
Gud. Apoftl. G. 26: 18. Hlr fordras, at lataus rike mltte forft få en våldig Ilot hos

penbarad

at

>

,

,

mannilkan, deraf at hon kinner en liflig Imarta af fina fynder
lom aro Ijelfva fatans egic
verk, innan hon lemnar lynderna, och foljak,

tcligen får en lycklig Ikilsmafla ifrån fatan,
fom värit deras mlftare hos henne, och forr
an Guds rike får rum uti dels fjll och hjerta: ty den fom lider i köttet, hän vdnder åter
af fynden. 1 Per. 4: 1. Nlr mannilkan fåledes blir ögonlkenligen ofvertygad, hvad for
en grym husbonde hon tjcnt uti fatan; och
huru mycken hjerrgråmande ångeft det nu ko-

ftar henne, at Hippa Jös ur hans mordilka
klor, famt hvad för et hilkeligt fjala Ifventyr nu hotar henne, n§r hon fvlrligen kan
rymma undan hclfvetes Ivalg, fom vidgar fig
immerfort eftcr och ganlka nara til henne;
lå fattar hon forft ratr aflky för fynden ratr
mifstroende til iatans verk, vlnder fig aldeles
deriftån, och begynner med alla krafter at
O 3
fö,

C

lys

)

©

foka Gud, famt finner hvad for

en

dyr oeh

angelagen bon denna år: tilkamme titt rike!
skal Guds rike komina til ofs, få år hogeli»
gen af nöden, 5) at vi varde fodde på nytt,
och begåfvade med en lefvande tro på
Chrijium y ty Guds rike år derigenom ånnu
jeke anlagt i månnifkans fjål, at fatans rike
hos henne fått nederlag, och hon omvåndc
fig iffån fynden: utan hon har ånnu dertil nodigf, at genom tron, fåfom egenteligen en
vårkan af nya fodelfen, omvånda fig helt och
hallit til Chriftum. Ty det heter; litan en blifver född på nytt kan hän icke Je Guds rike,
Joh a' 3- ån mindre komma derin; och litan
j omvänden e der, och varden fåfom barn Jkolen
j icke komma i himmelriket, Matth, ig; 3. Men
fåfom den Helga Ande forflort fatans rike, få
år hän jemvål fårdig at upbygga Guds rike i
månnifkans innerfta, dermedelft at hän ger
7iåd och Kraft, at vi fdttje tro til Guds heliga
-

,

*

,

Ord och derigenom varcia fodde på nytc ; til
andelige barn, och Guds rikes inbyggitre hv ilket ofd inpehåfler, at Chriftus aterioit ofs ifrän
fatans träldqm och den eviga dodens rike,
Col. j; 13. til evig frihet och ododeligt lif i
Guds hårlighets rike: R.>m. 14: 17. och hvaraf i fjål en upgår rdttfdrdighet frid och frögd
iden Helga ahda, hvaruti ock Guds rike be,
ftlr, Sk tl Gitds rike, fo m en gång kömmit,
äfven blifva hos ofs; få bore vi beflita ofs,
3) o m en chriftelig vandel fåfom Doct. Luther
<?fs påminner 5 at för a, et heligt kfverne hdr i
veri’
,

:

,

:

C
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Ty om den lefvande tron, få vid*
hon Sr lefvande och icke dod, ej kan vara
uran chrifteliga dygder, lom aro dels frukter
och vitna om dels lif; få kunne vi ej eller
vara rätta Helga manna medhorgare och Guds
hnsfolß, Eph, 2: 19* fa framt vi icke utofve
fådana andeiiga medborgerliga dygder, fom
Gud fordrar af ofs i fit rike; veten j icke, ai
hvem j gifven eder för tjenare at lyda, hans tjenare åren j, den i lydige dren ehvad thet är
fyndene til döden, eller lydnan til rdttfdrdigheten. Roni. g: 16. Om Tron af det Evangelifka ordet hos ofs fått lif- få bore vi ock
lefva efter hvad Lagfens ord af ofs fordrar;
ty bSgge aro Guds vilja, och huru kan vai cc
barnfligt fårtroende til Gud, ftå tilfammans
med hans heliga buds upfåteliga ofvertradande, få vida tron derigenom utflackes, och dät
andeiiga lifvet varder dådadt, hos ofs: det heter iu tydcligen, om j lefven efter köttet, fa
om j döden kötfnolen j dö: Rom. g" 13.
gdrningar
med
andanotn
fens
få Jholen j lefva.
v rrldeu.

,

,

Kotfens gdrningar dro uppenbara Jom aro hor,
boleri orenlighet lösaktighet, afguderi, trålldom
ovänJJtap, kij nit, vrede. trätor, tvedrågt, parit, afund rnord, dryckenfkap fråfferi ; och the
icke drfva Guds rike.
fom fådana sora /kola
Men andans frukt dr kdrlek frögd, fr id, långmodighet, mildhet, godhet tro Jagtmodighet
kyfhhet. Men the fom Chrjlo tilhöra, korfsfdfia fit kött famt med luftar och begdrelfer.
Oeh om vi nu lefve i andanotn, få tåfer ofs
O 4
ock
,

,

,

,

,

,
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,

,

,

,

,

?

(®

194

■SU*

)

och vandra i andanom. Gal. 5; 19-25. Den
fom deffe frukter icke ager, och i andanom
vandrar, hän har hvarken tro andeligt lif, eller Guds rike hos fig, uran huart och et frd
fom icke hår god frukt, Jkal ctjhuggas och kafias i elden, Match. 7; 19. Men den fom (lidana frukter utofvar, kan allenaft rätt bedja,
tilkamme titt rike ; hän har vai Guds rike hos
fig, och ftår hei och hallen i Guds rikes verIceliga tjenft; men hän behofvcr i Guds rikes
tilhorigherer alt mer och mer inofvas, och Guds
rike likaledes hos honom an ytterligare flad*
fäftas; Ebr. 13: 9. genom forllåndets dageliga
uplylning, i Guds viljas kmjkap, i ali andelig
visdom och forjlånd: Col. 1: 9. genom viljans
dageliga forbåttring, och hjerrats forahdring,
at kunna fullborda helgelfen i Guds råddhäga:
2 Cor. 7: 1. genom dagelig tilvåxt i tro, karlek, odmjukhet, fagtmodighet, renhjertenher,
hopp och tolamod : på thcc vi mä begripa med
ali helgon, hvad bredden och långden
djupet
och högden dr: och thermed keinua Chrifii kdrlek, then ali lunjkap öfvergår at vi måtfe npjyldte varda med allehatida Guds fullfiet! Eph,
3- 18, 19.
Llt o(s sn, for dztFcmte, korteligen underfoka der as tyckfalighet, til hvilka Guds ri1) en andelig
ke fdlunda kömmit är? De aga
tyckfalighety ty (aiom Guds barn hans rikes
ledamorer och trogne tjånare, aro de uphogde til et andeligts adelfkap, en ofvermånlklig
rardighet» fanit en akming infor Gudi, (om
iek.Q
3

}

,

,

,

;

,

,

&
195

Co)

icke finner fin like, i alt hvad jordifkt och
verldfligt år. De aro befriade, ifrln fyndernas anklagande, ifrln et ondc famvetes pllgor,
ifrån onda begarelfers ok, ifrän traldoms-andans tvlng; famt anfes infor Gudi rattfardige
och ofiraffelige for Chrifii fkull,, hugnas ai et
godt famvetes vitnesbord, fom år et dagligt
gåjlabod Ordf. B. 15: 15. njuta andelig frihet,
äga en tilfridsftlllande trones frimodighet, hafva rröft 5 glådje frogd, muntert finne och innerlig fornojfamhet i Gudi och de himmelfka ting. Denna deras lyckfalighet Sr beftandig, få lange de blifva Gudi trogne 5 och föka bibshålla fig i den md, hvartil de blifvit
få at hvarken deras fvaghets fel,
uptagne
dem da dageligcn afbedja, och för Fralfarens
fkull dem ej tilrlknas, djofvulens lift, fom af
afund och ouphorlig ilvilja ftandigt belackar
dem for Gud, Upp. B. 12: 10. eller verldens
ogunft och forfåljeifer, fom aulatta dem för det
de hora Gudi til
ingalunda formå forfvaga
deras nide-anfeende hos Gud, mindre lanka
eller falla dem ifrån den bevagenhct och vanfkap
hvaruti hän inneflutit dem. Och hvad de af
Guds Lag ej formå fullgora, ehuru de garna
onfkade, och ofver fin oförmogenhet jämvål
linna fig orolige- det fyller Jefu fullkomliga
Jydnad altfammans, for deras rakning ; få at
de kunna derfore ftllla fig tilfrids med Propheten
och flga: nti Hemmoin hnfver jag rätt.
fdrdighet och ftarlhet. Efa. 45: 24. Dem åtfdljer jcmvai, 2) en tlmmelig och til dettn lifO 5
vets
,

•

:
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heqvämlighet tjemnde lyckfalighet ; Vish. K.
et naturligt ftraff är forenadt
med alla odygder, och foljer dem Ufoin fkuggan kroppen, at, hvarmed nägon fyndar, thermed varder hän plägad: fa år ock en naturlig
beloningj jemvål med alla naturliga, hvad icke långt mer andeliga och chriffeliga dygder,
forknippad: gudaktigheten dr ju nyttig til ali
tingi och hofver löfte om detta lifvet, och thet
tilkommande. 1 Tim. 4: g. Vifte vi rätt, hvad
en fann och oförfalfkad gudaktighet har at betyda, famt huru fornojande och verkfamt defs
inflytande är for hoga och låga i alla ftånd
goromäl, ochnäringarj ochderemot, huru
vekligt, vaklande och oftadigt alt männifkligit
foretagande är, där ej gudaktigheten är rådande i hjertat: huru fornogde ville vi icke vara
då vi ägde, men ock tvärt om finne ofs otilräckclige och ofornögde vid alting, när vi hos
ofs faknade denna lifaktiga verknings- kraften.
Gudaktigheten har i folje med fig et godr forftånd, då den bereder eftertankan det lugn,
hvaruri hon får fliga ofver bojelfernas fvallande och tryckande ofvervigt, och fe in i alla
männiikliga forrättningar med et uplyft oga;
fåledes dr Herrani frultan vishetens begymelje y
thet dr et godt fårjlånd, thm therefler gör,
hans lof blifver evinnerliga. Pfal. m; 10, Gudaktigheten gor ofs oforfkrlckte och behjertadc i a! ting, då hon fordelar de fkuggor for
hvilka finligheten ofta i oträngt mäl ftudfar,
«ch meddelar (innct luit. ftyrka och ftadga..
veti
iX;

17. ty fåfom

at

at

)
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likalom ols Ijelfva oformarkr, framdraga

fanning ooh rattvifa i ljulet: ty then Jom fruktar Herran hän tarfvar for ingen ting forjkräckas eller bdfva ty Gud dr hans hopp. Syr.
34; 16. Gudaktigheten forlatter Ijålen uti ea
rlttfkaffens andeiig frihet, ger tankarna fin rärta vigt, orden fit eftertryck, famt går ofs rådiga i alt hvad ofs mora kan.
De aro forlå,

,

krade

}

3)

om ea

evig lyckfalighet; låfom Docf,

Lutherus lågcr, at vi på åfvan formälte grunder, Jedcm flkole lefva evinnerliga. Ty om de
aro lycklige, fom fvurit alla Konungars Konung rrohets ed redan har i hans
och vid de(s troliga cfterlefnad, loka bevifa,
at Chrifhis är deras Konung, lom regerar i
deras hjertan , hvarigenom deras garningar aro
både Gudi och månnifkor behagelige: at de
gärna vilja lefva under denne Konungens Ijnf}

fpira kanna fig lycklige at få lyda, och
af alt hjerta vara honom tilgifne och trogne:
at de, iålom råtte andelige krigsmån
aro färdige, och jemvål i Ijelfva verket, i hans kraft,
tappen gripa fig an, at legerfamt ffrida, under hans blodiga fana 5 hvilken dödelig manrilka vågade i fina tankar giffa til deras. lycklalighers högd, fom befriade ihran kamp och
ftrid moda belvår ångeft och vedermoda,
H glådjas och frögdas infor hans thron, famt
fjunga en evig fegerlång, et oåndeligt Quds
harlighets lof, i harlighetens rike? Ack! med
hvad obefkrifvelig hjertans frogd med hvad
olåjeliga glldje känningar, med hvad oforlikiigt
va

,

,

,

,

,
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ligt tilfrids ftäilande himla aningar Ikola de
på ytterfta dagen fä hora delfa ljufva ord, af
Jefu vålfignade mun; kommer j, mins Faderf vaifignade och befitter thet riket fom e der år tilredt ifrån verldenes begynnelfe? Match. 25: 34.
Och ftrax derpå opnas dem, det eviga lifvets
dorr, til en öfver alt lycklalig ingång, 2 Cor.
4: 17. i en evig och öfver alla matto vigtig
hdrlighet; Matth. 13: 43. ther the rättfårdige
Jkola Jkina fåfom fulen i deras Faders rike, Vish.
}

,

,

B. 5: 17. 1 Per. 5: 4. där de Jkola få en Jkon
krona af Herrani hand rdttfdrdighetens krona,
2 Tim. 4: v. 8j Uffens krona, Jac* i; 12 3 ja!
hdrlighetens ovanfkeliga krona!!
Således har Gud uprattat fig et andeligt
rike på jorden, fom dock icke år af denna
verlden, Joh. x 8: 36. Således har hän fökt
fani h dårtil folk af allahanda landlkaper och
tungomål; at hans Guddomliga kårlek, och 0begripeliga barmhårtighet, ikulle blifva allellådes kunbar ; och alla månnilkor bevekas at
loka, linna, och kanna den ratto, Guden. Detta lie Nåde-rike
har hän ock anlagt ibland
ofs; och banat ols vagen til en fullkomlig
forfoning och forening med fig, fom Sr Ijelf
det hogita goda fom nåmnas kan: lamt til den
åndm gifvit Salighetens Kunlkap, til fyndernas forlåteUe, Luc. 1: 77. I lädan ordning,
kommer ock Guds rike verkeligen til ofs;
icke med fynlig prake, utan på et ofynligc,
dock kånbart och tilfridsltallande fått; icke
med blott muns bekånnelle, utan med hjemts
,

aif-
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alfvarliga efterftråfvande, omfattande deraf*
och åtnjutande af defs dyra formlner
icke
med fallk utvartes gudaktighets (ken, utan med
invårtes forfarande, och utvärtes beprifande af
defs iordolda kraft. Det kommer, genom en
fann omvändeHe ifrån iynden, genom en lefvande tro pä hela verldenes Frålfare Jefum
Chriftum, och blir ytterligare ftadfåftadt hos
ofs, genom en chrlftelig vandel. Det forer
äfven med fig, andelig timmelig och evig
lycklaligher. J fom ånnu ären fjerran ifrån
Guds rike \ men veren, at edra ododeliga fjålar, urom defs delaktighet, föreftar en evig
våde: fkynder eder dertil, det fortafte j hin.
*

horer mig, fåger Herren; och äter thet
godt är, fä Jkal eder fjdl fet varda i vållufl.
Elä. 55; 2. J iom prålen med Guds rikes
fdrmåner, allenaft i utvartes matto 3 men icke rönt deras lifgifvande och laliggorande verkan, invårtes uti edra hjertan: huru kumien
j trampa på en fa dyr honungs kaka, utan at
kanna defs fmak, o£h foka deraf måtte och
forfrifkade varda? Ordfp. B. 27: 7. J hafven
et tilfålle, iom j aldrig nog kunnen prifa Gud
men ier til, at det icke måtte fannas
på eder, fom Frålfaren fordom lade: Rihfenr
burn Jkola varda utkafiade i det ytterfta mörhr et
ther Jkal vara gråt och tandagnjlan.
Match. 8; 12.
nen;

,
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Sfette Betraktelfen,
Öfyer Tredje Bönen.
Then fom

gör Gnds vilja, hän hlifver evinnef ■>
liga. 1 defla ord, utmärker Apoftelen Johannes deras lycklaligher, fom i fin chrifiendoms
öfning, hunnit til den fiadga, at de, ej allenaft med hjeitans luit, af alla krafter, loka
göra Guds vilja; uran linna fig jemval med den
lanima förnögde, i alla forekotnmande fall i
,

med-och motgång, lif ochdod, fajande: theii
Jom gSr Guds vilja, hän hlifver evinnerliga. i
Joh. 2; 17. Ingen ting faller den finhga männilkan ia fvårt, fom at gå få långt i egen förfakelle, och derintil kunna fegra otver fin egen vilja, at hon helt och hallit anlörtror fig
Guds vilja, öfverllmnar fig hans välbohag,
och utan otllighet låter hans Ikickelfe rada
öfver fig: och fafi: hon dock tnålie ge vika
för det Gud vil halva fram lå vida hon Sr
för Ivag at ftrida honom emot, få fker det
dock med mycken otålighet och motftråfvighet; och tanker hon åtminftone, fålom Ilraels
folk fordom lade viher af vdgen öjvergifver
thenna Jligen låter Jjraets Helige återvdnda
ndr ofs Efa. 30: n. Orfaken Sr, at manniIkan i detta tilftåndet, Sr Snnu altfor finlig,
obevandrad och oofvad i Guds fördolda våvad Gudi,
gar ; lå at hon icke kan bejivim
ntan allenafl: det mdnnifkom tilhorer. M itrh. t6:
Hon begriper icke, at Guds vilja är of-5$
ver
,

;

,

.

"
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ver ai ting god, nyttig, och hållofam j men
Bennes egen deremot, ond, Ikadelig och fördårfvelig. Hon ler icke rått in i det tilkoramande uran hennes finnes ogon aro fåfte och
forhällne af det nårvarande. Hnn tånker la
pä det förgangeliga, at hon aldeles forgåter
det oforgängeliga; derföre förfvinner hennes
h°pp lalom damb fkingras i vadret: hon har
icke det hopp at et heligt lefverne fkal lönt varda, och aktar intet then dra fom ojlraffeliga
fjdlar få f/cola. Vish. B. 2: 22. Men för den
andeliga männilkan, fom lätit Guds nädiga
vilja leda fig obehindradt genom bättrings ordningen, foda fig pl nytt, genom Jcmningens
ord til en förflling af hans creatur, Jac. 1:
xg. och derhos famlat någon andelig erfarcnhet
i Guds hemligheter } år Guds vilja behagelig,
Chrijli ok lu/ligt, och hänf hårda Idtt. Matth.
11; 30.
Ty hon har genom nya fodelfens
kraft dodt af ifrån fynden ; och kåmpar dageligen, emot det an inneboende fordårfvcr,
fom gör ofs tröga; hvilket hon alfvarligen harar, dåmpar och dodar i Ijal, kropp, och alla
lemmar, låfom Guds och fin egen affagda fiende; och Ikyr denna andeliga 1 mittari, låfom
et dödande Ijala forgift, famt fedan- Ikickar
fig, at med tolamod lapa i den kamp fom Tienne
förelagd år feende på ffejum Jörn Irana begynt
och jullkomnat hafver. Ebr, 12: I, z.
Hon
har dodt af ifrån vertden, och är i fit finne
låfom obekant och fråmmande i alt dels fåfånga och flygtiga väfende, hvitraf komm,er 5
,

,

,

,

,

,
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hon tråffar inret behag for det, hvarertes?
verldenes barn blindt fika och fara: halft hon
fer, at det altfammans ar obeftandigt,
och Ikadeligt, fa vida hela verlden dr fiadd i
det onda, i Joh. 5: 19, råttande fig efter Apoftelens formaning, haller eder itke efter thenna
verlden utan förvandlar eder med edert jinnes
JnrnyelJe at j mdven forfara hvad Guds gode,
hehagelige, och fullkotnlige vilje är. Rom. 12:2.
Hon har jemvål dådt
ifrån Jig fjelf efter hon
ofra blifvit af egenvilligheten bedragen, och
finner ingen tilfridsftållning innom (in egen vilja, fom ej ellei' altid får hafva framgång, och
jemväl dertil ej fällan råder männifkan til fordlrf. En chriften har derfore alt (kai, at gå
at

,

,

,

,

egenkirlekens fmicker 5
Guds vilja, och loka fin råtta fjSla-ro i honom
3 den hän ock fmåningom
finner, och kinner fig deruti må ganfka vai,
fagande med Aflaph
tu leder mig efter tkt
rad-, och uptager mig pä dndalykten med dm.
Pia!. 73: 24. En (Idan chrirten gor glrna
Guds vilja 3 och iater den, med odmjuk, ftilla,
och toliani hjerrans undergifvenhet, befegra
fig; hän gor det ej eller forgåfves; ty aitioin
defs tilfndfamhet med Guds behag tiltager,
blir hans hopp om en lyckfalig ucgäng deraf,
(juds namn til ara, och honom til evig fållhetj
mer roradt och grundadr, fä at det fannas mlfte honom til ofelbar fordel: thenfom gör Guds
vilja, hän blifver tvinntrliga
ifrån fig fjelf,

utom

ar hora och lyda

:

,
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Af h an dii n g

,

Cm Guds Goda och Nådiga viljas nödiga och önfkeliga framgång ihland
och hos oLv.

Guds

vilja fo m hai- talas om, är i fig {jel£
belig och fordrar af ofs at hans naitin altid och aioch i hogfta vördleftädes måtte af ofs
ning håilas, i tankat, ord, åthäfvor, och glr*
ningar: famr at hans,Rike och Regering, måt*
te i vlr fjål och hjcrca faft grundas, och dag
ifrån dag ftadflftas. Ty ledan deffe grundef
biifvit lagde, och en ytterligare byggnad å detn
jcmvål oafbrutit fortlättes- hlifva alla upfåteliga hinder for Guds viljas befråmjande efcerhand
ur vågen rojde
och månnifkan danad at foga
fig efter hans valbehag 5 lika hvad det ock hade, antingen med-eller mötgång i följe. Såle*
des år ej nog hartil at vi bloct flge, fke iin
vilje’, ellet ock, med forbchåll allenaft af viffa
tilfållen, onfke defs framgång: utan vi bore
arta och vanja ofs, vid alla forckommande fall,
at utan ledfnad och tvång, benägit boja vlr
vilja under Guds viljas Jydaktighet: och fl
vidt möjeligt vara kan vinlågga ofs derom
a: Guds vilja måtte fä gå ibland o*s och hos
ofs i obehindrad fullbordan. I detta vigtiga
årende, brukar förft en chriften rltt Davids
ord i Chrifti Perfon, hvars efrerdoiflme hän
ffaller fig for ögoneil, och har luft at efter
ali formåga följa ; tin vilja min Gud, gör jag
Hom. F, Voi, VH!' Sr, 3.
P
gcir,
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gärna, och tin lag hafver jag i rnitt hjerta /
Pl’. 40: 9.
Vi anmårke hirvi d fårjl at Guds vilja
vai fker af Jig fjef, fålom Doct. Luther erindrar
i fin förklaring: Guds gode och nädige vilje Jker
v&f våra bon jörutan; ty hvem kan hir.dra den
Alsmaktige, at gora hvad hän hålft finner godr.
Men få vida den ftråcker fig jcmväl til ofs,
fäfom hans fornuftiga crearur och derril
chriftne, lom ftå innoin en duhbel lorbindelfe få vai at bifalla, lom efterkommn denlamma ; och dels framgång jåmväl, både af fvaghet och upfår, kan af ofs forekoromas; få gar
vär bön hår derpå ut, at Gud genom fin vishet ailmakt och godhet ville få begl, at hans
vilja, fom altid Ir god, äfven måtte gå i verkftållighet, och jeravål uplyfa, beveka och
,

,

,

,

,

befråmja den: hvarföre
ftarka ols
ock D. Luther vidate llrer, at vi bedje ithenna
bön, at then ock ndr ofs Jke må.
Vi anmårke, for det andra at det Jåledes itr och blir ganjka nödigt för ofs, at bedja
cm Guds viljas obehindrade framgång hos och
genom ofs ;lå mycket mer, fom Doff. Luther
lager i vår Text,at den ftalles hinder i vagen,
af djefvuien, verlden och vårt egit kotr, i)Sker
det af djefvuien, fom är forfta uphofvet til alt
ondt, ifrån början förklarade fig for Guds uppenbara fiende, och åfven af afund til vara
forfta föräldrars lyckfalighet, med fin lift bragte dcm tilkka med hela månnilko ftågtet pa
fall, genom fallet i fynd, raedelft lynden un,

at

gårna

,

der

(
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der Guds onåd och ftraff. Denna leda fiendenj
låter ånnu icke bero dervid; uran faft dageligefl
och få långe verlden llår, vifar fit fiendteliga finnc
både emot Gud och männilkor, färdeles Guds
barn. Hän låfom genom-ond, ocli duphorlig
hatare af alt hvad godr och gudeligt år, kan
icke lida, at Guds fiamn helgas af ols- ty
hans ftåndiga yrke år at forlrnåda, och på alt
lått loka Vanåra Guds Hoga Majeftåt: ej eller
kan hän täla Guds rikes upkomft och tilväxc
hos ols* efter hän fjelf åfven, med Guds
rikes inkråktande, upråttat fit rike j och föker vidgä fit tyranni lä långt hän hågonfin kan,
Derfore, och hvaråft hän fer
det minfta tilfåile, år hän genafl: fårdig, at
tundra Guds och fmyga fin egen vilja framj
och hvad hän ej förmår utråtta
foker hän bringa tll våga genom lilt och illgrep;
och ftod der i hans magt få fktille ban vai
innan kort, utrota alt godr, farnt upfylla ai ting
med fin ondlka och flyggelle, at ej annat mer
Vore at vånta ån der yrterlla fördärf, et helf*
vfete på jorden. Deremot Varnar öfs Apöllelen Petrus, at lialla ofs i god forfattning: vä>

,

,

,

rer nyktre

,

och voker

5

ty e der

Jiende djefvitlen

går omhringi Jafotn et rytande Lejon och föker
hvem hän upjluka md Jlår honom emot, Jladige i
trone X Per. 5: 8, 9. hvarjemte Frällaren formanar ols, at vaka och bedja, at vi icke falh
i freftelfe. Matth. 2Öt 41. 2) Sker det af verlden 3 fom ftår i hemligt förbund med djefvuIV
P 2
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len, förer hans fak an, ftrider på Hans fida, och.
Sr et verkfarat vapn i hans hand genom ondaexempel,rerel{er, forargelfer, forfoljelfer med
jneraialtfammans inråttadt Guds namn til vanara,
hans rike til fkada, och hans trogna ril mehn.
Derfore varnar ofs Apoftelcn Johannes j dlfker
icke verldene, eller the ting Jom i verldene aro ;
then ther älfkar verlden i honom dr icke Fadrens Mrlek: ty alt h-cd i verlden drntmligen
liuttjevs lujia, ogonens lufla och et hägfårdigt lefver•

,

ne: thet är icke

af Fadrenoin,

litan

af

verldene

;

och verlden jörgds., och henna lu/la.
Joh.
3) Sker det af vårt egit fely ty
2: 15-17.
vårt förflånd ar formorkadt, och kan af fig
fjclf, i alla faker, ej åtfkilja eller uträkna
hvad nyttigt och fkadeligt år, an mindre märkä alla fatans liftiga anlåggningar eller fe in i
hans djuphet 3 Upp.B. 2: 24.
ofta,
under fken af godt och nyttigt, hehag for det
fom ondt och fkadeligt år, ftår derefter,, och
lätter vår valfard iaf ventyr; och vårt egit
kött och blod, fom vi ofta mad tro om godt,
fviker ofs aldraförft, iacker djefvulen och
verlden vapn i handeina, hvarntom de aldrig
vore måktige at fkada ols, hvarfore vi måffg
inftamma i famma klagan med Apoflelen Pau»
lo: jag vety at i mig, thet dr, i mit kött, bar
intet godt 3 Rotn. 7; ig- derfore hafve vi hogft
af noden härvid trågit bedja at Gud vardigas våldigt nåpfa djefvu'en, och gora denne
helfvctcs Achitophels rådflag til galenfkap:
2 Sam. 15: 31. at haa ville vifligen och mSk-^,
i

,

,

:

tigtj

9

)
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tigt a afvårja alt, fom ohelgar hans Namn
och fkadar ofs ; och laloni fridfens Gud, tråda
anhaog, och liftiga an-»
Jhtan med hela hans
flggningar, under vara fötter: Rom. x6; 20.
med nådens
at hän ville uplyla väre forftånd
vlr
fanit
rena vårt
vilja,
klara ljus, och helga
hvad
hononi
hjerta ; at vi måtte kumia pröfva
vilja
hans
gora
tåkt år, och icke af uplåt
emot:
uija mig Herre, tin vdg af jag mä vandra i
fin faunin g behålt mit hjerta vid thet ena at
jag titt namu fruktar. Ph 86: n. Och nau
Gud faledss forhindrar vår löttfiga vilja, och
förtager ali ond rad åjefvulens och verldenes
cwjlag; fanit i deras ff alle, /lyrker och behalter
ofs jafai f n ord och i trone intti dndan9 (a
fker hans gode och behagelige vilje. Vi anmår-.
ke, for det Tredje, Hos hiillä Guds vilja /keri
Icke hos verldenes barn, fom ailenaft aro bekyrnrade derom at deras vilja måtte galla,
och framfor ai ting, ja ! Tore Guds vilja hafva
företräde 9 utan allena hos Guds barn, fom genom en lefvande tro flå i förening med honom, och af alt hjerta onfka fanit til verkffållighet, få myeket hos dem ftä, foka befordra, alt hvad de veta at honoin tåkt ar.
Ty efter de af alt fit hjerta ålfha Gud, fä
hafva de ock kårlek til hvad hän befalt, och
fuft at fe det famma hos fig och andra verkftåldt; , tket år härkien til Gud at vi lälle
hans bud och gåre thet honorn ijuft år. 1 Joh.
5; 9. 3: 22. At Guds vilja må hafva en obehindrad framgång dertil fordras, dels at den
P 3
går,
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gdrna gores, dels ni den med tolamod fårdrages. De fom gårna och af alt hjerta fkola gora Guds vilja, bora i) vara begåfvade med en
lefvmde tr o. T y fåfom utan tr un dr omojeligt
at tdckas Gudi j Ebr. 11: 6. få år ock utom
dels inflytande ogårljgt, at Jefva Gudi til behag; Och om alt det goda, fom tron genom karieksia verkar, år andans frukt; få år ock alt fom
itke går af trone, fynd. Rom, 14; 22. Således ar tron denGtmma, fom genom den Helge
sndes medverkan, ger alla chrifteliga dygder
fin rätt>a hait; Col. 3: 17. få at de genom Chriftumblifva Gudi angenåma, och af honom
fiådigt uptagne: fåfom de verk f hvilka hang
vilja fker, Tvårt om, de fom icke hafva den
fefvande tron, kanna ej eller gora något godt 3
och huru fkola de gora det, få långe de
hvarken andeligt forllånd luit eller kraft derr
ti|? Hvad de iraedlertid gora, fåfom godt 5
fker fivarken af klrlek til Gud eller ti| det
godai fig fjelf, eller ar kanna gora yål dermed;
«tan ailenaft for qgen heder egen bårnad, egit
noje. De fom gårnaoch af alt; hjerta fkola kiinny
gora Guds vilja, bora 2) kanna fig vara be~
gekte dertil s af en barnjlig Udrkk til Gud. Ty
de fom alfka Gud ofyer ai ting, halla ock hang
ja for deq bafta, och anfe for en ftor åra, cq
fqrdelakcig yinning ocfy et utyaldt noje at
kanna faija denfamma. Kårleken til Gud ,år
den lefvande troqs forfta krtyt; en hei ig eld
uptånd af, och brinnande innoin Guds kårleks
llga fom ftigcr til Gud, at tiibaka omfamoa
,

,

,

,

,

,

fig?

Co)

honom, fom ofs ålikat hafver.
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Job.

4:

19, Hän år en himmelik varma i ijålen, fom
upmjukar vårt hjerta 5 at åfven ållka vlr nafta
i Chrifti kårleks kånfta. Hän år en hufvuddygd, fom forfåtter alla crirteliga dygder i lif
och rorelie- i hviika Gud vil Fe fin vilja gårna Itlydd och fina befallningar med flit verkftålde. Men där Guds kärlek ej är rådandc,
ligga alla goda rorelfer ftela och kånflolöia;
hjertat år Ijumt, ovilligr til alt godc 5 och motbjudande at bifalla och gora Guds vilja. Dc
fom gårna och af alt hjerta (kola kumia efterkomma Guds vilja, bora 3) Jlitigt ofva fig i
lydaUighet emot honom; och utan tvång, upfkåf,
och flärd, foka utråtta hvad honom behagar,
gora hvad hän befaller, låta och fly hvad hän
,

forbjuder: vandra falom iGuds älyn, och gof»

ai ting likafom under hans granikande oga; iåT
fom Gud fordom befalte patriarchen Abraham s
jag år Gud Alsmdktig, vandra för mig och
var fultkomlig. 1 Mol. 17. 1, En chriften bor
aldrig tro fin egen vilja om godt, utan at forut
hafva noga underlokt, och befunnit den vara
enlig med Guds vilja 5 1 Moi. 6: 5. ty månnifkans naturliga upfåt och tanke dr, igenom det
,

Guds barn jemväl an vidlådande tördarfvet,
äitiä benågen til thetondt dr hifom åfven Apoftelcn Paulus på naturens vågnar klagar i Rom.
7: 14-25. Hän bör ej ellet bifalla andra matTniikors vilja, når hau finner den ftrida emot
Guds vilja ty vian mäjie merlyda Gud,dn månni~
Jkor. Ap G, 5: 29. Hän made jemvål taga fig til
;
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vara, at blindt följa verlds vanor och plågfeder åt, ehuru de genom en öfverdrifven frihet kömmit i bruk och fätc ofverhanden: uran
profvaai ting, och hellällä thet godt år i The IL
5: 31. kort lagt: hän har nodigt at le til
huru hän mä kunna inblanda forligtigher med
lydaktigheten at kunna behälla f g obefmittad
af verlden. Jac. 1; 37- Lydnad emot Gud,
bor finnas få in-fom utvartes. Invärtes fordras en ; fjelfmant hjeatats undergifvenhec,
och finnets bojeliga lånkning, at glrna gora det
Gudi täkt, och villigt Iky och lamna hvad honora okårtar; läfom David om fig bekänner:
lag behåller titi ord i mit hjerta pä thet jag
Utvärtele ./kai fynda emot tig. Pl. 119; 11.
alla
och
gärtes bora
lemmar, ord åthlfvor
ningar vara upoffrade råttfårdigheten til tjenjl,
Rom. 6: 19. En lidan lydnad, och en oförtruten ofhing deruti, år Gudi angenåmare, än
at ofta fela på enahanda latt, ehuru felet ock
lika ofta Ikulle afbedjas: ry, ji, lydnad är båttre
dn offer och höra til är båttre an thet feta
af vddrar. 1 Sara. 15; 22. At Guds vilja
mä hafva en obehindrad framgäng, dertil fordras, fåfom Porut anfordes jåmval at kunna
jördraga den med tålamod. Den lom glrna gör
hvad Gud behagar hau kan ock genom hans
näd halla til godo, och vara nogd huru Gud
halli med honom Ikickar och lagar. Och efter
vi icke' v kunne i alting, rätt forhå och gora
Guds vifjs; la forfätter hau ofs huudoin i et
-

}

•
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,

,

,

,

,

,

,

fådant tilhi nd hvaruti vi blifve foranlårne
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lida, for hvad vl genom gorande ej formä
ftälla i verket af hans behag och fåledes lära,
det vi defsutomf ej hade Ilrdt. Det Iker når
hän beloker ofs med korfet, lagger ols en borda
uppåj och laledes genom et kårleks tvång, af
faderlig omtanka for vår förbåttring, drifvec
fin vilja i verkållighet hos ofs, lålom hän låger jag vil nåpfa tig med måttelighet påthet
tu icke fkal halla tig ojkytdig.
Jer. 30; 11.
Guds barn falla ock ftundom i nlgon nndelig
dufvenhet och flummeraktighet, hvarfore Gud
finner nodigt, at genom någon aga gora dem
mer omtankte ock väriämme; hvilket David
med fin erfarenhet bellyrker, lagande för an
jag fpdlit vardt, for jag vill men nu håller
jag titt ord. Pf. 119; 67. Hår måfte man
gora någon fkilnad, imellän Guds och verldens
barn, Guds barn lida en faderlig tnktan fig
til råttelfe och förbåttring; verldens barn utftå
et rattmätigc Guds ftraff
for deras gudloshec
och lafter. Guds barn aro tollge och fornogde med hans faderliga vilja ; verldens barn aro
otolige ock knorra emot honom. Guds barn
hafva likafulr fit hopp til honom och vänta
lindring eller befrielle når deras lidandes tid
år me; verldens barns hopp år qvafdt, och lig:

:

,

:

;

,

?

,

,

ger dodt undcr

fortviflan.

Guds barn tacka

honom for med-och inotgång; verldens barn
hata Gud i hjertat, och forfmåda honom med
orden, når dem illa går efter förtjenflen. Hui
knorra ta mdnnijhorna lä mycket medan the lefvaf filag. V 3; 39, Hvar cch en hione emot fina
P 5
Jyn.

C

212

2^5

)

®

fynder. Vi anmårkebar, i) at kärjet kommer af Gu-

di; antingen af hans rilfåndande, eller eftcr hans

tilfladjelfe. Ty ingen ting fker utan, an
mindre emot hans vilja i hvars makt och våld
ai ting år; hvarfore ock Guds barn taga ali
motgång emot, fåfom af Herrans hand, fom i fin
allvetenhet fett förut, at den år dem nyttig,
fågande med David jag vil taga then hålfojämmä kaiken. och predila Herrans namn.
Pf. u6:
,

;

13. Vi amnärke, 2) at korfet fändes til Guds
barn fåfom et näde-tekn, och kårleks bevis:
der ena barnec agar den nådige fadren på et,
det andra på et annat fltt derefter hän finner en hvar behofva: men i fynnerhet, och
at kuona boja månnifkan få myeket mer, och
forodmjuka henne af hjertar, tager hän henne på
det fom rörer henne ommaftt them jag åljkar,
fåger hän them agar jag och näpfer‘,få var aa fiitig och bdttpa tig. Upp. B. 3: 19, Vi amnårke, 3) at
■korfet år Igemm tvdggejidnda nemligen, invärres och utvårtes; det invdrtes korfet beftår i
,

,

>

}

fjåiens lidelTer

antingen då Gud doljer fin
eller tilflådjer fvära andeiiga anfåkrningar af djefvulen fortal och forfmädelfer af verlden; det utvärtes korfet vifar
fig, i hvarjehanda kropps piågor, fjukdomar,
o h andra iekamliga vedervardigheter*
Stundom lida Guds barn famma allmånna piågor
med de ogudakriga och agas derigenom tilika, fom de flraffas; andra tider kanna de fina enfkildte befvår: freftelfer af fatan fåfom
Job och Paulus : orltt, forfmådelfe hat och

trofteliga

nårvarelfe,

,

,

,

:
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fprfoljelfer af gudlofa mannilkor. Job. 2; 6.
2 Cor. 12: 7.
2 Tim. 3: 12. J<'h. 15; 183
19. Vi anmärke, 4) at Gud agar Jina bar n for
ptgodtändamål ,de!s at hän må forvara dem ihan
fynd 1 Pet. 4; 1 2 dels at hän må profva dsras tro,
iPet. 1: 6,1. och ofva dem x tolamod, Rem. 5: 3 4,
.5. dels at hän mäkunna mer och mer aflondradem
ihan veriden, 1 Kon. 19:4. PhiJ. 3: 13 dels at
hän måtte draga dem nårmare tii fig Plal. 42:
:2, 3> dels at hän måtte konna gora dem trågne
■peh brinnande i bonen Efa. 26: 16 dels at
Jaan mårte linna fä myeket mer Ikål at åhka
he m Tob. 12: 13, dels at de med alt fit hjertas begår må viftas i himmelen. Roni, g: 23,
Phil. 3: 21 ,m. m, Imedlerrid kuuna de 5
under alt detta, med et fornogt linne flga;
fke tin vilje fåfom i himmelen, Jå ocl på jordedie: och derigenom bedja at Gud ville hjelpa
iin vilja och våbehag, til lydaktig efterfölgd
på jorden, hkmåtjgt den efterlyn Hans 01 d
låmnar ols o m dels fullbordan i himmelen. De
>

,

,

,

lom då nti en lådan forfattningngh genom
dagelig ofning gripa fig an, ar gora och lida
-Guds vilja; dem flyrker och behåiler hän fr jla ifit
■prd och i trone intil åndnn famt ger dem trones dndalykt fjälqrnas falighet: 1 petr, 1: 9.
hvarefrer de, ibjand de heliga Snglar och alla Guds tuko ra de helgon i himmelen få gora hans vilja med innerlig Ijåia-välhilh och inflåmma mi et heligr lofljungande inför hans
Gudomliga Majediits Thron forutan ånda. Profye lig r.u en hvar, huru hän fattat denna bonens
,

,

,

■
,

Ö
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nens innehåll, och hvad intryck den gjordtpå
hanshjerta; I Tamma non, fom Guds namn
fatt bevifa fig heligt, och hålles for årefult ;
1 den grad, Guds Rike fått komma til ofs,
och hans Regering blifva rådande i vårt hjerta galler ock hans vilja hos ofs, at både gjord
och liden varda. Det ar lått hgx. Jke tin vilje! men nar vi befinne, at den agcr en råttighet til lika oafbruten och fullkomlig framgång
på jorden, fom den har i himmelen och vi
tillika befinne hos ofs hvarken luft, krafr, eller
drift, fom vil förflå dertil; få ml vi väl håpna
ofver vår oformögenhet, at upfylla en lå dryg
fkyldighet, och fäga: ho dr nn dogfe hår til ?
2 Cor. 2: 16. Hvad vil man dåfåga, når den
köttfliga viljan hos de fMfte, derintil taglt ofverhanden, at de onfha der deras, men aldrig
Guds vilja fkedde? Skulle ock någon i villa
omflåndigheter bifalla, få undandrager hän fig
dock at i ai ting åtminftone med den finnes
fornöjelfe fom borde, underfkrifva Guds vilja. Ack ! du Evige Vishet dfverbevifa ofs
jifligen, huru dåraktig fortrctiig
fkadelig
och hogftfordårfvelig vår vilja ar! huru många tulende finom tufende fjalar egenvilligheten och de dermed forknippade vilfarelfer
och fynder, utan at tillkynda dem verkeligc
gagn, nedlånkt for ai evighet, mi den botnlofa afgrundens outflåckeliga lågor: at ej eller
fortiga, det den år en ibland månnifkans florfla plågor 5 medan hon lefver på jorden! Gif
«Is en oppen infigr, i dia viljas förtrSffelighet;
och
:

}
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,

,

,
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och i den ovarderliga lyckialighet, fom defs
begårliga och ofortrutna lydaktighet åtfoljer!
Förandra vårt finne, bevek vårt hjerta forädla
vår bojelfe och ftårk vara krafter, at gora det
dig tåckt, och ofs få nyttigt år ! Utrufta ofs
mcd ftyrka, at blifva ofs fjelfva ofvermaktige och at kuntia lyckligen befegra alt hvad
hos ofs år dig emot ; och llt det aldrig hafva
framgång, fom du hos ofs ej lida kan ! £6rblinda latan, at hans lift icke matte forvilla
ofs forfkråck honom med et dunderflag, at Ivan
icke rnåtte for mycket beromma fig af fin
makr, och dermed ftorra ofs ! Låt verldens ftåmplingar, fom hon i famråd med djefvulen, anlagger emot din vilja, forfalla til imet; drif fram med
kraft, alt fom lånder dit namn til åra, och ofs
til nytta. Ldr ofs gora efter tit hehag ty tn
åji vår Gud: tin gode ande for e ofs på en jdmn
,

,

:

,

vdg! Pf.

143; 10.

Betraktelfen
Öfver Fjerde Bönen.
Sjunde

,

Hän

dr mitä emot the otakjamma och onda. Et få
hugnande, och tillika eftertånkeligr virnesbdrd,
lamnar ofs Frälfaren Jefus Chriftus, om den
himmelfke Fadrens godhets undransvarda rikedom; fom icke allenaft fträcker fig til dc
tackfarama och gudalfkande, utan jamvSl til de
otackfamma och onda månnifkor, Luc. 6r 35.

Icke

Guds uppenbarade klara ord,

utan

der-

2
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derjemte en fyn- och känbar dagelig erfarenhef

#

lägger ols
full öfvertygelle for ögonen
huru omåtelig hans godhet är, lamt huru underligen, och efter forfta påleende likafom
oforbehållit, hän tildelar den männilkornay
när hän tydeligen låter märkä at hän dervid
gor ingen Ikilnad imellän fina vänner och ovan*
ner: huru hän låter Jin fol upgå ojver onda och
goda: och låter regna öfver rdttfärdiga och
ornttfdrdiga. Mattia, 5: 45. Intet Ikal fans,
at klaga derofver, om hän vore något fparläminare och inlkrlnkte fin frikollighet emot de
ogudaktige- men det gor hän icke emedan
hans guddomliga ådelmod är horre, än at hän
Ikulle tanka och gorä Tom en fvag mämailka;
mk hjertn, fäger hän, hafiler et annat (ime, tij
jag dr Gud och icke månnifka. Hoi. 11; g, 9.
Gud är mild emot de otacklamma och onda,
l) at hän derigenom måtte Idra dem kanna fingodhetc outifeliga Jkatter. Ty hän lom är Ijelfva kärleken och det hogfta goda, fom ieke allenaft är i fig fjeift oärtdeligt, litan därhos vid des rneddelände hans creatur til nytta,
icke rättar fig efter måtr j tyeker fig icke hafva
gjordt tilfylleft vai, med mindre ålven de
ogudaktige måtte da kommä til hans godhets,
>

,

,

e] allenalt nodtorftiga, uran ofta åfverflodiga
ätnjutande; vifande dermed at lamma hans
goahet är langt horre, an ä! deras ondlka,
och la myeket mindre kan ofvervinnas af det
onda, lom hän jämväl i Ijelfva verket bevilar fig
olvervinna det onda med det goda. Rom. xs: 21,
,
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och fåger;
Detta beundrar Konung
li emt tin godhet rdcker fä högt fom himuitelen dr, och tin fanning få vidt fom Jfyarna
gå. Pf. 36; 6. Gud är mild emot de otakfämmaoch onda, 2) at derigenom påminnä cfs
alla, at ock ingen dr hans godhet vdrd. Och
efter den finner ingen fortjenft å vlr fida,
uran hans blotta nåd, fäfom bevekande flcäl,
hvarefter den endafi råttar (ig ; få prifar fig ock
endaft hans nåd denui, och den ena månnifkan
år dertil lika ovårdig med den andra hvarfore
Patriarchen Jacob, dl hän fordorn jemforde
Guds mångfaldiga vålgarfin
ningar, utbraft i följande bekånnelle jag dr
för ringa til ali then barmhdrtighet och ali then.
Jom tu med tinom tjenare gjordt hafver.
Mof. B. 32; 10. For famma orfak, ftadnade och
frågade åfven David i den djupafte radlöshet:
huru Jkal jag vedergälla Herranom alla hans
vålgdrningar fom hän mig gor ? Pl. 116: 12.
Gud är mild emot de otackfamma och onda,
3) at derigenom foka draga dem til bdttring,
Hans uplåt år ingaiunda dermed, at ftyrka dem
i fin ondfka 3 utan atomvånda dem ifrån det onda
til detgoda, ort} de ock, på et fä ådelmodigtfåtr,
och genom et få välgorande medel, ville låra
beveka fig dertil. Hän vifar dem fåiedes ä ena
fidan på fin godhet, å den andra på deras
egen otackfainhet; at derigenom forfltra dem
i hemlig blyglel ofver fig ljelfva,.och foranlåta dem at ftadna uti följande tanke-flut;
huru komtner det til at Gud bevifar ofs få
,
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mycket godt, loin dock åre otacklamme öck
onde, hvarken prifa honom for hans välgårningar, eller lefva fom hän o(s befalt ? Sådant
vil jemval Apodelen Paulus hafva pämint, når
jfiraktar tn Gnds godhets tolfamhets
och långmodighets rikedom iche förjiåndcmdes
at Gnds mildhet låckar tig til bdttrilig. Gud år
mildemot de otackfamma och onda, 4) for de

hän fåger

:

$

,

,

gudfruUigas [kuli. Ty ehuru hän ofta hade or*
fak at ftraffa en lyndafull verld, få uplkjuter
hän dock dermed, den ena tiden efter dcn andra; lå vida de fromma komma derimellan
mcd fina boner, ä hvilka lian har nldigc affeende, få at hän ej vil forgora de rattfärdiga
med de orättfårdiga, iche uprycka hv etet tillika
medogräfet: utan luter bdgge växa intiljkördetideiu
Mart. 13: 29, 30. Imedlertid ger hän noga akt,
huru deanvånda den dyra Nåde-tiden, och huru
de derunder anlågga de anfortrodda gåfvbr, for
hvilka deras anlvar blir få mycket lvärare:ty
af trän, hvart och et trå,
Jom iche bår god fruht, blifver afhuggit och
kafladt i eläen. Match. 3; }o.
yxan dr fatt til roten

Afhandling.

■

•

Ora Guds "Godhets Rikedom i den undrans vårda hushällning- at ock de
otackfamma och onda, ofta til 6fvernöd, af Honom undfå dageligt
hröd.
Vi få har anmarka, Forjl, at dagligt hröd
dr at anfe,
Jåfom en Nåde-gåfva den Gnd
lj elh
,
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fjelfmant utdelar. Ty i kraft af Skapelfens nåd,
har hän fkånkt ofs lif, få at vi kunne räkna ols 3 ej allenaft ihland blott lefvande och
finlige, utan jemvål fornuftige och tånkande,
fom aro de ådlafte af alla varelfer; och i formåga af Forfynens Nåd, beffyrer och forärar
hän ofs, gcnom dageligt brod, det naturliga

Jifvets nodvändlga uppehålle: fåfom en fjelffkrifven formån få fnart hän lätit ofs komina
til med lif, och få långe hän haller ofs vid lif
tui verlden»
På fädane grunder kunne vi
vara fullkomligen forfäkrade, at vår befkärda
del 3 af dageligt bråd, utan någon vår fårde*
les omforg, i den ordning Gud lofvat deil
gifva, aldrig* flcal utcblifva 5 men oafkårtadc
utfalla. Det år jemväl derfore fom Frålfaren,
til at aldeles frånkänna ofs ef ofverflodigt be*
kymmer, fom gur ingrep uti Guds få kraftigt forbehållne rattigheter
och tii at
låra ofs taga for en fulleligen afgjord fak, at
hän, fom formått gifva ofs Jifvet, kaa och
vill åfven uppehalla det famma, fager: Jörjer
icke jör edert lif hv ai ff (holen äta och dr it,

,

och icke för eder kropp hvad jf [kolin hläda e der med: år icke lifv et mer dn matin } och
kroppen mer dn ildderna ? Vi fe håraf hum
vålgrundad Doä. Luthers forklaringj ofver
denna fjerde bon år: Gud gifver ocl vdl utan
vara bon dageligit br.6d allom mdnnijkom, (m
tan tvifvel få myeket viffare, fom hän det
ffår) jemväl them ondom
ty Ituni kunde vai
hans Guddomnteliga Forfyn vara fjdf bekymiä
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Hom, F, Voi, Vili, St. 3,
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merlos, hans olvikeliga rrofalthet låmna ofs
uran ful! llkerhec, och hans vaklamhet ofver

fin ära glomma och forfaka defs tilborliga rått,
viet en fa hufvudtakelig del af tina fornuftiga
creaturs timmeliga välfård, faft vi ock aldrig
fkulle andraga hos honom et tikval lä oumgångeligt behof, hvartil lian iåledes kunde lä
myeket lättare tvinga ols? Se dock, tnånnifka,
nti huru nmt vårdande omtanka du fått blifva
uptagen hos din Skapare, din lifs Herre, din
iippchållare och hålfos Gud: fe kuru ovilkorligen hän forbundit fig at vaka for dit vålifånd, utan at Miia dig innom en deremoc
fvarande nodvandigher, at fullgorä en eljeft ovågerlig forbindelle harmi emot honom tilkalta; fe, kuru rikeligen hän lårer floda ofver
dig lin godhets llrommar, utan at tröttas vid
din kånfloloshet! Mä du icke finna hos dig
fkål, at af forundran, fråga med David: Herre, hvad är dock mdnnifkan at ta få tdnker
jpå tienne? Pfal. 8; 5.
Vi foranledas at hlr anmarka, for det
Andra: at dagcligt bröd dock dr et ibland de
dmnen fom vi böre bedja om. Ty ehuruvll,
fom nu anfordes, den Store Guden, af idel
näd och godhet, med denna gäfvans utdelande
,

,

,

,

til alla männifkor, utan åtfkilnad, förekombon, och ån derofver af de 0gudaktigas otackfarahet ej lårer fig derifrån
fa har dock vår Frällare, nti bonen
Fader vår, ej allennft gifvit oppet lof och tilftånd, utua jemvål med fulla ord befalt ols
bed«
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bedjä om dageligt brod, hvilket uran tvifveij
fkedt for foljande orfaker: dels, at vi mitte
lara tanka; hvadan det kommer, och lålecleS
kanna Guds godher, fom det gifver; dels, af
vi måtte låra kanna ofs fjelfva, låfom aldeles
ovårdige til få mycket godt, och hvilka dock
lika fult det af idel nåd få åtnjuta t dels, at
Vi ej må forgäta at vara tackfimme för en la
makalos godhet, fom få hogt och vidt ofvertråffar ali Vår ovårdighef, och (å mycket djupäre (anker ols ner under blygleh Mårkeligt
år, at vår Frålfire, då hän forfattade och til
fina lärjungar ofverlimnade bonen Fader vår,
gaf denna bon om dageligt brod, det fjerde
rummet i ordningen, nemligen midt imellän
de ofrige; och låledes ibland fju, fanit i (jelfi
Va rhedel-punffen af de andeliga och til fjalens behof horande boner, flot en om kroppens fårnödenheten Och fåfom fjiilen, år
ådlare än kroppen; aro la Vai de tre forfla
lom de trenne fidfta boner, for andelige nod“
torfrer afpalfade: på det vi förft och li (lii,
måtte (orja for vår ododeliga fjåls råddningi
Men mehän- rummet af de tvanne fammanfc*
gade bone flockar, har blifvit den fjerde inrymt; at vi ej ellei- fkulle, i fafnråd med de
§ omfe fidor närmaft belågne andeliga boner i
fynnerhet, glomma at tarfligen fkora vår kropp„
Ty med en angelågen påminnelfe, at icke flappa Guds Vilja ur ognafigtet, traele vi in- och
med åftundan at få en nådig tilgift af de
deip vi icke dds mindrc, derigenom at vi låQ 3
tif
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,
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tit forleda ofs til de lekamliga formåners mils-’
bruk, kömmit at begå, gå vi åter ur den fjerde bcnen. Det ringa vi laledes kunne le in
x denna forträffeiiga Herrana bons vigt och
fammanhang} öfvertygar ois fuileligen, om
den Himmellke bone måftarens hoga vishet:
och om hans lorgfålliga omtanka, at befråmja
vår lanlkylliga lycklalighet. Må det ock icke,
i lådan ordning, vara både lofligt Och nyttigt,
at åfven bedja cm dageiigt brod, fa vida Fiallaren gifvit ois befalining dertil, vi derorn
åre Ikyldige at ankalla, och denna bon foljakteligen är Gudi behaglig?
Vi få bar tilfaile, at for det Tredje gifva akt uppå ; kurnUdes vi Idrns, at ankalla om
detta lekamliga imderhäll j hvilket foljapde ords
fammanhang ådagalagger: gif ojs i dag vdrt
dageliga bröd. Matth, 6: il. Vi anfores hår,
fåfom, af de tre foregående boner redan undervifte, inrattade, och ofvade, fornuftige creatur, rätte andelige barn, famt trogne och lydige underlåtare, bedjande vår Skapare, råtte
Fader, och milde Konung, af hvilken ali god
och fullkomlig gåfva åfvanefter kommer, om
lekamlige behof och förnodenheter. Jac. i: 17.
Vi låge har, gif'-, och bekånne ols veta, at
-

Gud allaredan upiåtit, både hj,erta, mun och
hand, at nådigt tildela ols hvad vi behdfve,
och utom honom aldrig fä kunde; ja! vi prile
honom deruti, nlr vi bedje om det, lom hän
lå gärna vil begåfva ols med ; och fkicke ols,
at taga det emot af hans milda Faders hand,
få-
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fåtom en nade-fkånk. Såclant lar o(s David,
när hän fiiger; allas ögon väritä efter tig, och
ta gifver them fpis i Jinom tid: td tu gifver

them Ja Jämiä the: när tu upldter tina hand
varda the med god ting mdttade Pf. 145:15.
104: 28- Vi laies hår icke, at bedja hvar for
fig enfkiidt, och fåga, gif mig, utan gij ofs:
dels, få viila den miide Guden, utan åtfkilmd, ger få vai de ogudaktige, fom de fromme, deras nodtorftiga uppehalle, och ej lållan,
for forut anforde orfakers {kuli, mer; hvarfore den del dem ej bor inifsunnas, fom detn
af den hogfta vålgoraren tilfalla kan, utan de
talas af ofs, efter ock Gud kan fordraga dem:
dels, at Guds barn derigenom måtte foka erfåtta, hvad hos verldens barn, i bonen briffa
kan, fä myckec hålre fom det lånder hans
namn til åra, hvars barn de aro: dels, at dc
trogne måtte bedja i lynnerhet for hvarannan,
och den ena foredraga den andras fak, få
harmi, fom mi alt annat, efter de aro inbordes lemmar i Chrifto; och hår få vål, fom nti
alt annat, galler, hvad Apoftelen Paulus ofs
larer; medan vi nu tid hajve, låt ofs gåra godt
emot hvar matt f men aldramdji emot them fom
väre msdbroder aro i trone. Gal. 6: 10. Vidare låres vi bedja, gif ofs i dag: dels, efter
vi ej vete, kuru långe vi få lefva håriverlden,
och njuta lekamligt .uppehalle; famt åre lika
oviffe ora vi en gång få fe den nlftföljande
dågen, och då mer behofve någon kropps nåring, eller ej; dels, at vi dageligcn, få Jange
vi
Q 3
,
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vi 0 råkna nya dagar, och fåga i dag,, matte
bedja om detta dageiiga behofvet- efrer det
likväl hvarje dag behofs, och vi ingen dag
kunne vara det förutan; hvarfdre ock Evangelihen Lucas fkrifver i grundtexten; gif ofs
kvar dag vårt dageiiga bröd: dels, at vi icke
fa{pm egennyttige och mifsnogde, mårte plåga
ofs med omforg for morgondagen; eller foka
famla flere dagars forråd på en dag, och de
andre dagar forfumma bonen; uran at vi forklare olsnogde, med hvar dags inkumft, lom
den nädige Guden, tåks tildela ofs. Derfore
erindrar ofs Frålfaren jcmval på et annat (tälle ; fårjer icke för morgondagen ti] morgondagen hafver Jjelf fin omforg med Jig: thet år
nog at hvar dag hafver fin egen pllga. Ma'rh.
6" 34. DentTdver alla rike Guden 5 och barmhartige Fprforjaren, ger ofs vai alt lom vi
tarfve ril det rimmeiiga lifvets uppehållande;
ffal. 62: 11, men icke altid i lika ymnigt
matit, at yi icke måtce Ilta vårt hjerra dra-,
gas ifrån gifvaren ti! gåfvorna, at ål/ka dem
mer In honom. 1 Tim. 6: 17. Sunmaledes
bar hans yishet funnit godt, at dölja for ofs
tilkqmmande tjng; och huruledes ofs 1 framtiden gå fkal ;ry vihe vi forur, de olyckor ofs
faanda ffcola, få fölle vj alclelcs i mifstroftan
flrdeles om vi tillikö fåge, dem blifva ols 0-5
umgångelige: Sgde vi ock i förtid någon kun*
fkap oirj vår franideles lycka få fktille vi fnatt
f! a o(s til fäkerher, och aldeles glomma yår
Glicl, Hyad gagnar ofs da, at vcta forur,
,
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hvad morgondagen med fig forer, antingen
mot-eller medgäng, mer eller mindre? och
kunne vi ej fe det forur, livad förje vi da
for morgondagen j ty når vi frukte et mote
af en bedroflig, la kan Gud gifva ofs en glad
dag: och da vi vånte en Ijuflig, kan ofs iu-r
falia en forge dag? Gud allena år den, i hvars
makt vi äre, och lom vet hvad ols hånda kanj
hän har omlorg for ofs, pä det vi icke måtte
behofva fordjup aofs i forg och hånder ofs någon vedervårdighet, få år den af honotn antingen tilfkickad eller ock hilaten, ofs hl gaga
men icke til men.
Och efter vi icke vete,
om någon morgondag mer år at vånta, eller
am vi fjelfve fä fe morgondagen, få framt
den el Jeff kommer, eller om vi då behofve någon ting; hvi kunne vi dl icke åfv«n "vara
ovetande, om hvad fom hånder, da den dagen frambryter ? Ty år det godt, få år tid nog
at da glådjas
år, det åter något ondt, hvad
vi
i
behöfve
förtid blifva ångflige derofver.
Och derfdre år och blir det altld båft, fom
Gud fjelf fkickat och forordnat; at morgondagen hafvgr omforg for fig Ijelf, utan vårt
bekymmcr derom; at morgon dagen hafvcr
fit befvår med fig, och icke fkickar der långt
för fig: at hvar dag hafver fin egen plåga,
och icke hvarje dag för fig, alla dagars fammanfatte plågors odrågeliga börda. Vdlfignad
år derfore den mun fom förlåter fig tippa Herran och Hirren dr hans tröft. Jer. 17:7. Ytterligare låres vi at bedja, om vårt bråd; på
-
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det vi icke ml flå efter andras brod, ellet lö.
matta ols med deras hunger, rikta ols med
deras forluft; utan nara ols redeligen af derj
vålfignelfe, vårt egic arbete åtfoljer. De loka lefva af andras brod, fora icke rådfora lig
med billigheten och lit lamvete, när de fårvärfva fin nlring; uran det gor dem lika mycket, om de kumia Ikaffa fig något med råtc
eller orätt, aliena ft de kumia korama der ti!.
De lefva ai andras brod, fom genom olofligemedel, llold och hvarjehanda undandöljandc af nåftans goda, nara fig. Syr. 41: 22, De lef-.
va af andras brod, lm genom uppenbart våld,
röfva qch fig tilägna en annans egendom.
I Kon. 21: 13 -iö
De lefva af andras brod,
fom med lift, under Iken af billighet och rattvifa', konilla til fig och taga i befittning, hvad
deras medborgare dock med rätta tilhorer,
Dfa. 5: §• De lefva af andras brod, fom med
falfkt mått och vigt, lamt dyrt pris, eller ock ofta
och fkinna fin
odugelig vahra tillikö,
Halla. Amos. 8:5. 6. 5 Mol, 24: 14, 15,
Jac. 5: 4. De lefva af andras bröd, fom
ininfka den fattigas del, forhålla arbetarens
lön eller flofa fin egendom genom fpel och
flarka drycker, fom de mången ufling til un,
derftod, och jamvål på annat låtr nyttigt am
vånda kunde. Efa. 5: u, 12. Amos. 6: 6,
De lefva af andras brod, lom fornota fin tid
Uti lättja, och genom lofligt arbete, icke vilja loka fin bärgningj Mol. B, 3; 19. ehiiru de
kuivit begäfvadc med en lund kropp och fii,
ka
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lemmar- 2 Theff. 3: 10, uran lågga fig
sndra til laft, och fortåra den de! fom orklofe och elåndigs mannifkor båttre behofde,
famt derunder Öfva fig i mycker ondt. Syr.
33: 29. Åndteligen läres vi här at bcdja ,om
äageligt brud; hvilket Do£t. Luther, under 3
namu af aft 3 /am Iropfens uppehälle och nodtorft
tiihörer famt genoni upräknande deraf, få rtoga
urredt3 atvidare forklaring hårfynes vara onodig.
,

,

Dcrta alt kallas daghgt brod 3 ty et livardt deraf,
bidragerifit mått, til det lekamliga lifvets antina
gen underftöd, cller beqvämlighet, hvar dag vi
lefve; få at det åfven få liret någon dag kau
af ofs utnbåras, loni den nådige Guden
derlåter at forforja ofs dermed. Så ofca hau
låter en ny dag uphlarna for vara ogon, vjf.aU
hän ois åter nya prof pl fin värdande omforg
genoni nådigt meddeiande af ny våifigneile 3
ny framgång och trefnad : ty hans nåd dr hvar
morgon ny,och hain trohet drjlor, Klag.V. 3; 23.
Vi vilje for det Fjerde tilfe kuru vi
rdtt fkole undfå och nyftja väri dageliga brod ?
Det bör fkc
1) ined våljignelfe; ty hvad Gud,
ali godhets lefvande urfpnmg, alla fortråffeliga gåfvors rika och flådande fpringe-källa,
fkånkt ofs af och igenom fin vålfignelfe ; fkal
åter af ofs riibaka emortagas, åtnjuras, och
användaS med och uti vålfignelfe: få at vi vaifigne Gud fäfom vår hogfie vllgorare, da
gåtvor hän ofs forårr, ofs' ijelfva vid och under deras åtnjutande, och vår torftiga nafta
•

,

,
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j

genom deras frivilliga meddeiande,
Q 5

Genoni
vai-

228

C

•&

o

)

&

valfignelfen bekånne vi, ij at m dejfa vdl~
gdrningar af Gudi undjått hafve 3 hvilken
medelfl; fin vakfamma och alcftyrande forfyn
fogat ols tid och Hifille i handerna 5 ftyrt;
]yckan i vårt fkote, och fåledes i nlder behagat helona vär flit och arbete; och hvarutom
vår vakfamhet, forfigtighet och idogher, alsin,

tet kunnat åftadkomma : hvilket utorn Skriften,
en mångfaldig dagelig erfarenhet nogfamr beftyrker. Det år och blir, lå långe verlden ftår,
en i alla tider okuliftoxelig fanning, fom Ko*
mmg David lålnnda framförer; om Herren icke bygger hujet, Jå arbeta the fåfdngt fom therpå byggci : am Herren icke förvarar Jladen få
vaka vdhtarena fåfdngt ; thet dr fåfdngt, at ff
bittida upftån och fent gån til hvila och dten
edart bräd med for g; ty hän gifver thet Jim vån~
Genom
iur, vid the fåfva. Pah 127: X, 2.
valfignelfen bctyge vi, 2) at vi defld Guds
gäfvor, med lofliga medel förvärfvat hafve. Det
ioni genom otiiborliga medel, och emot Guds
vilja forflcaffas, kan aldrig vara xxtan forbannelfe och forbåttras ej eller igenom vålfignelle :
och det fom lofligen blifvit (amlatkan ingen forbannelfe fkingra eller forftora; den fom emottagir det timmeliga goda, med godt lamvete, lå{om
af Herrans hand ; hän kan det ock med trygghec
nyrrja, och behofver ej befara nagon olågenhet,
låfoin for oratt vlrfdr gods; ry cfter det värit vålfigmdtaf Gudi, blir det genom vålfignelle vid nyttyindet deraf an mer vSlfignadr. Genom valfigneifen bekånne vi 3) at vi hvarken det unifångna goda eller den muijia vdlgårning af Gudi
,
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utan
fåfom de ovårdigafle
emottagit det Tom en Nåde-gåfva: äfveti fom
vi framdeles hoppas at få lefva och åtnjuta
alla vara behof, af hans blotta nid. Genom
vålfignelfen onfke ochbedjevi, 4) at thet måtte bekomma ofs vd/3 fom Gnd of s förlänt hafver j
och at vi fåledes kunde få nyttja detfamma
fålom af honom gifvit, icke i vrede uran 1
md; jemväl, at vi ej måtte mifsbruka det pä
nigot fatt, honom til vanåra, och ofs til fkada. Derigenom flccr, at alt vålfignas, fom vi
hafve under hander; och vi fjelfve åfven med
detfamma, få vara Herrans vdlfignade then himmel och jnrd gjordt hafver. PL 11,5: 15. Värt
dageliga brod fkole vi undfä och nyttja, 2)
med Tack/dgelje. Ty hvad hafve vi vai, hvarmed vi kunde betala Guds alraminfta, hvad då
deflorffa, af hans ofs hevillä oräkneliga valgårniogar? Åge vi nigot gedt, li år det hans
forut, det vi af honom åtnjute, blott fom et
lin; men af ols fjelfve, hafve vi ej en enda
gniila af gode, fom vi kunde berömma ofs
af. Den fjelfftandige Guden, behofver ej el—ler nagon ting få vida hän år det aldrafulkomligafte våfendet, fom innoin fig fjelf Iger
den förrräffeiigafte fornojelfe.
Hän fordrarej
eller annat af ofs for få otaliga vålgårningar,
an en undergifven lydaktig, fanit vordnadsfull erkån-och cackfamhct ; hvilken, honom
upoffrad i trona på Chriftum, blir ratt angenåm och kårkommen, fålom hän fjelf betygar genom Davids mun: then ther tack ojfrar
hän prfar mig, och thet år vdgen at jag vifar
ho,

,

,

,

,

,

*

,

,

,

,

*3®

(

o

}
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honom Gnds faliqhet. Pf. 50: 23. Deretnot,
otackfam månnilka forhatelig infdr
den hogfte i himmelen, och en tung bdrda
odrlgeligare än de ftorfta berg på jorden 3 fom
dageligen och ftundeligen åtnjuter de ftorfta
välgårningar af Gud, dock raed den kallfinnighcc och klnfloldshet, at hon hvarken med
hjerta, mun, eller gårning, ger honom aran
derfore: tackar tu få Herrimom tinom Gud
tn galna och ovifa folk ; dr hän icke tin fader
och tin Herre: hafver hän icke allem gjordt och
heredt tig? 5 Mol. 32: 6. Veten J otackfamme månnifkor, at Herren gdr eder godt ickc
af någon Ikyldighet, utan af idel nåd, utom
och dfver ali eder fortjenftj och rycker hän
fin vårdande omlorg och fin vålfignelfe, til
et dgnablick iirin eder: få kannen J icke Iga
beftänd hvarken til fjål, kropp, eller iif.
Låter derfore hans mångfaldiga gåfvor leda
eder til hans godhets och eder ovårdighets
{anna kånfla ; bekånner for honom eder ftora
otackfamhet, hvarmed J retat honom til vrede: och beder at hän ej ville ftraffa eder efter förtjenften, utan for Chrifti {kuli uptaga
eder til nåder, Hafven J ock, genom famlandc af orärrfängic gods fortornat honom,
och dragit dfver eder edra medmånnilkors
fuckningar och tårar; la ikiljer eder, genom
et villigr återftåljande deraf, ifrån denna fynden och defs vidlädande forbannelfe: annars
jagar der ali lekamiig vålfignelfe fjerran ifrån
eder, och blir cdsr derhos et ganlka Ivårt
ar en

,

,

,

bått«
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omvåndelles, och falighets hinder.
Uplåter åfven varkunfamma hjertan och gifmilda hånder, emot de nodlidande hlr i veriden; och görer eder vånner af dm oratta
Mamman Luc. 16: 9. på det at eder dem bevifte barmhärtighet, låiom en trones frukt,
måtte i hela verldenes Domares vålfignade mun,
pl den ytterfta dagen, berömma Jig emot domen
Jac. 2: ]9. thet ,y hafven gjordt enoni af dejfa
minfta minä bröder thet hafven fj gjordt mig.
Matth. 25: 40. Bryt derfore them hungriga titt
blttrings,

,

,

:

,

the fom elåndige dro hafuti hus omtu fer
en nuken s Jå Uäd honom och drag tig icke undan
for titt ktHt. Altfå Jkal tit Ijus utbrijla fom
en morgonrodnad, och tm färbdttring Jkal fnnrliga vdxa til och tin råttfdrdighet varder för
tig gångandes och Herrans hdrlighet Jkal taga
tig til Jig. E (a. 58; 7, 8bråd,och

:

,

,

,

Betvaktelfen
Öfver Femte Böneru
Attonde

Forlåter få

,

Så alfvarligen, formanar ols Frållaren Jelus Chriftus 5
til chriftelig forfonlighet emot vår nafta ; och
fordrar, at vi garna Ikole forlata vara medmånnilkor, hvad de brutit ols emot: låiom ec
viikot, det hän forut vil le å vår fida upfyldt, innan vara lynder kunna ols forlåtne
varda: fågande, f orlåter fä varder eder förlatit. Luc. 6:37. Den naturilla manpiflcan år,
tU
,

varder eder farlåtit.

,
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til folje af den oordenteliga egenkårlekens tojclle benågen, at allenaft ållka fina vånner t
men deremot at hata fina ovånner ; deraf kommer at rått £ä gifvas, lom !äta fir hjerta bojas til forlonlighet emot dem, af hvilka de
blifvit på något latt oroade ooh fortörnade;
ja! det går Gudi klagat, med de flåfte la
iångt, at de forborga vreden
och vifa
en lörlläld vanlighet utvärres
tils de fe fig
til f alle at taga hamnd, då de förft roja det
okynne, lom legat djupaft hos dem fördoldt i
hjerte grunden: the tala vånliga med fin nå/la
och- kajoa dock ondt i hjertat. Pl. 28: 3- Salona djefvulen af begynnelfen, värit minniIkans afundsnaan och affagde fiende i lå blir
hän det an til flut; och det orme-fro 5 fom
,

,

?

,

,

Jaan en gång lådt hos Adams barn, dor ej
fa lätr ut lå vida det hos månnilkorna loker
bibehilla en likhet med honom, at lålom hän
år finnad emot dem, lå aro de ock artade emot
hvarannan; hvar och en, fom icke gor ratt, hait
:

år icke aj Gudi 5 och then
icke åljhar fin bruder. 1
kyls, och Petri eders
3: 10.
aro altid laille borgeli for vånlkap och fortroende 5 och en blodvörflig
håmnas med

Joh.

et
2

Judae

fom

Joab

doldt mordlvlrdj under vånfkaps mäntein.

Sam. 3: 27.

20: 10.

Heh

annat

lårer vår

at vi måtte efterdyre Frällare,
folja den himmellke Fadrens barmhårtighets exempel- aflågga ali altind, hat> oenighet och bitterhet: 1 Gon 2: 16. och deremot j ikhida ofs ChrilU Cnne
lom icke alle?
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lenaft tilgaf fina fiender, uran ock had föf ojvertrddarena,£{.s3; 12. de honom korsfäfte, fågande: Fader för lät them thet
veta ickehvad the
gåra. Luc. 23: 34. Derfore låger hän, va~
rer barmhärtige Jåfom eder Fader ock . harmhär
icke dömde :
tig aV dömmer icke ,fd varden
varden
icke
jf
/å
för dömde:
icke,
fördåmmer
fårlåter få varder eder förldtit. Luc. 6: 36.
37. Men at en inbordes forloning måtte tilborligen kunna Hce, och blifva faft j få binder
Frålfaren den vid vilTa lagar, nemligen: at den
lom tilfogat fin nafta oförrått, måtte afbedja hos
honom fit brott: och den lom blifvit foro,

,

,

:

,

låmpad, måtte vara benlgen

at

genaft förlåta

den, lom brutit honom emot; om tin broder bry
ter tig emot, få Jiraffa honom, och om hän båttrar
Jig, Jå fnrlåt honom thet: och om hän bryter tig
emotfjii refor om dagen och hanfjn refor om dagen
vänder fig om igen til tig, Jägande: mig ångfar,
the.t,Jå förlåt honom. Luc. 17:3,4. En rått chriften, bar vai icke hat emot fin fiende, faft hän
ock icke ville erklnna fig halva tilfogat ho<•

nom
ty uti ec få kånftoloft tilftånd,
har hän mer förtjent medlidande, a'n vrede ;
men likafult, biir denna hans oerkånda lynd
liggande öfver honom, lå llnge hän den icke
bekånner och hos fin nafta afbeder. Ty den
fom icke vil forlona fig med fin nafta, hän är
ej eller fkickelig til forfoning med Gud fammaledes den, fom icke forlater fin msdmånnifka, nar hän kans vid fit fel, och betygar
Inger deröfver. Om tu offrar tina gåfvo på
aU
•

gSs
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altaret or/z lommer Ja ihog, at tm hroder hafver 7iågot emot tig sfå Idgg ther tina gåfvö
ned för altaret, och gnck forjl bort och för lika tig
med tm hroder : och koin fedan och offra tina gåf
io 3 m. m. Matth. 5; 23. 24: 25, 26.
,

*

Af h andlingi
Vår bön om fyndernas förlåtelfe, fåfom bunden vid det vilkor, om vi
ock af hjertat förlåte vår nafta defs

förbrytelfer.

Vi

anmarke hlr farfkildt, Forft: at vi hafvs
högft af nödcn ?få vai bedja famt blifva tru~
Jleligm invärtes förfdkrade om vara fynders nti*
diga förlåtelfe ; hvarfore vi i denna fiemte bönen
iåge: furlåt ofs vara fkulder. Ty efterviej allenait åre ovårdige at få nlgor godt af Gad, utan
an dsröfver dageligen öke denna ovardigheten
genom vara fynder, hvarigenorn vi alt mer och
mer fortörne honom, och förtjene ftraff; fl, på
det den ftore Guden e] måtte ledfna vid ols 5
och aideles tilfluta fina öron för vara böner;
blir det ols
at dageligen ankalla
,

,

,

fyndernas förlåtelfe, och det valförtjenta
fynda-ftraffets afvandande, farnt at hän ville
dock nådigc bonhöra ols, och faderligen gifva hvad vi bedje om.
Derpå fyfrar Dodor
Luther med fin förklaring: vi bedje i denna
bon at vår himmeljke fader icke ville fe til vara fynder
JIraJJ, Vi vilje hår 1)

om

,

--

be*

OJ
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befe Gnd, fom fynderna förlåter; hvars obegripeliga nåd och barmhårtigher, Propheten
Micha ftorligen beundrar, och fåger; ho dr
en fådan Gud, fom tu åft
tJien ther fynder
och
er
tinoin
igenlefda arfvedel
tilgifi
förlåter
,

,

ther as

mifshandel:

then icke behåller

fin

vrede

evinnerliga, ty hän dr barmhdrtig. Midi. 7: ig.
Propheten talar hSr med Gud y lålom ha

van, i barnflig odmjukhet och vördnad, dock
i f ali fortröftan och uphöjer ej allenart hans
oandeliga guddomeliga vishet, ailmakt, och
•

rårtfardigbet, i hvilka egenfkaper hän år oforlikneligen hog ntan ock i lynnerhet hans
barmhärtighet, den hän bevifar i fynders fprJåcelfe, dem hedningarnas afgudar, fåfom blotta menniflco händers verk, ej tilgifva kuona.
Och låfom vt icke fynde emot fiåck och /len
filfver cller gull, fom aro Guds creatur få vai
fom vi: utan emot den lefvande och rätte
Guden åfvenfom David bekånner mot tig ai
lena hafver jng Jyndat, och Ula giordt for tig;
Pfal. 51; 6. la år ock Gud allena den, fom
lynder förlåta kan.
Gud Fader förlåter ofs
fynderna, af idel nåd och barmhårtighet} ty
hän dr ali barmhärtighets Fader; och ali hngJvalelfes Gud: 2 Cor. 1; 3. barmhdrtig och
nådig tolig och af for mildhet. Piai. 103 g.
Guds Son Jefus Chriftus har med fin bittra
pina, utgutna dyra blod, och hårda korfens
dod, fortjent och forvärfvat ofs fyndernas forlåtelfe, få at vi varde rdttfdrdige gjorde i hans
blod. Rom. 5: 9. Den Helga Anda gor ofs i
Horn, F. Voi. VUh St.
y art
R
3.
:

,

,

,

«

,

:
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fyrida-elindes fvidande kanfla långtande
efter nåden, hungrande och torftande efrer
Jefu råttfårdighet 3 Matth. 5: 6. och verkat*
af Evangelio få-forn Guds kraft til falighet, den
Vårt

,

i vara hjertan hvarmed vi anamme och
tilagne Jefu Chrifti dyra foitjenfl, til fyndernas forlåtelfe. Rom. 1: 16. Derfore kallas
han visdomfens och uppenbarelfens anda til Guds
fom uplyfer vara jcrfånds ögon,' at
tron

,

o{s

vi forflå kunne hvad hopp han hafver ojs kallat nti, htiru rih han f arfs hdtiighet är tili hei'
gonen, och hurn ofvrtjvinneliga Jlor hans kraft
dr til ofs, fom tro efter hans mdktiga JlarUhets verkon. Eph. i: 17. 18- 19. Vi befe,
2) för hvars JJeul, Gnd fyndema forlåter. Ingalunda for vår Inger och forg olver vara ofvertrådelfer, ej eller for vår tilkommande lefvernes
forbåttring fkul; ty den forra år allenaft en nödvlndig ordning, hvaruti vi kanne ofs hafva
Chriftum af nöden, och agas til honom fålom
lagfens fullbordare: Gal. 3: 24. den fenare ir
en ny
och frukt af vlr battringj
åre
at
vi
i Chrifto, iåfom nya creafom beviiar
Cor.
Utan
fynda-fårlåtelfen (ker
tur. 2
5: 17.
,

endaft, for Jefu fulkomliga tilfyllefigorelfe for
hela verldens fynder; hvilken upfylt Lagen,
fullgjordt Guds eviga råttvifas ftrånga fordran,
och utftått et ofkyldigt lidande, en tillika forfmädelig och pinfam korfens dod i vårt ftålle:
han dr fargad för vara mifsgårningar och Jlagen för vara fynder Jkul: ndpfen Ugger tippa
,

ho-
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1n Jkullefr id bafva
och genom
dre vi helade: Efa. 53: 5, 6. Herren ka/lade allay vara fynder på honom 2 Cor;
5: 2r. och then ther af ingen fyrid vifte honom hafver Gud for of s gjordt til fijnd, i Job.

honom, på thet
hcms

,

fär

,

,

2: 2. nemligen til et menloft offeir for vara
lynder, på thet vi fkidle vafda Guds rdttfärdighet ge noin honom; ty hän dr förfoningen for
‘vara fynder khe alleiiaf för våra, iltaa och för
,

hela verldenes

Ro m.

3 ; 2s. honom har Gud
fatt för en nådafol, genOrh trona i hau s blod,
i Cor. 5: y. Denna genorh Chriflum fkedde
dyra och hogrgiillande forfoningen, var i gamla förbundet afmålad och beteknad genom På»
Ikalambet, flcrehanda offer, och i fynnerhet
offerblodet 5 ty lian har fjelf, til fullbordande
deraf, genom Jit egit blod, ena refö ingått uti
thet helgaj och filmit en evig förlojsning: Ebr.
9: 12. hvaruppå Apoflelen Petrtis ofs vifar,
och llger: veter, at ff icke med fdrgångeligt
filjver eller gull igeiilåjle dren utan med Chrifli
dyra blod, fåfom med et rent och obefmittadt
lams blod. 1 Pct, 1; 18. Hän har ej allenafti
med et offer evinnerliga fulkomnat dem fom hella e varda; utan jemvål lidir doden for dem fom
forrappade blifva och hvilken fäkerf kömmit
dem til goda om de deruti lokt lif umJer nådetiden och icke genom obotfårdighet och otro
intil åndan uteflutit fig derifran: hvaraf vi
finne, huru långt Chrifli döds hemlighet fig
:

,

,

*

,

ftråcker.

Vi befe,

3)

R

Synierna, fom Gud
3

för-

låtefi

Co)
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Hit hörer, ej allenaft hela arflyndsImitran, hela djupet af naturens forderf, ali
männifkans invårtes blindhet, ondfl<a 5 hjertans härdhet, ja ock den naturliga otron 1
hjertat, nar månnilkan derofver bedrofvas,
den hatar, deremot kåmpar och beder; uran
jemvål alla vitterliga och ovitterliga verklynder,
dem månnilkan med tankar, ord och gärningar dels af uplår, dels af Ivaghet, dels genom det godas efterlåtaride, dels genom des
ondas bedrifvande, och af hvad namn de eljeft vara må, fulbordat hvilket altfammans
af Guds ftora nåd och barmhårtighet, for Jelu
Chrifti fkul, alla botfardige och troende lyndare forlates, och aldrig mer påtånkes. Ezech.
18: 22. Och lalom vatnet i lyndafloden, ej
allenaft flot ofver låga dålder, ntan ock ofverlvåmniade de hogfta bcrgen, dä fyndaftraf.fet var i fin hogd Gen. 7: 19. 20. lå går
deremot Jefu fortjenft, icke allenaft ofver de
minfta uran jemvål horre och ftorfta lynder:
Apoftelen Paulus erkånner fig for den ftorfta
ibland fyndare, ftom. 5: 20. och kan icke
■dels mindre trofteligen bekånna at honom var
barmhdrtighet veiierfciren, 1 Tim. 1; 15. Och
fålom vatnet i roda hafvet, icke allenaft fordrankte Pharao Ijelf uran ock hela hans här
lå at icke en enda undflapp- la drånker ock
Jefu blods roda flod icke allenaft arflynden
lålom roten och grunden til alt omit: utan
ock alla verklynder 5 med deras ondfka, ftyggelle, forargclle och lorbannelfe: hvarfore
iåter.

;

,

•

,

3

,

,

,

,

jemvål
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jemvål Guds ord lyda til alla dem; (ora vilja
fina fynder, fanit få nåd och förlltelfe
hos honom vdnder igen af thet onda 3 och lårer gåra thet godt dr, farer efter thet jom
rdtt dr: komrner tå fedan, och låter of sgå med
hvarannan til rotta, fdger Herren: om cdra
fynder ån vore blodröda få Jkola the, dock parda fnö-hvita
och om the. ån vore fåjom rofen

iiippa

;

,

;

.

fdrga få Jkola the dock varda fåfom en uit.
Elä. r: 16. 17- 18- Vi befe, 4) fwad fyn,

dernas fvrlåtelfe . dr. Det år den Treanige
Gudcns nådes och barmhlrtighets verk, livariin haa for Chrirti förtjenft, hvilken en fyndare fattar med et botfårdigt hjertas tro, icke
tilräknar honom defs fynder utan ChrifH råttfardighet honom tilerklnner, och alt hans
fyndaftrafF borrtager. At få fkedt, mårker
fyndaren deraf; när fynderna kannas hafva
forlorat deras anklagande kraft famvetsftormarne lugnat af, fjålen blifvir tilfridsfläld,
fanit en barnflig fortroftan och kårlek til GudT
glåder hjertat, få at hela den invårres mlnnifkan af andelig frimodighet, blir munter och
lefvande. Således fker fyndaforlåtelfen, afven fom rårtfårdiggorelfen få vida utan Chrifti råttfårdighets tilraknande ingen fynd foriltas kan, infor den Treenige Guden i himmelen, och utom fyndaren; men famvetsfriden, tron, och barnafkapets anda, vitna derom i hans hjerta, at forlåtelfan rcdan hos Gud
blifvir verkftäld. Men om denna frimodigheten ånnu icke låter flnna fig i hjertat, men
R 3
fyn,

,

,

C

£49

o

)

fyndaren likval tycker fig vara af hjertat bot?
flrdig uran flard och fvek; få bor hän aldrafiprfl foka orfaken dertil på fin fida, och noga profva fig. Ty til åfventyrs, kan ånnu
något hemligt behag för fynden, ligga qvar i
Hans hjerta, och omvåndelfen hos honom icke
vara upriktig. Eller vil hän foka någon tilfridsftålning hos fig fjelf, och icke i andelig
fattigdom, famt hunger och rorft efter Jcfu
Chrifti råttfårdighet, allenaft lefva på nåden
och fin Frålfares fonjenft. Eller år tron hos
honom, i fin forfta blomma, ånnu fvag, få
at den på et enfaldigt, openhjertigt och Evangelifkt yis, ån icke har krafr at h|lla fig
iaft och hånga yid Jefu fortjenft och Guds
Eller, i fall få icke vore bor
nädeloften
befinna,
hän
at Gud jemvål på fin fida, vil
derigenom utråtta något godt hos hpnom j och
fpedcs, antingen upvåcka hos honom en ånnu trågnare nåde llngtan, eller genoiq profning lågga eq jårnnare grund til hans tro, eller ock gora djupare jhtryck af affky for det
onda qch luft til det goda i hans hjerta. Imedlerrid bor hän helt och }iål!it ofvgrlåmna
fig Gudi fonfara uci fin långtan efter
Jefu råttfårdighet 3 oph yånta i Ifillhet, under
bon och toiamod, ti Is hän kåriner fig bli mättad af h u ö^va!e!fe; me n derunder ej eller forgåta, at fucka med David 1 utranfala mig Gud
och få yeta mit hjerta: bepröfva mig, och förnirn httru jag thet rnmar: och fe til dm jagpå
m ond väg dr Jå led mig på theii eviga vägen
;

;

?

-

,

,

,

,

Pfai,

(

?fal. 139: 23.
dirm forlatas.
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24.
Vi befe, 5) hvilkom JynDenna lofe nyckeln, opnar icke

liimmeiriket for dem, lom antingen aldeles
neka, eller forringa och urlågta fina fynder:
ty then Jin mifsgårning nekar honom varder icke
välgångmder. Ordfp. B. 28:13. 4 denna nådens
helgedom, lemnas dem ej intrlde, fom vilja
blifva liggande under fina fynders hårfkande
väldq, och icke låta fkilja lamt låla fig derjfrån, Denna ofkattbart dyra gåfvan fkånkes
ej år obotfårdiga, otrogna, och otackfamma
Denna ljufva befrielfen, ifrån
månnifkor.
vrede, dom och ftraff, kan dem icke vederfaras, fom icke vilja fria fit egit hjerta ifrln
arghets och birterhets fratande forgift, at låta
det mildras til chriftelig och broderlig forfonl.ighet emot fin naita. Vift har den himmelfka låran om den evangelifka gåfvan
fyndemas forlåtelfe, en lå ftor kraft, at
ock de gudlofafte månnifkor fom icke forfmåda nåden, eller forkafta falighetsmedlen,
måfte kanna fina hjertan rorde och glade s
når de bora Guds ord foreftållas i en rått
Evangelifk frnak, och det fordolda himlamanna dryper på deras hjertan
ehuru de måfte
fakna den beftandiga troften deraf, få långe
de af alt hjerta icke Intit omvånda fig til
Herran. Derfore få ej andre, ån de fom af
alt hjerta kanna, erkånna, ångra, bekänna a
afbedja och alfvarligen hata fina fynder, famt
ined trona loka och begårligt anamma del i
Jefu forfoning, kånna fig i fina hjertan troftehgen förfäkracle om fina fynders nådiga forR 4
iå,

,

,

;
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Jåteföe; falige dro de bedråjvade fij de Jkola
få huefbalelfe. Marli, 5: 4. För dem opnar
den barmhlrtige Guden, den rika kallan
hvaraf lefvande trofteftrommar flyta j lit kätleksfulla hjerta, och fin välfignade mun, uplåter han i foljinde Ijufva kallelfe til dem:
im väl, alle
Jom torftige åren kommer hit
til vatn; och
fom icke penningar hajven,
,

}

,

kommer hit, loper och åter: kommer hit och köper titan penningar och jår intet, både vin och
tnjolk. Ela. 55: 1. Huru trofteligen ropar icke
Jetus fyndare til fig, och fåger: kommer til
mig ff alle Jörn arheten, och ären betunga.de:
och jag vii vederqvdcka eder; Math. 11: 28Hvilken fom torftar han komme til mig och
dricke; hvilken fom tror ph mig, af hans qved
Jkola flyta lefvande vdtttfitöihmar. Joh. 7: 37.
38- Then ther torfiar han komme; och then
ther vii, han tage, lifföns vatn jör intet. Uppenb. 22: 17. Defla forlärer Gud alla fynder, uptager dem i et evigt nådeförbund
ilcånker dem et nytt barnaikap, och et oforgångeligt arf i himmelen ger dem andans
arfs pant til derat fårlofsnlug, löftets helga andtiy hvarmed de befepjade dro tH förlofmlngens
dag at de Jkola varda hans egendom, hans här~
lighet til pris. Eph. 1: 13. 14. 4: 30.
Vi aamirke, for det Andra: huru aldeles
nödigt det tilliin vara vii, at af hjertat förlåta
vår nafta des jörbrytdjer få framt vi kunne
gbra o/s hopp et vara Jijnder Jkola forlåtve
varda. Der hors vi 3 i denna vilkorliga bön :
och
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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ochforlåt o/s vår a jkulder, fctfom ocl vi fnrlåthem of s f/cyldige äro. Vi ftute håraf, 1)
at Gud i icle gifvit ofs loj at hedja om en

te,

,

cvilkorlig Jyndaförlåtelfs ; emedan vår forfonlighet emot vår nafta, år det beting, hvarunder bonen om vara fynders forlåtelle år både tillåtelig och antagebg. Håraf vil altfä tydeligen faija
dels at eftergiften af väre
medmånnifkors fel emot ofs bor vara en fulleligen befluten och aldeles afgjord fak hos ofs,
innan vi kunne råtr, och med et godt famvete,
bedja och vånta vara felakrigheters nådiga tilgift hos Gud; de!s, at vi bedje tvårt emot ofs
fjelfva, och emot vara fynders forlåtelfe, om
vi icke forlåte vår nafta ty vi bedje ju med
f alla ord at Gud ville likaledes få forlåta ols
vara flculder, fom ock vi förlate dem ofs fkyldige aro; det år., tilgifva ofs, om vi tilgifve
väre med månnifkor ; men deremot forhålla ef.
tergiften af vara brifter, om vi forhälle den
emot vår nafta; famt aldeles på famma fätt,
och ej annorlunda, forfara med ofs 3 ån vi åfven fkicke ofs emot andra.
Detta förklarar
Frålfaren fjelf, i famma capitel, hvaraf vart
Fader vår tagit år och fåger ty fom ff för,

:

,

,

*

,

:

,

mdnmfkom theras brott få förlåter ock
edar himmelfne Fader e der-, men om J icke för
lät en månnifuom theras brott få fttal eder Fader icke cller förlåta eder edra brott.
Math.
Vi Uute håraf, 2) at vilkorets
6: 14. 15.
lafen

,

-

,

upfyllandf, dock icle gor ofs f örtjente, af vara
fynders förlätelje hos Gud Ty a) dger Gud
1
R 5
en
.
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futlkomtig rdttighet på fin Jula at forplikta
ofs til inbordes förfonlighet emot hvarannan
en

,

;

och om en jordilk Konung kan med ftorfla
ikäl fordra inbordes enighet af fina underfåtare
på det de ej må forderfva hvarannan,
och forfvaga Rikskroppen: hurn myckec mer,
år Guds fordra n fom dr en Herre öfver alla
Herrar
och en Konung öjver alla Konungar
harmi liogftbillig; hän ap ju vår Skapare
vår Forlorjare, vlr Gud
vår Hogfte Vålgörare, af hv il ken vi til lif, beftånd, lyckfalighcr och rrefnad
på alt lätt och til alla delar bero: Herren dr en fior Gud en jlor Kanana öfver alla Gudar ; Herren dr fior: och
h‘>gt prifandes, underlig öfver alla Gudar. Pf.
95: 3. 96: 4. b) Are vi fkyldige at efterhmma Guds vilja hantti, lika fom nti air annat ; fa mycket mer, fom den lånder ols til
verkelig nyrta och fordel: efter vi alle are
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

männilkor fom hafc enahanda bprjan tråffas
af enahanda oden, och hälyä enahanda flur,
famt medan vi lefve behofve hvarannans
hjelp. Hvi fkulle vi dä gora ofs et noje,
ar med olämja och tvedrägt plåga hvarannan,
och bli vara egoa flurfta plågarej enår afund,
viede, och bitrerhet uptånda och undcrhålla
en iaga, lom måft fråter de hjertan dlr hon
år brinnande, och qvåljer dem med en dubbe! oro, dels nar den uphetlar och mattar
dem vid deras lomnlola valdamhet efter andras ofård dels når den tarer dem med fortret da deras ftimplingar mifslyckas: the ogudaktige.
,

,

,
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f ice aro fajom et Jlormande haf thet tele JUU'n
vara kem, och tius vågar håfm up tr(kk och
orenlighet; the ogndaktige hafva ickejrid: Jd■ger min Gud. Ef. 57'.. 2Q, 21. f) År oiikheten
oändeligeh flor men deremellan Gud och
emot etnellan ofs mänmjhor båruti alsingen.; få
yida vi,aUe are lika fkyldige, at årlyda Guds
befalning nm inbordes forlonlighet: och foljakteligerij väre medmånnifkors rättighet
och
yår fkyldighet, td en ladan foglighet, fta i
Nar de- fynder
jemyigt mot, hvarannan.
iom bedrifvas emot, Gud, låiom det Hogfte
Majeftät§t, aro oändeligen fvårare, an de fdrbryteller, fom m nuilkor betjå emot hvaranpany och par vara brott emot Gud aro orakneliga men de oruirarter vår nafta tilfogat ols
ganfka fä: få b!ir ju vår fkuld hos Gud vida
ftörre ån at någon fortjenff af forlåtelfe hos
Gud, derigenom at yi tilgifve väre mcdmånnifkors felaktighetet, på vår fica någonlln kunde finn? ruro.
Qch då vi, långt ifrån at någnnfin förmå gora det ringafte ofver vr fkylclighet icke en gang. hinne td vara åhggande pUkters upfyilande elier fåledes kunne för
tjena namn aj onyttioe tjmnre fom gjordt thet
pi voroni pliktigs at g ra Luc. 17: (e. hvar
vi Ikuile
biir då vår fortjenftj och den
kumia beropa ofs uppå infor Gud ? Har den
ingen ting at fordra fom fuligjordt hvad hän
bordt- hvar blir då dens fordran lom ånnu
brifter i allring? Vi åre altfä, fu’le!!gep förbundne, at fdrlåta yåre medman-niikors f el,
få
,

,

,

,

,
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,
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fä framt vi vilje vånta forlåtelfe hos Gud;
vi are i lika grad förpliktade, at hos andra
och andra hos ofs afbedja inbördcs tiifogade
ofornitter om eljeft på afbon af ofverträdelferna emot Gud, någon bonhorelfe och tilgifc
foija fkal. Begge deffe omftåndigheter, bora
fke af upriktigc hjerta ; få at man å ena fidan, icke bar vidare hat; och å den andra,
icke på et och Tamma fltt fortfar, at af upfatelig vedervilja, förollmpä fin nafta. Bertil
formanar ock Apoftelen Paulus, och fåger:
AU bittcrhet och grymhet, vrede och rop 0 ock
hddelfe väre långt ifrån eder Jamt med ali
ondftea: varer inbordes til hvarannan vdnlige■
godhjertade och forlåter then ena then andra
fåjom ock Gud genom Ckrijhm hafver förlåtit
eder. Eph, 4; 31, 32. Hårtll forklare vi ofs
benågne, i fiutet af Doft. Luthers forklaring,
öfver denna femte bon Jå vilje vi theremot
ock forlåta utaf hjertat, och gärna göra them
godt, fom ofs emot bryta. Det gore vi i den
affigt: at bevfa ols tackfamme emot Gud och
af hjertat fårfonlige med vår näjla. Fårldt tm
nafta påminner ofs Huslararen Syrach, hvad
hän tig emot brutit hajver; och bed tå, få varda tina fynder tig jorlätne tdnk uppo, dndan
och Idt ovdnfkap fara. Syr. 28: 2, 6. Frigas ån
vidare, 1. hurufnart vi fiote förlåta vår ndjlas
forbrytefer ? då {varas, lika fnart, fom vi göre ofs hopp, orn vara fynders tilgifvande
hos Gud, nir vi derom bedje, Vil vår
nafta 3
;

,

,

,

,

,
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nafta, fom brutit ofs emot, icke erkånna eller Kos ofs afbedja, den orltt lian tilfogat
ofsj få åge vi råttighet, at Ikaligcn forehåjla
honom den, och heftraffa honorn derföre* pa
det en oerkånd och oförfont fynd, icke måtte
fora honom i fordommelfe, lafom Frålfaren
lårer: nm tin broder fyndar tig emot fä gack,
och ftrafFa honom emellah tig och honom alle~
na: hörer hän tig fä hcifver tu förvdrfvat tin
broder men hörer hän. tig icke Jä tag dnnu
med tig en eller två på thet ali fah Jkal bejlä,
vid tväggja eller treggja vitnes mun : hörer hän
icke them fä Jäg thet fårfamlingene : hörer hän
icke förfamlingen, få Imit honom fåfom en hed.
ning och pubihan. Mach. rg; 15-17. Vil vår
nafta, den vi felat emot, icke förlåta ofs,
nlr vi erkånne vår forfeelfe, fanit Ingre och
aibedje den i hans
få bor en chrilien, lemna faken Gudi, och bedja får hans
omvåndelle; efter lian år få forbiindad och
ofvervnnnen af fit hjertas ondlka, at lian ej
låter beveka fig, ehuru Fralfaren formanar;
och fåger; Tu Jkal vara tin trdtobrodeu bendgen til vdnjknp fnart, medan tu dnnu dr med
honom på vdgen: det år, i detta litvet, och
i nådeues tid, på vågen til det eviga: at tin
trdtobroder antvardar tig icke Domarenom ; det
år, lemnar dig under Guds dom, med
fuckan ofver din härdhet: och Domaren ofverantvardar dig tjenarenoni: det år, iet vrångt
finnei djefvulens våld om hän i fin allveten.
het fer, di,n biittring cj vara at hoppas: och tu ka,
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,
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det år, i afgrunden til evigä
pl igors fångenfkap; fannerliga fäger jag tig
tu varder ther icke utkomrnmides
til thes tu
hnjver betalt then ytterfta fkdrfven. Mach. 5:
25. 261 Framfår air, bore vi vara benågne nl
iörfoning, ur.irt ringafle upfkof, få vida vi ej
vete, huru långe vi iefve hvårtil Apoftelen Paulus ofs råder; läter icke Joien gä ned ofiier eder
vrtde. Eph. 4; 26. Frågas hai*., 2) huru ofta
vi /l’ole för lät a vår nafta? Sä (Varas, få ofta
h 1 erkånner, ångrar, och afbeder fina fel
och fuibryre-lfer emot ofs, Sålf.un var fordom
Petri ftåga til Frålfaren: Hetre huru , ofta (kai
min hroder Jynda emot rnig och jag fkal f oria-,
tn honom thet? År fju refor no g? Ta fade
ftfejus til honom ; JJag fdger tig, icke.fju rejor,
ntan pjuttio Jinom Jju refor Math. 18 21, 22w
Och om iin hroder bryter tig emot Jju rejor
o m dagen
och hän fju refor om dagen vdnder
Jig om igeii til tig, fdgandes ; mig ångrcir thet,
Ja fdrlåt honom. Luc, 17; 4, Frågas det
emlteligen 3) meä hvad bejlied vi Jhole fårlåtä
vdr udfa? Safvaras, icke med hemligä forbehali, at antingen oformårkt forfolja eller. riår
mm fer fig hifille, (iorta honom; hvilket
icke mer år manfkligtj uran djefvulfkt; at
locka fin medmånnifka til forrroende och
når hän fom bå(l tror dig om godt, ftälia fnavor for hans fotfef, undergråtva hans vålfård
på hans egen bekoflnad, och ändreligen, otn
ej Gud uoderligen■ bevarar, der hän dock vis*
ferliga gor, brmga honom på fkada och for-
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derf; then en grop gråjvcr, hän [nai felf
f'alla theruti ; Ordfp. 26: 27. Then en Jlen

honom Jkai hän homma: och then
honom fte ai Jiinga en orm. Fred.
B. 10; g, Utan vi bore forfona ofs med vår
nafta; Af alt hjerfa- } få at vi aldrig mer tånke på hans fel, uran ftålle det i eVardelig forgåtenhet, fom hade det aldrig värit til; hvarfore ock en männifklig upriktighet, och en
chriftelig kårleks plikt, forbjuda ofs at onfka
vår nafta nlgot ondt 5 utan ofvertaia ofs at anna honom af hjertat alt godt; och Fralfaren
formanar ofs at förlåta af hjertat hvar och en
broder thet the Lryta. Math. ig- 35*
fmom
Vi böre vara forlonte med vår nafta, nti ord ■
få at vi, efter ftcedd forlikning, aldrig fos vire vire medmånnifkor, deras begårgne fcl :
utan i chriftelig och broderlig kårlekj ofverfkyle aUfammans tånkande på vår egen felaktighet i manga ftyeken, hvarfore Apoftelen
Petrus ofs formanar; ofver alting hafver ja en
brinnande härleh inbåfdes, ty kärleken Jkijler ock
ali öfvertrddelje. 1 Pct. 4; 8- Vi bore vara
forfonte med vår nafta nti fjelfva gerningen j
få at vi ej betale ondt med lika eller hälften
utan ofvervinne thet onda med thet goda,
Roni. 125 21Vi anmårke, for det Tredje, hvad ofr
vdlter
en

,

lippa

gård rijver

,

-

,
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,

til en Jadan upriltig fårjontighet beveka /kai?
Dertil gifvas ganfka många rorande fkll, men
vi vilje hlr allenaft ftadna vid de hufvudfakeligafte, hvilkas flitiga i akt tagande och urfifning
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ofning, leder ofs in i de öfrige. Hårtilbor
ofs beveka, i) Guds egit heliga efteräämme
och alfvarliga vilja ty hän lom fjelf dagetigen forlåter- mannifkorna deras mifsgårningar,
och fäledcs foreöivertradelfer och fynder
går ofs med et lyfande godc exempel; vil ock
la mycker viffare, at vi fkole förlåta hvarannan, och lefva inbordes i chiflelig- enighet
och bfoderlig kårlek, hvartil Apoflelen Paulus
ofs få, bevekeligen upmuntrar Jå klddereder
mi
Jafom Guds utkårade helgon och dljhelige 5
nti hjertans barmhdrtighet, vånlighet ödmjuk
het fagtmodighet långmodighet och un drager
hvarannan, och fårlåter hvarandra, fåjom ock
Chrijius eder för lätit hajver få gorer och jf
men ofuer alt thetta ikldder eder hdrleken hvilIm dr fulllomlighetens band. Col. 3: 12 13.
14. Plårtil bor ofs beveka, 2) vår äyre Frdlfares j<feju Chrifti heliga efterdomme; om hvil,
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ken vi redan horde i företalet, at hän tilgaf
fina fiender, och bad for dem. Hän hamnades
aldrig tilfogad oforratr, uran lönte ondt med
de Itorlfa välgarningar: hän ki£ ade och ropade icke, ej ellei- hördes hans röft på.gatorna: när hän blef bannad bannade hän intet
igen och ndr hän led hotade hän intet: Matth.
12: 19. litan. Jidlte tidmnden til den fom rdtt
dömmer. 1 Per. 2: 23. Ar ieke detra et vardigt exempel, för en chriften at efterfölja ?
Hårtil bör ofs beveka 3) Guds Helgons exempel. Huru vånligen och medlidfamt, bemötte
,

,

,

,

iske fordom Jofeph haa blodtörftiga bröder
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huru ädelmodigt tiltalte och undfagnade hart
dem icke falt de lait honom til en trll i
Egypten
och hän ågde nog tillille at hamnas, och åttninftone kita dem gå ohulpne ifrån
fig: f-men glommer ali tilfogad oförratt och
hirdhec och bemöter dem på et broderligt
fatt: går dock hit til mig, figer hän, jag dr
ffofeph eder broder, then ff hajven fåldt in
viti JEgypten och m låter thet icke hekymra
eder och tdnker icke at jag. derföre är vred at
ff hafven fåldt mig hit: ty for eder vålfarå
Jkull Kcfver Gud Jdndt mig hit för edet\ ff
tdnkten ondt bfver mig, men Gud hafver vant
thet til godo at lian gjorde, fom för ogonen är t
til at frålfa myiket folk. i Mof. B. 45: 4,
5, so{ 20. Hunt vardt icke fordom Mbfes
ofta oroad och plågad j af det knorrifka Ifraels folk
dock bad hän ofta for dem, och
afbogde Guds flrafF. Huru medlidfamt bad
icke Stephanus for dem 5 fom ftenade honom
til dods; Herre, tilräkna them icke thenna Jyndm. Ap. G. 7: 60. Hartil bor ofs beveka ? 4) den lefvaride Trans, egenjhap. Ty den
förenar ju o(s med Chrilfo och trones band
fogar ofs i andans enhet tillamman under et
hufvud Chriftum ti! en andelig lekamen. Eph.
4: 3. 5: 23. Nu, fl litet der anffår den
ena lemmen ien kropp. at fhada och fordärfva den andra 3 få litet vil det ock fkieka
fig för Chrifti Jemmar, at vara milshllliga,
tråtofamma, och onllca hvarannan ondt. Derfore förmatiar Apoftelen Jacob, och flgar; ho
,
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,
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,
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Horn, F, Voi, Vili, St.
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dr vis ock hlok ibland eder hän hevif s tnedfin
goda omgängelfe fna gdrningar, nti Jagtmodighet och visdom om f hafven bittert nit och
trdta nti edart hjerta börömmer eder icke, och
ljuger icke emot fanningen: ty hvar nit och trdta
?

;

,

,

dr, ther är ofadighet och alt ondt. Jac. 3: 13.
14: 16- Hlrtil bor ofs beveka, 5) den Chrifteliga kdrlekens art och natur emot vär nafta.
Ty hän ar ju vår medtjenare och medbroder,
om icke alrid i Nådens Rike, fåfom en rätrfkaffens chriften j få likval i nacurens rike, fåfom medmånnilka: och dårföre bor hos ofs,
fåfom Guds barn, icke fe!a, i gudaktigheten
broderlig kärlek, och i broderlig kärlek äimänne
Ug kärlek. 2 Per. 1: 7. Vi bore vanja ofs
vid at fordraga de onda •, icke deras odygder,
uran deras perfoner. Huru mycket mindre
anftår det ols, at le vår nafta ofver axlarne,
for det hän råkar gora et mifstag af Ivaghet}
når vi vai bore veta, ar vi Ijelfve icke äre fulkomlige och i det fallet icke en glng fornuftige, an mindre dygdige månnifkor. Den fom
i lådane fall, icke Iger någen kanfta, hvarken
af chriftelig kårlek och broderligt medlidande,
eller af en almån kårlek lom hän Ir alla mån*
-

,

nilkor Ikyldig, aldraminft medymkan ofver liovlnners vådeliga tilftlnd; huru Ikal Guds
kårlek linna rum hos honom, huru kan hän
åga den lefvande tron? Hårtil bör ofs beveka, 6) ro egen Jkyldighet at bevila lamma
barmhårtighet emot vår näfta, lom vi ock til«nlke ofs af Gud j hvilken hau faknade hos
den
na

1-

,

C

O

5Q3

)

2,5£

den flcalkaktige rjenaren til hvilken hän fade: /kulle fu ock icke bafva forharmat ti g of er
fin medtjenare fåjöm jag fårbarmade mig of er
iig ? Matth. 18: 33. Harri! bör ofs bevekå,
7) fjeljva nådvdndigheten af en broderltg forfonlighet emot zår nåfta; efter vi annars icke
kunne ratt bedja vårt’ Fader vår, eller erhalla
hågon fynda-forlätelfe: hvilken ar ols få mycket nodvåndigare, fom defsutom ingen nåd
hos Gud, ingen del i chrifto, ingen falighet
är at forvanra: hv irfore ock dom litan harmhärtighet, Jk ai koriani nf ergå Join ingen barmfiårtighet beviji haf . er. Jac. 2: 13.
Huru ihr det til med detta vigtiga och
angclagna ftycket af vår chriftendom; hvars
,

,

,

Jara i hr innehåll och verkeliga rillåmpning,
ej allcnaft bör formå ofs at foka dogeligea
fdrnyad fynda forlåtelfe alt efter fom vi alla dågar forle ofs emot vår Nidige Gud, uraa
,

deremot medelft dageligt ofverfeende och
tilgift af vår nåftas fe! och forbrytelfer beviia»
at vi åre rarte chriftne? Och! det lårer vara at
befara, det mlngen med fit tank- och andaktslofa lålande af fit Fader vår, med hela fin
Kyrko-och nattvards gång, med alt fit ittvårtes konftfromma upforande for verldens ogon,
med fit åberopade goda famvetes virsord, med
fit formenra biiliga forhåliande emot fine medmåhnifkbr j annu icke erhåilit någön rltt fynda-forlåtelle, eller ora ock den nåden Kbnom
nägon gång värit vederfaren
med den fkalk(ämmä och
den
akcige tjenaren genaft forlorat
3
,

S

3

Ti
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11 mycket djnpare falllt under fin Herres
«nåd. Ja! mången har ånnu knapt kömmit
at lifligen hos fig rona, burn oumgängeligen
nodig honom en nådig fynda forlätelfe vara vil
Jiuru ar det då mojeligit, at hän kunnat foJka den i fin råtta ordning, an mindre at hän
kånt tilfridsftållning, uti en omvand och forandrad ijala forfattning, och alraminft fatrat et
chrifteligt finne emot fin nafta ? Når hor man
vai, ar vire chriftne då de tanka fig til den
dyra Nattvarden, gå til hvarannan med blodande hjertan, at bekånna och afbedja fina forbrytelfer och forfakra fina med-criftna framdeles om ftorre vånlkap fortroende och upliktighet; dar man likvä! fom oftaft hordt, at s
«m de ej kunnat på annat lått komma åt hvarannan få har likvål tungans fkarpa Ivård fordfvadt otaliga mord, på naftana heder och åra.
Men få vida detta ej mer aktas för någon
lynd, ehuni det åttonde budordct ar lika heligt med alle de öfrige j år ej eller at undra
om de fom tililtä fig en oinlkrankt frihet, ti!
detta budets faklofa ofvertrådande, halla for
;

,

,

,

;

,

Jikgiltigt, om brott deremot dera varda forlåtne eller ej: och hvarigenom hela deras hifkeJiga fynda-regifter,

utan

någon förlåtelfe

,

ftad-

nar dem til laft; ty den fom Jäger til Jm bro~
der tu ääre, hän år fkyldig til heljvetet eld.
Matth. 5 22. Huru mången lamvetslos mannilka, forfoljer fin nafta, och gor honom ali
uptånkelig fortret, både hemligen och uppen»
;

barligen, ifamrad med det) gudlofa illiftighet,
as
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lagens näpft, innoin det fken hvarunder
hän brukar fina fvam vapn, ej får tråffa honom; men ock tillika ofverhopar den andra
med oro och bekymmer, fråter fmåningom
hans lifskrafter, och dermed uträtcar, at hän
i fortid ftnpar i grafven: dock kånner denne baneman, vid den andras jordefärd, incet
får i fit famvete, ofver detta lon-mord. Hurn mlngen onfkar fin med månnifka ondt t
hjertat, och ropar Guds håmnd ofver honom,
af blotta mifstankar iom hän fattat, af tilfogad oforratt, och derigenom fåller fig ijel£

at

-

under Guds dom; fncler icke, kare broder 9
emot hvarannan på thet j(' icke varden fårdom~
de: Si domaren dr för dören. jac. 5: 9. Muru mången hor icke lin nafta ibaktalas, hans
båfta gårningar fortydas, och hans goda namit
,

,

forklenas af lått-och illfinnade månnifkor ;
men hvarken tar honom i forlvar, eller rojec
kiaffaren, at hän måtte blygas, och låta af at
förfmada: uran roar fig deraf, lågger fit til,
och hjelper at det kringfprida
och röjec
dermed, at hän dr af denf äären djefvulen hvars
begdr hän vil efterfolja. Joh. 8: 44. Alt fådanc
lågger tydeligen ådaga, huru det år hos vår#
tiders chriftna et dagsligt yrke at på allahanda,
fatt forplampa fina
men at de
hvarken tankt eller tanka, gifva dem deras
tilftåndiga ratt, eller forlona fig med dem,
JaJ mången, lom på något fatt rakat blifva
ftött af en annan låter ej eller forfona
utan förer ondfkan med fig i grafven. Gud
för'S 3
,

:

}

,
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forbarrae hg öfver en fadan chriftendom, fl
vift, fom deraf ej mer hos de flafte, rått få
undåntagne, år i behäll, an blotta namnetja! det lom mera är icke en gang rärr nacurligt vett, ellcr kånfla af biliighet fins hos
ftörfta delen iå kallade chriftne dår dock Frallaren låmnat ofs, en med fjelfva fornufter,
och manfkligheten medfådda känflor ofverensnu viljcn männi
ftämmande regel: alt thet
Jkqrna /kola göra eder, thet görer .j' ock them.
Match. 7: 12. Ah hvad vart fanivete erindrar
ofs, håremot vara gjordt; bör altti forft bilåggas med vår naita, innan vi kunne rått
h'e dj a, och jemvai hoppas vara fynders forlåtelle: ty vårt lijerta kan ej forr vara rätc
föiödmjukadt och omvåndt, Pf. 51: 19. ej
eller vii Gud lita fig behaga vart bedröfvade
och forkrofade hjertas offer, innan derta fkedt
ar. Match, 5: 23. 24. Herren gifve ofs nåd,
at lågga på hjertat, och garna efterfolja, vår
himmelfke paders exempel; ar, fåfom hän dageligen vifar iig barmhlrtig emot ols vi jemväl mltte låta beveka ofs deraf, at vara barmhårtige emot väre medmånnifkor; och uti brotlerlig karlek., fåfom inbårdes lemmar, vara
adelmodige och medlidfamt finnade emot hvarannan! Hans brinnande kårleks eld, upvärme
vara kalla hjertan, at vi uti dels kraft, måtte
kunna befegra alt der fom foker fkilja ofs
ifrån hän karlek och på det hogffa altid vinJågga ofs om, at genom Chriftum, fåfom
hans råtte barn, vara honom behagljgej
,

,

;

-

,

,

,
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§.

Cl *'! tnit vittne

Himmeten och then mig
känner är i hogdene. Det år tilfridsftällan«le, det år fågnefamt at kunna åberopa fig jordiflca vittnen om fin oflculd, månnifkors omdomen om fit oftraffbara upförande 3 men hvad
kan ofvertråffa den falighet at kunna taga den
Aldrahogfte til vittne öfver fin ijål, at upmana
Himmelen at betyga befkaffenheten af fina garningar ? Si ! mit vittne dr i Himmeten, och then
mig hdnner är i högdene. Job. 16: 19.
§. 2.
Job var, fom af den Biblifka Hi,
ftorien nogfamt Sr bekant, i det mäft betryckta
dr i

,

tilftånd. Ej allenaft ofvergifven, utan ock forfmådad af fina vånqer ja fina narmafte anhorige: flagen med ond lår ifrån fotabjellet alt
up til hjeffan, men der uflafte af alt 5 efter
fit tycke, berofvad den Alsmågtiges befkårmande hand, hugfvalande nårvareHe. Et tilftånd, V. A. lom bragte honom til den ytterlighet at til och med onfka fig ofodd, förbanna fin fodelle-dag. Ju ftörre fara fig yp»
par, defto ftadigare mod behofves; ju håftigare fjukdom, defto kraftigare låkemedei. Om
någonfin, hade Job nu af noden icke ftyrka
allena at uthårda icke tolamod allena at med
et fornogdt finne lida den Alsmågtiges hand,
iooi yar dag och natt fvår på honom. ä utan
,

,

,
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m
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faft.rner en vlllgrundad. ofVertygelfe, et kraftigt medvetande, en hjertelig forfakran at det
icke år fåfångt at man oftraffdiga lefver och
at dem fom hafva Gud kar, tjenar ai ting til
det bäfta ! Utur denna kalla himtade Job alt
fit raod ; utur deffa grunder fattade han likafom tilfammans alla fin ijäls-krafter, uprefte fig
ur ftoftet, glomde alt fit lidande, alla fina
ovlnner och de honom tilfogade oforrätter,
våndande fig til Himmelens Herre, betygade
infor honom fin ©fkuld i hänfeende til månnifkor, och fokte af Hans nådiga bifall lugn i
fin fjåf och frid i fit famvete. Si mit vittut
år i Himmeten och
högdene.
aga
jordifka fordelar och be§.3. At
qvåmligheter, ir ofta nyttigt, altid för Männifkan retande; men et godt mod, en invartes fornojfamhet, är et dageligt gåftabud. At
veta fig vara i nåd hos Konungar och de
mågtige på jorden Ir ock ofta nojfamt, altid
}

fmickrande men at hafva et obefmittadt famvete infor både Gud och månnifkor, ofvergår
alt annat kan ej med någon vålluft jemforas.
Det år derom fom närvarande Ottefångs-Text
handlar, hvartil &c.
•

,

Texten Ap. G. 24: 16.
jfag lågger mig vinn om, at

va et obejmittadt famvet,
och infår Männijkof altid.

hafinfår Gud
For e-
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Forejiällning.
En ChrJlens

omma omforg., at under Himmelens medvitinande altid hajua et obefmittadt
famvet inför Gud och mdnnijkor.
§•

lngen lårer

4-

vara okunnig ora hvad famvet
man dermed menar.
Hvilken

år, elier hvad

af ofs har icke nlgon gång under fin lefnad
hugfvalande tilfredsftålklfe ofver et
alfvarligt upfåt, et vårkeligen ifrigt beihodande at efter Guds lags råttefnöre ftålla fin
]efnad uti alt fit upforande handia efcer Guds
vilja? Ho år fom icke vid något tilfålle, under eller efter en god gårning fmakat af fit
inre medvirtnande et noje, en vålluft, fom med
annan förnöjelfe ej kan jemforas? Kunne vi
af et uprigtigt hjerta iaga til vår Gud ; Tin
muns Lag år mig täclare an mång flycls Gidd
ochjiifver och af en innerlig hjertats ofvertygeife
bekånna: Tin vilje min Gud, går iag gåma
o ! huru falige are vi icke då: hvad ljuflig ro
kanne vi icke då uti vårt bråft, ty då, juft d •>., vittnar 'then famme, vår Guds, Ande med vår anda
at vi åre Guds Barn. Rom. 8: 16. Meri på
andra fidan hvad bemlig oluft, hvad innetlig
forcbråeife och hvilken forfårande fruktan kanne vi icke, enår vi mårke at vi lemnat de af
hjertat utgångne onda tankar frirt lopp, hvarigenom vi blifvit forde på en våg fom icke god
Sr 3 frukse vi icke äfven då3 at den aflade beront en

,

,

:

-

-

gä-
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gårelfen och fullbordade (ynden omfider fkalt
foda doden? Såg mig, du fråcke, fom med
full ofverlaggning, lyndar på nåd och onåd,
med berådt mod öfverträder Guds dig gifna

heliga Lag, hvilken du med eller triot din vilja har infkrifven i dir hjerta: fSg mig, ora
du icke någon gång, midt under fyndaloppet
och likafom å bar gårning, haft en hemlig
forebråelie, fom gjordt dig oluftig, itminftone
minflcat dec formenta nojet uti en begången
oloflig gärning? Det kan ej annars vara; och
jult uti denna hos Månnilkan nedlagde förmo=
genhet uti detta niedvetatide, fom vi kalle famvet, framlyfer den flore Skaparens vishet, p&
et belynnerligt latt; en formögenhet, hvarigenom Månniikan år fatt i ftånd at fjelf domma
fig at fjelf om firia garningar afgifva det rig-»
tigafte och tilforlåteligafte omdomej ty hvilken
Mdnnifka vet hvad i Mdnnijhone år, utan Mdn~
nijkones ande fom dr i henne? i Cor. 2: 11,
Guds egenfkaper förhårligas icke litet derigenom, at hans fqrnuftiga Creatur år gifvit veta,
hvad godt dr och hvad Herren af dem djkar3
fanit at de fjelfve kunna firma huru de fuilgjordr fin ficyldighet och iagttagit hans vilja,
nti? famvetet urlakar, eller tvårt om anklagar
dem for det icke velat kanna Gud eller lyda
vår Herras jfefu Ch/ifli Evangelium.
§. 5. En rdti Chriflen Idgger fig vinning
,

,

\ofva et obrfldekadt famvet infor Gud.
Han foreftåller fig honom illom en altid och
aileftådes nårvarande
låfom den dår gifom at

vee
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ver akt pl alla hans foretaganden, och fåfom

den, hvilken

gång llcal fordra råkenfkap

en

for defs lefnad, I folje deraf foker hän at i
alla fina både tankarj ord och gårningar räckas
lionom och kehällä et godt famver, Den ogudagtige hlller i fina tankar Gud for intet; hvaremot denne fkattar Gud for fit hogfta goda
fit alt. Herre ndr jag ti g hajver
och jord
intet. Hän bar altid för fina ogon både Guds
godhet dch Jlrånghet hvilka bågge bjuda ho*
nom at halla fig obefmittad af verlden. Rom.
Med fin tunga beprifar hän Guds
ix: 22.
Majeftåt, uphojer hans Råttfårdighet, berommer hans Godhet, beundrar hans Allmagt. Ho
år en f Man Gud fom tu djl fåger hän; f ali o t
derföre det Folk hvilkets Gud tn Herre åjl.
Uci fina gdrningar vmlågger hän fig at altid
hafva et obefmittadt fatnvet dermedelft at hän
profvar dem efter Guds ords råttefnore och
foker få mycket i hans formåga ftår, at in,

—■

,

,

,

,

,

rätta fin lefnad efter Guds heliga Lags förefkrift. Hän ofvertråder icke uplåteligeji de
Bud, fom hän har fhrefne i fit hjerta. Hän
forfumrnar inter tilfålle fom kan gifvas til den
fiore Skaparens forhärligande.
Flitigt ranfakar kan Skrifterna, for at rltt lära kanna Gud
©ch Sonen Jefum Chriffum famt den förlofsning fom genom honom fkedd ar.
Hän vil
ej veta af annat an Jefum Chriftum och honom korsfaftan och at vara funnen i honom,,
ofvertygad at hans blod kan rem defs famvet
*f de däda gdrningar. Ebr. 9; 14, Det år
,

ack
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ock derforc lom hän dageligen kåfripär eftaftt
lana andeliga ficnder, iklldd råttfårdighetens
vaon. Hvarken djefvulens iift, verldens lock
ell er kotcers reielfer kunnä fkiija honom ifrån
Chrilii karlelc ry den tvingar honom at forfin Ijäl och kropp uran ftraff.
vira fin ande,
Hän (oker derfore, under fin fria tilgång til
nadaftolen icke allenali troft och huglvalelfe,
uran åfven ny kraft och ftyrkä at dampa det
inneboende onda, at korsfäfia fit kott lanat
ined luftar och begåreller, och at aflågga den
gamla fanit iklåda den nya månnilkan
den
Gud
år
i
Ikapad
lanlkyldig
helighet
efter
och
rättfärdighcr. Genom nya fodellens md blir
hän då i fiånd, at växa til i aiJhjcle i honom
jom hufuudet år Chriflus Eph. j; 10. 2: 21.
4: 15. lanat at vidare fortfara på helgelfens
väg, fullborda loppet behålla trona och b!ifva trofafi: in i fjelfva doden.
Korteligen,
år
laans enda berbmmelfe
hans Jamvets vittnesbörd, at hän nti enfaldighet och Guds renhet
icke uti köttslig vishet, litan i Guds nåd, h?fver vandrat på mrldene. 2 Cor, 1; 12.
§. 6. En Chriften vinldgger Jig ock om
bibehållande af et godt famvet i anfeende til
Mdnnjkor. Nåft fin plikt emot Gud, hogkomsner hän den emot fina m.edmånnilkor hvilka med honom hafva lika arfsrått til Guds
Rike. Hän behåller et godt lanavet, då hän
,

,

,

,

,

?

icke forfummar någodt fona kan rjena til Nl-

fians både andeliga och lehämliga vai. Uti fin
unagångelfe år hän ingen til forargelle 5 uran
vt*

vifar Jagtmodighet
ven uti fin

C

o

)
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och visdom

beffraffning

;

Jac.

Tim.

2
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3: 13. af2: 24, 25.

Tit. 3; 1,2. Hän loker at på rätca vagen
återfora den villtarande, Jac. 5; 19 20. ac
upeatta den felande, Gal. 6r 1. at ftyrka den
fvaga Job. 16: 5. Luc. 22: 32. Rom. 14:
21. at tröfta den blodiga Mal. 3: 16, 1 Thefs.
}

,

,

framför alt har hän böner
och jorböner for alla Månnijkor for Konungar
och for ali Ofverhet.
Uti
1 Tim. 2: 1, 2.
livad det tmeliga rorer, gor hän fin medchriftens fak ti! fin egenj Math. 5: 43. Luc. 10:
30. Gal. 5: 14. korteligen, hän dr den hiindas öga den haltas fot; o, f. v. Job. 29: 15.
ja, hän hogkommer i alt fit upforande, ar
hnfvudjumman af hiidet, är härleken af et rent
■hjerta och af et godtfamvet och af en afkrymtad tr o. 1 Tim. 1: 5.
§. 7. På detta fatx lågger nu en Chriften lig vinn om at hafva et obefmittadt iamvet infot Gud och infot Månniikor och det
altid intil fin lefnads afron da hän fårnamligaft roner frukten af fit goda famvets vittnesbord. Det ikulle fynas fom vi af vår Text
icke hade anledning at for denna gång omrora den ftora nytta, det våtkeliga företråde s
lom den c.hriftne har af fit forvarade goda
famvet och defs vittnesbord, framfor alla andra vittsord, fom kunde honom meddelas,
Men då vi tage laken i fit fammanhang, finne vi både omnig och otvungeh anledning dertil. Verien, hvaraf vår Octalangs-Text år ta*
gen,
4: 18- 5: 14- och

:

,

,

,

,

,

,
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borjas på detta fatt: Ja, for famma fåkr
Jhdl nemligen, fom Apofi. nyfs lorut fagt i
fin forklaring infor Rådet, for det hopp jag
hafver iil Gud at the diidas upjlåndelje fhal fke,
hiide the råttfärdigas och ordttfdrdigas, lägger
altid. O! en vigtig orjag mig vinn om
lak et gållandc fical 5 at forvara et obeflåckadfi
famvet. Sålom fkuggen kroppens få folja ock
vara gårningar ofs cfter.
Den ogndaktige år
et
thet
icke Jlillavara kan ;
fåCom /iormande haf,
hans onda famvet forefer fig altid det varfta
hans oroliga hjerta famlar icke allenaft tilhopa
alla hans bedrifrer och afmålar dcm med fina
ratta fårgor och föreftående fortjenta Iqn af
en råttfardig Domare utan det föreftåiler honoin ock, fåfom nti en fynepunct, alla hans
fiender, lom rufia fig tii ftrids emot honom,
och afvakta i lynnerhet fotelången, dar hän
blir et grufveligt ml! for hins ondas glodande
fkott, hvilka då fom haftigaft rigtas på hans
hjerta, och förderfvar hans derålt ej blftring
genom en fynnerlig Guds barmhartighet meliankomnier håde fjdl och kropp i helfvetet. Math,
10: 28- Hvaremot et ftilla, et roligt famvet, et
famvete hvilande pl Jefu fortjenfi och verklamt uh Hans heliga viljas åtiydnad, forfom de fvåtafte
litter fin ågare uti et
anfali-, de hårdafte ftormar ej kutina ftora. Under fin jordifka vandring flcordar hän deraf
de forafie frukter. Guds frid, !orn ofvergår
alt forftånd, år hans lort; den forfåkrar honom på det eftertryckeligafie dm Guds god*

gen

,

,

,

:

;

,

,
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het, nåd och kårlek, hvarmedelfl: hän redan i
nådariden imakar och ier kuru. ljuflig Herren
är. Pfalm. 34; 9. Frid och Itigh bar hän ock
i anfeende tii lina medmånniikjor hvilka haa
uldrig- upflteligen forolampat 3 hvarfore de ock
hibehålla hans goda, hans kårleksfulla upforande uti et vordiamt minne, få at det
afven eftcr hans död blir hos efterverlden,
i välfignelie. Uti dodsftunden, då famyeret i
lynnerhet fkal utofva fit valde, lentnar det honom i flillhet och ro, ty det gnager honom
icle för alla hanr lijsdagar. Job. 27: 6. Siion*
den där redeliga for fig vandrat, flr hän komina til frid: Ef. 57; 2. råttfårdigad genom
rron pl Chriftum, glr hän ijelfva doden frimodigt til mores 3 Herre iager hän, mi låter tu tin tfenarefara i frid< Luc. 2; 29. Nlr
iedermera doden' rillycker hans lekamliga, opnas honom trones ogon 3 iå at hän fer himmelen oppen, med alt det godn, fom honom beredt Ir i de lefvandes lande. Det Ir clå, efter Apoflelens yctrade hopp, neml. i de Då~
das Up/iåndelfc j juft i derta för dem, fom
,

,

behållit tron och et godt famvet, hogftialiga
ögnablick, fom uppenbart varda fkal, hvad
åt/kilmd år emellan then rdttfdrdige och thm
ordttfdrdige emellan et obefmittadt och et
et godt och et beflackadt iamvete. ’
,

Tiliä mp n in g.
§. 8- Dyrbara Chriftendom ! ojernforliga
Keligion, fom lemnar dina dyrkare det hopHom, F, Voi, VllL St. 3.

T
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et hsligc lefverne {kai lorit varda, och
forklarar
fom
dem den Ira och hårlighet
oftraffeliga
ijälar få Ikola. Vish. 2 '22»
fom
{kai
ord
jag bruka at våcka eder, J
Hvilka
råda
fofvande ,at
eder J vårdsloie, at uplyia
blinde,
eder ]
at undervila eder j fakunnige,
at ofvertyga eder J tviflande, at rädda eder
J förimädare, fom forakten det ] icke velen
låra kanna, lom frukten for et tilkommande
ode, utan at veta hvarfore, utan at vilja
derom underråttas j korteligen eder, fom icke
hafven Gud i kandia, forakten alt hvad heligt
år, trampen Nya Telfamentfens blod under
edra fötrer? O! at J vife voren, at J velen
befinna hvad eder framdeles öfvergå fkal, få
{kulien J vilferliga i denna eder dag, den Alsmågtige Guden vet om flere hora eder til,
det betlnka. O! radfrågen edra famveten
om hVars vålde och berommehe vi nu taiat.
Hvad vitna defff emot eder? Saker, Du Råttfärdige, Du Allvetmde Gud, händeller och
gårningar, for hvilka månfkligheten {letille ryfa för hvilka J kanlke äfven fjeifve, lå djefvuKkt finnade J ock åren,-fkullen nedflå ogonen och blygas, om de lades i oppen dag.
Menen J då at deffa bedrifter Ikola» dö med
eder, til evig tid begrafvas inom edra egna
famveten? O! Nej; det vore eder redan en
vålgårning; nej, äfven deruti {kai en känbar
del ,af eder eviga olyeka, edert valfortjenta
flraff beftä, at Herren den rättfärdige Domaren fkal fratnhafva alla edra gårningar, lå
för-

petat

:

,

,
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forfigtigt J ock vid deras begående velat derri
dolja. Ha.fven J uti tiden, under eder lefnad, kunnat (a qväfva- lamverets röh och få»
loin ften hårda edra anfigten for ali blygd
la veter
til eder forlkråckelfe at ock den
rid Ikal komina, dl Herren, alla hjertans ranfakare . Ikal vlnda fit anfigte emot eder til
olycko. Jer. 44: 11. Dit harlka finne du uppenbare foraktare, och den afvoga fkold du
bar emot Himmeten år icke elier den Allve,

tande obekant; hän kinner at tu äft härd och
tit halsbajl dr en jernfe.nct. och iit anne koppar
ja, at du lefver fom hade du gjordt et förbrmd med däden och för vet at dig med helfvetet ;
El'. 28.’ i 8« 48-' 4. näen vet, at dig år fafangt Ipjerna emot udden- vet> at lamme siivet aa d e Herre ock år en råttflrdig Gud
en
ftark Håmnare, loin har hvåjl Jit fvdrd och
Jpdnt fin båga och mdttar iil\ och hafver lagt
ther dödeliga fkätt uppå; Pfahn. 7
13, 14.
Och olycklig du, ja cufende relor oiycklig, om
och nlr de diabba- dig; ty det dr grdfeligit
f alli i lejvandes Giids hdnder. Ebr. 10 : 31.
Vet ock o! at della ord kunde kroffa die
hjerta ! yet at, efter duvandrat fåfom uppeiibar fienåe til Chrffti kors
blir cck din dnde fortapptlfe. Ph il.. 3: 19.
Lycklige Chrilten! fom deremot ager inom dig fjelf den ro loin lällngt Idkes från
det yttre, forgåfves ärhålles. uroin Gud och vår
dyra Chriftendom: da kinner redan vårdet af
öenna fornojelle,for vål, at behofva vipmuntras
T 3
at
,

,

,

,

,

X O )
at ytterligare bevara dit hjerta 5 din olkuld 3
dit obeflåckade lamvet. Hvad dia ognaften
Sr i affeende på din kropp, Sr ock die lamvet 5 om icke Innu ömmare, i dit andeliga llf.
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O! bevara
lom ofverftiger' ali jordilk hårlighet och glans.

Din lon flcal, mr dagarna hafva anda blifva
ftor i himmelen. Du flcal blifva dyr aktad
bland Guds helige: du Ikal ock i alla evighet
få årfara, få åtnjuta en falighet fom intet oga
fett, intet öra hnrt och i ingen menni/kjos hjerta np/tigen år, dem beredd Jom fjfefum Chrifium
råttfnneligen kår hafva. i Cor. 2 9* Eph.
,

,

:

6; 24-

O! Svea Folk.

Fordom klagade Gud
oliver lit Ilrael: jf ären et hårdnackadt folk j
thet fyndiga folket thet jolket affor mifshandel, then arga f iden the Jkadeliga barnen fom
öfvergifva Herran. 2 Mol, B. 33; g- El. 1: 4.
Matte icke d erin a klagan aga rum i Svea
Land, ibland vårt folk, midt i Chrillenhetenl
ty vårr! många anledningar aro dock dertik
Gifve Gud-, at åtminftone de for lamma Ilraels
mlnighet tillagde hotelfer och håmdedomar icke
inåtte på vårt fattiga Land och Rike intraffa;
Hvad Jkai jag dock gåra af dig Ephraim: Hara
(kai jag dock plåga dig fffrael? Skal jag icke
med _ rotta gära dig fåfom Adarna och tilpynta dig
fajom Zeboim? Of. 11: 8- Mcn lofvad väre
Herren Ilraels Gud alles vår Gud ! hons hjertå hajver et annat Jinne och hans barmhårtighet
dr få brinmnde, Vinlågger eder allejoaft at gå-

,

,

,

o

,

ra
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fådana fnigt

bårtring tilhörer 3 lågger
hafva och bibehälla et obefmittadt famvec in för Gud och iufor mannifkjor alrid. Ilraels {vara afvikelfer och fynder
aro til åfventyrs lika bekante, lika gångbara
hos eder dcras mångfaldiga itraff aro ock
verldskunnige, Eder år nti och ofta tilforene
fagt hvad godt är och hvad Herren af eder
äfktir Om ff icke båttnn eder Jkolen f alle
Jammalunda Jörgäs. Mich. 6: .Luc, 13; 5»
ra

eder vinn om,

(om

at

;

}

;

,

■ Högmhffan.
WP■

V

i.

ffig vore häldre dåä'; an ai någor fkulh
min berömmelfe om iniet g.åra; Sr Apoftelen.
Pauli iitlårelfe i förra Brefvet til de Carinthier.
9 Cap. 15 vers. Sa Jange vi are månnifkjorj

måfle vi N ock vidkänrias månfkliga fvagheter»

At beromma fig fjelf, ar en vårkclig fvaghet;

fig af ärhlllen hogher och åra
fina rikedomar och ågodeiår j en
fkryter af'fina infigter, fin lardom och könft:
en 3nnan af fin ftyrka, fk-onhet och andra naen
en annan af

;

T 3

turs-

Da
Ottefångs-ocb Hög'mäflö-Tex£en i fynnerhet handlaf om famvetets belkaffenbet och
vai de, fanit fotdelar af et rent och obeflac*
kadt, bar mun anfetc öfverflödigt at lemna iitförda Predikningar ofver dein begge, utsn hånvifai'
med della korea Dispolitioner til forcgäende Ottefångs-Predikan, med i akt tagande af de flere
anledningar fom i Hogmålfo-Texten forekomma,
. och hyilka hvar och en fjelf låtteligen finner,

*-)

bjde

572

Co)

Ä

50=

tursgåfvor; men hvad är det altiammans ? eri
rok och damb iir der; hvad hafve vi vå! ock,
det vi icke undfått hafve, och hvi keromme
vi ofs då? Tag du 3 iom .ia , glrna yil beromma dig 5 hvad dig tilhorer och gack.
Si
fåger den Alsmågtige, jag vil gå lii rätta
mad tig fom jäger jag är rik ochhafver nog
och behofver intet ; och v,cjl icke at tu njl eländig och jdmmerlig fattig och blind och nakut.
Jer. 2: 35. Upp.. B. 3: 17. Hor Herren Zebaoths råft: Then fom Jig berimma vil hän
,

:

,

,

,

heramme f g theraf at kannet ochkåhner mig,
at jag är Herren Jörn gor hafmhårtighet rrh£
och rdttfårdighet på joräene. Jer. 9: -23, 24,
Men ehura fomaffelig denna kunfkap an år
och månnifkan (a vårdig
hafve vi iikyål deruri
liren del., at bei dmmelfe åndå cj äger mm
ty det §r altiammans af Gudi, Tom verkar i
qfs håde vilja och gärning efter fit goda behag.
,

}

,

;

Phil,

13. Det bor emedlertid vara en Chriom hjertat 5 at jemte fit goda iamvets vitnesbord, veta fig åfven hos andra äga
denna yarkeliga och hogrtlaliga bcrommelle,
hvilken ock i ec godt namn och rykte flräcker fig efter hans död 3 och det ai egenrdiga
jneningen ai Apoftelens ord, då hän bnflcar,
at ic£e någor Jkntle gota hans berömmdje om
Apofiden älfkade ingen annan berömmehe In i och af Gudi o h de himmelfka ting,
famt deraf at hän med fbt gjordt fit ombetrodda kali, umåttadt fit embete redeliga med
2:

fien hogft

,

ftfilt alfvar upbyggt Chrifti kyrka och for-

lam^

o

)
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famling, med goda exempe! forelyft fina andeliga barn, fanit med andans nic for fina åhorare predikac Jefum- Chriftutn och honom
korsfadan. Decca altlammans idin utgjorde
hela hms onfkan, diktan och trakran, tyckcs
hän innefatta i Brefvet ui de Galarer når hän
få ytcrar fig: Bort det at jag af tiågon ting
[kiille he.rörrma mig, utan af ffeju Chrijii kors.
Cap. 6: 14. Med ale detta inftamma ock
lamma Aptmds ord i 2 Cor. x
12 3 hvilka
ti! Hogmäffo Text pl denna Andra allmånna
Bone-Bot- och Blttrings Dagen aro forordnade.
Text. 2 Cor. x: 12
,

:

-

•

Vår t

berommelfe

vårt famveis

år thetta, nemHga
vitnesbord, at vi uti

enfaldigbet och Guds renhet, icke
uti köttslig visheti utan i Guds näd,
hctfve vandrat på v'erldene.
För eft.alini n g.

Chriftens Janna berommelfe uti et
obeflåckadt famvetes vitnesbord ofver

En

des vandring i denna verlden.
1) Des vandring i verldene 3 $. §. $ 6.
uti enfaidigher, Guds renhet ocld nåd. 2)
Samvetets vitnesbord deröfver. §. f. 3,4, 3) Berommelfen deraf, under lå vål jordifka vanX 4
drin»

=es
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D

dringen, {ora i och efter doden lamt i evig§. 7.
Tillåmpning. §. 8-

heten,

2.

Jag

ar

Difp.

Gud Alsmagtig* vandra for mig

och var fullkomiig. 1 Moi'. 17: r.
En Chriftens fiillkomliga vandel
fåjbm des förndm/lä berömmelje.

infor Giidi

,

3. Difp.
En vis beromme fig icke af fine vishet;
utan then fom fig bcromraa vil 3 hän berdmrae fig therafj at hän
på jordene, Jer.^
23. 24.

Mdnnijkjors enda och fönidmfla beremmeife
beftlende a\ i en {ann Guds kännedom, ioni
•

fig i en helig vandel. §. f. 5, 6. h)
mi det goda vitnesbord, lom et obeflåckadt
famvete meddelar 3 m. ra. §.
Uius
3, 4.
§• 8yttrar

4 Difp
O! huru fbr år rhen fom Sr vis ; men
then iora Gud fruktar, ofver honom år ingcn.
.

Syc 25:

14,

15.

Gudsfruktans Jiora foretråde framför verld-

Jlig visket*

Af

O5

C°)

s<2g

2 75

'

s

Aflo7lfan g en.

Text. 1 Tim. 1: 5.
Hufvudfumman af hiidet, Sr kårleken
et rent

hjerta, och

te, och

af

en,

af

ofkrymtad
•§.

godt

et

tro.

,

åf

famve-

i.

Fåråeredelfe.
KJch.jag Jkal gora domen iii
fdttfdrdigheten til

et

rdttefnöre, och

vigt är en mårkelig Guds
hotelie ofver ~de belpotrare, iom en rid voro
råd*ande öfVer Jiraels folk. Den flnnes anteknad iE f. 2S: l?- I det röregående lämnar
Gud et hårligt lofte ora Meffias Ji mg Idgger
i Zion en gfundjlen, en profvoflen
en loftcng
håriiflen, then vdlgrundad är-. Then ther tror,
Imu Jkal hhs jor/krdchas. Men fom Gud ti fin
högä a.Hvetenhet fåg förut at juda folkct och
i fynnerhet deis forellåndure och ftyrcsman
flculle fofkaffa Msfii-is 5 'och iåidnda i den
ninlr fträffbara. bjindhet icke betåncka- hvad derasfrid Uihorde, Jå fordrade arven Guds Rattfardighet at denna hotelfe blef dem forkunnad
fflg Jkal gora domsh elfer nårmarel Jag ikal
göra rrttn P) til et rattefnore m. m. Gud {åger m;d deiie örden Judarne redan fornt ' huru noga och {trängeligen han en gång vilie
hemfoka deras iynder. Vid andra nifållen., da
JuT_s
;
*,)IÖSWD. Lutheii veiiion .har, at veri: dat
en

,

:

,

-

,

;

-

.

Eccht.

27 6

Judarnes ondlka hade

vallat Gads llraff-domplägade vai den gudommeliga harmhärtigheten och långmodigheten mildra en fortjent vrede. fag tänkte . fade Hcrren fordom i anfende nl de afgudadyrkare,
jag tankt? utgjuta min grymhef ofver them och
latn ali min vrede gå öfvcr them meri
jag
märs for.kunnande,

,

Idf det tilhaka för mit nami Jkull at det icke
jhitle öhelgadt varda för Hedningarne ibland
hvilka de voro. Ezech. 20. Men ledan Judafölket olut måttet af lina milsgårningar formedelft Meliiae forkaftande 3 då Ikulle ingen
forlkoning, inter mildrande af Guds vredes
nit mcra hafva rum, uran få hog-t lom deras
fynder ftigir, lå hogt Ikulle ock llraffet liiga,
%xg j.lal göra domen t'il &c.
?

§.

2

Vi förundre ofs törhanda ofver detra Guds,
(anning
ftrånga, domflut, Men vår foruni
rorde
dran
uphora, når vi befinne, det Guds
aro
bud
af dcn aldrahogfta vigr, Huru kari
då, ftraffet vara lått och ringa, fom igenom
fådana bnds öfvertrådande forfkyllat varder?
Der vh e långr borta ifrån ofs at bedömma
Guds buds varde, efter ftörfta delen af de
månnifltors förhallande, fom af foriynen äro
huti at vara androrri et lyfande efterdöme.
Nej vi h.ifve et faft prophetifkt ord. Det underrättar.ofs nog om vigten at hvart enda Guds
bud. Och utorn defs vete vi at Herren haf.
ver fatt en dag, på hvilken kan vii döma
jor-

5Ö5

(

O

)
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jordens krets med rårtfårdighet, genom en
hvilken hän fjelf forordnat hafver. Da
Ikal-hdå veridcn fä le, hvad llor vigt det år
uti hvart endå ord af Herråns bud. Om vi
onfke at på de n dagen genom Chrifhim flnnas
oftraffdige och icke blifva domde efter den
domen-lom Herren då (kai gora til et råttefnöre, och icke behandlas efrer den llrånga
råctfårdighct lom Herren da (kai gora til en
vigt, (a lårom o(s i dag befinna hvad vår frid
tilhorer lanat til vår fjåls fanria upbyggelle
betrakta:
man

,

§•

13-

Föreftällnitig,
Den ftora vigt fojn är uti budet ora
karleken tij naftan, Vi mårke
i) Innehållet) a
f
)
2) Vljjten

Mta blld

,

'

.

O kdreks ecl uptård våft fiini &c. N:o 182
' Sv. Pib,

V.

"»

A f h a n dl in g*
i. Del.
Iwdållct. af detta budet lyder få Du Jkat dl/m
:

din nafta fom dig fjetf. Vi iare hir intec vidloftigr behotva underlöka, ho fom år vår nafta ? Vi vete af Chriftendommens förfta grunder at hvar och e« månni&a år den andras
c
na-

gSg
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®

gSg

Hvar ooh en fom behöfver nut medlidande, mit råd
min hjelp, har, Ofom min
medbroder, råtrighet at derå gora ånlpråk.
Hlr bor då for ingen del blifva frågan om den
behofvande år min flagtinge, min medborgare,
min granne min Tros förvant. Det år nog
at hart år ralnnifka och i behof af min hjelp.
Det år nog at hän har med mig, en Gud,

nafta.

,

-

,

En männifka
Irerlöfare, en beftlmmelfe.
ir den andras näfte. Stora Tanke ! Gud har
gjordc ols alla til lemmar ien kropp.
Gud
år allas vår Fader. Vi åre alla Syfkon. Hvar
och en bor draga den andras borda. Den rike bor finni fin nafta un den fattjge
den
forftåndige nti den .pforftåndige den frilke tul
den fjuke, den hoge uti den låge med. et ord
den lyckelige nti den ofyckiige.
en

,

,

,

'

'

$•

'

5- .

e
Af det anforda
år dåo tydeligt, at budet
om kårleken år et allrnånt bnd.
Det upfylles
laiedes ingalunda dermed at man blott ålflcaf
fine nårmafte fine vanner och vålgorare.
gora det icke åfven Publicaner
Chriftne!
åfven Hedningarnc
äfven grofve fyndare
fom af den lanne Guden icke veta ? Ej eller
få \i aldeles utefluta laftbafa och onda männiftcor ifrån denna vår kärlek. Vi fa ej ålfka
fjelfva laften, meh vi böre hafva mediidande
med de måft olycklige, Vi bore ålfka dem,
icke emedan de aro kftbare
utan emedan de aro månnjfkor.
Fdrfiktigbet fordras
vai vid en iådan kårkk, for at icke med vålgär,

,

,

,

■y2>c

C

®
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gårningar ftyrka onda månnifkor uti derns
Man formaningar ocli fprbon&r aro
ondfka.
ju ock karleksverk? Skole vi ålfka vär nåda ia
fkole vi ock ålfka våre ovarmer. Ty åfven de
aro vår nåflek Och Chridi befallning Mach. 5.
bor fa mycket mera kynnä formå ois tii denna pilkej iom Frålfaren ijelf iernnat ois det
måft lyfande efterdome. Luc. 23 34. Men
Jät ofs ‘ något nårmare betrakta- innehället af
:

detta bud.
§■ 6.
En ratt mannifko-kårlek år en” {idän dygd
da man icke allenaft upriktigt åflundär och
med noje fer finå medmånnifkors (anna båfta
uran ock i fjelfva. verker, enligc Chrifti befaik
ning och efterdome redeligen loker, at efter
den formåga Gud ofs meddelt hafver dertil
bidraga. Hvad vlrdigare ftåmpei på' et raannifko-hjerra! Ddr denna kdrlek geiiom Guds
anda Jådt upUfva hjertat ddr föker man icke
förgdngeligt pr is til at förtorna och Kata Jm
broder. Man torde hafva ganfka iiren mannifkokänrfedom dereft man kunde vara okuamg
derom at nåftans fortornande fortalande och
domande år et allmånt ondt 3 hvarifrån våre
,

?

,

~

,

,

flefte lallfkaper faijan aro frie. Så fnart ivanne komroa tiifammansfa gåller det gemenligen den tredje. Det år vid tiede domdolar
lom alt der blir forkadadt, hvilket icke anftår
ofs fjelfve. Ser man hos fin nåfta ofullkomligheter, bar hän fåfom mannifka fine fel och
briiier, få vifar pian en ferdeles fkarpfynthec
d§r-
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deruti,

at man uptåcker bjeikar der fom aro
grand, ftenar der lom aro fandkorn.
Man
tyckes naftan undra derpå liitä lom pä något
lälifamt,; at en rnänniika kan tela.- Men månnifkövånnen trader in i detta fåiltkap. Hän
hor huru de falika tungor fkjuta fina hvafta
pilar åt en frånvarande medmånnilka, Hän
ler den domftol fom domer en ohordan. Hän
ryfer vid en lådan kärlekslos medfart och
tiinker vid fig fjeif: ftore Gud, du fom gifvi‘t ols m arin i(k o r etiahanda uprinnelfe och
fatt ofs hår på jorden at vi, latoni lemmar
i en kropp, fkole tjena och hugna hvarandra
med ord och giirning j fkulie du vai utnn
ftorfta mifshag kuona kanna defle mannilkors
hjertaii? Uplifvad af denna tanke tager vår
månnilkovån til at orda; hvad vi aro obillige,
då vi döme den lom imet får förlvara (ig
och låledes intec får njura månlkligherens måft
naturliga ratr til godo! Hän frågar dcm hvad
det ar för en lag, fom ger ols rårtighet at
pä en gång vara blde anklagare och domare ?
Hän frågar dem hvad de ijdrve fkulle tycka
om at blilva dumde efter en iädan lag? Hän
vihan dem huru luet naftan genom vårt kärlekslöfa dömande blir forbltrrad, om hän ock
verkeligen år ond och ikyldig näen tvårtom
huru mycltet den ofkyldige derigenom blir lidande
dels til fit goda namn och rykte,
hSlft mannifkor i alhnänhet aro mer benagne
at tro det onda an det goda fom berattas om
en annan, dels ock lidande til fit finileslugn.
,

,

,

,

-
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Ty lackarens ord aro hugg och de gå enom igehjertat. Ordlp. B. 18.

nom

§•

7-

fom år en rdtt männifkökdrlek, der
mcin ock til at med faktmoflig anda up-

Der

bjnder

den- fom rakat f alla i nåoon fynd.
igenom detta ådla bemodandet liknar männifkovånnen, det högfta monfter af kårlek
Gud fjelf, hvars faderiiga hjerta omade vid
de for(ta mannifkors fall
och kunde icke
jånge fe derri uti deras elände, uran gaf dem
ihaxt i detta löfret ora upråtrelie: Qvinnans fdd
•Jknl fåndertrampa . ormens hufvud. i Mof. 3.
En harflcande fynd år uran tvifvel det ftörfta
onda. Den gor icke allenaft, medelft fine narurliga folgder den forgångeliga delen eller
kroppen elåndig, utan den förderfvar i fynnerhet den ådlare delen, månniikans ljä!,
gor* henne til en trål under finliga hiftar 5 upvåcker ftormar i hjertat och beröfvar månnifkan den få våfenteliga delen af lifvets {ållet roligt och fredadt famvete.
het,
At
falla i en hirfkande fynd år derfore det lamma (ora at falla i ftorfta föideif
olyeka.
Men detta befinnar endaft den
hvars e»it
hjerta, genom Jelu Chrifti nåd omtkapadt,
flår af en varm månnifkokåilek. Det år i anrdtta
()ch

,

,

,

.

ledning af Chrifti egit efterdome fom man
hår far fe månnifkovånnen uti den måft"ofortrutna verkfamher.
Har han alfalle, lå går
han til fin olycklige medbroder.
Han beItrafFar honom efter Guds egen befallmng.
3 Mol.
.
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3 Mol. 19. Men hän gör elettä icke med
hågon otidig ifver elier minfta birterher. Ty
Jjan vet at derigenom kah den aldrabafia {ak
bii hortdvåmd 5 .och, de annars halfofammafte
förcfiåilningar, fruktlofe. Uran hän gör det
med upriktig omhet och faktrrmdighet. Hans
srffigt år ingen annan In näftans forbattring,
til vinnande hvaraf. hän afven innefluter honom i fina £6fö@hef hos Gud.
8Der fom år en' täit mdnnijko Mrlek der
drager män och inbordes hv ars annars borda.
Det ‘ gifves, mlnmfkor lom vHa fig ganfka
med li diani m e i- orden. ,Nlr man hör dem,
ikulle" maa fnarr tro, det de vore de blfta
mannifkor. Men de aro få ganfka olike då
det kommer an pi Ijelfva garningen. De vein ej gerna fjelfve gora % nlgot befvarfor
fr det med
at lindra naftans.
vnlnnifkovannen. Hän kinner denne hufvudregd i Chrifti ledollra; Min bar n, åljkoms icke
med orden elier med tungone utan med gärning
och fänning. 1 Job. 3. Och hän foljer afven
.denna regel. Oka frågar hän fig ijeit: hvarhned hor jig vai fortjent at mine vilkor och
omftandigherer aro bätrre In denne betryekte
nallans? Hvarfore gaf du nhg, Gud! formäga ar kutina bifpringa de nodftakej om icke
til den andan at jag fkulie bruka denna förmåga enligt din affigt, fa{om en god hushllkie ofver dine gäfvor? Om jag vore nti denne
§.

-

,
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tiaftas belagenhet, huru liter fkulle j\g då

va?

ra belåten blott med vackta ord, da
nade en hjelpfam åtgard til min verkeliga !indring? Så tanker vår månnifkovån. Men det
ar icke blotra tankar, utan det är rörelfe, lif

och 1 jäi i viljan, få at hän vid uflingens nod,
känner hos fig en rådande hojdfe at utofva
denna forefkrift: Bryf dern hungroga dit bröd
och de Join elånde åro hrf i dit hus j o m du fer
någon nakot Jå ktäd honota och drag dig icke
undan för dit kott. En fådan mlnnifkovln år
iske allenaft en åra for manfkligheten, utan
ock en verkelig fkatt for famhallet. Hän betyder for flatens fanna vai längt mer ån den
blott uplyfia och höglirde medlemmen. Ty
blotta kunfkapen upblås, men kårleken forbåttrar, Hän fkal ålfkas af alla dygdige få
lange hän lefver 5 och nar hän dor, fkal hos
en tackfam efcerverld, hans minne lefva uti
yåifignelle.
§•

9

Der Jom år en rdtt mdnni/ko kdrtel der
dr tnan icke kallfinnig emot fråmlingen fom hekinner Jig til en annan lära 3 utan tål och dljkar
dfven dem fom med ofs kuuna vara af olika iän*,
ikefdtt i Religionen. Ty det år vår ovilkorliga
fkyldighet at ftrafva efter likheten med Gud
och vår ftore Frålfare, fom ålfkar alla fina
månnifkor, och i fin hdiga låra befalt ofs”,”at
1 vår broderliga klrlek åfven bevila ällinänne
¥"
Horn. F, 1(olVlll Su 3.
U-

;

,

-
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Jig kdrleb. s Per. i: 7. Det fkulle vai, vld
forfta påfeendet tyckas, fom Aporielen Pan*
lus fjelf begådt nägot aifteg ifrån denna, uti
Chrifti fedolära få grundade rcgel, och i ftäU
let for en allmännelig männifko klrlek fornlmligaft anbefalt Galarerne kärkien emot Jine
trosjörvanter, Galat. <5: xo. Men denna Ivårighet forfaller nogfamt, då man gor fig den
modan, at inhämta Apoftelens rätta mening,
lom af fammanhanget är ganfka tydelig. Ty
da finner man, det hän under Trosfdrvanter
velat inbegripa endaft de Chriftne, hvilka, en.
]igt Evangehi fordringar, bemodade fig at bevila fin tro med en helig och obefllckad vandel; och låledes fäger hän inter annat, an at
Galaterne borde hafva de behofvandes färfkilda värdighet för ogonen- emedan en mera
dygdig altid måfte beflita fig at gora det gagneligafte bruk af de välglrningar hän åtnjuter.
liennå broderliga kärleken uphåfvcr viri icke dea
allmanneliga, utan är faft mera dermed fullkomligeh ofverensftämmande. Men da vi, for hvil>
keri härniare och färlkjlt forbindelie fom hålft,
friläge ols ifrån alla plikter emot fjärmare
medmännilkör dl vi Iro kalle och kärlekslofe emot nagon, pä den gtund at hän icke
bekanncr fig til fämma gudstjenft loni vi j då
forft (kiille vara larfkildre forbmdeller vara
enfidige, onaturlige, grymme- öch då fkulle
detta vlrt forhållande gitva otrbn anledning
at kalla fkuggor på en lära, hvars hufvudyrkt
-

-

}

,

•

säs

yrke, näft

tro
*)»

a«5
och gudaktighet, år idel min(

c

§.

10.

)

aAs

nifko-kårlek

2.

Del.

Hvad vigt måtte det nu vara mi det*
ta budet! Du {kai ilfka din nafta fom dig
ijelf. Defta år ju et bud, fom denvife Skaparen inplantat i fjelfva månnifko naturen. Et
bud, lom i gamla Teftamentess fkrifter få alfvarligen biifvit yrkat och uprepar. Et bud fom
Guds Son under hela fin vandring har på jorden,
ia flitigt forklarat, få eftcrtryckeligen infkärpat famt ifrån aUa Judiflca vilfareifer och mifstydningar få fprgfålligt renat. Man betrakte
endaft Jefu tai, lom Evangelifterne upteknadt.
Hvad yrkas uti dem, näft en lefvande tro, annat -Sn kårlek tij naftan ? Huru ofta fick man
icke hora utaf Jefu mun Detta år mit bud
at Jdljkens inbördes Joh. 15. öch derfore kunde ock haqs JJrjungar forfåkra verlden, at
det ftorfta och vigtigafte, fom de å Jefu vagnar
vore det, at man trodhade at
de på Jefu namn pch ålfkade hvarannan in:

bordes,

Kdrleken til naftan
emedan det år

ganjka vigtigt bud

hufvudfummcm af
U

*)

är et

hela den andra
~

2

,

l

tnflan

jemfor Vice Prefidenten Jerufalems Predikn. for
det Hertigl. Brunswigfka Hofyet
2 Sami, g
Fred, pag.
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tajbn i' Gncis Lag. Det Sr inter et enda bud
fom icke fordrar kariek. Fjerde budet fordrar at vi med upriktig kariek och hogaktning bemore dem, fom foretrlda Guds ftalle

j)å joiden for
,

at

befordra famhlllets beftånd.

Femte badet vil at‘ vi Ikole Siika vlr nSftas
hälfa och lii och forbjuder alt det hvarigenom
han s väre fig til kropp elter fjål, kan lida nåSjerte budet fordrar at vi fkole
got mehn.
Siika vår naftas ofkuld och kyfkher, fåforn dels
fornSmfta prydnad både for Gud och mSnuifkor, Sjunde budet vi!l at vi fkole anfe vår
nSftas egendom fafom medel ril befrSmjande
af des utvärtes lyckfalighet, och fåledes, utan
afund och Inikenhet, redligen handia med vår
broder. Ottonde bundet vi! at vi fkole Slfka
vår nåftas goda tiamn, hvilket ofta Sr hans
enda, roen altid hans fornSmfta goda. Uti 9
och io‘ buden blifver ai ondfka och arg lift
forbuden, på dfet icke annat an kariek, ordning och fullkomlighet i vara famhillen finpas
måtcc. Så nr da Mrhken lagjens fullbordan
Rom. 13; 10. Den ftorfta ikuld, vi bafve at
betala vår nafta Rom. 10:'9, det fornämfta
kånnetekn af en fana Chnftendam 1 Cor. 13.
Jöh. 13: 35.
,

,

§■

12.

Kirleken til naftan ir et ganflca vigtigt
bud emedan defs ntofning-iå 6gonö<enligen bifoidrar månni&ojQågtets Vai. Apoftelen facob
' '

'■'
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flcrifver: fullboråen i den Kommgsliga lagen
efter Jkrijten: åljha din nåjia fäjom dig fjelf
;

få gåren JP

Cap. 2: 8- Och i lanning
må budet ora karleken vai kallas en ypperlig
lag, i atfeende på de ftora fordelar fom Samhållet ofelbart måfte vinna, då denna lagen
Det år då fom Regenten berart efterlefves.
finnar at hän fått fit vålde af Gud för at gura
fina underfåtare lycklige, och, fjelf hogft upvdl.

,

fatt, bor vara den ftörfte uti vishet midhec och
irlttvifa. Det år då, fom undsrlåtarne garna
upofra det karalle for fin Konungs helgade
Perfon. Det är dl, fom foråldrar inplanta uti
fine barn en olkrymtad vordnad for Gud och
Öfverhet. I handel och vandel umgås man då
Domare doma en
redligen ined fin broder.
råttvis dom, altid befinnande at Gud Sr tned
dem i ratten. Urare formana med laktmodig
anda och forelyfa med egna efterdotnen-. De
ftore bruka fit anfeende at befråmja en god
fak. De rike aro, med en Job, de fattigas
fåder. Alla aro tjenftaktige inbordes, hvar och
en med den gåfva hän fädt hafver. En fådan
vålfignelfe Ikuilc tilflyta famhallet, dåråft budet
om

karleken iakttoges. Och derföre kunne

vi icke tvifla om defs ftora vigr.
§•

IS-

Men har detta budet en fådan vigt, få
lärer ock en gång Guds dom öfver alla kårlekslofe blifva vigtig, få lårer dom utan barmU 3
här-
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hSrtighet en gång ofvergå dem fom ingen
barmhårtighet gjordt hafva fä larer Herren en
gång emot defle gora domen til et råttefnöre
och rlttfårdigheten til en vigt. Hr.ru hogtideligen Ikal icke Jefus en gång vitna om detta
budets vigt nlr hän for hela verlden /kali
betyga: Alt det i hafven gjordt en af deffe
minfta mine bröder det hafven J gjordt mig?
Derföre medan vi ånnu tid hafve, låt ols gora godt emot hvar man och i detta vär; ådla
bemödande icke fortrottas. Låt ols fe på Jefu heliga lefnad fom var en kådja af idel välgårningar. Låt ols betanka at vi då förft aro
hans Läijungar, nar vi hafve hans finne och
vandre flfom hän ols et efterdome gifvit hafver. Lat ofs fe på den nåde-lon och den rolighet lom ftar Guds folk tilbaka. Hår är blott
utlådet. Men dår, på andra lidan om grafven,
o ! där ar hon
den faija Ikorden. Derföre
medan vi annu tid hafve, lat ols gora godt
emot hvar man. Ty då Ikoie vi ock i linottt
tid uplkåra uran återvåndo. Amen.
,

,

•
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STOCKHOLM,
Tryckt hos And. Jac. Nordström,

1756«

FORTSÅTTNING
AF

'
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AF

Johan

LewAk,

Kyrkoherde i Wånl.

Voi. Vili.

St 4*

Med Kongi. Maj:ts Allefnådigfte Privilegio.

STOCKHOLM,
Hos Swederus K. Ai Bi
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UplaJa den
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Ad mandatum.
SVEN WIJKMAN Cafperfoh

E. 0. Theol. Adj.

et

Confift. Ecclef. v. Nor,

Betraktelfen

Nionde

,

Öfver Sjette Bönen.

JidfinredSon

vil tu vara en Guds tjenare
tig til frejhlfe. I defla ord föreftaller ofs husllraren Syrach 3 huru oumgangelige
freftelfer aro for en chrifien och huru angeiågit
det vara vil for honom, at dageligen vara beredd uppå at mota deras arifall; på det hän
pforfedd, cj måtte blifva af dem ofverilad;
utan ftåndigt finnä fig nti författning
at kunna gora dem eriä nodigt fom tappert motftånd,
Freitelfer komma fåledes icke af Gudi, ty Gnd
jreftar ingen j Jac. i: 13. utan at djefvulen,
verldcn, och mannitkan tjelf; men varda dock
af Gudi tilftadde for vigtiga ortaker. Så vai
Guds ord, fom dageliga erfarenheten lagger
nogfamr ådaga at fretfeller äro, 1) af en oundvikelig nåAvdndigliet och fmyga fig fram, da
man minft tror och tånker, ofta utan at maa
vet fig hafva gifvit änledning dertil,utom det
,

,

,

,

.

,

vi fjelfve ej tallan förvålla at vi af dem varda amnttade da det tanoas, fom Apofielen
Jacob täger; hvar och en vn.rder freflad, då
hän af fin egen begdrel/e dragen och låckad varHom.T. Voi. VIII. St. 4- X 2
der.
,

?
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)

v, 14. Freftelfer aro oundvikelige o) efr
djefvulen mlnnilko flagtets aflagde fiende,
iirin hvilken de ock hufvudlakeligen kornina
ar både liftig och mlkrig, famt, alt fedan (ie
bedrifne forfta ilgrep emot vara forfta lorlldrar i Paradis, vift otaliga prof på fin flrdighet at anftalla dem- 1 Joh. 5: 19, emedan hela verlden år ftadd i det onda, forforilk,
argelig, och bedrlgelig I'amt til folje af djefvuiens inrådande, under hansinfeende och bedrifvande urrlttar myeket ondt} oeh få vida
måmljkmu cg et kott ar Ivagt, f atm i fig fjelft
ganlka benagit at llmna djefvulen hifille, och
verldens Imicker, genom Ira, rikedom och
vailuft, inrymme; hvaraf otaliga freftelfer fororlakas, fom nog lörfoka, om och huru ftadigt mannilkan Ir rotad och grundad i trona
och gudaktigheten; med hvilka hon altid måjte

der.

}

ter

,

,

,

vara i jlridpå jordeu lå ar hennes dagar aro
en daga-karls.
71. Frefteller aro
oundvikelige, b) emedan månnijkans naturliga
kvarjehanda åmnen dertil 5
fördårf dr uit
}

Job.

Jåfom

f

af

och hjertat lom i iynnerhet Ir defs näfte, innefluter fro til alt ondt, låfom et argt och ilfundigt ting öjver ai ting. Jer. 17 9. Alt detta behofver mannilkan, medan hon lefver i
verlden, få noga lom möjeligt år, kannaj och
ville hon utom frefteller icke, at få myeket
ondt fants hos henne, fom likvll genom dels
egna tar.kar och bojelfer, fedan de genom freftelferna blifvit uprörde, rojer fig; få at hon
med Apofteien Pauio finner fig halva lulla
,

ikfil

>
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297

jag vet at i 'mig,
i mit koti
£or icke godt: jag anne
månnijka ho Jkai luja mig 5 ifrån denna dodjens
kropp. Rom. 7: 18, 24. Icke defs mindre
åro dock freftelferna, i flere afleenden, 2)

Ikäl

at

thet dr

:

,

,

,

,

nyttiga. Det ar vai fant, at de vid forfta påleendet, i månnilkans ogon Ie nog fkadeliga
111
annat aro de ej eller, lå vai i anfeende
til djefvulens affigt, fom deras egen art och
bcflcafFenhet; ty aldrig Iholle fatan frefta, utan
at loka dermed Ihada mlnnilkan fom ej eller
altid mifslyckas: icke eller Ihaile freftellerna
hafva en la bitter kamp i följe, om de ej vore af en ond och Ihadelig invartes natur. Dock
kan ingen ting vara lå illa Imnadt, och la
ondt i fig fjelft, det Guds obegripeliga vishet
och hans altftyrande måktiga hand, ej formår
anvånda til nytta. Således måfte freftellerna,
emot fin natur, dock blifva gagneliga, a) få
vida Guds barngenom dem vnrda öfvade, Rom. 5:3,
4, 5. bland annat, i tolamod, andelig forfarenhet
och hopp, Den icke blifvit van at lida, kan
ej vara tolig. Den intet erfarit, vet ej eller
något, Den intet bar lårdt, åger ingen kunfkap at gora fig gagn af. pf, 119: 67. Men
det år vift, at hvad fom fmakar vidrigt for
kott och blod, länder månnilhan til tuktan,
forodmjukande, rättelle och öfning. 1 Pct. 4:
I. Freftellerna blifva nyttiga, b) ejter Guds
barn genom dem ook varda pröfvade.
Ty det
år ej nog, at dc växa i hogden, och air
mer rela fig tipat, utan de behöfva ock
•

,

X 3

djupt
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djupt
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och ftadgas:

freftelfens ovådej?
ej måtte afbryta
och kullkada dem. Det år ejnog, at de blomftras, och fe vai utj utan de made ock hafva
en angenåm lukt, och hara en Idel frukt. Det
ar ej nog, at de fr o til en tid och tä frefelfen
påkommer jalla therifrån; Luc. 81 13. utan den
fom blifver fafl intti dndan, hän varder f alig.
Matth. 24: 13. Det år ej nog, at de åKka
Gud; utan det år ock nqdigt, at de vifa prof
deraf, når det mad kådar och gäller på; och
dermed låta fe, der Guds kärlek gjordt hos
dem et fa djupt intryck, at de ej låta fredelfen
fkilja fig ifrån honom. Rom, g: 385 39- Det
år ej nog, at de förlaka verlden, och alt
det qnda fom dår finnes j utan de made ock
gå långt, in i egna forlakelfen och af alt hvad
dem eljed kåraft år; egen vishet, egen åra,
Ogendom, och andändiga nojen, ja ock fjelfva
lifyet, får ej vara kjrare, In at det, når Guds
åra, tjgnft och kårlek fordrar, altfammans
med et fornogt fipne upoffras; hvilken mig efterfolja vil fåger Chrjdus hän v.ederfake fig
Jjef tage Jit korc uppo, ftg hyar dag och
föjje mig, Matth. 16; 24. Luc. 9; 23, Under alt detta, vgt den gode Guden, la mildra
och ftyra fr?deUernas andoter, at de ej eller
få gora fkada och dertil, ledan fans ålfkelige
.(laet profver, vihdat hän dem til erigod ånda, fit
flora namris åra, och dem til evig fållher; ry them
fom Gud kdr hafvay tji-na ai ting til det bcjla,
Rom. 8; 28rotas

at

pch anfåtkningens ftorm-ilar,

,

,

}
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Afhandling.
Huruledes en chriften fkal bereda och
fkicka fig, at emottaga freftelfe-ftunden?

V i vilje bar Furft hzk,freftelfemas art och befkaffenhet, jenitede perfoner Jom freftade varda. At
Gud jemvål Ijelf ftundom förfoker fina
både genom raed- och motgång, och det i en
god och hålfofam affigr, nemligen, på det hän
derigenom mlne pröfva deras tro, kårlek,

lydna, tolamod, hopp och ftåndaktighet,

1

Mof.

B. 22: 1. fanit fåledes få anledning, at ålfka
dem la mycket mer, och i nåd helona deras
trohet: Pf, 139, 23,24. derom finne vi i Skriften flere exempcl, färdeles med Abraham och David. Efa. 48: 10. Dctta gor hän egenteligen icke för fin egen fkull, fåfom fåge haa
ju icke i fin allvetenhet redan forut, huru de
barga fig derunder, och hvad urgång deruppä följer, 5 Mof. B. g: 2. utan at befrlmja
fit ftora namns ära, Pk 68: 20. fatan och
veriden til trots 5 lamt dem fjelfva til verkelig
förmån och nytta ; Efa. 48: 10. det måfte ja
heta ; Vish, B. 3; 5. efter tu var Gudi kdr
måfte 1fhet få vara utan anjdktning måfte tu ic~
le blifoa, på thet tu Jkiijle bepröfvad varda.
Tob. 12: 13. Derjenita år det nodigt for en
chriften, at fom oftaft profva och underföka
fig fjeff: ora, och huru hän dageligcn i det
©nda aftager, fanit i det goda tilväxer: o m hän
,

,

X 4

ftad-
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ftadnat, eller fortfar i fin chriftendoms Jopp:
om hän går fram eller cilbaka: hvad hinder
,

honom mora och belvåra Tarut kuru hän beflitar fig och Sr lycklig at ofvervinna dem ?
i Cor. il; 28- Forjöker eder fjelfva, omff dren i
trona 3 beprofver eder fjelfva: eller lännen
icke
eder fjelfva 5 at fjfefus Chrifus är i eder : litan få
lunde vara, at jf odugUge dren: men jag hoppas, at ,y vai Jkolen kanna at vi icke oduglige
dre. i Cor. 13: 5, 6. Rdtta tina vägar, och
hoppas uppo, Gnd Syr. 2; 6. Sädane forfok
och pråfningar, utgora icke amnet af denna
fjette bon nar vi lage, ochinled ofs icke i freJlelfe-y 11 vida Gud genom dem ioker utratta
mycket godt hos fina barn, dem fjelfva cil
formän; uran egenteligen de fä kallsde freflelfer af djefvulen, verlden och korret, låfom
Do£l. Luther anforer i fin förklaring: Gnd
frejtar ingen, men vi bedje i themia bon at Gud
Ville bejkydda och hevara ofs at djefvulen, verlden och vårt egit kött, icke mä bedraga och
jörfora ofs i vantro, fårtviflelfe, och i andrä
,

,

,

,

fynder och lafler,
I anleende til iiphofvet dmnet och dn~
damälet, aro de(Te frefteller altid onda få
vida de til fin alraforfta horjun och ledermera iemväl hufvudfakeligen leda fig ifrån djefvulen hvars verk de aro 5 ehuru mSnnitkan
jsrnväl, genom fin fordärfvade och för alt ondt
benågna natur, dertil mycket biciragcr. Deras grund-anine, vafende, arr, natur och egcnfkap, Sr jemvål i fig fjelf oncli hvarjemte de
aro

fuåra

,

,

•

,

,
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inråttade, at altid fyfta til et ondt och fkadeligt Sndamål, Vi fa har tilfalle, at åter ie
in i iatnmanhanger, eraellan den femte och ijette bonen j och huruiedes den ienare, likaiom
jen nådvåndig foijd 5 leder fig ifrån den fo»
regående. Ty lå Inart en månniQca, af alt
fic hjerta, omvåndt fig til Gud genom tron
pl Chriftum iått en nådig iynda forlltelfe,
blifvit fodd på nytt, npragen til Guds barn
och arfvinge, och begålvad med barnafkapets
•andas vitnesbord derpå i fit hjerta 3 iä blir
djefvulens afund derigenom genaft nog kanbart nprdrd at hän omojeligen kan vara tik
frids dermed, och ger fig ingen hvila, uran
brukar ali fin lift, at åter kanna fä fidlja manni»
fkan ifrån Gud. Och fålorn tron forenar männilkan med, och otron deremot ficiljer henne
ifrån Gud iå loker hän, åtminftone til en
borjan, forfvaga detta forenings bandet: och
finner fin rakning mlft dervid, at fmåningom
och oförmarkt, draga mlnniikans fortroende
ifrån Gud. Hän bjuder alt ia ti!, aldraforft
intala henne, at fatta vidriga tankat om Gud,
om hans forfyn hans egenikaper, vishet, allmakt, godhet j rättfårdighet, och Jångmodighet, om hans vilja, verk, regeiing och hus»
hållning med månmikor på jorden; Jac. 21;
7 Pf- 73- 3- Jer. 13: 1, 2, 3. Hab. r; 13.
Mal. 3: 15, och i fynnerhet iuker hän bry
henne dermed, at de trogne måfie har i veri*
den vara likafom et mål for altflags lidande,
hvaremot dem ogudaktige går i ai ting vsl och
pro
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efter deras onfkan. Derniift målar hän henne
den fmaia vlgen altfor befvarlig, modolam,
och omojelig at tränga fig fram uppå: den
breda deremot, ganfka maklig, roiig och latt
at utan hinder genomvandra,
Derefter foker
hän inbilla henne, at de gudfruktige hafva ingen lön at forvlnta, och de ogudaktige inter
hratf at frukra. Anteligen borjar hän vlcka
hos henne en ledlnad. vid det goda, och boje!fe för det onda; da hän vilar henne, det
förra på den befvarliga, det fenare på den
fmickrande lidan, den hän på ait fatt målar
anftlndig, nyttig, och behagelig; och genom
den bojelle hän tillika våcker fanit alt mer
upåggar hos min nKisan at limua en lidan
malning intryck på fit hjerra, utbreder tjocka
dunfter for mlnniflcans forftånds ögon, lå
at
hon ej fä klart och rydeligen Ib m bor
>

och nodigt vara vil, kan

le

längre in i det

forevarande onda at flconja defs fkadeliga påfoljder, och llgga dels afrldande fhål med
guldyigt på hjerrar. Slfom en liftig, lanat genom en lång iorfarenher utllrd och forflagen
ar.da kan hän grant le, på hvad lida manniIkan ar fvagaft, och til hvad flags ondt hän
kan forleda henne fnarafl; dernl loker hän
ock Ifandigt öfvertala henne
på det mannifkan fkal fai la dit år hon mäft lutar: och nl
den åpdan, pnr hän ornkrinn, fajom et rytande
Ujon och foker hv en hän npjluha mä. i Per. 5; g,
I anleende ti! dc Iftckande och intahnde
mcdlen j af hvilka djefvuien fig betjenar, at
,

,

,

,
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va fin onda lak hos och emot månnilkan ; aro
antingcn invdrtes, eller utvårtes
Invårtes frelfar hän medellt den fordarfvade
och af ofnatur ens elaka bojeller, rörelfer
ning inrotade vanor 3 genom hvilka hän lärtaft
kan virma fin affigr, efrer de redan förrut af
fig fjehve aro benågne der åt hän vil bojaoch
leda dem, och ikynda på uthråttet i gärningen, alt efter fom begarelfen, få framt den ieke, medelfi: fornuftiga och af Guds ord up-

freftellerna

.

,

,

,

,

lyfta foreftållningar, behåndigt forlvagas laine
genom uprepande af fkrlckande medel, ej eftertyckeligen motas, fatc tilfålle at afla. Jac. 1: 15.
IJtvårtes frelfar hän genom verlden och dels
retelfer, Ikadeliga efterdqmmen och forargeHer;
hvartil kommer, dels gudlola mlnnilkors intalande, tubbandeoch låckande, medellt det godas forklenande och det ondas berömnrande : dels deras
forfmådelfer, hot, och anlfålte verkeliga forfoljeller emot dem, loin ej vilja beqyama fig at
varda dem likltlllige. Och efrer hans iwflyrande,
,

genom vrånga verldsmannilkors årgSrd til der godas undertryekande och dat ondas befordrande, Sr
fåverldamt- kallas hau ock af Apoltelen Paulo
med 'kai, thmna verhienes Giii. 2 Cor. 4:4, Hän
frellar ock omcdelbart då hän bryter Joit på
månnilkans förftånd, med haftig forblindelle
tråffar dels inbillnings kraft, med förlkråckcliga bilders intryekande; upfyiler viljan med
fala ■ lamt uprorer lålUamma och oordenteliga
finnes rårelfer i defs hjerra; då man nilkan
hvarken gifvit minfia ankdning eller hifall
{il, utan fall mer på det hogfta oroas ofyer hans
for-;
,
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forfmadeliga ingifveller, och med alla krafter
ftrider dem emot. Det fker, nlr lian ir.lkju-

oarhorda förlmådcller,
lå vederftyggcliga och fortviflande tankat, dem
«ck mlnniflcans natur ehuru ond och genomfordårfvad den ock är, likvål made hapna,
och derigenom röna,
fala och ryfa
grånslos ondlka
at lådant horrorer af en
och makaloft oforlkamd djerfhet, fanit låfom
en qvafvande och dodande ettet-ftank, blifvit
mblåft ur fjelfva fatans genom-förgiftiga gap.
Deffe aro hin ondes glödande Jkott, ioni vid
minfta anrorande, brånna och fråta på det pinligafte, och hvilka at utflåcka, Apoftelen Paulus råder ofs at ikllda trones Jkåld. Eph. 6:
16. Dem ville ock Ftallaten utan tvifvel,
mmarka, nir hän varnade Apoftelen Petrus,
fågande: Simon Simon, fi, f aitan hafver begåter

i defs hjerta

,

(a

,

,

,

Jkutle f alla eder Jafom hmte
hedit
jör tig, at tin tr ofKai
men jag hafver
om
varda.
Luc.
icke
intet
22: 31, 32.
Perfonerna fum freftade varda 3 aro, til
deras Itlkilda tilftånd i allmånhet; antingen
trogne ellet otrogne, gudfruktige ellet ogudaktige ; hvilka dock freftas på et fåtlkildt fårt,
de forte ilfom latans ovånnet och Guds vånnet, de fenare fåfom latans vanner och Guds
evännet: de forte gora motftånd af Gudsfruktan och nit for et godt lamvetes bevatande,
de lenate allenaft for månniflcors Ikull, och
omtanka för cgen liedet, nytta, eller noje:
de forte legra genom Guds ktaft, de fenate
rat eder

,

at hän
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kgga under fatans makt och fynda-våldet fångflade: 2 Tim. 2: 26. de förres lidande Hirviä
Jånder Gud til åra ; och dem ijelfve til nytta;
de fcnaves inviklande i freftelfe flutes med
Guds vanåra och deras egenfkada. Men i arw
leende til fjelfva rrerklferna betraktas de fom
ireftas, antingen fåfom Görande, eller Lidande.
Görande aro de, når de antingen frefta Gud 9
då de tvifla uppå, eller oriktigt ranka om, eller ilh använda, de kunbara vigtiga (anningar
om Gud och de gudbmliga ting. Görande aro
de, når de antingen fjelfve iöka, eller icke
forfigtigt undfly fldäne tiUSllen, vid hvilka
de kunna freftade varda.
Görande åro de,
når de antingen förleda andra til fynd eller
gifva fädana anlcdningar, genom hvilka de til
fynd kunna retade och forledde varda. Lidande åro de, når de, utom fit egit, åtnunitone vetterliga forvållande, genom latans tilftållning, och verldens bidragande, låckas
retas, eller ofvertalas til någcn fynd.
Lidande
aro de, når de af forgifcige och oforfynte tungor,
ofkyldigt fortalte, och deras båfta glrningar
fortydde och forklenade varda af månnifkor,
fom gifvit fig til lifegna trålar af det yrke
och den tjenft, fom bar namn af djefvulen:
Lidande aro de, når de änfåuas af någon
fvår invartes oro och vedermoda, genom ivårmodige tankar, forfmådelige infall, famc otrons
och förtviflans inkaft och plågor, hvilka ock,
til åtfkilnad ifrån freitelfer, kallas anfakt,

,

,
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Men nar vibirbedje, inled ofs icke i jråjlelfe', få undanbedje vi ofs den icke
få vida genom Guds allvifa anftalt, alsmåktiga
ftyrfel ocii emot fina barn vålgorande hushållning dervid, åfven fjelfva det onda 3 måfte emot
fin vidriga natur tjena dem til godo, foim redan i foretalet omrördes. Uran vianhålle genom denna bon, at Gud icke ville tilfrådja
djefvulen någon makt ofver ofs, at kumu
blifva måftare af vår fvaghet, och fora ofs
ril vantro, otro, och förtviflan ; men at han,
fom av Herren Zebaoth och fridfens Gud,
ville våldigt flå denna fjåla-mördaren och helvetes rofvaren tilbaka, och forrrampa honotti
under vara forrer: Rom. 16: 20. på det han
icke Gud fjelf til den ftorfta vanåra, och ofs
til ijåla-fordårf, måtte beromma iig af någon
ieger: at han ville jemvål halla verlden innom
viffa fkrankor, och hämma de -ogudaktigas raieri, famt bemanna ofs emot det onda och
ftrida på vår fkla, Ura vara kdndef jiridä., och
vara Jinger örliga: Pf. 144: i, famt at han
ville ftårka vår fvaghet, uppehålla ofs i freftelle-flundcn och hjelpa ofs ofkadde derotur
efter han ju år trofajl fom icke låter o/s freflai ofver vår formågn, utan gör på Jreftelfen
en utgång i få at vi kunne dragat.
1 Cor.
,

,

:

,

,

10:

13.

Vi befe for det andra, huru freflelfema
emottagai och bemotcu nlr vi af dem fär,

Jolte

.och

varda: at vi dock på fidftohe pinna
behålla fegren. En chriften, fom

■
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tråda in i fin FråHares efterfyn, at varda honom lik blifvit på et andeligt fltt ford af andanom i okrien; måfte af egen lefvande erfarenhet tilftå, at om han ock, genom underftod af Chrilti kraft, hade genomvandrat tulende fatans freftelfer, få år lian dock, när denna Jeda andan, utlård i långt mer an hundrade
tufende kånfter, kommer fram med nya ilgrep,
foga mer ån nylåring. Ingen må inbilla fig,
at fatan freftar alla månnifkor, eller åtminftone alla Guds barn på lika fåtr. Någre hafva en ganflca lindrig vag at fårdjs genom tiden, anfåttas af få och tillika nog litta forfök,
livarjemte ai ting fogar fig for dem at gå fin
våg enfaldigt fram, utan at fårdeles blifva
ftötte. Andre måfte deremot, mata få godt
fom alla djup, tråka igenom de farligafte ftål]en, trånga fig fram imellän torne och tiftel,
och fågna {lg af, för hvarje gång, at få godt
fom halfflitne, hafva åter fluppit ur fatans klor,
at få litet ande rura, tils de åter på nytt må.
fte tråda in i fin förelagde kamp. Jag vet ej,
om det felar mycket, at icke ån i dig, gifves
någre Jobs likar, dem fatan fått et fårdeles
tilftånd at plåga ; och mot hvilka han nog brukar fin inagt, våcker dem ovånner bland månnifkor på alla fidor, och tillika betjenar fig af
neras kotts och blods fvaghet: af. om ej den
rrofafte Gudens hemligen uppehållande nåd,
til hvilken de dock ehuru med en fvag tro
halla fig i det fordålda, vore emellan, få upflukade han dem vift i det djupafte helvete.
,
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De hafva iallan någon glad llund, vidare, an då de
föråtta fin andäkt; da deras tro roner någon
tilokning af krafr, at kurina draga fig nlrmard
til fin Frålfare: och når de linna fig opnas tilkalle och de åga lorlnåga at kunna gora nagot
g-odt; ja ock, når de Iter fått iiågon fiten ro
tor fina anfäktningan Ofta hander s at ju håftigare de fatta fig til motvårn einot freftelfernas anfall, defs hårdare motilånd måfte de ro-*
na; iå at ehuru alla mojeliga medel anvåndas*
de dock mälle fe fig med llorlla möda kunna
fegra: och clen enda troft de under fit långvariga lidande kanna år, at de hoppas anreligen få biifva råknade bland deras anta!, om
hvilka lågas Ikal: thejfe aro
loinne aro
och
tvagit
utur Jlor bedröfvelfe
fma kldhafva
pionit
och
hvita
i
Aer
them
lambfens hlod
Dpp. B. 7: “14,
Emot djefvulen ramt verlden och köttet r
dem hari brukar til vapn emot ols
bör alla
en chrifren dageligen rufta fig, få vida de tillika aro både Guds, och hans egna ljå!a-fiender, mcd hvilka lian ej får fluta ftilleftand a
lå framt han eljcir önftcar få hugnäs af frid"
mcd Gud och fit famvete. Han bör allafkicka
fig, at emottaga frdlelle-ftunden, *i) med hjertnns odmjukhet emot Gud. Ty" efter han vet,
Guds alvifa affigt vara med freftelfes tilftådjanrie, at han rhåtte af hjertat bli forodmjukad
och fjelfva freftellens veikan jemvål vifar fig
2efi, at den gor månuifkan iagtmodig, .lugnoch--jimn til-finnet: år det ia mycket'rådli,
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.
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at hän Ijelfmant rradcr in på dehna väpl der hans finne, vid anflktningens an»
bryrande, ej matre bii på en gang för haftigt
och vaidlamt brutit famt derigcnom la nedfiagir och modfaldt, at hän med möda kan repa
och muntra fig til motvlrnj derfore rader ola
Apollelen Jacob til en lådan odmjukher, och
llger, få varsr nu Gndi underdånige, och ftrax
derpå: Jiär emut djefvulen få Jlyr ha» ifr&n
eder. Tae. 4: 7. Denna varlamheten feltes
Lärjungarna, da Fraliaren ancrådde fit lidande
och dä et ödmjukc {arat böjeligt finne vift
värit dem nodigt, at kunna vll finna fig, uti
de fvåra anflktnirgar dem mötte, vid deras
Herres och Maftares fkilsmåfia ihran dem genom doden t y juft i det famma, vnrt en tråta emellan thern hvilkenthera Jkulle fynas vara
ypperfi. Luc. 22: 24. Tvlrt om, har odmjukfaeten tvlnne fordelar; en Ir, at en fadan
inännifka ickc behöfver utftä myeket lidande,
vid fit forödmjukande
den andra, at odnijukhetcn är en vlg til uphöjelfe och
Ira; tij then fig nphöjer hän varder
för-

gare,
gen

;

,

•

,

;

,

nedrad, och then fi* 'förnedrnr hm varder uphöjd: Luc. 18: 14. efeer Gud.fiarmen the ådmjuka gifvtr
emot the högfdrdiga
hän näd.
1 Pet. 5; 5. Derfore har en Chriilea
af nöden, at börja med ödmjukhecen, och at alt
,

framgcnt ofva fig deruti: odmjuk bör hän vafit fynda elandes klnlla odmjuk iet bcdröfvadt och forkrlffat hjerta ofver lynden,
odmjuk i en upriktig Jynda-beklnnelfe, ödmjuk.
Hom. F. Voi. Vili. Sr.- 4,
Y
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ra i
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i fina fynciers afbecijande, odmjuk i fortröihm
på Guds nad odmjuk i Guds kårlek och fruktan, odmjuk i egen föriakelfe, i kötrers korsfåftande och fynda iemmarnas dodande, odmjuk i tolamod och hopp; ry tn fagtmodig
bidar den tiden Jum honom tr 6/1 aJk oi. Syr. i:
28- En chrifien bor Ikicka fig at mottaga freftelfe-fiundcn, 2) med chri/lelig färjigtighet j och
har fina ogon fiåndigt fållade, dels på fina fiender och dera's rorelfer, pa 'hvad fida
genom hurndana anlåggningar, och med hvad
ftyrka de falia honom an dels på fina undfångna nåde krafter, huru vida de väljä förflå,
at gåra dem motfiånd: dels på fit åndamål, en
lyckelig feger; dels på medlen dem hai) tånker dertil anvånda; dels om hän tråffat rätta
fattet, at anlågga och fora farnma medel rätt
an
til åndamälets vinnmde. Hårvid bor hän,
ä ena lidan 3 hvarken forakra och ringa anle
någon fara; ä den andra, fnarate mifstro, an
lita på fina egna krafter
och derunder, aldrig anfe fig fåker för fina fieqders anfall;
altid upmårkfam at anvånda Apoftelens formaning fig til nyrta : få fer mi til, Uuni Jf
vxndren 1 ijliga icke Jåforn the- ovife, litan fom
the vife‘: och Jkicler eder efter tiilen ty tiden
dr and, th rföre varer icke oförjlåndige litan
fnrfländige, hvad Herrans vilje dr. Eph. 5:1517. En chriften bor fkicka fig at emottaga
freftelfe-ftunden 3) med Jlåndaktighet i fma be~
Jlut. Och faft det, Gudi klagadt, ftundom
,
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hän af fcuktan och fvaghet, måfte
lvig-
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lvigta i furtröftan på fin Gud, iardeles nar
frefteifens ähftoc år håftigj la bor lian dock,
icke Ilta modet falla 3 uran å nyo ifrigt och
ftadigt gripa fig an at af Guds nrds troftefulla lohen, munaa iig up. och lamla ny flyrka for fin tro: fagande med patriarchen Jacob Herre, jng Jlåpper tig icke, med mindre
1 Mol. B. 32; 26.
Hän
tn vdljignar mig.
god
vilja,
bor hafva en
och faft fornuftet ville
hvad hålft invända, rriåfte hän dock af alla
krafter, mantra och fonnå fig at halla faft vid
trona, bekånna öppenhjertigt fin, oformogenhet, och bedja ofn llyrka för fin fvaga tro
fagande Hrre jag tror, hjelp min otro\ Marc.
9: 24. Och ehuru de ogudaktiga mannifkor hafva ingen troft i bedröfvellen, utan deras onda
famvete klagar dem an, och drifver dem ril
förtviflan efter de icke äga en lefvande tro,
eller ftä uti nadens och Jdu Chrifli gemenfkap;, fa ofvergifver den trotafte Gudcn ingalunda fina rrogna i freftelfe ftunden, faft haa
doljer de liufva nådekänftor, och den tilfridsftåilande kraften af fin nårvarelfe : Mich, 7: S.
uran år deras Ijus i anfåktningens morker
deras tröft i ängelt och vedermoda, deras ftyrka i fvaghet och vanmakt, deras halia i fjukdom ja, deras lif i fjelfva doden then rdttJdrdiga Jkai altid Ijiis tipgå igen och fromma
hjertan glddje. PC. 97; n. Gud g/Juer fhe
trotta hrafil och the maltlofa Jarkhet nog ; the
fom väritä efter Herran jå en ny kraft Jå at
the Jkola npfcira med vingar fåfotn Örnar, the
Y 2
Jko
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/liota låpa och icke upgifvac, the
och icke trötte Varda.

chriftcn bor Ikicka fig

Efa.

fKola

vandra
En

40: 29, 31,

freftellefy fjälafienden fatan vakar dag och natt, uran at flumra eller forlumma fig et enda ågnablick. Hän
vakar efter vara 1 jalar, och har fina giller
lonligen ntftålde, at Inårja dem ; och hvar hän
fer det minfta tilfälle rufar hän til at gripa
dem lalom rof: men hvar hän ej får bruka fin magt, går hän lå mycket ilfundigare til våga med fin argliftighet; ja!
hän fåker dcrtil iotva männilkan i fåkerhet,
at hon Ikal frukta ingen fara, icke vara betånkt på hans förfåt, til defs hän griper henr.e läfom en filk i fit når, och hon med ånger
och grameife made le fig bedragen och Inård.
Ack! Jhåda dock, och hår mig Herre min Gud f
uplys minä ögoti, at jctg icke hortfomnar i dödenom! Pl. 13; 4. Den andeliga vakfamheten
fordrar, at a) gifva noga nkt på ofs fjetfva
at undec innerlig åkallan af dcn Helge Andes
uplyfning i ordet, forgfålligt underfoka vara
invSrtes roreller, tankar och bojelter; om de
åro, antingen goda eller onda, nyttiga eller
fkadeliga, til (aligheten bidragande eller derifrån hinderliga om en fann chriftendom och
oikrymtad gudaktighet hos ofs til-eller aftager;
hvad vi redan i andelig matto ågc, hvad ofs
felar, och huru vi det foke jned ali flit ofs
lilvinna. Den ar.deliga vakfamheten fordrar,
0} at vi genom den Helge Andes hjelp, i
at

ftunden, 4) tned andelig

emottaga

vakfamhet

;

>
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kraft, med Jlit Jlyre ofs Jjelfve. Vi
ikolevaka ofver vår Ijål: at mörker, blindhet
och villfarelfe icke måtte inlmyga fig i vårt
jorftdnd: cller något ondt, under Iken af godt,
forleda vår vilja til fynd och affall ifrän Gud j
utan at vi må upfylte varda med haut viljas kunfkap, nti ali andelig visdom och förft&nd: famt
vandra vdrdeliga Herranom til alt behag, och
vara fruktfamme i goda gdrningar och Jlårhte
varda med ali kraft efter hans kdrliga makt,
nti alt tolamod och längmodighet med glddje.
Col, j: 9-1 1. Vi fkole vaka ofver vlrt
emot onda tankar och bojelfer, at de icke måtte bli ofs ofvermåktige, at gora af Guds Tempel, en fatans verkftad ,en röfvare kula. Be*
vara tit hjerta med ali Jlit ty therutaf går lif~
vet. Ordip, 4; 23. Vi fkole vaka ofver vara ögon at retelfer til (ynder, genom dem
ej må flingra fig in i hjertat, fl(om det (kedde
i paradis; 1 Mof. 3: 6. ellcr den andeliga döden, genom defla kropps fonfter infalla, at
mörda vår Jjål. Jer. 9: 21. Vi ikole vaka
ofver vara 6ron 9 och vånda dem ifrln alt lådant tai, iom upvåcker onda luftar, forlmådclfer, baktal, och forargelfe m. tn. Jlem ord
gdckeri, och j"kanit jom icke hufves. Eph. 5: 4.
Vi ikole vaka ofver vår mun och tunga, at
vi med dem icke må fortorna Gud, ikada och
forarga vår nåfta, och fördårfva ofs Ijelfvaj i
lynnerhet bör en chrifien mlnnifka noga akta
fig för Ivordomar, och hafva en fafa for falika eder; Matih, 5; 34. lom Frållaren lirer,
lian* ords
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jkolen alsintet fvårja. Syr. 19: n, 12,
Och halli nar vi liret efterfinne, huru obetånkte
tungans fynder aro, Pf. 10: 7, S. huru obotelig Ikada de itminflone bar i lifvet iörorfaka,
huru aflky-vard en månnilka år, lom gör fig
et noje af, at flita andras goda namn och ryktc
på fin tunga, Fred. B. 10; 1, 3. huru Imittolam en af helfveret uptänd tunga ar, Jac. 3:
5-g. Lmt hvad f6r en Ivar råkenlhap och odrlgeligt anfvar ofs föreftaf for hvart och et fåfångr och onyttigt, Matth. 12: 36, 37. hvad
då fkadeligr, årerorigt och forlmädeligt ord,
på den ftora domedagen, ma vi vai onlka;
o! at jag Umde fdtta et las for min mun
och trycka et faji ivfegel på minä Idppar at
jag therigenom icke homme på jall och min tunga icke forddrfvade mig.
Syr. 22: 33. Vi
fkole vaka ofver vara hlnder och fotter, få
at vi hvarken med vert eller vilja gora något
ondt, eller vandra på lynda vågar; Pf, 73: 13.
utan fiyra vara lemmar i gudsfrukran
lefva
i hjertat ofr njfe li g en, två vara hdnder i ojknld
och Jhjra vara fotter på fridjens 1 dg. Luc.
1: 79.
Den andeliga vaklamheren fordrar
c) at fnrfktit undvika alla fynda-tifdllen-, ncmligen ali verlds fåfånga, alt gudloft och förforifkt (allfkip, alt kotfligt furlufiande, alla
onodiga tidsfordrif, lom (kingra gudeliga tankat, hindra upbyggellen, forjaga en lann gudsfruktan förftora en rått Ijåla-ro, och fyfellårta
dsn eljeft fornuftiga Ijålen med dårlkaper famt
gifva anledning til alt ondt. Ju flere onda och
for,
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,
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förargeliga tilfållen

man lyckas

at

undfly, dels flere

fynder kan man undgå och llipper at med et
ondt lamvete och ånglligt hjcrta ftraffa fig Ijelf,
for det man hvarken haft altid nog drillighet,
cller trodc fig gå vai i land med, at beifra ali
den gudloshet man värit npdlakad at bäde ho,

O ! huru ofta går man ja i
och låtta tankat'; men
lugna
falllkap med
derifrån
uran et tungt finomojeligen
llipper
3
()
j huru hålfofam
oroligt
hjerta.
ne, och
Apoftelens
regel,
Sr icke
at antaga och utöfva:
at
tu
icke
ock frefad varder.
f e uppå tig fjelf
andehga
fordrar,
Den
vaklamheten
d) at kalla
yårt
noga råkning med
egit famvete. Bevare
Gud, at vanja ofs vid den frihet, at korfla
ofver vara fel ehuru fmå de ock tycktes vara, blott de aro mSrkbara, och derigenom helalla ols med oerkanda fynder. Derigenom
vånje vi ju vårt famvete vid kanfloloshet, och
glömme at ångra vara lynder 3 fom nog lent
torde upvakna at anklaga ols; och fker det icke i tiden, lå blir Ikadan deraf obotelig i
evigheten. Deifore, och at lika forfigtigt fom
lyckligt undgå detra Ijala-afventyr, vil ingen
ting vara nödigare lör en chrillen, an at hvarje qvall förekalla fig fjelf genom lamvetet til
ra och

fördraga.
,

,

,

alfvarlamt förhor:

noga

efterfråga, forgfålligt

underloka, ovåldigr bellraffa, af alt hjerta ångra upriktigt bekånna , och i trona för Jelu
Chrifti Ikull innerligen afbedja, de hvar dag
begångna både efterlåtenhets och garnings fel
och öfvertradeller: mig bör nu med Jlit bijinna 9
,

Y 4

hvad

3i6

*&=
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o

)

söa

hvad jag &c. Svenfka Pfalmboken N;o 378
Hvad jag idag har fyndat af verldjem
&c. N;o 375: v. 3. En Chriförblindad
Jldrd
ften bor fkicka fig ar emorraga freftelfe-ffunden,
5) med nndig fa/la. Den lekamliga faftan, då
månnifkan, af fri vilja, någon tid, afhåller
fig ifrån naturligr kropps uppehålle, at vara ia
mycket fkickeligare til de andelige öfningar.
Sr bar ganfka nyttig; Matth. 17: 21. men icke utan forening med en andelig fafta, ifrån
fyndiga tankar, ord, och gårningar. Tilfåg din
Ijäl en fafta, ifrån fjelfklokhet och egenvillighet. PåMgg dina ögnn en fafta, ifrån retande
fyndiga föremål, Afhåll dina eron, ifrån kitilig nyfikenhet at bora det fom fmittar dit
lijerta. Styr din tunga ar tiga, tils fdrnuftet
och famveret i famråd med hvarannan ofver»
vågt och beflutit, hvad henne anftår at framfora, Bind dig fjelf, handeina, at afftå med
olofliga tiltag. Fjåtrra dina fötter ifrån at trå-.
da på de mörka ffigar fom leda til fordårf,
Låt ingen inbillad vishet draga dig ifrån den
råtta fanningen, och okånftlade enfaldighcten,
Llt ingen god tanka ora dig fjelf, inbilla dig
få långt, at du forgbter huru felaktig du år.
Låt ingen årclyftnad fmikra din omtanka, pä
det icke et djupt fall ml ftorta dig ner och
med eftertryck iåra dig b!i odmjuk af hjertat.
Låt ingen vinhing bli dig fä begårlig fom den,
at vinna dit cgit finne, ty den år en dråpelig
feger. Låt ingen lufta förleda dit hjerta, ry
den har altid fin vifla plåga med fig. Sok din
v. 2.

,

,
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fornojelfe»uti Gacls kSrlek, din förfrilkning
i Jefu gemenlkap och dit finnes lugn i et obefllckadt lamvete. En chriften bor Ikicka fig at
emottaga freftellen, 6) tned en anddktig bön.
En helig andakts eld bor ftåndigt brinna,
och icke utflåckna, på Hans hjertas alrare; och
trogna fuckningars rökvärk bor upftiga ur
hans mun åt himmelen, i faft fortroftan til Jefu forbon på fadrens hogra hand. Annors

vinner hän ingen leger, la framt hnn ej crhlller hjelp ifrån himmelen, ifrån fridfens och
ftarkhetens Gud,fom ftir linnoin kraftigt hi,
ftårker hans fvaghet, muntrar hans mod och
hjelper honom at legra. En chriften bor flcicka fig at emottaga freftelfen, 7) med en daemot
gelig Jlriå. At vi mårre kuona
djefvulen och ofvervinna honom, opnar Apo,

ftelen Paulus for ofs Guds andeliga ruftkammare, och ber ols iklåda ols alt Guds Harriejh. Eph. 6: 13-18- Da Ikole vi fåkert vin-

blods Jhull, och för def s
Upp. I>, 12: 11. At
vi måge ofvervinna verbien få böre vi icke
vara henne likftållige; uran van di ols ifrån
dels forargeliga vålende, lita på Jclum fom
henne ofvervunnir, och halla ols rene och
obefmittade; förfaka oli opudaktighet och verldJlig hifiä och lefva tukteliga råttf drdeliga och
gudehga i themia verlden. Tir. 2: 12. Arvi
måtte ofvervinna kotter, måfte vi åfvcn ftrida emot ofs Ijelfva, och begifva ols i kotrets
och andans ftrid 5 ja! octa når vara invårtes
Y
kraf.
na honom

för Laini ens
Jhull.

vitnesbörds ords

,

,

r
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krafter, medragne af inbördes ktig, jyckas bl»
da ofs en fulkomlig
Hår hjelper
hvarken ar tröttni eller ledln*, ehuru freftelferna, anfåkrningarna , befvåien ocli plågorna,
aro ftora och manga , och ibiden fkarp ehuru tron ar ofta fVig, toliamheten ryckes tryta,
och hoppec aftyni uran man rnåfte lida, bjda
;

:

och ftrida, tils man genom Herrans nåd får
Ie en ånda på kampen, uti en hlrlig feger,
och omfider får fjunga derom med glådje i
de råtcfårdic;as hyddor, det Gud ols forlånc
,

for

Jefu Chrifti fkull! Pf.

118: 15.

Tionde Betraktelfen,

H

Öfver Sjunde Bönen.
forlåffci mig af ali ond gamma

}

ochjrdlfa mi o til jlt himmelftta rike ! Med et la
fornögt ftnne, och tilforfigtig frimodighet öfverllmnade fig (ordom Apoftelen Paulus dcn
alsvåldige Gudens nådiga belkårm och otvilvelaktiga befrielle och Ufoni den forfta och
fidfta troft, emot alt det onda hvaraf hela
verlden upfyld år, i månnifklig makt ftår,
,

}

,

forut

le, elier forekomma, och aldraminft ofvervinna. 2 Tim. 4: rg. Så fnart
djefvulen mfatt ondlkans forfta fro i Paradis,
Och mlnniflcan derigcnom hade faliit i fynd
hlef hela verlden upfyld af det onda, (om Ikadar månnilkan både ti! fjål och kropp: och
forfigtig vanutan trSgna boner, ftadig tro
godt
del,
lamt den ftore Gudens

hvarken

at

?

,

•

a,-
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fårdeles ftyrfel och vågledning, cj kan undvikas. Af deffa Apoftelens ord, tilflyrer Guds
barn en tveggehanda trolt, nemligen, 1) hopp
om timmelig befridfe hvarom Apoftelen åfven
var forlakrad, då hän ia de: Herran [kai forISJfa mig af ali omi gdrning. Ty ehuru de
,

bo uti en ond verld, la blilva de dock,
under den Helge Andes uplyfning och regering, vid en fann gudsfruktans och et godt lamvetes orabeflitande, bevarade ifrån det onda
och haline obefmittade af verbien. Jac. 1; 27.
De konna vai icke vara uran lynd, la vida dc
måfte dragas med en fordårfvad natur, kanna
hos fig någon vidi.idande benågenhet for det
onda, och rillika röna rnycken brlft på der goga; men de akta fig dock noga for npfärdiga
lynder, ehuru de cj kumia undgå fvaghets, okunnighets, och ovarlamhets fel ; och lucka, fiandigt med David, ho km märkä kuru ojia hau
hryter fårlät mig Herre minä hemliga hriJler. Pl. 19; 13. De ltd uti Jelu iörcjenfts
ftåndiga tilågnnnde och åtnjutande i en dagelig fiimets förnyeHe och lefverncts forlndnng,
fortfara i trfgna böner och lucknmgar om lyn.
dernas forlårelfe och taga noga vara på fig
Ijeifva derfore blifva deras fel dem icke rilrlknade; ry Ingan fårdämmelje är i thern fom
dro i Chrifto fjfejn: Ram. g;' 1. efrer de befrias
ifrån framfarne lynder, i anleende nl [kuiden,
når jfeju Chrijli Guds Sons blod rtnar di maf
alla fynder: 1 Joh. 1: 7. ifrån nårvarande lynder, i anleende til deras hdr/kande. vdlde, lå vida
trogne

,

,

,

,

,

,

,

,
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da de ej låta fynden vdldig vara i derus dödttiga lehamen: Rom. 6: 12. och ifrån franifarne,
närvarande, och tilkommande fynder tilliltä,
i anfeendc til derss fordömmande kraft nar andans lag fom lif gifver i Chrjlo ffefu har
gjordt dem fri ifrån fyndenes och dcdjens lag.
Rom, 8: 2* Den 2) rroften, fom Guds barn
kunna fatta af delfa Apoftelens ord, ar hopp
otti evigbejrielje, hvarofver hän fig hår fagnar och
llger, at Herren (kai frälfa honom til fit himmel/ka rike. I detta lifvet, befrias Guds barn
ifrån det onda, tii en del; i det tilkommande,
helt och hallit, I denna verlden, måfte de utMrda en fkarp ftrid emot det onda; hvarundcr de i Jefu fegers kraft, vinna den ena
fegren efter den andra; men i himmelcn gifvcs en fullkomlig befrielfe, evig frid, hvila,
ro, frdgd och glldje. Ty de fom redeliga för
Jig vandraf hajoa, homma til frid, och hvilas
,

,

,

,

,

nti theras kamrar.

Elä. 57:

2.

Ajhandling,
Om Guds barnas befrielfe ifrån alt
ondt.

V.

vilje bar Förf hete, hvad det dr for
ovdt fom vi bedje om befrielfe ifrån nSr- vi i
,

,

denna fjunde bonen fåge; Jrdls ofs ifrån ondo! Med det onda, (om hår talas om, och
hvarifrån vi vånte forlofsning, forftås alt det
loin fortornar Gud ; lamt flcadar och furdårfvar ofs bådc til fjll, kropp och lif; fålom
Doa,

(

o
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Doö. Lutherus fkrifver i fin forklaring; vi
bedje i themm bön, /åfom nti en fumrna at år
Hhntneljke Fader ojs förloffdr ifrån alt ondt
både til kropp och fjäl
heder och ära
m. m. Det onda sr i allmanhcc tveggehanda
nemligen, )hiidens onda, I’om ar Iynden, få
vai arf-, loin verklynden: och flraffets onda
hviiket kommer for lyndernas (kuli ai Guds
rSttvila hamnd hiloin en vallörtjent fvår hemlokelle, fom Gud lager genom Propheten: thet
år tin ondfKos Jhnll, at tu Jåplågad varder, och
tin olydnas at tu få ndpfl varder altfå mdjle
tu få veto och forfara
hv cd jdmmer och Jörg
at
thet med Jig hafver,
tu ojvergtfver Herran
tin Gnd, och iche fruktar mi g fdger Herren
Zebaoth. Jer. 2: 19. Detra llraffec år, 1) Timmeligt, hvarmedelit Gud,, redan här i lifver,
napfer mSnmlkorna, och fulfoljer fina rSttvifa
vredes domar olver dem, for deras brotr j och
Sr detta timmeliga ftraffet årer, ancingen natarligt, bellående uti et vill flags lidande, fom
hvar lynd, elter finart, nödvåndigt ai fig foder, och foljer henne ät, Sfven fom Ikuggan
kroppen: en högmodig llraffas med lorakt,
en girig med (orluft, en flofare med fattigdom,
och lå vidare: eller Sr det timmeliga et vift
/iadgadt och elrer bråttets iiikefulia invårtes
arr, eller Ikadeliga påfoljder, at la ipycket e£tertryckeligare afhålla mannilkorna derifrån,
tilökt och afpaflddt firalf. 2) År det jemvål
evigt hvarniedellt Gnd
efter detra lifvet
med oändeliga afgrunds plågor, låter de fdrd4m*
,
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dömda qvåljas, för deras obotfärdighet och
hvaiun de iniil ändan framhårdat hafva
hvilke pir.a lida [soin, fhet evi?a förddrfvet af
Herraus anfiqte, och af hans hdrliga mckt. 2
Thcfl. 1: 9. Sä lange manniikan lefde i den
rhedflcapade ofkuldcns och fulkomlighetens tilftånd, vifte hon af imet ondt; iom det ej
eller gafsj men få fnait hon vek ifrin förbundct j och ofvefträdde det alraforfta budet:
f oli hon i fynd, hvilkg-n hemtade med fig alt
ilags ondr, allehanda öiyckor och vedermodor»
ifrän hvilkä hon uran berrielle ej kan urredas:
och iaiedes Sr för e:is fyndjhullfåi dåmmelfe kommen
öjvef alla mdnniikor. Rom. 5:18. Det cnftakade
onda Sr öräkneligt, ry Ta många fynder, lika
ondr; riien vi vilje hår allenäft upråknä, och kårreligerl fårklara ljelfva hufvuddelarna deraf, imder hvdka alt det ofriga begripes, hvarifrån vi i denna fjunde hon bedje,
det Gud nldigt ville friilfa och befria ofs.
Hårunder förftås, 1) alla upfåteliga och
dodelipa Jynder.
Upfareliga kallas de, efter
männifkan gor dem sr,ed vett och viijaj vet
at ondt är ondt, och bedrifver det likafult,
med berådt mod och full forelats. Dodeliga
kallas de, lå vida de utllåcka tron och rilförfikten til Gud fom eljeft ar det Ijus, livarini vi (e vår kallelfes hopp och nåde-val. Dodeliga kallas de, emedan de doda det andeliga
lifvet i Chrifto lom beftår i lifgifvande och
fornojande andeliga kånflor, uti et lefvande
hopp om det eviga lifvet. Dodeliga kallas de,
i det
otro,

:

,

,

o
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i det de morda fjalen,
med falfka och oiiktiga

upfyiia viljan med

ofverholja forfiändet
forelfällhingar

,

och

och onda bojel er:
lamr tålcdes urderhaila en (täadig benagenhet
ar i fynder framharda, lavilleen, om den, man
meliankommande (snn onSvåndelfe, varat anda
til lifs-fluter, har den eviga doden i föije.
Deffa fynders ofkiljaktiga päfoljdcr aro at de
fkilja Ija len ifrån Gud forarga och fkada
naftan, beflåcka egit iamvete och lanka ånteligen, hela nånnifkan med Ijäl och kropp
i evigr fordlrf, hvarfore det heter: ejter iin
hårdhet och obotfdrdiga hjerta famlar tn tig
Jjdfvcm irede på vredenes dag, ndr Guds rdttvifa dom blifver uppenbar. Rom. 2: 5.
oarter

-

,

,

,

,

Hårunder begripas, 2) et ondt faw.etes
plågor. Til et behorigen underrårtadr famvete fordras
a) tilrdckelig hg-hinfkap och för
ofs chriftne, få vai af den naturliga fom uppenbamde lageri, til nödig urfkillning af godt
och ondt, iofligt och olofligt: på det ingen
okunnighet må kurina forebåras, eller urfåkc
derigenom vinnas.
b) En erkdnd fårbindelfe
at efterlefva en hmojord la%; hvilken fårbindelfe voidar hela lagen fåfom et rattefnore,
hvarefrer man känner fig fkyld.ig, at. med ali
uprånkeligflit inrårra fina garningar. c) En anteknihg af mdnni/kans gdmingar, goda
til folje livaraf hon kan erindra fig det onda hon gjordt, och det goda bon låtit, fanit
tvärtom. d) Lagens tillåmpning til tnånnifkans
,

,

,

}

för-
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fårhållaftde; hvaraf hon kan Auta, om hon
gjordt vai, cl!er illa: och om hon foljakteligen kan uria kra s
eller icke. c ) Sjelfva ut,

eller

fi'Qtt

Jaihvets-rlomen j

fom antmgen til-

fndslHller och hugnar mannifkan, om hon vet
fig hafva gjordt täi: eller anklagar, ofverrygar, och fördommer henne, ona hon kinner fig
halva hedrifvit något ondt. Hhaf blir di laet

liuta, hvad kra

t detta invartes vitnet ager,
gora minnifkan de tillika billigalle och
Ikarpafte forcbråeller; och til folje af dem, innan hon hunnit nl et lyckeligt genombrytande och en kanbart tilfridslllilande rrones
författning på hela verldens Frallare, foilarta
henne i yrterfta rådloshet och furtviflan. Här
fä vi lifligen förfara, med hvad for en Ikarp
och genomtrangande tordons roll, Gud talar
i mannilko-ljälen, och tvingar henne, at erkinua honom 16r fin encla LagfHftare, Domare och
Hämnare. Men huru myeket graleligare tiltal itiä de icke de obotfirdige och otrogne
månniflcor, genom (ina fortviflade iamveten
uthirda, uti et krafjnnde anlpråk, och en
at

at

,

olidelig forfmak ifrän Ijelfva helvetet: utan
at Gud vil vara dem nådig, och
forlåta deras Jynder: (afotn vi Jafe exempel
om Cain, x Mol. B. 4: 13, Saul, x. Sam. 16:
14 9 och Judas Matth. 27: 3, 4,5.
Hithora, 3) allahanda timmeliga Jlraff och
jvåra landsplågor, hvilka Gud i fin vrede, lå.
ter gå ofver et fyndigt, fäkerr, obotflrdigt och
forhsrdadt folk, fom föraktar hans godhets,
vidarc hopp,

t|U
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tollamhets, och långmodighets rikedom, och

icke låter hans mildhet låcka fig til bittring:
lom bevilar fig otackfnmt emot hans välglr*
ningar, och milsbrukar dem til fynd j fo m
dageligen okar iynd pl fynd fkuld pl Ikuld,
llraff pl ftrafF. Och ehuru hän ofra i fin alivetenhet ler, at många dock intil det ytrerfta,
framhärda i deras fjala-fordårf; iikväl, efter de
§n lefva i nådenes tid, brukar hän emot dem
defla fixaff., lålom Ikarpa botpredikanter 5 och
vifar dermed, kuru hän har tolariiod med ofs
farat itke vilat nägre (kola förgås utan at
hvar och en på lålunda Mmnadt alfalle, vander fig til bdttring. 2 Per, 3: 9. Och ehuru
den fiore Guden fer fig ej eller derigenom
kanna vinna mlnga 3 11 Ir hän dock tolig
1) at hait ma vifa
huru fen hän vil vara, at
låta det ytterfta flraffet gå ofver månnijhorm 5
ehuru de det långeledan fortjenr, och hän
ager fulla Ikäl dertil. Ty om Gud fkulle llrax
på fårlka gärningen llraffa 5 få Inart någon fyndar och kråfja ut håmnden ril det ytterfia;
,

,

,

,

„

,

få kunde hän omojeligen linna flcål at lUdna
forr, ån haa Ikuile halva utrotat alt hvad lyndare heter på jorden, och med der lamnra
gjordt en haftig ånda med hela verlden, Men
lom hän derigenom Ikuile forlora alla Ijålar,
och tillika fit vigtiga åndamål, fom lr hans
namns Ira; 11 uppehåller hän dermed, tillika
bevekt af Sonens forbon, i det ISngfta. Gud
§r tolig, faft lian fer fig foga vinna dermed
s
2) at hän mä derigenom vifa fit Gudomliga ådeU
Iloni, F, Voi,

Vili, St. 4.

Z
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mod, huru hogt det ofvertråftår hela verldens
ondika, och derigenom leda dem til deras

fyndafulla ovaidighets erkånfla

emot

en

få ftor

näd. Och äntdigen 3) at hän mätti Jå myc.
het mer hutina befyrka fma domars rdttvifa,
lita fe fig fullkomligen urfåktad, och verlden
aidcles utan uilåkr, på domedag, at hän på alt
iått fokt frSlfa männifkorna ifrån ondo, men
de ej lätit h eipä fig ehuru ftort tolamod hän
5
koffat på dem, under fruktlos vlntan på deras battring at de ogudaktige ej måtte kurina låga ;vi hade vai befinnat ofs, och jemval uran mfvel blifvit omvånde* men tiden
var ofs for kort och nåden ofverflodade icke
i nåde tiden til fullo: derfore vil Gud blifva
rdttfdrdig i fin ord, och öfvervinna ndr hau
dommes. Pf. 51; 6. Rom, 3: 4. Fqrenlmnde tirnmelige plågor, åro antingen äimänne,
och träffa ftundom et eller flere riken, eller
viffe landfkaper, låfom krig, hunger, och
peftj hvilkas folk-odande och bedrofvelige
verkningar, jemvål vårt kara fadernesland, lina viffa tider 3 med fmartande kånningar och
affakn.id fått röna ; ehuru den milde Guden
hvars ftora namn väre evigt prifadt, ej hemfokr ols atminftone i få hog grad fom i.fbrntiden fkedt, med flika plågor: uran har den
mäktige Regeraren domt ojs med myclcn fagtmodighet, och regerat ofs med mycken fär/honing.
Vish- B. is: x§. Eller aro deffe Guds ris
en/kilte, och beftä i viffa lidelfer, fom någrc
perfoncr i fynnerhec blifvit underkaftade3 få;
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fom tårande fjukdomar, oboteliga fkador 5 grainande forg, tilfogad oforrått och fortret, fattigdom och ufelhet, et på alt lått betrångt och
nodftäldt tilftand jemte hvarjehanda motgång
och olycka; fom mångea hela fin lifstid* af Guds
allvifa godt-finnande och faderliga vålbehag, utan
tvifvel at undgå det evigä onda 5 hvaremor ali timmelig vedermoda dockår atanfe {åfom någotgodr,
toligt utharda måfte: efter vigenom mycken bedröfvelfc måfte ingåi Guds rike Ap. G. 14; 22. och
vår bedröfvelfe, then dock timmelig och Idit äri
föder i ojs en evig och ofver alla matto vigtig
härlighet. 2. Cor. 4: 17.
Hit lander 4) Jkada på godsi heder ochdra:
det forra genom fjonod och fkeppsbrått, oformodad eldsvådä, lamt andre olycks håndelfer,
hvarigenom mången forloraf på en gång alt
det hän åger j af en formogen man kan blifVa en ufel riggare, och dock vara nogd at
hän blifvit bårgad med blotta lifver. Det lenare åters kan hånda antingefi genom cgit
,

'

,

forvlllande, oanftandigt och oforfigtit upforande, fäfom en oundvikelig påföijd derafj
eller ock genom afundfamma otidigt mifstankfamma, illfinnade och vrånga månnifkors åtgård, fom ej kunna fordraga fiha roedminniIkors fortjenta loford, domma andra efter den
minfta liknelfe och deras egen nog fruktfamma inbillnirig, och når de ej kunna annorlunda fkada, gora det genom forklening af deras goda namn och rykte, famt derigenom
ftöta hvad de ej kunna bota: och år det vift
,
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ibland de ftorfta förmåner, at få flippa
oforfkyldte hemlige ovlnner men ånnu båttre,
at få fkicka fig, at mm ej Idmnar taftarenom
nm. Eph. 4: 27. Det Ir altfå nodigr, at bedja
ined David; bevura tin tjenare for the Jlålta,
at the icke f å råda öfver mig få blifver jag
utan vanrk . och ojkyldig för ftor mijsgårning.
Pf. 19: 14.
Hit lämpa fig, 5) hajliga oth ofårjedda
lifs-faror ; i hvilka Gud ftnndom låter mannifkor råka at derigenom ofvertyga ols luiru
olycklige vi kunne vara, nm hän allenaft til
et ognablick tager fin hand ifrln ofs; och huru grant vi derföre hafve hans vårdande faderJiga omforg af noden, få framtofs eljeft fkal
kuona gå vai: n! huru dyr är tin godhet, Gud,
en

,

;

,

at

mämi/korf

,

barn

trofl hafva

under tina vin~

Pf. 36! 8. Stundom låter dea
ftore Guden ofs rlka i ftor fara och reder
ofs vai derutur. Ofta hånder ock, at vi rike
i ovitterlige farligheter; och lika oformårkt,
blir fkadan af dem, genom hans vakfamma
forforg forebygd. Ml vi då icke hogeligen
prifa hans vishet, aimakt, och godhet, iora
Il underligen leder ofs, och få omt befkyddar ofs, at ingen ting kan hånda, utan hans
vilja eller tilftådjelfe och at vi ftå uti en få
vårdande åtankn hos honora, at ock alla vara
hufmdhår aro rdknade. Matth. 10: 30. Der»
fore bad fordom Konung David, bevara mig
fåfom en ogmflen bejkdrma mig under tina vingars (kugga Pf. 17; 8HSrgars fkugga.
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Hartil komina 6) djefvulens UJltga fre
anfdktningar. Getl om
Jlelfcrforraoch hårdnackade
och
retar
hän månnifkan til
de
ISckar
och
affall
och
til den åndan t
;
ifrån Gud
fynd
hennes
foker förblinda
forftånd, ifrån nytt*
jandet af lanningens, billigherens, och rsttvifans ljus lamr intala och boja hennes vilja,
til det Imickrande onda fom leder henne til
fkada och fordärf. Hän fbällcr fig fom en fogel-fangare, hviiken, med pipans ljufva låte,
låckar den nyfikna fogeln på nlra hali, och
oformårkc fåller honorn med et dodande fkått.
Hän år fom en fifkare, hviiken gornmer en
hvarikadelig krok, under et fmakligt
lian
bedrager
med
den glnpfka filken, fom
oforfigtigt flukar doden i fig, genom en lacker bit. Hän år (om en jågare, hviiken ftlller fit når, och ligger affides pä lurj men når
hän fer, at vilbrådet faflnat deri, fkyndar hän
fig til, och gifver det fin bane, Genom anflktningarne pltrugar hän henne fådant, fom
år emot hennes vilja, och plågar henne dermed fliom med infkjutande af forfmådliga
tankat, med otrons forgifriga infall, och fortviflans fjåla-mordande glodande fkått, hvaroni
i nåftforegående betraktelfen redan ordadt Sr.
Hän kommer vål många tufende gånger med
et och famma
och fafl hän vål fer, at månnifkan icke bifaller derti!, få gor lian dock henna derigenom fortret, dermedeift, at hon tilråknar fig fjelf, det fom hos henne dock år
et fatans verk.
Kan vål en fpegel hindra, at
Z 3
j«
-

,

.

:

,

,

:

,

dOh

339

C

o

3

vanfkapligt och ohyggeligt anfigtg
träder fram for honom, och iåter fin fula bild
falla på defs yta, at fpegla fig deruti; ia Iåter
ock fatan fin vederftyglighets bild falla på ytan
at mannifkans hjerta, lom ej uran rylning
Jean fordrsga pä fig en fl hiikeligen gråmande målning ? Kan en fåftning hindra at icke
fiender utan ifran, tkjuter eld kulor derpä,
och bitter honoin i brand och hvad rlr rnlnnitkans hjerta derföre, at djefvulen med fina
glödande Ikått, tånder det an i en håftig forfkrlckelles brand ? Luc. 22: 31.
ju ock

et

,

-

;

Det

ytterfta onda, år 7)

en ond och

får-

Jkrdckelig dndn; nlr männitkan, fankt i fina
fynder 3 nedftörtas i evig fördommelle, och
ytterfta fortappelle, mi helfvetes afgrund 3 lamt
far en ända 3 Pf, 73: 19. uran anda på fina
plagor, med fdrjkfdckelfe där de fordömdas
qval Ikal aldrig uphora, deras matk aldrig dö
;

,

och deras eld aldrig utjlåkm

;

Elä.

66;

24,

utan röken af deras plågor upfliga af evighet
til evighet. Upp. B. 14; 11, De lida där et
dubbelt ftraff, dels i förluft och affaknad af
Guds faliga ålkådande och åtnjutande, af den
fulkomliga och evigt varaktiga lycklaligheten
peh glädjen i, himmelen 5 dels en öerhort
qväljande kanfla, af obelkrifveliga och outhardeliga plågor, i den urfinnigafte forvirring, i
den troftlölafte föt tviflan
ide pinligafte och
Utfoktafte marreringar, af djefv.ulen af deras
medbröder, af deras Imårtor, ined en oaftåte]ig iuft at ännu fynda, med uthårdande af et
evigt
,

}

,

O
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cvigt fynda flraff. Öch Sr deras forlofsning
derifrån, fedan de värit dår tnänga rufende
millioner år, air lika långt, fom ifrän det förfta ögnabjick de dit blifvit nedftömde. O 1
jåmmer öfver ali jåmmer och vedennoda:
derifrån Gnd, for Jefu Chrifti fkull, ofs nådeligen bevare!'
Vi befe, för det andrn kuru och når vi
ifrän alt detta onda hoppas at lyckeligen befriade varda. Gud bevarar fåkert fiha barn ifrän
alt ondt, fom ftrider emot Hans namns åra,
och deras fanna vålfård; ehuru hän flundom
tillåter gudlöfa mannifkor, at af de trognas
vidlådande fvagheter, dem de, oakcadt alt fit
trottfamma bemödande, ej förmå i egen kraft
undanrödja, taga Cg anledning at utgjuta fina
förfmådelfer; hvilket ej annat kan, än pinligen farga de gudålfkande månnifkors hjertan,
når de tnåfte halla til godo en fådan egen förebräelfe, at de ehuru emot fin vilja, och maa
at kunna hindra
dock gifva djelfvulens anhang tilfllle at forakteligen utläca fig om det
fom heligt Sr. Hvilken dodelig mSnqifka, faft
hon an vore den bäfia chiiften, kan vara få
fullkomlig i alt fit vafende at ju icke något,
åtminftone någon gång, kan uttydas henne
ti! fel ? och hvad Sr vai, fom icke kan måla
fig fnedt i belpottarens ogon, fanit fedan gemft låggas, ancingen religionen, eller de trognas famfund, och följakteligen Gud fjelf tii
laft? Sädant måfie ti! Ifventyrs fordom hafva
gjordc David ondt, nSr haa fålunda klagade
,
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.
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dageliga förfmåda mig minä fender, och the
fom mig bifpotta fvdrja vid mig; Pi. 102: 9,
jag måjle vara fom en döfver, och hara intet }
,

och fåfom en dumbe then
mun intet itplåter.
14»
Derföre öfverlamnade han ock
,

Pf. 38:
Gudi,

at

Jin

tådant efter behag, och i finom tid

ratta: tala ta i

minfak, och /e uppå hvad rått
Pf. 17: 2. Apoftelen Paulus måfte aTven,
af de falfka Äpoftlar i den Corintifka forfam»
lingen, fom grundade fit emberes förande på
kotflig hogaktning och mannifkors gunit,
rona forakt for fit i verldens ogon ringa an»
fcende, då han var närvarande; hvilket haa
anfåg for et hinder i Evangelii framgäng, lorn
ofkyldigt lades hans perfon til lait; och der*
fore fkåligen forebrådde dem famt varnade
forfamlingen ifrån ar forargas deröfver at de
iagt: brejven aro fvåra och ftarka men ndrvareljen fvag, och orden foralteliga. 2 Cor. ie:
jo.
Dock kan Gud på et underbart få,rt ftål]a fit (tora namns åra i fit f ulia Ijus, nir hari
imedjertid vunnit, geaom fina barns ytteiligaie
jrarodmjukar.de fin barmhärtighets och medelft
befpotrarenas åntcliga itratf im råttfårdigrhets pris.
Men når vi i denna fjunde. bön fåge frdk ofsifrån ondo, år klarr, at vi ej afbedje ovilkorligen
der lekamliga onda ; emedan Gud finner nyttigt at
fom ofrail agi ofs dermed och låia ois mycket
godt, famt iåcta cis i den författning, hvaruti vi
kunne undvika et var-re ondt. Utan vi bedje, at han
ville deruuder kraftigt uppchålla ofs, forlana ois toi-.
dr.

,

,
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modighets gäfvan, och befråmja fin nldefulla
affigt at alt efter fom den utvårces mannilkan
lider den invartes minnifkan måtte bli mer
och mer uplyft, forbättrad och ftyrkt tii det
goda. Gud tillkickar ols ftundom iekamlig
fjukdom, at derigenom låra ols fåtta det rätta
vårdet på hallan, erkånna den för en dyr Guds
gåfva prifa honom derfore och nyttja den famma
honom jemte vår nafta ril tjenft, fanit fordra
ofs til redogorelfe for defs hvarjehanda vanikörande och mifsbruk. Gud iiter mlnnifkor
råka i lekamlig fattigdom
at tukia och förodmjuka dem dermed, profva på dem andras
chrifteliga hjertelag, låra dem föra en fparfani och tarflig hushållningj draga deras hjerta ifrån ålit på jordifka igodelar, och tillika
påminna dem om fin fjåls ånnu torftigare tilftånd, famt leda dem fmåningom in i kånllan
af fin andeliga fattigdom. Gud tilftader månnifkor blifva utftålde for andras fortal, forfoljelfer och fortryck at gora dem forfigtige varfamme tolige, fagtmodige och behjertade; famt vanja dem, at under afbedjande
af fina forleelfer, foka och finna hjelp och
forlvar hos honom allena. Herren dr tnild 5
och et fåfte i nödenes tid, och tanner them fom
tröfta uppå honom. Nah. j: 7.
Dcremot afbedje vi alt det andeliga onda,
nemligen 5 1] fyndem onda: at Gud ville nåifrån uplåteliga och Ivåra
digt bevara ois
fynda-fall: rena och befria vara hjertan ifrån
fyndernas hårfkande vålde, ftårka och bcman?
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djefvulens frellelfer, verldens re»
teHer, och kottets fvaghet; famt förloffa ofs
ifrån fyndernas fordomande kraft. Gud 15ker äfven afhålja månniOcorna ifrån at fynda,
dels genom den hdiga leda och innerliga afIky, hän i hr ord forklarat, emot alla lynder, lafom David jemvål beklnner ! tn äfi icke then Gud \vilkom et ogndaktigt väfende bena ofs

emot

}

hngar, then ther ond år hän blifver icU jår
tig, Pl. 5: 5. Dels har Gud hos ols lokt
forekomma lynder, genom vcrkeligt forbjudande, få vai igenom den i alla månnilkors hjertan Ikrifna lamvets lagen, fom hans uppenbarade och i tio budord forfattade eviga råttvilas ftränga lag, Dels har Gud velat alboja
derta onda, genom forkunnande af ftraff och
forbannelfe: 2 Mol. B. 20 förbanmd väre then
Joni icke fulkomnar ali thenna lag Jens ord 9 fd
at hän gör therefter
och alt folk Jk ai fdga:
Amen\ 5 Mof. B, 27: 26. Dels lagger hän det
onda hinder i vågen, eiler ock håller det innoin viffa grånfor, dfver hvilka det icke gå
fkal 3 Job, 5; i2. igj 14. och vånder omiider alt, ehuru iila det ock värit af djefvulen
åmnadt, til en god ånde ; 1 Mof. B. 50: 20,
men ock derunder, forlkråcker mannilkorna,
genom fina vredes donur, och eftertryckeliga Ifraff
exempe!, på det de matre fly der onda, och gårna
gora det godj, Pf. 7:12, 13)14. Vi albedje
har, 2) fijndermspåföljdersonda: at Gud icke ville tililtä djefvulen någon magt ofver ols, at for,
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felinda vårt forlländ och flå ols mcd urfinnighet
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och raferi; eller at forhårda vara hjertan, och ofvergifva olsiet vrångt finne; Roni. i: 28- cller at
qvålja ofs med et ondt famvetes förtviflade och
tröftlöfaplågor; i Sam. 16: 14, 3i> 4. hvarigenom
hånt, at månnifkor omfider afhindt fig fjelf*
ve lifvet, fom år forfkräckeligr ar påränka,
och hvarifrån Gad ols alla for Jefu Ghrifti
fkull nådeligen bevare! Matth, 27:.5. vi afbedje har 3) det eviga onda, Tom ar en oundyikelig påfoljd, af en oiycklig fkilnad iirån
denna verlden; Eph. 4: 18 2: 1. då ijålen,
fkild ifrån det lif fom af Gudi år, och andeligen dod i fynden, dod ifrån en lefvande Guds
kånnedom, dod ifrån kånilan af fyndens dodande kraft, dod ifrån en lifgifvande tro pä Chriftum och barnflig forrroftan til Gud dod
ftel ocli kali ifrån kårleken til Gud, dod ifrån
enbrinnande boneandagt, dod ifrån luft och kraft
at lefva gudeligen, dod ifrån et lefvande hopp
om det eviga lifvet, dör evigt, at fäfom i fin natur
ododelig, kanna de plågor, fom evigt pinligen
doda, men aldrig dråpa, iden botnloia afgrundens håftiga och outfiåckeliga lågor,
Gud forloffar ofs cck, ifrå alt det onda
fom nåmnas, och ofs plåga kan ; dels genom
en falig dod fom gor en ånda på ali vår jåm-?
mer: dels genom et evigt lif, i en forfattning af den fullkomliyafta och varaktigaite
lyckfalighet: fåfom Do£t. Luther fkrifver i fin
forklaring at Gud på jtdflone, uår Jlunden dr
kammen gifver ofs en falig dndatylt oeh nådeligen tager ofs af denna forgedal, til Jig. i
hhnmelenl Pred. B. 7; 2, Har icke Konung Sa}
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lomo vai fagt, at döds dagen dr bdttre, än
fådelfe Hagen, nemligen for de m, fom lefvat
et Imlrtefult lif, och do en falig dod. Hvad
ar vår fodelle dag? Den (padalle gryning til
vår lefnads dag, efrer en modolam och af-

ventyrlig utgång,

ur

et

qvlfvande morker,

nti et omfkiftande Ijus; utur et iefvande fangeile, uti et dodeligt lif. Hvad var vår forlla
hålfning? Gråt: vår drågt? nakenhet: vårt tililånd? ufclhet och brift. Vish, B. 7: 3. Hvad
ar vår lefnads-dag ? En omvaxlande fortfattning af hvarjehanda elände: fjukdom, fattigdom, forg, bekymmer fruktan, fortret, med
otaliga andra plågor, gora denna dagen både
raödofam och kort; Syr. 40: 1,2. Pl. 102:24.
h varunder dock den alvile Skaparen underligen
fkiekat, at ofta blotta lifvet, utmårglat af allahanda tåranda oden, på naturens vågnar, intil
döden Sr kåraft. Hvad Sr vlr dodsdag? En
dag, fom vai genom fammanflytande af ali
ufeihet och vedermoda, i anfeende til kroppen
och det Jekamliga lifvet, gor en ånda pl alla
vara dagar: men medforer en tilokning af Ijus,
glldje och fornojfamhet, på fjalens och det
andeliga lifvets vagnar: den bedrofveligafte af
alla dagar, for blotta fornuftets ogon, men
den lyckfaligafle af alla dagar, för uplyfte trones ogon. Da valfignade ognahlick fom bådar ofs en Oli omvaxling; ifrån jammer och
nod, til gladje och frogd: frln kamp och
flrid til leger och frid : ur et dodeligt lif,
,

,

,

til

et

lif utandod: Upp. B.

21;

4.

Efa. 60:

20.
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dår alla vara tårar Ikola aftårkas., och
forge-dagar en anda hafvai
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Ellofte Betraktelfen,
Öfver Beflutet af Herrans Bön,
Tu Herre, dft then Eögfie y och blifver eviniierliga. Var bland flere, den vordnasfuila bekånnelfe, Konungen och Prophetcn David, i
hånfeende å den mäktiga omvåxling Gud gor,
med de ogudaktigas framgång, och de gudfruktigas motgång redan hår i riden, gjorde
om hans gudomliga hoghec, Majeftåt och harlighet, fom ar af en evig varaktighet, utan
början och Snda, fom han iåger: tu Herre,
åfi then högfte, och blifver evinnerliga. Pf. 92:
9. Gud kan betraktas, fåiora den hogfte, 1)
i anfeende til hans Gudomliga våfende; fom innefattar de hogfta och djupafte obegripeligheter, for vårt infkrankra och fvaga begrep. Ty
huru hogt kunna vål vara tankar ftiga, at icke Gud år oändeligen hogre? Kan vai den naturliga folen fkådas> utan at vara ogon mörkna af defs klara och genomträngande fken:
an mindre formår vårt fvaga fornufts oga uplyfta fig at Guds harlighecs befkådande utan
at af den djupafte förundran nedfalla i hapenhet? Hvarfore han ock frågar med Ikål; ho
år mig ltk ? år någon Gud, utan mig. Efa. 44:
7, 8. Hårofver utbrifter Huslåraren Syrach
jenjvål i en forundrande utlåtelle: Herren är
o/d z
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ojägeliga Jlor, och hans mnU dr underlig: top
ver och
honom högeliga forn fj förmå,
hän dr ändå kääre: prifer honom af alla

firtfer

Ja

kraf-

ter, och vdnder icke igen likväl hinnen fj icke
therintrl. Syr. 43; 31-44. Gud kan betraktas lafom den Hugh e 2) i anfeende til hans
pudomeliga Egenjhaper af hvilka redan en
enda, urmårker den högka fullkomlighet och
ojemförligafte fortråffeiighet; hvad vil man dl
låga, nar de alle Cammanfattade, mota vår fvaga foreftalining ? Guds allvecenhet, allmakt, alleflades narvarelle, eviga oandelighet, omätlighet,
aro ju de högfta oforlikneligheter, hogfl: ofver
natur och fornuft, hvarfore hän kallas underlig. Elä. 9: 6. Gud kan betraktas, fom den
hogfte 3) i anfeende til hans Gudommeliga verk
och gärningar. Alting har hatt fkapat af inAlla creatur 5 ifrån det ftorfta, til det
ter.
xninfta, håller hän vid magr. Hela verlden
ftyr hän uran tninfta moda. Soi, fnåne, ftjernor och hela himmelens har underhlller och
regerar hän i deras lopp. Hän forandrar års
tiderne, och jorden fom om vintren ligger
tilfrufen under is*och Ino, ornklåder hän med
graSj orter och allahanda frukter fömmar tiden»,
Huru många tekn och under har hän icke
gjordt med måktig hand, deln Skriften pmralar V Kort fagt; alla hans verk, aro fortråffeliga prof af hans oandeliga fullkomligheter s
och vitna om hans llora namn hlrligt i alla
land; lom ar högft vlrdig ar prilas ocharas, Hrdeies, efter hän förblifver lika ftor, hog, mlktig
och
,
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Tu Jicre och fiarke
Gud Hzrre Zebaoth dr titt namu Jlor i rad y
och mdktig i gdrningar och tina ögon flå öpne
6/ver alla månnijhors barnas vdgar. Jar. 33:
18, 19.

och hårlig i ali evighet.
,

,

.

Afhandling
Om vär flcyldighet, at i hjertat vöfda, fanit med vår mun bekänna*
Guds Höghet, Majeftåt cch Hårlighet, i våra böner.
Oyldige åre vi, at med vordnadsfulla hjertan,
och loffjungande munnar, nalkas Gud i vara
bener förji, efter han i Jig fjelf dr dm alrahog/le. Så vål i vlrt ingångs fprak, fom i
befluter af vårt Fader vårj låggqs Guds hoghet, Majeftåt och hårlighet ois for ogonen ;
och det for ingen annan orfak, ån at upmuntra ofs
til at erkånna och prifa honom, med
hjerta och mun, for denfamma, fom både vii
och förmår, nådigt bonhora och gifva ols hvad
vi bedit om: och derfore fåge vi, ty titt år
riket, makten och hdrligheten i eviphet ! Vi bekånne hår, at Gud, fåfom en Allvis, alsmaktig, och mild Konung, lå vål i nådenes, lom
naturens, och hårlighetens Rike ; til hvilka alla
vi, fåfom hnns creatur, lilom ritte chridne,
och iåfom hans utkårade, ols bekånne: verkeligen begåfvar ols, med alla defla Rikens
förmåner, fom han i foregående bönen befalt
ofs
,

,

,
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ols bedja om. Chriftus vår Prophet ocli Lå=
rare, lamt dcnna bonens Allvife Måftare., fäg
vai fåruc-, at få okunnige och tröge vi are at
bedja,få forgåtne åre vi åfven at prifa vår Gud och
fkont vara brifter och behof våcka ofs til bonen, lå
forleder ols dock vår oerkånfamhet at glomma
tacklågelfen, fedan vi blifvit bonhorde derfore fogar han befluret dertil, på det en fak af
ia ftor vigt icke måtte af ofs forbi gången och
åfidoiatr varda: ty titt dr riket, makteh och
hdrligheten i evighet! Derom erindrar han ofs
jcmvål genom David: akalta mig i nödene, få
vii jag hjelpa tig och tu Jkalt pri/a mig. Pl»
50: 15. O! huru ljufligen lammanitåmma
:

,

,

alla helige Ånglar och Guds utkårade
utan återvlnda, i den Hogltas Lof och pris :
Uerre tu dft värdig, taga pris, åra och kraft!
Upp. B. 4: 11. Lambet, fom dodadt dr, thet
dr vdrdigt at hajva kraft och rikidom, och
visdom 3 farkket och dra 3 pris och lof! ifrån
evighet, til evighet\ 5: I2 5 13. Helig, Helig
Helig dr Herren Zebaoth, hela jorden dr jull
af hans dra. Efa. 6: 3. Gud år den aldrahogfte, ofver ai t:ng vard at
da han dr af fig fjelf. Han år af evighet, och
blir i evighet. Han år den aldraforfte, ai tings
lefvande uriprung, af hvars fria vilja de hafva väreile. Are vi då icke fkyldige, at vörda honorn, fåiom vår Skapare ? Herren dr
allena Gud och ingen amiar. 5 Mol. B. 4: 35.
år A och O, låger han, begynnelfen och
dndan, fom dr, fom var, och Jom homma fkat,
}

,

,

,

,
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then alsmdgtige, then för/h och then fidjle. Gud
Sr den aldrahogfte, ofver ai ting vardig at prilas, 2) ejter hän iir fulllomligen nögd med fig
fjelf. Hän är det aldrafulkomligafte vafender,
fom Sger alla gudommeliga forträffligherer 3
hvarföre hän jemvål ej annat kr n an innotu
dem och fig {jclf, aga den tullkomligafle tornojelfe. Och ehuru hän fkapat ai ting fil fit
namns Sfa, få knnde hans hårlighet derigehom vinna ingen den minfta tilökning; utan hän
ville derrnedelft allenaft gora den kunnig, och
gifva anledning til de Is äras forkunnande;
hvaraf foljer at når vi lofve Gud kunne vi
ingen ting tillagga honom til berom : utan allenad; bekanna hurn lofvärdig lian Sr ölvef alt
vårt lof. Gud ar den aldrahögfle, ofver ai
ting Vardig at prilas, 3) emedän ingen dr hans
tike ; utan ai ting iir allena i hans våld, hvarofver hän forer hogfta befalet: alla aro fkyldige, at frukta, lyda, tjena, vorda och Sra honom. Vid hvem viljen ,J liina mig, fager hän,
och vid hvem gåren ff mig lii: hvem måten
,J’ mig, the.Wi jaa tik vara fltulle? Efa. 46;.5.
Gud ar den aldrahogfte, ofver ai ting vlrdig
at prifas, 4) ty hän behöfver ingen
utan alla
behofva honom. Hän uppeballer a! ting, med
fin vishet, allmakt, och godher, och uran honom
kan ingen ting lefva, ellen Sga belland genom
honom lefve vi, rörorns och hafiie varelfe. Apoft.
G. 17: 28. Gud är den aldrahoglle ofver
ai ting vardig at prifas, 5) få vida hän dr in~
gom redo JTtyldig. Gud är tilliltä den aldraHm. F. Voi. Vili. St. 4. Aa
hog,

,

.
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hogfie: hvem förmår firida med honom? Ho
kae beftå för honom, ry hän gör iai ting
rått, och alle manniikor aro oråttfårdige inför honom. Vil nagon obetinkt våga fåga hoitona emot, få gor hän honom uppenbar oratt,
och far med råtta ftraff til Jon. Ville haa
ock gä tiiratta med ofs, efter vår iörtjenfi
Job. 9: 2, 3. få kunne vt ej /vara honom et emot
tufende; Rhm. 3: 23. ty allefamman dre vt fyndare
och haju e intet at berömma ofs of för
Gudi Elä. 64: 6. ali vår rättjdrdighet dr fåfom st orent kldde. Ph 133: 2. Såkraft hafve vi or'ak at bekånna och bedja: Herre,
gack icke til doms med tina tjenare ty for trg
dr ingen UfLande rdttjdrdig.
Gud år allena
den aldrahqgfie, ofVer ai ting vårdig at prifas,
6) ty hän rsgerar i ali evighet. Ingen har fatt
honom pl fin Thron, och ingen kan taga riket
uran hän blir, {orahan värit, oforaf
Inderlig ifrin evighet til evighet, IHom David fåger : titt rike dr et evigt rike, och titt
Herredomme varor förutan dnda. Ph 145: 13.
Och det vil Frålfaren utmårka, nar hän flutar
väre Fader vår, och {åger: ty titt dr riket,
tmkten och hdrligheten i evighet!
■

,

,

,

,

Skylclige åre vi, at med vordnadsfulla
hjertan, och lofijungande munnar, tialkas Gud
i vara boner, for det andra få vida han fö~
rer et oin/krdnkt vdlde.
Han bar makt öfver
Lycki uch Olycla, med- och morgång. Lyckan
ftår allena i Herrans hand, och han vlnder
hen,

(
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henne hvarf hän vi!

innan vi blifvit fodde
; ty
til denna verlden ooh hunnit fe de(s forgångdiga ljus : hir hän i fin Gudömliga allvetenhet fett långt forut, hvad en hvar hånda (kai.
Hän har tilmart en hvar fin välgångslått i händer, fom fallcr honom i rartan tid til godo,
allenafi: hän forfigtigt vandrar i Gudsfruktan.
Deraf fes at manailkaa kan vål hindra fin lycka, men dock icke (jelf gora fig lyckelig :
altfammans kommer of Gudi ly eka och olyeka
Uf och död, fattigdom och rikedom ; Syr.n; 14.
och then en fak visliga föreiager, hän finner
lycka : /dll dr then , fom fig forlåter på Herran.
Ordfp. 16: 20. Stundom händer, at Gud, for
at befrSmja lina alvifa och häliolamma affigter,
tilftädjer lina bnrn morgangj men innan de
vai veta ord af, vlnder hän deras olyeka åter
til välgång och lycka, deras Jörg i glddje
Joh. 16: 20. ty then högfies högra hand kan
ai ting förvandla. Pk 77: n. Gud har makt
ofver Uf och död. Jordifka Regenter halva
jemval, pi vifi: (artj makt öfver lif och död;
men med anlenlig Ikilnad. De kuntia, antingen domma ifrån, eiier (kona lifvetj men Gud
kan doda, och gifva de doda lif igen. De
kunna doda kroppen, och aga ingen makt ofver (jalen men Gud kan fordra både kropp
och (jäi til lifs i evigher, Hän kan ock Jörddrjva både f jät och kropp i helvete fjag (a----ger hän, hän doda, och lejvande göra. Mach. 10:
28. Gud har en makt, jom ingen makt dndra
kan
5 Mol'. 32: 39. Olycklig den, fom har
Aa 3
Gud
,

,
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Gud til ovan: om han ock hade hela verlden
full med rika och rnågtiga vinner, få kan ingen hjelpa honom emot Gud. Tvart om ,ar
den hoglt lycklalig, fnft han ock i verlden
hade föga lycka, hvars van Gud vii vara 3
hade han an hela verlden full med fiender, få
kan Gud dock underligen befkydda honom,
få at ingen fkal kunna tilfoga honom fkada:
år Gud för ofs, ho kan vara emot ofs: Rom. 8:
31. och fjelf har han ju fagt, frulta tig intet 5 jag Rr med tig ; vik icke af, ty jag år tin
Gud jag JiyrUr tig, jag hjelper tig, jag hålier
tig vid makt, genom mina-rättfdrdighett hogra
hand. Efa. 41: 10. Gud har makr, sfver
himmel och heljvete, falighet och fordommelfe.
Himmelen är hans Gudomliga MajefHts fåte,
den hogfte Konunga Thron hvarppå han fitter hårltg ofver Chrerubim
och regerar med
makt och hårlighet i ali evighet omgifven a£
en genomtrångande himmelfk klarhet, hogtprifad af ftarka ångla-chorer och the utvaldas
ikaror, hvilkas utfokte loffånger ouphorligen
klinga öfver alla himlar, och befvaras af deras återfkall. Helfvetet har han lagt under fina och de utkärade Helgons fötter 5 fom nu
triumphera ofver Ijala fienden fatans argliftighet och giymma tyranni, ofver döden och
helfvetet, och fammanftåmma dcrofver ien
ljuflig legerlång, Gud til evig §ra, pris och
lof5 fom ofs fegren gifvit hafver genom vlr
Herra Jeium Chriftum: Helig, Helig, Helig år
Hirren Gud almdktig Corn var 3 fom årf och fom
:
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Upp. 4: 8- Ph 92: 2 3 3- 113; 2,
lomina Jk ai.
Låtom
ols
derfore i hjertat vorda och
3,
vår
mun
med
prifa Guds hoghef, Majeffåt och
hårlighet; fom låmnat o}s la nådigc cilrräde
med vara boner, lofvat lika nådigc bonhora
och hjelpa ofs. Låtom ols vandrn i en barnflig

frukran, kårlek och ödmjukhet honom under
ogonen, at vi ej må gora hvad honom ledtlrj
Låtom ols tiibedja honom i enfaldig upriktighet
i andanom och fanningen 3 och forlufla ofs i
hans lof! Pf,

147;

1.

Tolfte Betraktelfen,
I anledning" af Ordet Amen.
XTuruledes en chriften, fom onflcar bjifva forviffad innom fig Ijelf, om en riadig bonhorelfe, ikal grunda fina boner, inrättude efrer Guds
finne, larer ofs Apoftelen Jacob, nårhanlåger:
han btdje i trone. Jae. 1:6. Utcm tron dromöjeUgt at täckas Gudi, Ebr. 11: 6. lå vål. i bonen,
ipm andra gudcliga ofningar: enlr tvSrt om
ai ting åro honom mcjeliga, fom tror.
Marc.
Roni.
fig
På
tron
grundar
24,
9: 23.
25.
3:
vår råttfårdigher och eviga ialighetj på tron
grundar fig bade bonen och hoppet ora bonhörelfen: han bedje i trone, intet tviflandes
ty then fom tvijiar, han dr fåfom hajjens våg
fom af vddret drifx och för es; JaC. 1; 6, 7. en
iådan månniika ranke icke 3 at hon far något
af Herranom. Tron och bonen åro tvänne
A a 3
ofkil,

:
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ofkiljaktige följeflagare j tron kan icke vara
bon, bon förmår ingen ting uran tron;
hvilket Frälfaren foreholr (ma Låijungar, flgande, härtil hafven jf icke bedit i mitt namu,
beder och jf Jholen få, at eder glädje må varda
fullkommen. joh, 16: 24. Rom. 3: 26. Tron
ar, under den Helge Andes bitråde, den bedjande: bönen år åter uones mim, hvarigenom
hon talar mcd Gud: och deffa begge binder
Chriftus tilfamman fåfom det vilkor, hvarunder bonhörelfen beviljas, och låger: alt thet
3? bedjen i bönen y troendes, jkolen jffå. Math.
utan

,

Tron år nödig 1 bonen, 1) efter
ofs at bedja. Tron vet, at Gud år
allvetande, lom grant kånner vara behof, och
finner på det bafta råd at hjelpa ofs, eder
himmel/he Fader vet vai, at alt detta görs eder
behof. Muth. 6: 32. Tron har % bekant,
at Gud år alsmåktig har alt i fit våld, kan
gora alt hvad han i fin Gudommeliga vishet
piörvar iånda fit namn til åra och ril nytta,
iatter grantfor for der onda, och vånder alt til
godt flut: tydemfom Gud kiir hafva i Idnder at
ting til det bäfla. Rom. s: 28. Tron Ir viis
vpp», at Gud är god\ fom menar fina i trone
bedjande "ibarn ganlka vål och vårdar dem omt
iom en mild Fader; han gör hvad the gudfruktige begära, boref theras rop, och hjelper them. Pf.
145: 19. Tron år iludigi bönen, 2~)få vida hon un*
derhåller vår andolt; hon o (vei talar ois til tolamod,
muntrar vart halfdoda hopp,och gor ois fhlndakti,
ge at vånta det vi ombedje, ehuru det i vara ogon
21: 22.

dtn.vdckvr
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(e (vårt ut, dell hjelpen ftundom tycks llnge
droja hon (ågcr med David :jagbid:-.r Herre efter tig tn lien e «/m
varder mig hörande:
Pf. 38: 16. 62; 3, minJjdl vdntar allenafl i Jlillhet
efter Gud then mig hjelper: jag vdntar efter Herran 3 min fjdl vdntar och jag hoppas uppo, haa s

kan

•

,

,

,

,

,

ord. 130; 5. Tron ar nöciig i bonen, 3) emeäan hon förvijjar ofs om en nådig honhorelfe.
,

Hon häller ofs Guds nide loften ftåndigt for
ogonen, och oi verry gar ofs trofteligen om
deras ofelbara palitelighet 3 lå at tiden dock icke blir o(s altfor lång och trotrfamt at afvnkta
hjelpen, nar vi genom trona -anbefalt ols,
vara boner och bönhorelfen, i Guds faderliga
vård, och vete, at h; ns faderliga hjertelag
ej kan (lippa o(s
ifrån dg. The f attigas trängtan hårer tu, Herre tkeras hjerta
dr vift at tilt ora oktar theruppå. Pl, 10; 17.
,

j

Af h an dii n g.
Trones Tllforfiet om en nådia: bönhörelfe.

JDenna Trones tilforfigt, om en nådig bönhorelfe, utmSrker fig i ordet Amen (om fluter Herraiis bön
och vii fåga, at vi hålle det
for vift, fom vi bedit at Gud utsn at tvifla
derpi. Denna vifsheten, kan betraktas, (å å
,

,

,

Guds iom vår fida. På Guds fida, forklarar
den hans ord och låften jörfulkomligm påliteliA a 4
ga,
,
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ga 3 ty ehuru fanfardige de aro i fig fjelfve,
få at aldeles omåjeligt år, det Gud kunde ljuga, elJer någon bedraga: ia har han dock,
for vår fvaghets {kuli, tillagt detta ftadfåfltelfe
ord. Derigenom har vår trofafte fråliare, (ora
denna bön fammanlatt, velat ytterligare forfåkra ofs: dels at den år forfattad Guds vilja och finne likmåtigt: dels at han foljakteligen gifver ofs af nåd alt hvad hålft den innehåller: til ytterligare beftyrkande hvaraf, han
då underteknat denna bon, med ordet Amen:
ia vida alla Guds tilfdgelfer aro ja i honom,
och amen i honom Gudi til dra genom ojs. 3
Cor. 1: 20. A vår fida, fiårler den vårt bipä Guds Jå ofelbara ord och
frll och föftrqfiah,
låftehy på hvilka tron vål icketviflar, då hörj
talar ;ned Gud i bonen i andanom och fanningen: rnen dock igenom detta ftadfaftelfe ord)
ytterligare befårter och våpnar fig, emot alla
förtviflans inkaftj forn kunde någon gäng ge-r
nom fatans lirt 3 och månnifkans egen lvaghet
forefalla. Dels vet hon, at denna bon Sr Gudi behagelig, dels fig nyttig, dels långtar hon
erhålla hvad. den innefatrar dels tror hon Gg
blifva bev.lrdig.ld med dcfs årnående, dels
fågnar hon fig i hoppet, medan hon afvaktar
lofrets upfyllande 5 genom bonhorelfen. Kort
fagt: ordet amen, fagt i trona år et inlegel
{om bekråftar bönhörelfens vilshet, hångdt vid
flutet af ljelfva bönen- falpm ock Docr. Luther det fqrkiarar: at jag [kai vara vi/s uppä,
at Jådana bäner aro vfirom himnuljke Fader
ta Cl}
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tatknåmUge, och af hanoin horde 5 och lom det
åfven lyder, i Bilk, Gezelii fporsmål; at vi
Jäge amen i åkallan, förfåkre vi ojs om bånho-

Fråge vi altiå, 1) hvadan denaa vifsheten kommer? Så vilar ols Dofl. Luther i fin
forklaring, ar den leder fig ihran en duhbel
grund, Dels håmtas den derifrån, at Gud Jjelf
befalt ofs bedja', når hän, på en gång gi irvit
ols tilftänd, lart ols bonefättet och gifvic
ofs uttryckelig befallning, at la bedja, liloin
Frållaren fade til fina Lärjungar, då hän denna bonen fammanlatte: derföre Jkoitn ff bedja
altfå Fader Vår &c. Pl, 50: 15.91: 14-16.
Klag.v. 3; 33. Joh. 3; 23. 1 }oh. 5: 14. Dels beftyrkes den deraf s n# Gud lofvat bonhura ofs och
gifvit ols i Skriften flere tydeliga forlåkringar derom. En på lå olvikellga gninder bygd
rro, behofver altiå ej mer vara tvehogfe, om
Gud uptager, hörer, och vilfar vara boner;
ty hon har derpl full borgen i Guds egen

relfen.

}

,

vilja, lanffrdighet 5 upriktighet och troher,
lom varder fina Janning i himmeten troliga håU
landes. Pl. 89: 3, Fråge vi 2) hvad denna
vifsheten af fig f6 der ?Så lamnar den ols följande tröfte gninder. Den x. tröften är at
hjelpen år vifs och fdker Tycke vi, at vi långe bedit i vår nod, och ånnu ej blifvit bonfä lätom ofs gå tilbska med vara tankar
til dc förratider, då Gud genom tekn och under bevift fig härlig och ftor for månnilkor:
och vi Ikole finna vårt hjerta låttas och en ny
?röft uprinna i vår Ijal, lom vedenjveckcr vire
half»
Aa 5
?

,
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halfdoda hopp, och ftäller ols tilfrids at afbida
hjelpe ftunden väre fäder hoppades på tig,
och ta the hoppades halp tie them ut. Pf. 22
5. Den 2) troften år, at hjelpen koinmer i ration tid, Ty faft den ej anländer, få fnart vi
begynt anhålla derom; få kommer den dock.,
når den bäft behöfs, och gor det ftorfta gngn
men den år då angenåmaft, når ali månniflclig
hjelp år ute, och vi ftålt vårt hopp til Gud
;

:

:

allena: då vil hän ock lona vårt fortroende
och forfäkra ofs handgripeligen om fin faderliga huldhet, Men hän pröfvar nödigr, at öfva ofs, i egen och verldens forfakelle, i tmdergifvenhet under hans vilja, itolamod, hopp,
andelig förfarenhet, och den lyckliga fjåla-forfattning, at konna finna ofs vål tilfrids i honom allena. Pf, 73: 25, 26. Den s') troften
ar, at hjelpen år tilrdckelig då den ankommer;
ty når Gud hjeiper, få hjelper hän fullkom3igen. Måfte fordom Ifraels barn långe lueka under Pharaos tryekande ok; få forde hän
dem omllder urur /Egyptcn med våldig hand,
och ville en förfkråckelig håmnd på deras fiender, dem hän dränkte i röda hafvet. Måfte
Job fordom myeket lida, och tillika förlora ;
få redde hän honom vål ur dels elånde, och
gaf honom dubbelt igen hvad hän miftat. Måfte David långe lida forföljelfe af lina fiender
få gaf Gud honom omfider ro för deras anläggningar. Bemotte vår Frålfare i borjan den
Cananeifka qvinnan med hårdafvar; få berömde hän til flut hennes tro, och hörde hennes
,

,
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bon. Derfore, fårbida Herran, och vdnta efter honom. Pi. 37; 7. Frågc vi 4) hvaruli frnkUn af Jenna vijsheten om bonhörelfen jig vifar

}

och hos ojs blir kdnbar? Så I'varas; uti foljande
genom ofning vundne andelige fjåla-fordelar.
Den 1. frukten vi rone, dr tilvåxten i barn
JUg tilforfigt. Ty Guds barn blifva iåledes vane, at icke nalkas honom i fina boner, iåfom
en okånd och fråmmande, utan iåfom deras
bafta van och hogfte valgorare: få at de gå til
Gud i fin nöd, at andraga fit liiggande, iåfom
ålikelige barn til fin fader, med öppet hjerta,
och f uit fortroende. Ty barnaikapets anda,
iom dem gifven 3r ger dem mod och driiligher, famt foriåkrar dem om Guds faderliga
kårlek och medlidiamhet emot dem: iå at de
-

utan

tvekfamhet konna tilforfigtigt ropa; Abba

kare Fadqrf Ro m. g.‘ 15. Gal. 4: 6- Den 2.
frukten vi rona, dr en UJlig frimodighet j få at vi
genom Chriitum, fom pä Guds Faders högra
hand manar godt for ois, kunne med vara
boner iå mycket driftigare framtrada. En rattiokande, lom år vifs om domarens vålbevågenhet emot fig, går vai utan fruktan fram j men
med ånnu ftorre frimodighet, om hän tillika
har en fullnjlgtig, fom vai forer hans iak an.
Huru mycket mer fägnar det Guds barn 5 at
de hafva en forfvarare når fadrenom
Jeium
Chriftum iom rattfardig år. 1 Job. 2: 2. Den
3. frukten vi rone, år en ftadig jurtrnftan
Ty faft Gud ock ftundom doljer troften och
,

.

kraften af fin nårvarelfe hos fina barn 3 får-
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deles i nodenes tid ; få tränga de fig få mycnlrmåfe fram til honam kalla fig i hans
fkote oclv gomma fig under hans vingar:
fågande med patriarchen Jacob; jag fllpper tig
icke, med mindre m välfignar mig. Mof. B.
Sådane bedjare, kanna ock med
32: 26.
full tilförfigt, Oga i fina böner, Amen,
Amen, thet år ja ja3 thet Jkal altfå Jke\
i det ftållet de ogudakrige männifkor, hvarkcn kanna råtr bedja, eller hoppas någon
bönhörelfe; utan måfte med frukran och förtviflan finna, at Gud icke hårer fyndare, Job»
9: 31. Herre Gud, gif ofs nådens och bönens
anda, at Jåra råtteligen, med dageligen botfardige, uti rrone våxande, i fornyelfen tiltagande fanit af andakt brinnande hjertan, altid
öfva ofs i bonen. Of tin anda fucka med
och gcnom vår anda, fora vara boner til Chrifti forbön, fom manat- altid godt för ofs, och
f e nådigt til dem, famt gif ofs, hvad vi i Jefu namu af fig begare! Amen!
ket

,

,

,

,

DIS*

DISPOSITIONER
FÖE.

PR EDIKNIN GAR
Öfver hvardt Hufvudämne, fom uti föregående Afhänd*
lingar öfver Herrans Bön förekomma,
AF

JOH.

LEWAN.

Ofvcr Forfla

Afhandlingen

,

Ora Bönen i gemen.
IJifpofitio 1.

parafc.
do

i

Theff, 5: 16.

Bedjen

litan

återvdn-

Eönen fåfom den troende fjalens famtal med fin Giad, är nödig i Jin art Ufoin en
Gudi behagelig, och en chrilien anftandig ofning; i fit Jlag at derigenom få tilfälle, for
opnande af bade hjerta och mun, til et gemenfamt och mera utmarkt umgånge med ho!

,

,

,

; til
fin nytta> at fl uptäcka fina brifter,
och anhålla ora fina fornodenheter: och til fit
brnk, hvaruti den aldrig kan for ofta uprepas,
at icke den altid af Gud gårna hores, och af
et Guds barn villigt framfores.

nom

Propof. Upmuntrande fkål til Bönen.
Tradiatio.
x:o Ar bonen af Gudi bejalt och måfie
derfore vara honoin angenam och kärkommen,
nSr den grundar fig på Chrifti hogtgållande
forbon i trbne, Hvad bor derfore vara ofs
tilbaka mer om hjertat, an at gora hans vilja,
och
,

(

O

)
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och folja hans behag; halft det kartat* ofs ej
nier ån at begåra, och vi derigenom tillika rore den tilfridsltåilrring innora ofs fjelfva at
hafva efterkommit vår Ikyidighet! Hvad ville
en naturlig Far tanka om fit barn, loni icke
fjelfmant ville begåra något af honom ån mera når han gifvit lof dertil, och ån dqrofver
befallning ? Faft mindre må vi tro, ofs ftå i
riiidig åtanka hos vår himmelfke Fader når
vi vågre honom det noje, at uplåta vlra hjertan och munnar, til anhållande om det han
utfåft fig vilja få gårna gifva ofs Math. 7:
7-11.
2:0 Kunne vi icle umbåra böiwn.
Vi hafve ju intet godt, iom vi icke fått af Gudi,
intil och med vår väreile, och fjelfva lifvetj
vi formå ej eller lefva et enda ognablick,
utan at han uppehåller ofs.
Vara brifter och
behof iiro otalige, dem vi utan honom ej kunne upfylla eller ftålla tilfrids.
Huru många
faror åre vi icke underkaftade, lom utan hans
befkydd icke kunna forekommas och afbojas ?
Huru ofta rike vi icke i nod och elånde, hvaruti vihafve af noden hans hjelp och handråckning, om vi eljeft fkole kunna blifva derifrån
*

,

,

lyckligen utredde? m. m.
3:0 Finner ock en chriflen fit noje i 16'
nen. Ty om det fågnar månnifkan på naturens vågnar, at hon til kroppen lefver, år
frilk och lundj huru mycket mer glåder det
icke en chrifren på nådens vågnar, at han kånner fig lefva och tnå vai tii fjålen i Chrifto.
Och
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Och efter fiåndiga andakts-och langtans fulla fuckningar,urfjålentilGud, fåfom det andeliga lifvets
anderag, bland annat vitna derom 3 hvi fkul]e då icke en chriften kanna fig upmuntrad
til det, fom anar honom få godt ? Faft mer
forlufrar han fig deruti, når han betånker, at
andans hemliga fuckningar ligga där under; fom
bo i fjålen, och vitna med vår anda at vi
>

åre Gnds barn. Rom. 8: 16.
4:0 Har Gud förfäkrat i fit ord, at vilja
bönhora ofs. Pf. 91: 14-16. Efa. 65: 24.
Går icke et barn garna fram at fpråka med
fin far, churu med en ftaplande och oredig
tanga når det märker, at fadren roar fig deraf? tråder icke en trogen underfåte, med muntert finne, och gladlynt anfigte, fram for
Kunga Tronen, at upte en underdånig bonefkrift, når Konungen låmnat opper tiltråde dertil ? huru mycket frimödigare gär icke et andeligt barn, en lem i Chrifti Rike, fram til
nådaftolen, at &c. Ebr. 4:l6s når han vet, at
intet år få klrt, få dyrt, få högt, iom Guds Faders
hjerta kunde vågra ,de efter hans vilja, genom Chriftum, under andans drift,* anhållande
bedjare, faft ock någon naturlig fvaghet hos
dem fkulle blanda fig med deras bon? 1 Joh«
5= 14» IS.
5:0 År värt tofoffer, för bonhörttfen, Gudi
behageligt. Anhåller man garna om en gåfva,
fom erhålles genom bon 3 och tackar man nogd,
,

for åtnjuten vålgSrning: få muntras man at
bedja defs flitigare 3 at få tacka for nya frikoft'g-

(Ö

)
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Och Sr icke det ofs et kräftigt bevekande flcål til bonen, at vi vete, det
Gud, for fit namns Sra (kuli, ej annat kan,
ån gårna höra ofs, och at han vii vinna pris
af vår bonhoreHe Pk 50: 15, och 13: 6.

fiighets pfof.

D ijp o/i i io 11.
Parafc» Jae. 5: i6> Kan vå! något vånligare llcka ofs, lifligare upmuntra ofs, och
ljufligare beveka ofs, at fkynda til Gud med
bonen 5 an at vi vete det vår nod har 1 öft, och
vår bon vingar ? Pf. 38 : 10. 2 Mol. 1!. 14: 15,
Pf. 10: 17. Efa. 38: 5. Vart hjcitas begår
imåtradt efter Guds vilja, upftigandc i tronä
på jefu forbon år et iå gällande rop i hansoron, at bonhorellen aldrig kan uteblifva»
Hacker han ofs icke fjclf nyckeln til Guds Faders hjern, då han antyder ofs at bedja i fit
namn? Joh. 16: 23, 24. Den Hclige Andes
hemliga fuckningar, igenom ofs och jemte ofs,
aro de vingar
på hvilka vara boner upfvinga fig til Chrifii förbön, och derigehom infor Guds Majeftåts Thron, fåfom enkones tårar. Rom. 8: 26. Syr. 35: 18, 21. Vii du
kare fjål, få det du beder; lå llr at bedja, få aC
du kan il: annars får du til fvar Jae. 4: 3.
Du måfte i din perfon vara en rått Guds van
fom har et uplyft forftånd, en helgäd vilja,
et . pånyttfödt och renadt hjerta: åtminftone
,

,

,

>

,

botfardig, ty Gud hor ej upfateliga fyndare.
Joh. 9: 31. I din bon måfte du vara alfvar»
%, rord och brinnande i andanoim 3 dernåft
omiF.Vol.yill St. 4. B b
ft a
*

.
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tilforfigt, utan tralaktig och tviflande rlddhåga: och anteligen ofortruten, at
toligt halla ut i hoppet.
ftadig i din

Propof. Huruledes vära böner böra
vara inrättade 5 fä framt de fkola
af Gudi nådigt uptagne och hörde
varda ?

Traffiatio.
Bonen fordrar,

i;o

et

botfärdigt hjerta

*

fom utgjuter fig infor Gud, uti en lefvande
fynda kånfla, en upriktig ånger, innerlig långtan efter benådande, och alfvarligt bättrings
uplåt. Pl. 66; i- Efa. 59; 2. Ph 51: 5>
6, 19. Matth. 5; 3, 6. Matth. 3; 8*

Bonen fordrar, 2:0 et troende hjerta. Trotl
aro helt ofkiljaktige ifrån hvaranbon,
och
jian
tron kan icke vara utan bon, bön förmår ingen ting utan tro. Tron ar bonens lif,
fom ger henne luft, kraft och drift: bonen
Sr trones mun, den hon öpnar at inlåta fig i
tilförfigtigt famtal med Gud. Gal. 4: 6. Det
naturliga lifvst kan icke vara utan rörelfe: det
andeliga lifvet, genora trona i Chrifto, kan icke vara utan en brinnande andakts heliga roreller iom uplyfta hjertat til Gud, i andanom
och {anningen både dag och natt, om nåd,
:

biftånd, och vålfignelfe, P(. 63: 7, 8> 9Pl. 130; 6. Efa. 26: 9. Tron upmuntrar
Qfs til bonen 3 eiter hon vet, at Gud dr alveta»'

sOe
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at alt Sr honom noga
fordolt;
at lian kannet
kunnigt, och intet
vara behof, och finncr pl de Okralle utvagar at
h jeipä ols. Mitth. 6: 32.- Pk 55'- 23* Tron vet,
at Gud dr Alsmdgtig ; bar ai ting i lit våld,
kan gora alt hvad hän halit vil; lå at ingen
kan Itä Hans hand emot, eller någon ting kan
Hän kan beltyra om
vara honom omojelig.
fltt,
halla
hän kan hindra
vlr väffärd pä det
det
vill
mål
fore 3 lamt vånet
det onda och lialla
ols
til
en
Sada.
ting
god
da ali
med
Jer. 32:
18, 19. Pl. 77: n- El. 59: I. Tron vct,
at Gud dr nfver ali ting god det hoglla goda, ali gndhets lefvande urlprung, ali valfigr.elfes outofeliga Ipringe kalla Jac. 1; 17, Hän
Silkat de lina hjerteligen gor dem alt godt
och bevilar dem allahanda valgSrningar. Pl.
145: 18, 19. Tron ver, at Gud dr fanfdrdig ; ty hvad haa Jofvar, häller hän trofaft 3i
och Ivjker ingen. Pl. 89! 34* El. 54: 10.

iande bvilken vi anrope;
,

,

,

Bonen fordrar 3:0 et Ödmjukt hjerfa. Ty
den aldrahöglle och den tingalle,
himmelens och jordenes Skapare och en ulel
jorde-matk Gud och mlnnilkan, den alraheligalle och lyndaren. Derföre må vi billigt
blygas ofver vår ovardighet, dl vi i bonen
,

dlr

motas

,

nalkas Guds Majellat, hoghet och hårlighet.
1 Mol. B, 18; v. 27. Ju mer vi odmjuke ofs, dels
mer behage vi Gudi: ju lagre vi fomedre ols,
dels bactre blifve vi af honom uphojde: ju
djupare vi llnke ofs i lloftet, dels eftertryckeB b2
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keligare blifve vi af Gudi årade.

2

Sam.

6:

Mol. I). 32: 10.
Bonen fordrar, 4:0 et cmdåktigt hjerta
fom gått i den Helge andas bone-Schola, och
lårt tilbedja den ofynlige Guden i andanom
och (anningen Joh. 4: 24. / andanom det
Sr, med et uti brinnande åtrå och känflofuil
andakt til Gud iiplyft hjerta, med fjålens tilfridfamma forfattning och fornojlamhet i Gudi, i hopp om en lycklig utgång af vårc ho.
nom i trone hemftåldte begår. / fauningen,
det ar i nårmafte ofverensftåmmelie imellän
mun och hjerta j ia at hjertat vet, hvad munnen
ombeder, och munnen begårar, hvad hjertat
on/kar. Hjerta och mun tankar och ord,
fkola i böncn ljufligt iammanftåmma at tala et
1

'

22.

,

,

}

och lamma ipråkj hjertat brinna af en helig andakts ifver, munnen tala af hjertats fullhet ahid
bedjande i andanom. Den andeliga förfarenheten
lar ofs, at vi icke åre alla tider lika andåktige och
fltickelige tilat bedja; ftundom kanne vi i borjan
hvarken full luft, eller den minfta kraft, ehuru vi tvinge ois dertil: en annan tid, åre vi
åter få brinnande i andanom lom vore vi
halfvägs himmelen. Derigenom bore vi vara
paminte, at bonen år andans verk i vara fj-Slar;
men at vi ock ijelfve, på et eller annat fått,
kunne vara vållande til vår kallfinnighet. Vi
Ikole defsutom ock vara nögde, at bedja med
det andakts mått, fom Guds ande Ijelf ingjutit
i vara fjålar, faft det ock i förfta borjan vore terameligen kait och fvagt: och nSr vi kan,

ne

(

O

)
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han upvarmer vårt hjem, och nplifandakt, tacka honom derföre, och noga njuca den vålfignade andakcs ftunden.

nej at

var vår

Bonen fordrar, 5:0 et fornogdt fijerta,
lom icke forelkrifver Gudi tid och iäti-, når
oeh huru han ofs hjelpa {kai; lom icke knotar emot Gud om han icke ftrax vilifar vår
beglran j lom icke fjelfklokt och egenfinnigt
beder om lekamliga ting, utan vilkor: utan
hemftalier Guds allvifa vålbehv.», när och huru
han finner godr at bonhora ofs: om han vii
gifva ofs det vi ombedit, eller något annat fom
ofs nyttigare ar: famt bida under et ftilla tolamod, och öfverlåtenhet i Gudi 3 tils hjelpeftunden nalkas!
,

Difp ofitio 111.
Parafc. Matth. 7: 7. Har den flore Guden opnat for ofs, både hjerta och mun, at
på flerehanda fått, ej allenafl upmuntra ofs til
bonen, utan ock förfåkra ofs om bonhorelfen;
hvi (kui le vi icke tilbaka. opna vara hjertarx
til fortroende, och vara munnar til anropande:
i det ofvikeliga hopp, at det omöjeligen kan
vara fkedt forgåfves? låt ofs bedja, Ihvad vi
halli behofve hans hand Ir ju oppen at gifva I lat ols flitigt loka, om hän tilåfventyrs
gomt lie anfigte for ofs; hans vilifarighet fkal
ej bli fvår at linna! låt ofs Inteligen ofortrutit klappa, om bjelpen tyekes något långe droja, och dock ej fålla modet; fä fkal omfider
B b 3
hans
;
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haris fördolda milskunfnmriets och godhets rikedom, uti en krafcig hjelpfåndning, £ov ofs
på nytt uplåtas och forklaras!

Propof Tilförliteliga Botemedel,

emot

de vanligafte Böne-Hinder.
qj:o

l:o

Bote-Medlen,

Tra&atio.
Pars I.
At ingen ting rora, om de ogudaktige
och oomvande månnifkor, fom hvarken rätt
kanna frukta eller tjena Gud 3 och derfore hafva hvarken luit, kraft, eller drift
til bonen
ån mindre nodig fihörfigt til
Gud, at bonen blir bäde uptagen och hord
af honom få måftee ock de på nytt fodde
fjalar emot fin vilja, kanna lig fom oftafl:
kallfinnige och vanjniktige at kunna bedja. De hafva vai j nya fodelfen fåtr nids
och bons andan; men for det an vidlådandc
natuxens fårdårf, och månnilklig I'vaghet, år
den andeliga trogheten och oformogenhetea
dem ganfka kånbart til befvär och oro.
j;a Hindras de i bonen. gemm fruUcm
ovirdighet; och nar de tanka, å ena
fin
fSr
fidan, på Guds hoga Majefiåt, helighet och
rattfårdighet å den andra, på fina oråkneliga
fynder, och djupa ovårdighet: få hurjat deras
tilförfigt til Gud at (vigtä, och deras hopp
om bonhorelfen at digna under egen vanmagt,
lå at de icke våga fram med fina böneri och
,

;

,

,

,

•

faft
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faft de dermed likval aortalla det ena forföket
efeer det andra, måfle de dock firma fig vara
anlatte af fruktan för deras ovardighet, oförmogenhet, och Jjumhet,
2:0 Hindras de i bönen, genom hdvjlan
af fin fvaghet; och om ovårdigheten, icke altid i lika mltt gjorde dem nedflagne och modfälre: (å år dock deras andakt, pä langt när,
ej fä brinnande, forn de tarfvade och önikade:
uran de måfte tvinga fina boner fram, (å godt
de konna,
Deraf kommer, at de ej finna
hos fig, den rätta bonc-luftenj otan få ofta
de hafva af noden at bedja, måfte de kanna,
at detta arbetet går nog trogt och tungt for
fig, uran at hjertat myeket låttas under bonen.
Deraf falla de på den fkadeliga tankan, at det
ar flfangt at bedja- efter de likväl måfte nyttja egoa krafter dertil, fom aro ganfka fvage,
och ej eller i fig fjelfve Gudi behagelige.
Hindras de i bonen, genom drogsmätet af bånhörelfen. Ty når tiden iardeles under kors och bedrofveHe, lynes dem altfor
lång, få at ingen troft eller hje!p vii infinna
fig ; blifva de ganfka bekymrade, at kurina fl
derti!, Då faller dem in,
veta ratta orfaken
at, antingen har Gud aldeles 6£Vergifvit dem,
eller vii lian icke gifva dem hvad de likvål
tycka fig hafva lå högt af noden, eller hafva
de icke ratt bedit. På fådant hade fordom
David nog at tanka, nar han {ade Pfai. 6: 4.
i

,
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Hindras dc i bonen, når de itke kun
fig något hopp om bejldndig jårdnDe vanta, den cna
dring af deras tilfiånd.
dagen efter den andra, at orfaken til deras
oro och bekymmer inltte dock en gång håfvas
och aldeles undanrodjas 3 men finna alt
hopp vara forgåfves, och kanna ej en "gång
någon lindring, viha mehän flunder undantagne, fom dock I’nart forfvinna, få Fort
någre foreftållningar eller håndelfer, åter våcka det gamla bekymret ur fin korra dvala.
Icke ilippa de åmnet til fin bcdrofvelfe, fl
länge ej eller fit tunga finne; Ivar blir denna
bordan å andra fidan jemvål for hela deras
tid at båra 3 fårdeles 5 når den okas 3 och krafterna forfvagas: belvårfig år deras lefnad, Gud.
vet hurudan dodsftunden lårcr biifva
och
tyekes deras ångflans måtc vara redan nog fulr
når bonen fom dock behöfdss fom et fiåndigc
varn ,år få fvag och felaktlg. Något dybkt
måfte halva fordom legat David pä lumet, når
hän få mbraft: Pfal. 77: g, 9> 10. men haa
fant fig dock vai, v. 11.
5:0 Hindras de i bonen, når de än dertil finna fig fiotte öjver de fidkra mdnnijkors
Idftburne tilflånd, Defla halla Gud i ringa aktning, Iramhårda i hvarjehanda fynder, och bedja nog iållan, icke da en gång rått 3 dock år
deras lefnad cj myeket belvåriig, de veta ej
af de fvårigherer Guds barn plågas af, de
vindvika myeket fidande, fom Guds barn med
bonen icke en gång kumia forekomma: der4:0

«

}
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ofver undrade fordom Propheten
2;

3-

Pars

Jer.

12: i 5

2.

Botemedlet ar, at icke Unina for myckm vigt åt fm ovdrdighet! Kara ijå!, du fom
finner din ovårdighets känfla blifva dig plågiam orver din formåga, at kunna dermed utbårda; vet, at du redan gått til en onodig
och fkadelig ytterjighet åt den fidan! Lat nu
af, at vidare ie få mycket på dig fjelf; ty
du fyndar dermed, ehuru af fvaghet. Fåft det
fvaga trones ogat på Gud och din Fralfare,
■iom ali din ovardighet osktad
dock låcka
dig at bedja och låfva hora din bon, utan
at göra fårbehåll emot dia ovardighet.
Gråf
icke ror djupt i detta forgiftet, ty du föker
deruti, med det famma, ehuru dig fjelf ovetande efter egen råttfardighet, fom b'ir dig
ånnu Jångt farligare. Ebr. 4; 16. Saledes bör
vlr ovardighet, vifa ofs til, och ingalunda
fårbi Cbriuum, åter til ols fjelfva. Undra nu
£J mer uppå, at du ingen åonrjlyrka hårintil
haft, når du redan låmnat falighets gnmden
ur ognafigte och (tadnat at foka den af intet
hos dig fjelf; och at du den pa egen grund
ej funnit, dcraf harrorer egemeligen din forg,
ehuru du det ej forftått.
2. Botemediet Ir, at icke lata
Jin fvag/ut
i bånen bekymra Jig ! Kara Ijal, det ar vai vifh
at vi måfte fakna boneftyrkan hos öfs, få
fnart det kommer an på egen krafc; men når
vi finne, at den felar ofs: få böre vi icke
fcidaaj ac loka den hos ofs tillika innoai ofs
Bb 5
fjelfi.
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fjelfva: och når vi den pS lådan grund icke
tråffe, deraf taga anledning, at fåfångt och
fyndigt plåga ofs Ijelfva. Gack genom Chriftum til alla gudeliga ofningar, och likaledes
til bonen; hvad gåller; du fkal få fcrfara
nåds och bons andans lifliga rörelfer i din
fjål. Forellåll dig ock Chriftum ånnu dertil, fåfom farflcildt drirvande din fak på Guds
Fadcrs hogra hand; fa hoppas jag, igenom
Herrans nåd, at du ej fkal hafva at klaga
öfver din bons fvag och andaktsloshet; men
forgåt icke at vara vakfam, få mycket du, genom famma nåd formår, ötver den bone-gå£van dig fklnkes, och nyttja den noggrant!
3. Eotemedlet, år, at Idra JJeicka Jig rdtt,
ndr Gud drojer med hjelpen! helt andra affigter har Gud dermed, ån ofs kunna rinna in,
under vår myckna fvaghet. Icke vii han då fifta
hos ols de fjnningslåfa tankar, fåfom fkulle
han, antingen aldeles hafva åfvergifvit ofs:
eller, fälom vore han få hård emot ofs, och
få förglten af fin egen ära, at han beflutit at
vagra ois, hvad vi ej kunne umblra. Men
det kan nog vara, at vi ej bedit i fullt fortroende på Chriftum, och genom honom på
Gud Ijelf; och når vi gjordt vår bon om vårt
behof, icke tagit bonhorelfen för en få afgjord
fak, fålom hade vi redan det i hånderna, fom
vi ombedit. Bland annat, vii Gud, vid forhalandet med hjelpen, i lynnerhet profva vår
vårt tolamod; på hvilka det måft
tro, och
hos ols kommer an, både i li£ och dod; men
,
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om toJamods profvet, Iholle gl något langre
uf, innan det hant virma fin ålyfxade nodiga
ofning: la hafve vi hoppct, jemte tron til motvigt emot vår Ivaghet, då Guds kraft åfven
vilar fig måktig i de fvage, 2 Cor. 12:9.
4. Botemedlet är, at gå aldeles nt ijrän
fig fjelf, och Julleligen öjverldmna fig Gudi. De
vedervårdigheter, fom trärfa ols hår i lifveriå vida de rora det timmeiiga, i affeende på
det eviga, konna foras til trenne hufvud-arter.
Antingen aro de hlott andeliga, Ufoin hoga
andcliga anfSktningar: eller aro dc lammanfatte af andeligt och lekamligt tilkka; eller ock
hlott lekamliga, Den fom rryekes af et Ivårt,
färdeles blott andeligt korfs, fuckar vai under
den Ivårafte bordan, i fynnerhet, om hän finner ingen utfigt på ändring dermed- och aro
de andre, under lamma viikor, jemvål i fin
raon nog plågfamme. Mcn hvad hjelper at
forja deröfver, ty korlet kan ej lindras, otan
faft mer fortungas, och krafterne forfvagas

derigenom. BSfta rådet år, at glomma fig
fjelf, och genom trona inneflota fig i Gudi,
famt förena fig med hans faderiiga behag, i
utfigt på den fullkomliga nådefulla eriåttningen i den eviga och öfver alla matto vigtiga
harligheten. 2 Cor. 4: v. 17, Pfal. 16: ix,
Pfal. 36; 9. 1 Cor. 2: I lådan författning,
kan igenom Guds nåd, döden ej eller blifva
fkadelig. Joh, 11; 25. Betrakte vi ols inom
den.fålla evigheren, der en obelkrifvelig lyckfalighet och härlighet upfyller och omgifver
,

ols.
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of?, fåfom feende tilhaka på hvad vi

hår liditj ia varder det vift hetande; det förra ar
förgångit; men värt fvårafte lidande i tiden,
bar tvungit ofs in i den forfatrning, hVars
frukter vi nu uplkare med gladje utan ånda:
deriore aro vara forra tårar, vara ringafte luckningar, vår fveda och vårk, nu vara Ijufvafte frogde- och lofs-amnen infor Guds ftol.
5. Boternedlet år, at Je på ytterfla åndepimeten, af de ogndaktigas vandring här i tiden;
få lårer det förft vifa fig, huru lyckelige de
värit, och huru liten orlak vi åge, at blifva
mifslynte ofver deras iatta verld; och hvarföre Vi
genom bonen, hvarken vete, formå, eller fl
forekomma, den myckna bedrofvelfe, genom
hvilken vi, genom Guds näd få ingå i Hans
rike. Ap. G. 14; 22»
,

Ofver Ingangen.
Dijpofitio 1.
Parafc. Marc. jo: v. 15. Genom vår
naturliga födelfe, af fyndig fåd, och den iåledes mediodda forderfvade naturen, are vi af.fåtlige bam, Jer. 3: 14; fom trådt ifrån vlr
Skapires forbund, och bara afvog fkold emot
vår egendoms Herre; otrones bam Eph. 2: 2,
ioni igenom den naturliga otron, åre fkilde
ifrån foreningen med Gud, dode ifrån det
råtta lifvet i ofvertradelfer och fynder: vredenes bam v. 3, (om genom vår fyndafulla brottflighat, intet annat förtjent, an onåd, vrede
och
,
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och ftraff, i tid och evighet. Men (kole vi
blifva Guds barn 5 fa måfte vi, under Guds
Andas verkan, genom Lagen foras inom den
anddiga fodfle-fmårtan, fom genom en lefvande och qvåljande fynda-eländets kånfla, tvin*
gar ofs sr naturens och fyndenes tiiftlnd:
och genom Evangdium, den oförgangeliga fåden och lefvmdes Guds ord 1 Per. 1: 23»
fodas på nytt, til anddiga hain, begåfvade
med et lefvande hopp v. 3, fom i trones uptandande, forer 013 til Chriflum och genom
honom i nldenes lällä åtnjutande och hlgn.
Vi måfte, på andeligt latt, blifva barn på nytr3
finnade fom barn låra fkicka ols loin barn 5
och undfå Guds rike fåfom barn: uti barnflig
,

,

enfaldigher, ödmjukhet, fagtmodigher, frimodighet, kirlek, upriktighet: fåfom de 3
hvilka genom andans verkan fått andans forft~
ling och ufkårade Rom. 8: v. 23, 15.
,

,

,

Propof. I hvad ordning, ofs Mr Öppet, få blifva Guds barn; at, med
lull hjertans tilförfigt, kunna fåga;
Fader vår, fom åft i hiralom!
Tra&atio.
Har mannifkan af noden, at komma
i det tilftånd, hvaruti hon kan hos fig fjelf
lifligen forfara, huru aldeles olyckelig hon är
få Idnge koit lefver utom detta bamajhapet och
at hon jemvdl ånnu ej kömmit dertil? Ty genom den naturliga otron, och den döda mun1:0

}

tron,

ftår hon i gemenjkap med fin Ijäla-fiendc
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de den oretva andan, regeras af honom, och
år i fjelfva verket et djefuulens bam Joh.
8:44. 1 joh. 3: 10. Ap. G. 13: 10. Hon år
derjemte ec mörkjenr bam, fitter i andeligt
morker och den eviga dodfens fkugga, ja!
hon år morkret fjelftj Luc. 1: 79. Eph. 5: 83
och fåfo m andeligen forblindad, af derta Ijålamörker, ålfkar hon detiamma, vii blifva deruti, och bedrifva allehanda morkfens gårningar, Eph. 4: v. 18. Joh. 3: 19. Eph. 5: 115»
i'Å vida morkret, år alla iynders råtta elemem,
hvaruti de baft trifvas: deremot, fkyr, hatar
och ftrider hon emot ljulet, och vet ej innan
hon bradftortar fig i det ytterfta morkret,
hvareft, &c. Math. 22 i 13. Hon år et öfvertrådelfens bam Efa. 57: 4, fåldt under fynda-tråldomen, fjåttradt til förftånd och vilja, kropp
och alla lemmar; och arbetar det måfta hon
hinner, under et tyranniflct och öjemforligen
ufelt flafveri, på fin egen både timmeliga och
eviga ofärd: utan at derunder råna, et enda
andetag något rått finnes lugn, et ognablicks
invårtes frihet, 2 Tim. 2: 26. Joh. 8 34Hon år ock,
2 Per. 2: 19. E(a, 57: 20, 21.
et den andeliga och eviga dodfens och helvetes
bam, 2 Sam. 12: 5. Math. 23: 15; ty hon
ar lefvande dod, lå vida hon under det naturliga lifvet år andeligen död, och ftir under
den eviga dodlens anfpråk, i Tim. 5: 6.
Upp. B. 3: 1. 1 Joh. 2: 16, 17. Efa. 28: 15Pfal. 73: 19. Ordlp. 8.9; 17,18. Math. 16: 26.
?
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C

Blir det mlnnifkan nodigt, at under
hålfolamt öfvervägande af det nåftforegående, och föriart uti beftårcning öfver fin ganfica vådeliga ljåla-belågenhet utonj det andeliga barnafkapet, ktmna fatta et fundt begrep
am fåtta et rått vdrde uppå, och af alt lijerta fara efter, den Uimmeljka barna-rdtten. Det
Förjla far hon enår hon efterfinnac fjelfva
rödvändigheten för fig at under den Helige
Andes kraftiga verkan 3 medelft Lag och Evangelium, genom en fann omvandeHes ordning,
(amt igegå ut ifrån fyndens och
nom en lefvande tro på Jefum Chrifium, trada in i nådens tilftånd } och at laledes blifva
fötd, ifrån mörkret til Jjulet, ifrån tråldom i
frihet, ifrån farans magt til Gud, och ifrån
den eviga fördömmelfens hotande våda, til
den eviga himla hlrlighetens lefvande hopp 5
Ap. G. 26: 18. 2 Cor. 3: 17. Gal. 5: 1. Rom.
6: 18- Rom, 8; 21. 1 Pet. 1: 3. Det Ändra
ll* hon, då hon betånker, hväd for en ofkattbar dyr himia-fkånk, oförliknelig vardighet,
och makalös lyckialighet, öfver alt fom tånkas och nåmnas kan., och hvartil en dödelig
2:0

,

,

,

mlnnifka någonfin uphöjas kan, det innebir,
lom utmarkes under det öfver alting tröftefulla och högftförnöjande namnet: Guds
barn! T<s y uti deras hjertan bor och verkar,
genom tron, Gud Fader med fin kårlek och
nåd: Guds Son Jefus Chriftus med fin dyra
förtjenft, och Gud den Helige Ande med den
himmelfka arfs pantens kraftiga
Joh.
14;

ses
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14: 23. Eph. 3M7.. Eph. 1: 13» 14. 4: 3Qt
Lyckialig den ijål, fom igenom en lefvande
och'af den Helige Andes invårtes vitnesbord
bekråftad tro, lifligen förfar fig vara delaktig
i denna himmelfka barna-råtten: hon kan af
et med lefvande tilförhgt begåfvadt barna-fin,

liiga

vi hafve fått ufhorade barns Anda,
Then [amme Anden vitnar med
bam. Are vi nu bam
arfvingar
til hdrlighetenl Rom. g: 15> 16, 175
hon kan ock med full hjertans tilförfigt bedja: Fader vår, fom äfl i himlom ! Til det Tredje upmuntras hon defs mer, ju flitigare hon
öfvervågar, och mot hvart annat jemförer
ne

,

i hvilkom
-

-

-

-

-

-

-

:

--

-

-

-

begge förcnamnde tilftånd, och laledes den
djupafle olyckfalighet, mot den högfta lyckfalighet; uncler trågen och andåktig åkallan
af den Helige Andes biftand, med fullt alfvare fåtter fig emot alla vitterliga nåde-hinder, i
fynnerhet emot fina hemfynder: (amt under
nåde-medlens ordets och facramenternas flitiga och andäktiga bruk, öppenhjertigt öfverlåmnar fig nådens fria ver.kan.' 2 Cor, 3: 5.
,

Phil.

2:

13.

3:0 Bör mSnnifkan, Jedan hon JSrt någorlunda kuiina vlrdera och med alt alfvare efterftråfva den andeliga barna-råtten: taga
denna himmeljha barna-värdigheten emot y i den
vrdning den Jkdnkes. Lyfte vi vår uprnark,

famhet at betrakta i) defs hoga uphof; få
leder den fig, ifrån alla tre perfonerne i Guddoraen; Fadren 3 Sonen och den Helige Ande»
Giid
,

,

,

co)

saa
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Gttti Fader förlr ofs den himmeHka barnavärdigheten
hvilken uti, och i kraft af fin
obegripeliga guddommeliga kårlek, fned högfta (kål bar et fullkomligt och evigt Faders
hamn: och til mårkbart vedermlle af fit makalöfa faderliga hjertelag, tilbjuder ovårdige
fyndare en iå hög nåd, at få kallas och vara
hans utkorade barn j til hvilken himla-förmåns
djupa beundran och ödmjuka erkånfla, Apoftelen Johannes ofs antyder, och fåger: fertil
,

,

hurttaan kdrlek
barn 9 i Joh. 3: 1. Gudt
Son och vår dyre Frålfare Jelus Ghriftus,
fkånker ofs denna himmelflca barna- vlrdigheten, få vida han, ej blott förvårfvat och förtjent, utan jemval i förmäga af fin högtgallande förfkyllan, tillika med Fadren tildelar denna nideråttigbeten dem, fom igenom nya födelfens kraft, fatt blifvå begåfvade med en
Jefvande
at denne fin Öfverfte Pråfl: och
-

-

-

,

Förfoningsman vördfarn kårligen änamma
hvilka Fadren hafer tdcka gjordt i honom fom
kärkömmen dr ,Eph. 1; 6. Den Helige Ände,
vår ypperfte Låromåflare til Chriftum
i meddelar o(s den himmelfka barna vlrdigheten j
då han, ej allenaft af Lagen uplyfer och vlcker ofs at fakna, f atm igenom Evangelium up«
tlnder hos ofs tron at anamma denna fjålafrögdande förmån ; och fåledes af vredenes
barn, bereder nåde-barn: utan jemval, medetft
fin invlrtes medvitnande kraft, tryggar ofs
om
och bibehåller ofs vid Guds barnafkap
Såner
ty efter
Sotu anda
Fader, Gal. 4:6. Se vi, 2) efter medlet, hvar:

-

,

-

}

♦

,

-

-

-

-

Hom. F, Voi. VEI. St. 4.

-

-

-
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igenom denna barna-vårdigheten, f a vål af Gudi
la år det Evanmeddelas fom af ofs
gelifka ordet, faiom en lefvande fåd, full af
anda och iif, och måktig ar genom andans
verkah, foda ofs på nytt, och uptånda den
Jefvande tron i hjcitat, från Guds fida et utdelande; och den, af lamma lifiens ords tröftoch lifgifvande kraft, våckta och cjvicknade
tron, på vår fida et emottagande medel: fjmt
tillika, et forenings-och förtroendes band,
emellan den andelige. Fadren, och de af honora uptagne andelige barnen 3 fåioni Frf liaten uti fin Öfverfte-Prefterliga bon talar Joh.
17: 21. (Och har defsutom denna hoga barnaIkaps råttigheten, allaredan i den heliga Dopelien blifvit ofs updragen, Math. 28: 19.
Gal. 3: 27. Eph. 5: 26.
1 Pct. 3: 21.)
den
fedan
himmelfka
barna vårdigOch
ordning
blifvit
i
forenåmde
både
heten
fkånkt, och emottagen lå våcker genaft den
lefvande tron, i forening med barnafkaps*anden barna-kånilan i hjertar, barna-kånilan fo~gar fig uti innerlig alit på Chrifium och hans
hogtgållande forbon, til en frimodig barnflig
tilforfigt och detta opna fortroendet fkyndar
Cg s at uti kanflofullt fritt utfpråk. utbrifia i
ct Abba, kare Fader vår 3 jom ä/ii Kimlom
}

-

,

•

}

m. ro.

4:0 Skickar det fig vål, for dem fom å
berorde fått, undfått den himmelika birnavardigheren at jemvdl utmårla fig 3 för et vätqrtadt barna tynne. De hafva nu blifvit den
:

-

him-
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himmeUke Fadrens rltte barn, af honom ijclf
fodde och uptagne til en få hög bordj ikulle
de ock icke vara artade efter Hans finne, och
Ilta tydeliga prof lynas deraf, mi et chrifteligt upforande ikulle de icke vinllgga kg om
fådana dygder, (om vitna om en Icfvande trb,
och et förlndradt hjerta ? Math, 5:48* i.Mof.B.
17: 1. De mifte vara prydde, 1) medet qytt
harna-Jinne hvaruti de med luft och behag beflita fig, at vid alla forekommande mil i ordets efterfyn, fatra och Hra den himmelikö
Fadrens finne och feder; iåiom de, hvilka efter Guds beläte
i deras finnes anda dageligen fornyas, Eph. 4: 23. Col. 3; 10. De
bora vara prydde, 2) med barnjlig karkki
hvaruti de liika Gud oiver ali ting, låfom
det hogfta goda ; och Ilta hans karlek jemvll
beveka fig, at beviia chriftelig klrleks vedermllen på fin nafta, Luc. 10: 27. De bora
Ilta finna hos fig, 3) barnjlig ödmjukhet; och
deruti uphöja Guds Ira, men deremot forringa fig fjelfva: ftållande Davids ord i uröfning
efter giivit tikille, Pfal. 115; 1. De bora
beflita fig, 4) om barnjlig lydnad hvaruti de,
med tankar, ord ocb verk vifa, huru yli
Guds heliga vilja behagar dem och huru gerna de ftlila fig hans bud til cfterrlttelie, i
barnilig karlek och vdrdnad, 1 Job. 5: 3,
;

;

,

,

,

;

:

2

Joh.

v. 6. Roni, 13"

Cc 2

1.

s.

Bijpo-
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Difpojitio 11.
Parafc. Ela. 63; v. 16. Tu Herre år
var Fader, Med få oranw uttryck, röra de
andelige barnen på Guds milda Faders hjcrta:
når deras kånflofuJla barrta fifinen utgjuta fin
tilforfigt., under andragande af fina behof hos
honom 5 genom bonen. Hogre ärä kan ej
vånta*, eller ftorre iycktalighct onfkas, an at
hafva Gud til Fader, och af honom tilbaka
egnas för hans barn: fanit derjemre Sga et
nådefullt lofte en tilforlitelig foi{åkran om
bonhårelfe allenaft båncn år inråttad efter
hans vilja och behag, Kepet. Paralc. Pf. 13:
V. 6. Pl. 20. 6. Pfal. 91: 15. Det våcker
et barnfligt fortroende
muntrar tit et öppenhjertigt anlitande, banar ofs vågen til et frimödigt foretråde: ffig år Jer. 31: 9. 2 Cor. 6: iSJoh. 16: 27. Eph. 4: 5. 6. Math. 6: 6.
Pfal. 37: 4.
}

,

-

,

}

,

,

Propqf. Guds årefulla och tröftrika
Faders namn.
Tra&atin.
Hvctd dr da denne för en Fader ?
l) En himmelftt Fader, och forftås hlr, til Polje
af namnet, egenteligen Gud Fader, falom dea
forfte Perfonen i Guddomen och fjelfva Treenighetens urfprung ;■ me a ock, i anfeende
til den välendteliga enhet, hvaruti alle Guddoms Perfonerne aro inbegripne, akalle vi
bar en. Guddommclig Treenig Fader, 1 Joh,
5: 7. Hän anropas hår ifnn fic härlighets
Ho

fäte.

f

O

")
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ffite, himmelin 3 Pf. ii;

4. Pf. 103; 19. Efa.
Amos 9: 6. Den alle hiftilars himlar
ej kurnia begripa, vii dock låta fatta af fig et
lifligt och hugnande aftryck, af det trånga
mennifko-hjertat; och anfe fig vara nöjaktigt
bekånd af en ftaplande tunga, och darrande
Jlppar. 2) En alteflddes nårvarande Fader
fom fer, fom hor, fom vet alting efter han

66:

1.

,

,

Ikallas ifrån jorden, ifrSn många afllgfne ort«r tillika, af fvaga mennifko-rofter, ofta med
et fiilla och hvifkande tai, fom af et nårmaft
åtlydande mennifko ora fom knappaft kan
horas och fattas, ftundom genom mycket tillika utmiikande fuckningar nr munnen, och
ej {illan genom hjertats fordolda begår, Jer.
23: 24. Plal. 19: 15. 38: 10. Math. 6*. 6> l 8«
-

2:0 Hvad fkdl går han för fit Faders
namnl Barnen hafva blifvit lårde, at kalla honom Fader: det vii fåga, at hos honom måfte
de egenfkaper finnas, til antal öfver alt behof, och mått öfver ali önfkan, uti en oandelig fullftåndighet och fullkomlighet, fom upfylla detta kara namnet. Barnen låmnas derhos både tilftånd och befallning, at med tillärnjfiing på Cig fjelfve, nåmna detta hoga Faders namnet, då de fåga: Fader vär! utan tvifvel måfte barna-finnet fåkert veta, at han
mer ån gerna kåns dervid: och barna-uttalet,
falla få mycket frimodigarc, tryggadt af et

kunna

detta Faders hjerutan dem
«1 verkelig formån. Ty icke blott för namCc 3
net

ftadigt hopp,
tat;

at

röra

det rores ock aldrig forgåfves,

378
vilja heta, ellei- for hjertat, at vilja
jemvil för gagnet, en allvis rådigvara:
alsmåktig
förmogenhet, och outoleligt
het 3
alt
forråd på
godt, år han, och gor det aldrafullkomligafte fkäl for en Fader. Eph. 3: v.
net,

at

utan

15, 20.

Jae. r:

17.

3:0 Hv-d gijver detta Fader s namnet lof at
begdra och för/okran at erhålla ? Alt, fom
befråmjar hans Ira, och hans barns f anna
lyckialighet tillika. Och når fker det blttre
in då hans ftora namn hos och ibland ols
kånnes, bekånnes, vördas och prilas, Pf. 8:
2. 3: då hans nådefulla regering utbreder fig
uti vara fjilar och hjertan med råtffardighet, fridj och frogd i den Helga Anda3 Rom.
14: 17. då hans fullkomliga, och ali mojelig
.

,

,

,

lyckfalighet medforande vilja 3 får hafva en obehindrad framgång hos och ibland ofsEfa. 51:7.
Ebr. io:36:då hans utgutna lekamliga vålfignelfes
rika håfvor nyttjas med tackiamhet och måttelighet i Gudsfruktan, Pf. 106: i> 2, 3 då
nådenes dorr ftår oppen, få at botflrdige och
troende fyndare, lamnas obehindrad och Jrå:

ftelig framgång til nådaftolen, at få m. m.
Ebr. 4: 16: då han låmnat ofs den foriåkran,
at krafcigt och kånbart underftodja och uppehålla ols i freftelfe ftunden, Efa. 41: 10.
13. Pf. 9. 10. Nah. 1: 7. Ordlp. B. 18: io.
Pf. 61: 4: ja' då han flureligen forlåffar ofs
ifrån alt ondt, och uptager ofs til. en fu!lkomlig och varaktig lyckialighet ! Mm han
med frogd, Jud.
fom formår utan fynd
Ep.
-

,

-

-

-
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Ep. v. 24; göre Jkickelige
vilja
liChriftum, Ebr. 13: 21: han fullborde
den:
dra
Amm.
/ladfåfte; honom
-

-

-

•

-

-

I

et

-

Pet. 5:

-

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

n.

D ifp ofi ti o 111.
Parafceve.
Hr» fom vii vara vifs derom, at han Se
Guds barnj bor äga alla de fordelar, fom

denna .oförlikneliga lyckfaligheten med fig forer:
och följakteligen, utan famvets for/kråckelfe,
uti upriktig lefvande fortröftan, och rent barna finne, kurina flga
Fader vår fom djl i
:

himlom. Ty denna enfaldiga barna rörtroftan
vitnar kånbart om Nya fodelfens tilttånd i fjSlen j och forer hjertats begår til den Fadren,
pf hvilken ock den andeliga manniflcan fodd
ir: (amt uplyfter hjertat til et lefv-ande hopp
at deruti hafva umgånge med Gud i himmelen
fa vai fom i Ijålen, och at alt mer foka det Col.
Denna Ingången til den himmelflct
3: 1.
lårde Måftarens bon, uttalad af et pånyttfodc
barna-finne, Sr den lefvande trons fanflcyldiga
Ipråk, nyckeln til den rätta bonekonften et
opnadt intråde til Guds faders hjerta genorr»
ChriMum, et otifvelagtigt vitnesbörd derpå, at en
fådan chriften fått makt af honom at blifva
Guds barn, och fåledes verkeligen ä'r fodd.
af Gudi: låll den, fom blifvit i naden uphogd
til denna vaidigheten, och derom århåliit andans
virnesbord j han åger alt, hvad hålft hans odödcliga Ijål behöfver: trofl: och hugnad i lif
och dod!
C c 4
Pro,

,
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frapof. De andeliga, och med det Hirnmelfka Faders Namnet ärade bar-

nens, ofkattbara lyckfalighet!
Tra&atio.

Utan tvifvel, ar denna barna ratten, dea

Aorfta förmån, den hogfta lyckfaligher, och den
måftuphojande åra, ja den aldraljufvafte hugnad ;
at kalias och vara et Guds barn, och vara i ande*
lig fkyldfkap med Gud, delaktigaf Guds natur,
2 Pet, i: 4. icke fåfom en valendtelig del af Gud,
utan fåfom et andeligt deltagande i Gudi. Om
denna himmelfka vardigheten, påminner Apoft.
Johannes alla på nytt fodde Ijålar, med den
djupafte forundran och vordnad 1 |oh, 3: 1,
Naturlige barn hafva fäder, af hvilka de fått
deras naturliga lif: Guds barn hafva Gud
Sjelf til Fader: hårlighetens Fader Eph, 1:17.
den ratti' Eph, 3: 15; ali barmhärtighets 2
Cor, 1: 3. Hän hafver ofs fodt Gal. x: 183
icke af 1 Pet, 1; 23. derfore ärofådane barn,
fom hafva fit andeliga lif af Gndi medelft nya
fodelfen i forening med Chriifo, genom trona, och kumia fågna fig derofver med Apoftelen Petro 1 Pet, 1: 3. och med Apoftelen
Paulo, Chrifhis ar mit lif, Chriftus lefver i
mig, och jag lefver i Guds Sons tro Phil. 1:
SI.
Gal. 2: 20. Hogre hårkomft, kan hvarken påtlnkas, onfkas, beglras, eller gifvas,
Naturlige barn, lom hafva fornuftige och chriftelige foräldrar, blifva med forgfållighet upfqftraie i Guds fruktau och alla chrifteligs
dyg.
,

S©S
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dygder: Guds barn hafva den Helga Anda
fjelt til Läromåftare, Herrans ande &c. Eta.
11: 2.
Joh. 6: 45. Naturlige barn hafva
förtroende til fine Fåder; huru mycket mer,
hafva Guds barn tilforfigt til fin Himmelikö
fåder, af hvilken de hafva fått utkorade barns
andaihvilkom Rom. 8:15,16. Gal. 4:6. Naturlige barn hafva den medfodda driftighet, at hegåra fma förnådenheter af
fne Fåder j dc hafva
ock hopp at ärhålla dem, få långt fadernas råd
kan fträcka fig, Guds barn hafva lamma formån ehuru i oåndeligen högre grad ty denne fadren ar rik ofver alla, god ofver alla
frikoftig ofver alla: hän formår gifva, och
gifver, oåndeligen iner, an någon naturlig Fader. Derom forfåkra ols Jeius vår Frålfarc,
,

,

,

,

nar vi
pe.

på hans högtgållande förbon, bedje i trojoh. 16: 23> 24. Matth, 7:7-11. Luc,

li: 12. Naturlige fåder, närä och klddci fma
barn: den Himmelikö fadren fpifar mcd lifiens bröd och det fordolda manna fom komin er af himmelen
Ap. G. 2: 17. och veder,
qväcker med lifiens vatn fina barns fjålar,
51. 4: 10. famt iklåder dem Efa. 61:
Joh. 6:Naturlige
10.
Fåder Jörfvara fma barn få
långt de formå, forfara och ikada: den allve,

,

tande och alsmåktige Fadren väpnar fina barn
Väl, emot alla deras andeliga fiender och emot
alt ondt, Naturlige barn hafva arf efter fma
fårdldrar af det for gångeliga goda: men Guds
barn Sro åfven hans arfvingar til det oforgåpgeliga, obefmutade och ovanfkeliga arfvet,
,
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förvaradt dem til godo i himmelen, uti de heligas arfvedel i ljufet i Pet. i; 4. Co!, x; 12om hvars vifshet de aro befeglade med Eph.
1: 13, 14. 4; 30.
I iåkerhet hårom, vandra
de under den Himmelikö Fadrens alleende oga
i lelvande no, barnflig odmjukher, friviilig
lydm, och helig fruktan Tob. 4: 6. Denna
lycklaligheten, Sr oforliknelig i fin fornojande kralt: uran like i hogd, fortraffelighet och
Ijufhec: den intet männfldigt begrep kan fatta,
ingen Ängla tunga belkrifva. Sali den loni
ager denna hogt förmånliga barnaratten, hän
har nog, i lii och död 1 Job. 1: 2.
,

,

Öfver Förfta Bönen.
Difpofitio I.

Parafc.

Pl. 8:2. Et rikt och fortråffeligt Sm*
ne, Sr Guds ftora namns Sra, til hvars Irkännande och utlpridande med djup forundran och helig vordnad, ofs har lamnas
et vardigr efeerdomme,; en liflig upmuntran.
Så många fortraffeliga egenlkaper, fom lyfa ur
Guds obcgripeliga vlfende; få mlnga Guds
dråpeliga verk, fom finnas både i naturen och
up, enbarelfen upreknade; och lå många oforlikneiig t Guds välgSrningar, vi forml uprakna
emot ofs til 1 jäi och kropp ; lika många bevekande Ikal. talande vienen, och ropande rofter,
hafve vi både innoin och utom ofs, fom pårninna ofs at afkuana Guds Sra 5 och prifa
Hans
,

,

=Oc
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Hans Namn; repet. Parafc. Åranet Sr oiindeligen viöflrSktare, an vi i detta lifvet kunne fatta
5 Guds valgarningar oraknelige, för at kanna alla utraSrkas j och vår Ikyldighet långt
horre
In at vi den här kunde upfylla:
derfore afgor David denna faken kort men
ock rillika nog betydeligen Pl. Ix3: 2, 3.
NSr de GudäHkaride IjSlar genom ordet och
bonen i trone, under hans ttorverks betraktande, umgås raed Honom ; blifva de, nti et
fädant Guds hSrlighets befkådande, alt mer och
mer uplyhe, uprånde, muntrade och bevekte
at med en brinnande andakt och hjertans frögd,
kanna et fardeles forluftande uti hans lof 5 och
jemvål nti andras upiriunrrande dertil, Aida
kurina de utbrifta af en liflig fmak på Guds
godhet, och en kanbar andelig fjäla vålluft,
och ISga: Pf. 92: 2, 3. ja, dc upmana alla fina fjSls och kropps formogenheter och
krafrer, at Ijnft lammanltårama uti den alra>

,

,

,

,

hoglles härliga
Pf. 103: 1, 2.

namns

inncrliga loffjungande

;

Textus.

Matth. 6: v. 9. Helgadt varde tkt namnl
Propof. Guds Namns grånfelöfa hårlighet dl Högd och Yidd, fom vi
här önfke., at hos ofs måtte kändt,
fruktadt, åradt och helgadt varda!
Trolfatio.
Guds Namn ar oandeligen harligt, j;o
få vida det ar et Hugt Namn 3 och det obegrx-

SS4
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o
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gripeligen ofver alt lom tånkas och nlmnas
Hog ar Sud i fit vdfende ofver och

kan.

,

alt mått ochliknelfe, Et, 40: 18> 25 44;
6. Hög ar hän i fina gudommeliga egenftaper\
i hvilka hän Ir oandelig och evig, utan herjan och inda, omatelig, oforanderlig, allvetandc, alleftldes narvande alsmaktig, helig, rattfardig, lanflrdig god och barmhårtig. Hog ar haa
i fin vishets Råd j kånner fullkomligen fit gudomliga vllende, tamt ai tings natur och egenfkap utom fig; ter lifligen in i alla framfarne, nlrvarande, och tilkommande ting, alla under villa vilkor möjeliga alla mlnnilko hjertans hemligalle tankar och heilut, ja de djupalle hemligheter likalom med et enda ognakaft. I denna lin vishets råd, har hän af
cvighet utvalt de halla åndamål, och ingått de
aldraheligalle heilut; I’aint brukar underbara, och
for fornuftet obegripeliga medel och utvlgar,
at dem lihalla och verkftllla Elä. 28 29. Pfal,
139: 6. Rem. 11: 33. Hog ar Gud i fin
allmakts fiyrjel ; ai ting Ir i hans våld, hän kan
och forinår göra alt hvad hän vil, åfver alla
mlnnilkliga tankar och krafter; ai ting mille
lyda hononi, ingen kan ftä emot hans vilja,
ingen Indra hvad hän gjordt. Jer. 32: xg, 19.
Hän llytcr med vishet, ty i alla hans gärningar fins den naturligalle ordning, den hårligdle tammanlllraning. Hän llyrer med frihet,
gör hvarken Ijelf något af tvång, eller fordrar
at de Ikola
det af mlnnilkorna ; utan vil
utan

,

,

,

,

,

Ijelfraant ållka honom ofver ai ting, och hvaran-
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annan inbördes fom fig Ijelfva Luc, 10: 27.
Hän ftyrer med omforg och ai ting ifrån det
hogfta berg, intil och med det finafte gfand,
ifrån månmfkan, intil det minfta kråk, virnar
ora hans ofelbart uppchållande hand. Hög Sr
hän i fin godhets hushållning, och gor i ai
ting oförlikneligen våh Och faft det Itundom
fker, at den rlttfårdige måfte lida med den
ogudaktige ; fä lånder der de forra rilprofning,
och dfning, och årlåttes åter i nld med en
cvig glådje efter detta lifver. Ja ock, ehuru
det händer, at dem fromme går illa, och dem
ogudaktiga vål Job. g: 14- fl kommer det
merendcls, genom de forras oförfigtighet, och
de lenares tiltagfenhet Luc. 16: 8 hvilka Guds
vishec ej medgifver at ftyras med våld efter
de aro fornufdge creatur, och tillikaftå for anIvar 2 Pet. 2: 9.
:

,

}

,

Guds namn ar oåndeligen hårligt, 2‘.0
efter det år et J6rfkrdc\eligt namn j hvilket
Gud förklarat, medelft oåndeliga gudomliga
krafrer, bådc ofver, emot, och genom namien
lalom dels Herre dels at håmnas de
ogudaktige, dels at fkydda de fromme; icke al,

lenaft de lefvande,

:

utan

ock lifldfa crearur,

måfte lyda Skaparens vilja och verkftålla hans
beflur. Vatnet måfte öfverfvämma hela jorden,
til 15 alnars högd ofver de högfta bergen
når hän ftraffade den orrogna verlden genom
fyndafloden. Luften måfte regna eld och fvafvcl, når hän ftraffade Sodom och Gomorrha,
för dcras inbyggarw himmelfkriande fynders
,

,

fltull.
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fkull. Jorden måfte opna %, at upfluka et
uproriflct Korahs patti m. m. En ogudaktig Konung Pharao måfte årfara Guds håmndkrafjande hand i 10 Ivåra plågor ofver ,/Egypten,
nlr hän vagrade at ftåppa Ifrael
och orafider med hela fin här drunkna i roda hafvet.
Mela naturen måfte forlndra fig
jorden kahva, bergen råmna, vadret ftorma, vatnet Ivalla när Gud gor fin magt kunnig och fruktans vård.
Dunder, Ijnngeld, hagel, våpna
fig ofta 5 at predika Guds Allmagt i månnilkornas hjertan. Krig, hunger och peft,
,

,

,

jemte dcras otnedelbara verkan et båfvande hjerta, gifva månniftcorna fmärtande kånslor af Guds vredes flcarpa pilar. Ja !en blott
Guds vredes blick, flcal vid Chrifti ankomft
til domen, blifva de fordomde odrågelig.
Apoft. 6: 16.
Guds namn ar oandeligen hårligt, 3:0

emedan det år et Tröftefult namn ; och der
for alla bekymrade, bedrofvade, blödige, ufle,
elåndige, fjuke, fvage, fattige, fortryckte, forfoljde och beträngde manniflcor 5 for alle bot-

fardigCj ångerfulle, nådehungrande

,

troftbegå-

ri. e, och anfåktade månnilkor: loin i hjertats
långtao o h crones tillit, med odmjuka boner och innerliga lukningar, akalla och antopa detta ftora namnet, faroc hos detlamma föka hjeip och vederqvåckelfe, Efa. 26: S. Matth.
Det år i (ynnerhec de trogne Ijalars
1: 7.
öpna friftad emot ali äkommande vedervärdighet, Ordfp. 15, rg: 10.
,

‘

Guds

s©s

(o)

387

=ö=

Guds namn ar och blir et oandeligen
hårligt namn, och til följe deraf, 4:0 et Högftlofvårdigt namn det vi äre fulleligen fkyldige, at af alla vara krafter, ofver ai ting åra och
prifa. GifveGud, vi vore dertil både fkickelige och villige! Guds namns äras utfpridande
fordrar et ttplyff forrtånd, af Guds lefvande
kånnedoms Ijäs inhämtadt af ordet, fom är
kallan til hans lof; det fordrar et med Jefu
dyra forfonings blod, jfrln ali fynda fkuld,
och orenhets hnicta renadt hjerta: det fordrar
en helgad fjål, fom Jarit fig beredas til et lefvande Tempel, där Guds åra bor, och hans
lof klingar det fordrar en helig vilja fom
icke upfåteiigen tråder af ifrån Guds våg, utan
Efa. S: 13. det fordrar et munterr finne, et
beredvilligt hjerta, en opnad mun, en andeligen vålcalig turgaj de himmelfke Seraphimer
och hårfkarar gä ofs haruti fore med et vårdigt efterdomme, Efa, 6: 3, Luc. 2; 14, Ja I
både himmel och joid aro fulle af hans åras
ljud; borde da vara hjertan vara toma, utan
nagon kånfla och glådje deraf? alla creatur pl
jorden föra til ofs orlkneliga lofs åmnen
och rata ofs til med ofvertygande fanningar,
och ropande rofter, hvar pä fit fårfkilde tuogomäl. Job. 12: 7, §• Borde då vi ailena,
vara dofve at hora, blinde at fe, och dumme
at uttala dens åra, af hvilken vi åge vårt
fulla beftånd, til f jäi och kropp, i tid och
evighet? hår måfb det borjas fom i hårlighecen fkal fonfåttas forutan ånda!
,

,

;

,

,

,
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Difpofjtio IL
17; v. 17. Dem, fam Ilta
fig ledas, til Jefu Chrifti Evangehflca Oras

Parata. Job.

viiliga och ialiggorande emottagande, och beat uti defs hSllofamma utofning fortfara
vjl ock den HimmeKke Fadren, uti famma
laras kraft, imi] Sodan forlegla, bevara, och
helga: at hans namn, fom detta Hans ord prifar, måtte hos och uppl dem fulleligen hdgadt varda ! Denna Oran, kallas i Skriften en
lanning; få vida den Sr, en ur fjelfva fanningens mun utgången, med faft forbund och
dyr ed belfyrkt evig fanning ofver alla (anningar. Den innehålles iet ord fom den lanfSrdige Guden fjelf talt ifrin himmelen. til
mannifkorna på jorden. Et ord, fom innefattar de djupafte hemligheter den högha visdomen, den klarafte fanning et evigt ljus
1 Cor. o; 7. Et ord, fom Srandeoch lif, ja ! eviga
fiffens ord. Joh. 6; 63, 68. Et ord fom lifligen
uplyfer forftåndet i lalighetens kunfkap, Luc. x:
77. 2 Cor. 4: 6. Et ord, fom trofteligen hugnar
och forbinderet ofver fynden bedråfvadtoch forkroffadt hjerta, dl det predikar rattfårdighet
dem, lom allenall tro pä Chriftum til fyndernas otvifvelaktiga foriätelfe, 2 Cor. 3: 9.
Rom, 3; 24, 25. Et ord, fom på et enfaldigt och tydeligt fått, talar den lefvande och
faliggorande tron, det andeliga barna finnet,
och det eviga lifvets lefvande hopp, i vara
hjertan, Rom. io; 17, g: 15, 16. 1 Pet. 1:
3. Ja! et ord, fom Sr Guds kraft m. m. Rom.
x v. 16. Hvad vore altfl nyttigare, hvad Ijuf-

fluta

,

,

,

,
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ligare, hvad faligare; Sn at vårt forftånd mltte
uplyias at rått fatta, vår vilja böjas at rltt anvånda och följa, denna fanningen: och at vi
måtte dragas at luina vårt hjertas fulla fornojelfe, ien kånbart fjåla-nårande foda, uti
decra fanningens ord, Repet, parafc. Ja! Herre Gud Himmelfke Fader: helga vara fjälar,
til din fannings fafta boning; Helga vårt forftånd i din fannings ljus helga vår vilja, til
din fannings bifall och lydnad: helga vårt hjerta, med din fannings utgjntande troft och glådje:
helga vära munnar tihdin fannings utfpridande:
helga hela vår kropp, och alla defs ofriga lemmar,
at gora och handia fä i ai ting, fom din fanning
fbrdrar ! Helga ols i trone, intil andan, pä denna din fanning: helga ofs i karleken, och alla ofriga andans frukter; helga ofs i fann gudaktighet, at vandra oftraffeligen för dina ögon:
helga ofs i tolamod och hopp; helga ofs bådft
i lif och död. i Theff. 5: 23 !
,

,

;

Fropof. At fanningen af Läran om Guds
Namn, fora vi tro och bekånne;
är få vål grundad, ofvikelig och
fullkomlig, at en chriften, i defs tro
och lydnad, tryggeligen och litan
minfta fara, kan bäde lefva och dö !
Tra&atio.
Valgrundad och ofvikelig år Guds namns
Llras fanning, i;o Så vida den hdrleder Jtq
ifrån en Gudomlig uppenbarelfe. Elotta förnuftet kan icke vifa ofs vägen, at komma i foreHom. F. Voi. Vili. St. 4, D d
ning
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ning med Gud, och en dermed forknippad
fann lyckfaligher ja! då det ej en gång kan
info fin o/iJråckelighet, utan dertii håller hvad
Guds ande tilhorer for idel dårfkap j i Cor. 2;
14. huru mycket mindre kan det då utfinna
medlen och ordningen, hvaruti den igenom fynden förtornade Guden åter kunde forlonas. Hår
gåller fåiedes 3 hvad Frålfaren fordom fade til
Apoft. Petrus Matth. 16: 17. Derfore har
vår lalighets låra hemligheter af noden, lom fä
mycket mindre kan fälllamt forefalla, når ock
i Ijelfva naturen mota ofs verkningar hvilkas
orlaker vi ej ånnu åtminfione förmårt utforfka, men vete dock at de gifvas. Sjelfva Hedningarnc hafva afven antagit hemligheter i
deras Guda låror: huru mycket mindre kan
vår chriflna Religion, lom grundar fig på en
Gudommelig uppenbarelle, vara dem forutan.
Men defTa hemligheter ftrida icke emot, utan
gå ofver fornuftet och blifva, åtminftone til
det fom anrorer vår falighet, lait begripeliga,
lä fnart vi inhåmtat tydeliga begrep om dem,
la vida de åfven finnas forefiälte med nog kla*

,

,

ra ord.

ntfkan til

Siledes, om

Guds godhet åmnat man-

fullkomlig lyckfaligher; huru kunde då hans vishet låmna henne i okunnighet
om utvågar at komina dertii ? Vi, fåfom chriftne, »vete tro, och bekånne, at den heliga
Skrift, fom innehilles uri Gamla och Nya Teftamentets handlmgar och år under den Helige
Andes ingilvelle forfattad afPropheter och Apoftlar är den famma uppenbarellcn Guds godhet
en

,

;
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het fkSnkt ofs, genom Judar
chriftne, hraruti vär falighcrs
Och denna Sknften ofvertygar
domliga urfprung, bäde i crd

och dc förftg
låra fordlålles.
ofs om fit Guoch verkelige

ord, efrer där mota prophetier 3
for flere 1000 år forut fpådde, och ledan infor allas ogon upfylte. I verkeliga håndeller,
få vida dea blitvie bedyrke igenom underverk3
gjorde med Gudommeiig kraft,
Valgrundad och olvikelig är Guds namns
låras lanning 2:0 eiriedan dm forelägger ofs
en fann och tiira ckelig Guds kunjkap,
Den lar
ofs kanna honom, lafom i Gudoms våfendet
en 3 och til perfonerna treenig; dernafl:, til hans
Gudommeliga egenlkapsr och fullkomligheter:
derefter, til hans forträffeliga verk: och änteligen, til hans oforlikneliga vaigårningar
fanit hans råttvifa och nådefulla vilja. Vi läre
dår, at dyrka Gud på et honom anftändigt
och angenämt fått; invdrtes, med en af vordnad
for Guds hoghet imagen {jål, med et af forundran ofver Guds fullkomligheter upfyldt forftånd, med en af forluftande ofver hans godhet rord vilja, med et af andakt i bonen och
den ofriga gudsejeniten uptandt hjerta: utvdrtes
i ödmjuka ord, åthafvor och gårningar, fom
den invärtes dyrkan lärrer i otvungen rdrelfe 3
fåfom lifliga aftryck deraf. Ja! vi undervilas
derigenom 3 at både in- och utvårtes, frukta,
ällka lyda, tjena, och ara honom, lafom vårt
©lver ai ting hoglta goda Luc. 10; 27.
Vålgrundad &c. 3:0 efter den forejlåller
D d 3
ofs

handeller.

J
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,

,
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ti gmom hlotta naturin dre och
derigenom kder ofs til en rått egenklnfla.
Den undervifar ofs
at lå i grund fordårfvade, och lyndafulie vi nu Ire, hafve vi ieke
kömmit ur vår Skapares hand; efter vi äre
Ikapade i likhet med hans belate, uti fullkomlig vishet, helighet och rlttflrdighet; men at
vi genom de forlte männilkors fa!l, bJifvit
forfatte ur olkyldighetens och fulikomlighetens,
uti fyndens och elånders tiKlånd. Och ehuru
vi genom naturen Innu hafve nlgon kunikap och frihet i naturliga, borgerliga, och
blott utvartes andeliga ting; dock kunne vi
genom fornuftet ej komma i det ftand, hvaruti vi förmådde upfylla vår Skapares affigter,
ratt forkunna hans namns Ira
och li nå vår
I'anna lyckfalighet. i Cor. 2: 14. 2 Cor. 3;
5. Phil. 2: 13.
Vifs m. m. 4:0 i anfeende derå, at den
vifar ofs medel och ordning at få komma i nåd
hos Gud. Den bådar ols, at Gud ej genaft
iåt det vllfortjenta ftraffet gå ofver den arma
mlnnilkan lå fnart hon fallit i fynd; utan
faft mer, det hän var betlnkt på hennes bibehållande och uprlttdfe til fit forra vålftånd.
Men efter Guds helighet var genom fynden
förollmpad, och hans råttflrdighet fordrade
en lullkomlig tilfyllcftgörelle, innan barmhlrligheten kunde ftrlckas mlnnilkan til hjelp;
och få vida intet creatur var i ftånd at fullgora Guds rlttflrdighets olndeliga fordran, fanit

ofs fådane

,

,

,

at

utftå

et

lika oändcligt ftraff,

at

derigenom
för-
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forlona den Hogfte Guden: gick Guds godhet lå Inngt, at håldre an männilkan Ikulle
gå evigt forlorad, Ikulle en af Guddotns perfonerne frivilligr åtaga dg det dyra forlonings
årendet. Deraf fick månniikoflågter Guds egen
Son til Mcdlare, hvilken, at undcrgå hela
verldens fynda ftraff, efter Guds eviga vishets
rad, iteg ned ifrån fit härlighets fate, iklldde
fig månnilklig natur, utan minfta felj hvaruti
hän, med fullkomlig lydnad upfylte Guds rättfiirdighets ftranga fordran; och under ftorfta
olkuld och ofortrutit tolamod, utllod de odiigeligafle in-och utvärtes plågor, och omfider
Ijelfva doden, hela verlden til forfoning 2 Cor.
5: 19. Elä. 53: 4,5, 6. Joh. 1: 29. Til
folje håraf, vil Gud at alla männilkor Ikola
fralile varda alla tilbjuder hän omvandclfens
,

nåd, alla,

lom anamma, meddelar hän ock
kraft til en fann omvändelle 1 Tim 2: 4. Upp.
B. 3: 20. Genom lagen hlottar hän minnilkans
lynda lande, och vScker ånger i lamvetet:
genom Evangelium vilar hän henne til nådaftolen Chriltum at uti trona få fyndernas forlltelfe genom hans blod Ebr. 4: 16. Rom. 3:
24. 25. Eph. 1: 7.
,

fK

Viis m. m. 5:0 få vida den gnr mdnni-

an Jkickelig til et årbart och gudeligt lejverne $ och til den åndan upvåcker goda invir,

röreller, bibringar henne v.erkfamma bevekelle grunder til dygden, fdridlar finner, forIndrar hjertats bojelier, kufvar onda ofverilnintes

Dd
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gar,
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gar, forfätter den invartes mlnnifkan i lugn,
pryder den ntvårtes ftållningen, och forbåttrar
lederna. Säledes meddelas kraft, at atklåda
dcn gamla månnifkan, naturens blindher och
vanart, och den fbrra fynda vanan j och at
iklada den nya, nytt ljus och ofvertygelfe i
forftåndet, ny anftandig bojelfe i viljan, ny
j*enhet i hjemt, ny forfigtighet och årbarhet
i hela lefvernet. Detta artar Chriftl finne,
fornyar ti! Gnds belåte uti hans tullkomliga
effterlyns affoljande upmuntrar til et gudakdgt och fkickeligt lefvernes utofning, af innerJig kårlek til det goda, och dels lyckeliga påEph. 4: 27 24.
foljders efrerlträfvande.
Roni. 12: l, 2. Tit, 2: li, 12.
,

,

Vifs m. m. 6:o emedan den ntjdfter dem
den hög/hx lyckfalighet, fum den troligt emäntinä och oafbrutit ntofva. Månnilko-fjälens
,

medfödda omåteliga fträfvande efter lycldalighet vitnar, at et annat lif är at vänta, där
det har at njura fin tilfridsftällning och fyllnad. Den Evangeliika låran lofvar efter detta lifvet fina upriktiga anhångare en nådelon,
fom icke år brilfande utan fullkomlig, varaktig och fårtråffdig, en evig och ofver alla
mårto vigrig hlrlighet 2 Cor. 4; 17. 1 Cor. 2:
9. Den meddelar et lefvande hopp om det
eviga lifvet, en ftilla och fåll dod, et lyckfaligt intråde uti et ododcligt lif, en frogdefull
upftåndelfe, hvarefter fjälen i forening med
kroppen, far af nåd en ovanlkelig årekrona
ui
,
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til lon] Efa. 35:
Tim. 4: S.

10.

Upp. B, G.

2; 10. 3

Difpojitio 111.
v. 10. Har vifes, 1) hvad
i Jig fjelfve.
2) hvarigeoch 3) til hvad 'dndamåt
i lifver. Ti! följe af fin
ikapelle, är manniikan et Guds creatur, fkapadt
efrer Hans belåre. Igenom lyndafaller, och
den derigenom fordSrfvade naturen, har hon
blifvit et otrones barn, i hvilket denna verldenes forfte verkar Eph, 3; 2; och derfpre vredenes och dodlens barn, i fyndenes flafveri,
under fatans tyranifka vålde. Men gennm nldens verkan, btir hon et Guds verk: den helige andes verkftad, och et åmne, fom hän
Ster forådlar, fedan hän förftort hos henne
djefvulens rike, affkaffat morkfens garningar och begynt drifva på Guds verk, medelft ingjutande af ljus, lif och kraft i fjälen IS
at om henne i fanning fedan fagas kan, hvad
Apoftelen fordom fade om- Eph. 5: g- Til et
fådant Guds verk, beredes mdnnijkati genom nya
hvareft hon, genom trones uptlndanfodelfen
de fär et nytt lif i Chrifio, nytt barna finne,
ny luft och kraft, at uti en fri och lydig anda efterfolja Guds vilja; och fåledes blir hon
fäfom en lefvande gren, inympad i Chrifio, at
hara mycken frukt Joh. 15; 5. Denna beredelfen kallas af Apoftelen en ny fkapelfe i
Chrifto Jefu, ty 2. Cor, 5: 17, Eph. 4: 24.
D d 4
Col.
Parafc. Eph. 2:
råtte
de
chriftne aro
tiom de det blifvit,
de aro dmnade hår
,

:

;

,

,
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och begäfvas Pf. 51; 12. och 1
16. Andamålet af denna nya fkapelfen, dr goda gdrningars utöfning, fåfom A poikien hlr fager, repet. Parafc. ; och de fom
faledes flå under den Helige andes verkan
Eph. 4: 23 låta Matth. 5; 16, vetande at &c.
Col, 3:

lOj

Cor, 2:

,

Tit.

2*. 14.

Propof. Guds, uti et chrifteligt lefverne,
medelft goda gårningars utöfning,
af ofs helgade namn.
Tra&atio.
Hvad

1:0
for/las med goda gdrningar?
Icke alt, fom fynes godt utvlrtes i månnifkors
upförande. Icke fådant, fom kommer af blott
medfodd god naturlig bojelfe; ty ingen minnifka kan vara få ond, at icke åtminftone något godt fins hos henne; derigenom hafva
ofta de varfte vårfvat fig loford. Ej eller
de dygder', fom harleda fig af en långlig ofning och blifva fedan fynlige uti den utvärtes ärbarheten; ty de finnas hos blott naturliga niännilkor, fom jemvål de vifafte Hedningars exempcl imyga, faft de jemte dem hyft
många villfarande meningar. Merendels haf.
va fådane ofningar egen heder, vinning, och
noje ti!
men icke nit for Guds namns
ara, eller rltt kirlck for det goda. Matth.
6: 2, 16. Goda garningar bora ahfå
haf,

fin

ntgång af en lefvands tro eller eoras
af en fådan mlnnifka fom ftlr i trone, och
va

•

derU
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derigenpm nti Guds och Jefu Chrifti lanna
gemen/kap. Ty ora Ebr. n 6, och Rom.
14; 23 j få år en chriften bcgafvad med. en
lefvande Guds klnnedom och genom kirleken verkande tro, fullbordad &c. 2 Tim. 3:
17. Hän äger ljuS, at rått åtflcilja godt och
ondt, Ebr. 5; 143 hän kinner jemvil hos fig
luft, at i barnflig förtroftan gifva fig Gudi til
et lefvande offer, Rom. 12: 13 och at deruti
forfara hvad &c, v. 2. Goda garningar måfte,
b) vara inråttade efter Guds heliga vilja och
bud; ry Guds eviga rittvifas lag) forfattad i
Tio budord, Ir det bifta rittelnoret, hvarefter
vi bore ftllla vlrt upförancle emot Gud och
vår nafta Mich. 6; g* En blott utvirtes ofverensftlmmelfe med Lagen, gor dock icke vara
:

,

gåningar goda: et uplyft forftlnd, at begripa
lagens andeliga innehåll; en helgad vilja, at
af barnflig kirlek til Gud och cbriftelig karlek til naftan, famtupriktig kirlek for det goda hämta drift at gora vai, til Guds ara,
vara medminniflcors nytta, och vara egna famvetens tilfridsftallning, aro har affardeles nodvändighet. Goda glrningar bora, c) vara uti
en Hdndigt fammanhdngande utöfning och en
chriften bör i fin dygde-ofning ej likaa minän, tom ftundom til, en annan tid afcager;
ty flcadan blir dubbel, och hvad hän forlorar
jemvål i tilvaxt uti det onda:
i det
går hm ej framåt, få faller hän få mycket
mer tilbaka. Derfore bor hän {oka få hellillä trona, at hän i defs kraft, kan både fortD d 5
fåt,

,

•

&
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fatta och fullborda loppet, 2 Tim, 4: 7. 1
Per. x: 9, En fådan månnifka har värit lyckelig nog, at hafva kunnat med god fraragång bedja; helgadt varde dit mmn\
2:0 Hvaruti bejlår cgenteligen goda gdrnihgars varde och akfning? deruti, at deras utofning år en Ihyldighet, fom ingen ting fortjenar hos Gud, ty utom det, at ingen fortjenft
år i anfeende til Gud mojelig å vår fida: fä
fela dem jemväl de egenlkaper, fom eljefl: kunde gora dem forrjenande. 1) Förmå vi ej gora dem af egna krafter
utan Guds ande verkar dem hos ofs Ijeif, och ger ofs jemvål
kraft derti!. Joh. 15: 5. x Cor. 4: 7. 2 Cor.
3: 5; Phil. 2: 13. 2) Are vi dock fkyldigc
at tjena Gudi ; och koramer det ej an på vårt
godtycke om vi vilje gora det eller ej; efter
vi allaredan ftå i {kuld hos honom, för fkapelfen återlosningen, helgelfen, och oråkneliga andra vålgårningar och om vi jemval
kunde, fom vi dock ej Forml, upfylla vår
fkyldighet ,fä vore vi dock Luc. 17; 10. 3)
JBehöfver Gud icke vår tjevjl flforn alsmäktig
och hogft fulikomlig. Vi hafve ej elier något at gifva honom fom icke är hans egit.
Hvarken kunna vara goda garningar hoja ellar vara onda bedrifter fornedra honom: Rom.
li: v. 34-36. 4) Gifves hår ingen jemforelfe
mellon tjevjl och beloning. Vara båfta garningar aro icke utan fel, och blifva dock, af idel
nåd, med oåndelig lyckfalighet belonte. Efa.
64:
,

,

,

:

,

,

,
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64: 6. Rom. 3: 23. Pfal. 143: 2. iMoI. B.
32: 10. Pf. n- 12. Rom. 8: 183:0 Under hvad vilkor åro då goda gdrningar nödiga, når de dock ingen ting förtjena ?
Nodige aro de, icke til faligheten, utan for
alla dem fom vilja falige varda. Ty tro
uran lydnad, år egenvillighet: kårlek utan vordnad, år förakt: och faft nåden utefluter ali
cgen fortjenft, få kan den döck icke uplöfa
vara forbindeUer, ty Tir. 2: ii, 12. Nodige
aro de, a) i anfeende til Gud; lom åger oftridig råttighet at aika dem af ofs, och dem
derfore befält: emedan han deruti. icke kan
gå ifrån fin rättfårdighets fordran, faft hån bevifar fyndare nåd Ezech. 20: 19. Och hvad
han fåledes befalt, deruti forelyfer han ofs
med egna upmuntrande eherdommenj Luc.
6: 36. Matth. n: 29. 18: 33. Eph. 4: 32.
5."1,2. Phil. 2: 5. Ebr. X2: 2-5 I Joh.
2: 6. Match. 5: 48» Nodige aro de b)iafJeende på vår nafta j fom tatfvar vår betjening
genom dem: dels til upmuritran dels til upbyggelfe, dels til lekamlig nodrorft. Och fåfom onda exempel, kunna våcka mycken förargelfe, och flyrka dem i fjelfvåld, fom dertil åro eljeft nog bemgnej Matth. 18: 7. Dom.
B. 9: 48,49- lå befråmja tvårtom, goda efterdommen chrifteliga dygderj det ena ljufet tånder ju det andra: gudelige och famvetsgranne foretrådare upmana flera nitfulla efierfoljare, Matth. 5: 16. Phil. 3: 17. 1 Pet.
s: 12. Phil. 2: 15. Nodige åro de, c) i
,

an

-
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anjeende til ofs fjelfva, emedan den fan na chrlftendomen icke kan vara dem foiutan: nodige, at profva halten af vår egen tro och underfoka vårt nåda-ftånd, 2 Cor. 13; 5. Jac.
2: 14, 26.
Matth. 7: 18. 2 Per. 1: 5-11:
nodige, at igcnom en dagelig ofning, vlxa och
tiltaga i alla chrifteliga dygder, 2 Pet. 1; 3. Phil,
4: 8- nodige, at for andra månnilkor bevifa
vår tro, 1 Pet. 2: 93 och har Chriftus til
den åndan äterlofl ols at vi fkole vara hans
egne hvad bor då vara ofs karare, an at kunna med vara gårningar bevila, huru glrna vi
vilje hora honom til? Luc. 1: 75. Och faft
fådana goda gårningar ingen ting förtjena,
har dock Gud på dem et nådigt affeende,
Pf. 61; 6. 1 Thefl'. 1; 2, 3. Ebr. 6: 10.
Men dar de ej finnas, felar alt hvad til den
Jefvande chriftendomen horer, lom uran mellankommande lann omvåndelfe, icke kan båda
godt flut, Matth. 7: 21. 3: 10.
,

,

;

Öfver Andra Bönen.
Difpofitio I.

Parafc.

Luc, 10: v. 11. $Jkolen veta at
rike
dr kömmit hardt när eder ! En vigtig
Gttds
påminneHe, lom icke bor undfalla vår
lå lange Gud låter ols lefva innom den vålfignade Nåde-tiden, och dageligen få hora et nådefult bjudande til fit Rike; ty Guds Nåde-Ri&e år verkeligen kömmit ofs nog når, i ut,

vdr-

=ä|£

(

o

)

'sU>

4° 2

vSrtes matto lå vida vi bo innom den Chriftna
och tillika renlårigalte forlamlingen, där hän
grundat detfamma, Guds rike år kömmit jemval til o(s i invdrtes mätto, uti och igenotn
den heliga Döpeljen-. dår vi åre uptagne och
invigde, til hans barn och riks-lemtnar, genom trona på Jefum Chriftum, Gal. 3: 26,
;

7. Guds rike år kömmit til ols, genom hans
oid ; lom dageligen kallar ols på nytt, fedan
vi vikit ifrån den trohet, hvartil vi i dopellen ofs forbundit, Ebr. 4: 11, 12. åtminftone
fins det jenwåt invårtes hos många, til den
bokftafveiiga, och det allmånna, churu docfy
icke til den lefvande kunlkapen det befynneiiiga bifallet, famt en tilfndsftällande fann
hjertans fortrortan. Guds rike år kömmit tii
ofs, genom den heliga Nattvarden ; hvareft
eller mlfsbruka
alle, lom icke forakta
detta dyra nåde-medlet, blifva ftadfåftade i
tronc, om den andeliga och himmellka borgare råtten; 1 Cor. u; 28) 26. fåledes hafve vi
de medlen ej allenaft til fangs, utan ock i
luit bruk, lom hjelpa til Guds rike, x Joh.
5: 8.
2

,

,

Propo/. At Guds Näde-Rike år allaredan kömmit til ofs, i utvårtes måtto, få vida hän anförtrodt ofs defs
hemligheter.
Tra&atio.
Guds Nåde-Rikes tilhorigheter, genom
hvil-
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hvilkas kraft hän dar hushlllar, dl hän dermed
foker et invlrtes niträde til vara fjllar och
hjertan, aro foljande
Hans Koniinpa- For f okran har hans egen
Soti 3 vår dyre Frälfare Jefus Chriftus ofs kungjordr, när hän talar Guds kårleks rika hjertelag i mlnnifhors hjertan, ar beveka dem at
gifva fig under denna makalofa Konungens
högftlyckfaliga Regering, flgande Job. 3; 16.
Hans Koniinpa- Tiiran Ir de trogna mannifhors hjertan, Ty ehuru Hän, medelft fin
aileftldes nlrvarelfe, upfyller himmel och jord,
Jer. 23; 245 få at himrnelen Ir hans ftol, och
joiden hans fotapnll Pf. 103; 19. Elä 66: I.
likvål Forlmår denne Himmelfke Konuligen icke en hvar rlttfkaffens Zions invånares hjertas hus: utan nalkas dem med fin nåd, tager
fin boning i deras fjllar, och bor genom trona i deras hjertan fanit gor dem til fit Tempel 5 Joh. 14; 23. Eph. 3: 17. 1 Cor. 6: 19.
Hans Konunga- Krona Ir hans Gudommeliga hlrlighets glans; hvarom David Fordom talade, dl hän propheterade om Chrifti
andeliga Konunga Rike, pf. 21: 4. och hvarmed Johannes jemvll öFverens ftlmmer Upp.
B. 14: 14. Slfom ofverfte Präft, bar Jelus under fit dyra lidande for vara fynders fkull,
en Torne Krona; under hvilken blodiga kröning, Zions dottrar kallas ut, at fe huru 11Ikans vard och hlrlig i trones ogon hän fitter Ufoni en andelig Konung, biott, bunden
iargad 3 blodig 3 ängAig, vanmäktig, ibland
be;

,

,

,

,

,

,
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befpottare och Belials min, Hog, V. 3: n.Otn
forciom Zipora, Mofis huftru ledan hon omfkurit fin Son, kailade honom en blod-brudgumme, efter hon genom denna blods utgjuteHen, lom var forfummad, fråjfte fin mans
lif, och likafom återvant honom på nytt; 3
Moi. 4: 24, 25» 26. få har Jeius Chriltus forvårfvat ofs med fit egir blod och vi Ire i
folje deraf hans dyra blods värde, Apfh G. 20:
28* 1 Per. 1: iB> 195 hvilken blodiga fkrud,
hän ijelf är vår Själa-brudgumme, lom vi! rrolåfva ofs fig Hoi. 2: 19, 20. och ehuru hans
heliga kropp var i detta hans lidandes tilftånd jämmerligen iargad, hans anfigte Pulit
af får och blånader, och hans hufvud af ikarpa torne-taggar alleftides genomftnngit, och
hän llledes med den fmårtefullafte kanlla,
ofver alt flöt i biod ; lå var dock denna, i anfeende til hans påföljande uphojelfe til den andeliga
Konunga-värdigheren jcmre hans förbarmande
kårlek for fin iå dyrt årerlofta andeliga brud,
hans hlrliga Kronings-dag hans ftorfta Trolofnings och Brollops-dag, hans hjertas frogds
dag: ty genom fin forlmadeliga och pinlamma torne-krona, har hän forvlrfvat ois ratcflrdighetens krona, med denna nide-och troftefulla påikrift Upp. B. 2: 10.
Hans Konunfjliga Spira, beteknas under
hans oforlikneligen hoga Gudommeliga makt
och oinikrånkta valde, bemangt med det makalofafte ädelmod, den undransvårdafte mildhet och Jjuflighet, Pf. no: g. 45; 7, g. Upp. B.
,

,

>

,

,
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17: 14. Elä. 62: Ti; Zach, 9: 9.' Marh,
21: v. 5. Joh. 12: 15. Af Konung Ahalverus
var der fordom vid dodsftraffförbudit at ingen Ikulle våga okallad trlda fram til honom,
lå framt hän ej rlckte emot honom fin gyliene ipira, lalbm et tekn af nåd Elf. B. 4; x1
Når nu Drottnmg Efter, at beklaga fit folks
ftora nod, imellän fruktan och hopp, träder
fram for Konungen; fant hon nåd for hans
ögon, få at hän rlckte ut den gyllene ipiran
emot henne, och tilftadde henne fin bön Elth,
5: 2,3, 4. Når lynden Ikildt ols och vår
Gud ifrån hvarannan at vi med et bedrofvat
hjerta klaga måfte, Pfal. 38: 4, 5. Thren. 5:
16, 17; nar famveret anklagar ofs, Guds vrede hotar, latan anfåktar, domen forlkråcker,
jorden vil upfluka, och helveret gapar ofver
ols; få racker Medlaren imellän Gud och min-

,

nilkan, emot den bedrofvade Sions dotter,
icke Mofis Lags jern fpira, fom In mer bin«
der och dodar ofs i våra lynder, utan Evangelii Gyllene Ipira, med tilfågelle af forIkoning, upmuntran och trolt, Efa. 1: 18.

Matth. 9: 2.
Riks-nyklarne at bevara defs Ikatt, iGuds
Nide Rike; åro 2;ne, neml. Lofe- och Bindenycheln: den forra ,at lofa alla ängerfulla, botfårdiga, och på Chrillum troende lyndare,
ifrån deras lynder, och tillika opna dem himmelen; den fenare, at binda alla motvilligc
otrogna, i forftåckelfe framhårdande lyndare,
uti deras ofvertrådeller och vränga finne, lamt
,

til-
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tilfluta dem himtnelen, med dcrtna opna fullmakfj
Join 20: 22, 23. Match. 1 6: 19.

Riks-/kätten, år Guds innerJiga barmhartighets outofcliga Rikedom af Chrifto förvårk
Vad och i det Evangelifka order 5 botfardige
dyndare til trofleligt anatnmande och åtnjutande genom erona uplåten til fyndernas forlåtclfe j lif och evig falighet, Col. 2; v. 2,3.
,

,

,

Rom. 3: 24 5 25.
R/ks in/egtm tned hvilka alla nådelofteni
frihets lagar, och formaningar foneglade varda, aro de hogvardige Sacramenterne ; uti
hvilka Gud, under fynlige medel, utdelar himmelfka håfvor, Under nya Forbundet, år Dpelfen cc invignings inlegel; hvaruti vi utfäft
Chrifto vär andelige Konung, trohec, anoch forflkras
teknas ti! åminnclfe hos Gud
om den hivhmelfka Borgare ratten : och Herdå et brutit dopelfe forbund
rans
et
ftadfaftelfe figiil uti den årer
fornyas,
åter
uffångne nåden i Chrifto Jelu, 1 Per. 3: 21»
,

,

-

I

Gor.

10: i6o

Riks Hcindlingarne uti hvilka Gud latlt
anteckna det angelågnafte, af fin forfamlings
apkomft och öden, alt ifrån Adams tid, intil
verldens anda, innefattas uti den Heliga Skrifr,Mofis Propheternas och Apoftlarhas 5 lamr
andre af Guds Ande rorde. helige Guds mlns
,

,

fkrifter,

,

2 Per. 1; 21. Grund -amnen, under hvilka, alt fom Paligheteu uti dem an»
Hom. F. Voi. VUL St. 4. E e
ro-
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rorer, flutas kan, innehallas i deffe fprak:

Marc. i; 15. Joh. 15; 14.
Riks vapnet är korlet, lom Jefus bar för
vara och hela verldens fynder,
Med lamma
tekn, vil hän an i dag, utmårka lina ållkelige
barn och trogne efterfoljare, famt dermedellt
jemvå! Ikilja dem ifrån den ftora gudlofa fkaran, Ebr. 12: 5, 6. Jac. 5: n. Luc. 9: 23.
Conf. Pfeiffers Evang. Erqvick ftunden pag.
6. leqq.
Når nu Guds nåde-rike fåledes, i fit utvartes fulla fkick, kömmit til ols 5 at hän
anfortrodt ofs dels hemligheter ; få blir det vår
egen oärlatteliga andeliga och eviga forluft,
och oboteliga fjåla fkada, om vi
antingen
genom forakt, eller mitsbruk, låta dem blifva
fruktlofa hos ols. Elvad gagnar ols, otn vi
hafve fjåla-foda tii fångs; men ingen klnfla
af andeiig hunger vil infinna lig, forn Ikulle
drifva ols at loka förfrilkning ; intet begår at få
matta ols ingen hugat kuona nåra och ftärka
ofs, fkulle lylfelfltta vlr omranka? hvad hjelper, at ols blifvit tilgång opnad til en fullkomligcn formänlig, och tillikö outofelig (kart;
den vi vilje hvarken upfoka, nyttja, eller forvara: uran låte den ols beröfva, och för ofs
undandölja V
,

-

,

Dijpofitio 11.
Paralc. Luc. u; v. 20. Omjag

utdrif-

ver djeflar med Guds jinger, få år ju Guds rike kömmit til e der. Med Guds jinger fom hår
,

ta-
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och hvarmed djefvulen utdrifvesi

talaä ottij
la at Guds rike får

et obehindradt intrSde hos
tnlnnifkan forft-ls Guds oåndeliga kraft, for
hvars minfta vink fatan måfte Vika 2 Mof. gi
19. Plal. g.' 4- At djefvulen an i dag, ehuru
icke pä et lekamiigt, dock cmdeligtJäit-, bor s
Verkar, och regerär hos månniflcanj dörom
vicna flere tydelige Skriftenes fpråk; Joh. S: 44*
1 Joh. 3: 10. Luc. g: 12. Eph. 2: 2. 2 Tirru
2: 26. Häruti komitier jetnVål en rnångfaldig
erfarenher, då hans mägt och verkfämhet k S lines latt igen, i lynnerhet uti de fynder* fom
hos månnitkorna kömmit til et hårfkände valdej och gjordt dem rilbaka til träJar af ondä
begar, 1 Joh, 3; 8- Job. S:
Derra fit verk
drifvcr hän, i forftlndet, i viljan, och i deti
finliga begårellen. Förjlåndet brjngar hän 3 gerioni fkenfagra
fordomars
forddaktiga och imickrände föreftållningar af det
onda, jemte forvillande arr, til forhaftade
tankefluh
Viljan bojer hän ggnom påfkyndande af ofve.ilade bifall til fortjusning. Den finnligä begdrelfen fåfom lafferhaS element, håller hän fängflig under lufian.
has vlide, medeitt ftåndigt ir.fkjutande at Jackande inbillningär och uprepadt forluftande t
dem 3 men goramcr Migt undari, det fjalafnördande forgift de hyfa, och döfvar jem vai
den hiotalitka
at i behorig tid fä affkrackande del deräf. Således bygger oc!v um
derhlller djefvulen fit rike i Ijålen, innan Guds
finger drifver honom un
,

?

,

,

,
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Propof. Huruledes djefvulens rike, år
Guds Rikes ankomft til motftånd i
fjålen, innan han med Guds finger
utdrifves? 1:0 i. e grund-pelare, pä
hvilka fatan bygt fit rike. 2:0 Huru
Guds finger dem kullkaftar, ochfkaffar Guds Rike rum?
Tra&atia.
Det kan aldrig rilfylieft beklagas, huru
latt mlnnifko flagcets gemenfamme affagde
fiende djcfvulen betjenar fig af månnifkans
egen fordårfvade natur och medfodda otro s
at bringa henne
under fit flafvifka tråldoms
ok; och huru ftåndfafta grund-pelare hän dera£ bereder, at bygga och fäfta fit rike på.
,

?

,

Pars x.
Satan bygger och fäfter fit rike, i‘.o pS
fdkerhetens.grund-pelare. Genom den oorden-

teliga och ofverdrifna egenkårlekens inrådande,
jemte luft til det onda, och aflmak for det
goda, ar mlnnifkan latt bringad til fåkerhet;
hvaruti hon efterhand mer och mer blir van 5
at med uraktlåtande af Guds alraheligafte vilja, folja fina egna beglr i tankar, ord och
gårningar; lå at hon omfider fyndar fritt, utatr
lardelcs afrådande kanfia i (amvetet, utan blygfel och fruktan for Guds alHeende oga. Invartes, finnes ingen motvigt af Religionen, få
vida hon kånner nog ringa bemodande at rltt
kanna, frukta 3 allka lyda, dyrka tjena och
Ira
,

,

,

O

)

&
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Gud. Utvartes, hånga hennes begar efblotta finnligheter, och hon finner (in luft
och tidsfordrif endaft i de for månnifkans behof fkapade tings mifsbruk 5 agande imet annat band på fit famvete, än en blott likftållighet vid det verlds vanan antingen gillar el]er forkaftar; nog benägen at utofva alla flags
lafler, få framr icke borgerlig vanheder, fkada
och fruktan låg henne i vägen. Månge bryta
ock ut i utvartes lynder och ofeder, i hvilka
de fortfara få långe de kunna drifva dem oformarkt, och njura fkygd under fken af godt.
I detta tilftånd far månnifkan fort, få llnge
forftåndet år fnardt i blindhet, och viljan bunden i vrånghet; 2 Tim. 2: 26.
Saran bygger m. m. 2:0 på fkrymtcms och
Jkcnhelighetens grund-pelare; och ehuru låkcrheten jemvål ligger hår underft, få vida ai
fkrymtan år en bemantlad fakerher: få vil hon
dock ickeTara nam n af at vara anfedd for uppenbart gudlos utan hålft lana fken af gudaktighet och utvartes årbarhet. Til den åndan,
vifar hon fig bojeiig för alt fom utvartes godt
fynes,, fkyr uppenbara lafter, och gor fin Gudstjenfl utvartes nog andåktigt, famt fågnar Cg
i hjertat at kunna begå fig få vål utan at betånka huru mycket det feiar invårtes, och huru förhateligr det fkalkaktiga hjertat är i Guds
egon. En fådan månnifka horer Guds ord
gerna, for blotta bokftafveliga kunfkapens fkull,
at kunna håmta deraf en finlig fågnad j men
tånker ej på forftåndets lifliga upiyfning 5 och
ara
ter

,

?
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hjertats verkeliga forbåttring. Hon gor finst
boner jemvål på vanliga tider dock utan trq
©ch hjcrtans andakt; Ir nog billig emot andra
månnilkor for ogonen, men den obilligafte ia
fnart de vånda ryggen: kort lagt fkrymrare
kannas laet igen af Apoftelens ord 2 Tim,
3: 5. I detta bedragcliga tilftändet ftadnar
mänmikan cjvar, lå Lange hon hehe vil fynas,.
,

an vara en chriften.

Sataa byggsr tn. m. 3:0 på Lagfens träldom. Derunder råkar månniikan derigenom,
at iedan hon kånt fig kråffad af lagen i fit lamvete, hon icke genaft iatt enfaldig lie til Guds
xtåde-loften och af dem ledfagad, Öppenhjertigt i en Evangelifk anda fkyndat fig til Chrioch
ftum, at blifva aflqft ifrån iina fynder
lagiens förbannelie, troftad och tilfridsftald i
fit famvete famt fqrledd med luit och krafr,
at i Chrifto, under egit beflitande men ålit på
hans fullkomliga tilfylleftgorellc, kunna upfylla lagen j utan våndt fig til lagen igen, at
på et eller annat fått ioka råttfardiga fig deruti,
och i egen kraft genom lagen bota, hvad hon
emot lagen brutit, menande fig i iå matto
hafva ftllt lagfens fordran och Gud tilfrids. Och
efter lagen derefter borjar iå myeket mer anklaga och domma henne, ju mer hon i det
tilftåndet foker göra honom et noje, och dertati behaga fig ijelf j iå faller hon under lagfens
tyång och träldom, den hon dock måfte kantta fig ej kunna gora tilfylleft; an retas hoq
fiJfaljgt yis emot lagen at fynda, Rom, 7: 8,,
,

,

,

,
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hon af roilstroftan. Ur denna traldomen fiipper hon icke, Irman hon mitt inunder lagfens dommande, går rätt fram til Jcfum, och i trones tilforfigt omfamnar honom.
Elä 55: i, 2.

tn plagas

Pars 2.
Guds finger Sr hlr nodigt, at medelft fin
krait, kullafta defla hans. rikes fiender.
Såkerheten undanröjes, när forftånds ogonen blifva öpnade, genom Guds andas yerkan,
af hans eviga och ftranga rattvifas klara ljus,
iom lyler i lagen, at med full örvertygeHe ley
nilnnifltans egen dårfkap, och trlda in i fyndare tankarj och når viljan begynner deruppå
godkånna de ganfka hålfofamma beftraffningar
af minnifkans. ogudaktiga lefverne, lom lagen
i famvetet, under injagad (kräck af defs fqrbannelfe, Guds brinnande vrede, och afgrundens
eviga plågor, med fult eftertryck predikar.
Då blir månnifkan varfe, huru vårdsloft hon
flumrat bort den dyra nåde-uden, huru hon
vandrat i blindhet och mörker låfom uti en
drom, flfigit alla Guds ords trogna varningar
i vådret, fyndat fritt på Guds nåd och Chrifti dyra fortjenfts bekoftnad, lamlat fig et
oråkneligt (ynda-regifter pch fåledes ftortat
fig uti den djupafte fjlla-väda. NSr alt detta vifar fig, {å år lamvetet upvåckt ur likerhets
lomnen, iom ingalunda kan fke, utan foregången liflig ofvertygelle, (å vida det kallas iamyete, och hvaruppå fedan, låfom på fin rltta
E e 4
or,
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orfak, plåglamma kanflor folja,lom egentelh
gen utgora upvåckelfen, En bitter Inger, et
UfUgen forkråffadt hjerta öfver fynden, en
hjertelig langtan, hunger och torft efter Jelu dyra råttflrdighet, uti den innerligalte forlagenhet om trpfl: och nåd, börjar fedan drifva
månnilkan fram til nldaftolen, at m, m, Ebr.
4: 16. hvarigenom Guds Rike kommer in i
fjålen, med råttfardighet m. m. Rnm. 14: 17,
Det Ikrymtansfulla och Ikenhehga våfendet blottas, nlr mlnnilkans förftånd blifver
likaledes genom den helige andes verkan i ordet uplyft, at med uptakt anfigte le in uti fin
fallka chriftendom oqh fprllllda gudaktighet 4
Gud, men belvikit
hvaruti hon velat
maft fin egen Ijål fanit at med full ofvertygelfe blifya varle, huru hon under ai fin kinltiga
fromhet, värit en dubfeel fyndare, når hon leivät nti en filndig ptdfning af fynder, och
dock velat vara anfedd lom et helgon 5 lamE
fäledes under Guds heliga namn gömt många
bofflycken, Upp. B. 3; 15, 16, 17, 18- I
dctta tilftånd, behöfver mannilkan i lamma
ordning blifva raddad, och hulpen til Guds rjkes delaktighet lom i det föregaende.
Det tråiaktiga tilftåndet under Lagen,
,

-

}

hvarunder I’jåla ficnden

förvilla mannilkan

vil

iirin Chriftum, hjelper Guds ande til råtta på
löijande latt. Mannilan blir uplyll och föranledd at ångerfufi hefinna huru li on 5 ofvervaldigad af träldoiplqns anda arbetat fig bådq
frptc othjpdlen under lagen men at hon dpck,
mec|
,
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med ai fin tröttlatnma möda, ej mera vunnit,
gn at hon under et kraft- och fruktloft egitverkande, llår ånnu utom Jelu Ctirifti råttlärdighets tilågnande och åtnjutande, hvarutom
Ijalen omojeligen kan blifva raddad. Hart il
kommer, at hon ej forftått halla Jelu dyra
forfonmg i få hogt värde, loin den dock
yerkehgen ager, ty Ap. G. 4: 13, uran bar deremot hennes toma och modofamma arbetande
under lagen ej annat vitat, an fålom hade hon,
ehuru dock ej af upfåt forfmått Chriltum, och
anfedt for ovårdigt, at fålom den Iloilta lyödäre, af idel nåd, endaft for Jelu Chrifti /kuli,
frålft och lalig varda, Gal. 3: 10. Gal. 5:
4. Men Guds Ande opnar omfider hennes
ora, at gifya akf uppå oclj hennes hjerta,
at kunna gora en tilfdrfigtig tillåmpning på fig
Ijelf af Jelu roll Matth. 11: 38; fa at hon
blir måkrig at taga fit fornufr til tanga, under
Chrilli lydna 3 Cor. 10: 5, och i trones frimodighet kan utbrilla [oh. spt 39.
Säledes, når fäkerhets banden brifta, ler
fynda trllen ljus, at kunna trada ur lataus b!inda långenlkap, kånner fig innerligen nodftåld,
frågar Ap.'G, 16: 30? och låter gårna leda
fig genom båttring och tro ti] Chrillum, at
ur mörkfens yljdighet forfättas Col, 1; 13,
14. Når Ikrypitans och (kenhelighets banden
alnotas, forfaller det Pharifeilka andeliga ofyermodet til inter, mannifkan blir uffattig, och
en i grund arm nådes-tiggare, fom imet mer
yst af yfyas, men innerligen blygas olver fin
E e 5
roj-.
,
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rojda falfk- och troloshet. Når lagfens trlldoms hand upldfas far fjålen andas fri lufrj
det döda, vankelmodiga 3 och mifstroftande
våfendet forfvinner Ijus, lif, frihet, och kraft
förena fig, at am et rått Evangelifkt finne.
;

Difpofitio 111.
Parafc. Rom. 4; v. 5. Icke någon vår för>i
tjenft och goda gårningar, utan trori allena,
grundad på Jefu Chrifti dyra fortjenft och
förvåfvade råttfårdighet, gör ofs infor CJadi
rårtfårdige. Orden lira ofs, 1} at råttfårdiggå-.
rslfen infor Gudi utejluter och forlajlar ai
vår egen förtjenjl ; och gifves icke den fom
hlller, utan honom fom icke håller fig vid
garningarna, och gor fig alsingen rlkning
pä dem; ty Gud finner ingen ting hos ofs
hvarmed Hans råttfårdighet kan vara fornogd:
vi hafve ej e!ler annat an fynd och vara båfta
gårningar aro felaktige Pfal. 143: 2. Efa, 64:
6. Gal. 2: 16. 2) At vår rdttfdrdiggorelfe infor
Gud gillar och fordrar alkna Chrifli rdttjdrdighet, med trone annammad; ty den antager
allenaft tron på honom, fom den ogudaktiga
gor råttfårdigan; hvilken inftaller fig fåfom en
mifsgårningsman, at i fin hjertans borfärdighet, genom fin rro pä Chriftum, af idel nåd
aflofas efter 2 Cor. 5; 21. 3) At den fom
har en fådan tro blir utan minjla tvifvelsmåf
infor Gud rdttfdrdig; IS vida hans tro varder
honom råknad til råttfårdighet; och hän fåledcs anfes hos Gud, fåfom hade hau tillika
,

,

:
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tried Chrifto, beralt och fullgjördt for alla fin*

fynder.

Rom. 3:

24, 25.

Propof. En trone tilråknad Råttfårdighet fåfom en dyr Guds Nåde-Rikes
förmån.

Tra&atio.
Hvem år fom rdttfdrdigar? Ingen annan, lr den råctfårdige och barmhartige Guden Sjelf i Hiramelen 3 emot hvilken vi alle
Ire brottflige, den ock allena åger makt at
forlåta fynder, och gora fyndare rätrfårdige
infor fit anfigte: hvarfore det med fkål heter
2 Mof. 34: 6, 7. Denna rattfardiggorelfens
dom-handling, forråttas i himmelen, infor Guds
anfigte, utom mannifkan, af alla tre Perfonerne
i Guddomen; om Fadren talas Rom. 8" 33om Sonen, fåger Fadren fjelf, genom Propheten Efa. 53: 11; om den Helga Anda, vitnar
Apofielen Paulus 1 Cor. 6: 11.
2:0 Hvad dr fom beveker ho wm dertil ?
På vår fida, fins icke det ringafte fkål (ora
kunde i fig fjelf äga nlgon kraft at beveka
Gud dertil j utan deffe orfaker, bora Idkas
utom ofs. z) Orfaken ar altfå; Guds hiottu kdrlek, nää och barmhdrtighet ; ty fjelfva
bevekanda fkålet, til en få ofkatrbar och ovärderlig valgarning, ligger innom Guds kårfeks
hogd, hans nådes yidd 5 och hans barmhårtighets
djup ; och våktes af evighet, i formåga af egna
ädelmodiga och heliga rörclfer, at utan ai vår
1:0

,

for-?
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Jörflcyllan, utbrifta i et innerligt forbarmande emot ofs. Eph. i: 3, 4. 2: 4,5, 8- icke
jör
utan faliga Tit. 3: 5. 2) Orfaken
hvilken jemvål Ufoin fårtjenande, beveker
Gud dertil, år
Chrijii dyra och hogtgdU
lande förtjmji. Guds oföråndeliga ftrånga rattfårdighet, fordrade utan minfta invånning,
en fullkomlig tilfylleftgörelfe, innan barmhårtigheten fant rum at utbrifta och ofverflöda.
Guds rlttfårdighet hade på hans igenom fynden föiolåmpade Helighets vågnar, af nåden
at ie fig tilfullo hafva fkedt til nöjes t innan
barmhårtigheten fant läglighet at beviia fig hårlig. At detta (kulle kunna gå i en vilfignad
verkftallighet ; tog Sonen på fig, af idei kårlek, at göra och lida i virt ftålle j ati helig
ofkuld och ftorfta talamod blra vår odrageliga
fynda-fkuld, bota for vara brott, och urhårda Guds råttfårdighets nitålfkan under vara
fynda ftraffs tunga borda a lydig intil korfens
död Phil. 2: 8 bar han vår krankhet m. m.
-

-

-

}

,

j

och Herren kaftade m. m. Efa. 53:
fore kallas han Jer. 23: 6.

4, 6. Der-

3:0 Hvilka dro de han rdttfdrdigart Arme, ovårdige, botfårdige, troende fyndare 5 iom
båra fina fynder frara, i lefvande kånfla 3 och
f märtande ånger j dem bekånna afbedja affåga, och ifrån deras anklagande, hårfkande,
dom och ftraff beglra i trone aflofte och evigt
befriade varda, lanande ord af Davids mun
PC si\ 3, h 5, 7> 9' loi ?'»- I 4«
,

,
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4:0 Hvad medä har Gud hosfyndaren af*
feeiide uppå dn hän honom rdttfdrdigar ? Tron
på Chriftum hela verldenes Frålfare, och hans
blodiga förtjenft fämt fullkomliga råttfårdighet, år det verktyg hvarefter Gud fer, och
hvarmed fyndaren anammar fma fynders forJåtelfe och råttfårdighet infor Gudi, Jer. 5:
Denna tron
3, Ebr. n. 6. Rom. 3:25til
betraktas
bar
fit invårtes
lefvande,
Sr
och
anamråttfårdighets
lif, lom hon fått af Jefu
kanna
i
et
lefiChrifto,
fig
lefva
mande, at
eviga
om
det
Gal.
2:
20.
lifvet,
hopp
vande
,

I

Per.

1: 3.
5:0 Åndamåkt, i hän/lgt hvarä Gud rätt-

fdrdigar fyndare; år på Guds fida, dels at förklara fin råttfårdighet, hvilken af ofs, få framt
vi fkole kunna beftå for honom, fordrar en
råttfårdighet, fom fulleligen fvarar deremot,
och den vi i trone tilbjude i ChrifU råttfårdighet den han för vår råkning gillar, och ofs
forårar, at vara honom tåcke och behagelige
uti: dels hans oåndeliga barmhårtighets bevisning emot ofs, hvarmedelft han icke tilråknar
ofs vara fynder och vår ovårdigher, då han
dem af idel nåd förlater och evigt forgåter.
Efa. 43: 25. 44* 22. Andamålet på vår fida, utgöra de dyra och ofkattbara nåde-förmåner Gud ofs hår tildelar, och vi hafve at fågna ofs af, nemligen: Jamvets friden, fålom
en frukt af vara fynders forlåtelfe
vår förfoning med, Gud, och vir råttfårdighet inför
Gudi Rom. 5: 1; bamafnapet, hvartil vi ge,

,
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på Chriltum uptagne
och
til foriåkran derom, i barnaikaps andans vitnesbords årnjurancle, fätt et andeligt barna fin*

nom trona

jne

5

Job.

i: 12.

Rom. gt

15,

16.

1

Job*

3; 1. föreningen med Gnd3 fom tager fin boning
i vara fjålar, och gor ois til fina lefvande tempel Job. 14: 23. 2 Cor. 6; 1 6. vifshet om bbnhåreljen, fom ifrån det andeliga barnaikapet,
i forening med nåds ocb buns andans delakcigher, är oikiljaktig Zach. 12: 10. och den evtga fdllheten, hvartil Gnd ois i trone intil an*
dan bevare! 1 per. x: 3, 4, 5, 9.

Dijp

ofitio IV.

Paraic. Rom. 5? v. 1. De fom igenom
tro pl Jefum
blifvit aflöite ifrån fina fynder, och rattfårdigade infot
Gudi •, ujuta derefeer en fridfam rlttfårdighö»
teos frukt 5 nti forfarande af Ijuft fjåla-lugrt.
Orden låra och upmuntra ofs, I) at med tacken lefvande

famhet f ora

ojs til

Jinnes Guds

nddes rikedomar

j

fom uplåtit fig at benåda ofs, och til tekn deraf*
afkunnat en bugnande frid i vara iamveten, Joh.
14: 27. 2) at hmerligen vårda fjefu Chrijli
dyra fortjenjl hvilken bragte nåden at ofverfloda, och iliftade den fiid j fom vi nu njute,
ocb hvars kånflor italia vara famveten tilfrids
i Gudi Efa. 53: 5. Eph. 2: 14. 3) at pru
fa den Helige Andes nådes Embete; ioni
igenom Evangclium a Guds kraft, uptandt den
tron i vara bjertan 5 hvarmed vi anammat den*
na friden Matth. 9: 2. 4) at hmerligen frogda/
•

das i Gudi

,
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sQs

öfver den invartes hjertans ro,

famvets frid, och Ijåla-lugn vi låledes Imaka
och rone, deraf at 4 Mol, B, 6: 26. Syr. 50:
,

25 3 26.

Vropof. De igenom Tronapå Chriftum
råttfårdigade fjålars hugnande frid
med Gud.

Traclatio.

Befe vi,

1:0

Dennafridens höga ur/pmngy

kommer den af Gndij hvarfore han kallas
fridjens Gud Rom. 15: 33, och den tilbaka heter Gtidt frid Phil. 4: 7. Gud år det alrafullkomligafte våfendet, boende uti en nukaloft
förtråffelig härlighet, uti et genomrrångande
ljus, uti en oförliknelig lyckfalighet, uti en
beftåndig evighet, uti en oforånderlig frihet,
uti en oryggelig frid, Efa. 40: 18, 25. 46: 5.
Han ager derjemte oSndeliga rikedomar, och et
outofligt förråd af alt fullkomligt godt ; hvilket han rundeligen utgjuier ofver hela verlden ofver alla (ina creatur efter deras behof,
och allramfkl ofver mannilkorna: och hvars
invårtes vårde, {varar emot defs hoga uphof,
få at ai god tn. m. Jae. 1: 17. Han regerar
med en alt utforflcande vishet 5 med en oinfkrankt allmakt, med en oförliknelig godhet,
med en fullkomlig frihet y hvars inflytnnde
våcker frihet, lif, och rörelfe i hela naturens
,

rike: huru myeket nodigare och oumbsrligare
blir dl den andeliga frideni i förening med
ea

yag
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chriftelig ocli varfiriit nyttjad friliet i Guds'
Nåde-rike ? den forutan kan ej annat finnas,
an idel ofrid tråldom, olufl, och beivår. At
förekomma fadant,*har han i fin eviga vishers
råd beflutit, at ingå et oryggeligt nåde- och
frids forhund med ofs at flcånka ofs en andelig frid i detta och en evig frid i det tilkommande lifvet. Pfal. 29: li. 72: 3. Efa 9: 7,
Genom fin ende Son Medlaren imellän
Gud och mannilkor, Jefum Chriftum har
han ftiftat denna friden; hvarfore ock vid hans
heliga Fodelfe efter mandomen i tidfens fullbordan, hela den Himmellka Hårfkaran fammanftåmde i en mårkvårdig Loflång fridsoch frögdc-fang Luc. 2: 14. Uti fit uppenbarade ord har han foreOcrifvit ofs viffa fridsvilkor; under hvikas forgfålliga i akttagande,
vi kunne komma til denna friden, njuta denna friden och ftadfåftas i denna friden. Hans
upriktiga trohet håller jemvll detta dyra fridsförbundet både heligt och ftadigt vid
fa at han det aldrig i evighet rygga eller bryra vii, Pf. 89-' 3» 34i 35- Efä« 54: 10.
Föreftålle vi ols, 2:0 defina friden? dyrci
värde; få ofvergår den alt månnifkligt förftånd, ai vår tanka, önfkan och begar, Phil. 4:
7. Den lr ingcn lekamlig frid, fom fårvårfvas med jordifka medel ; utan en anddig frid,
fom igenom den Helige Andes obcgripeliga
nåde-verkan, ingjutes uti fjål och hjetta, Rom.
14: 17. Den år en invårtes frid, en famveres
frid 3 öfver det at vi i trone vete at Gud if
en

,

,

•

,

4

,

,

,

,

,
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genom Chriftum blidkad emot ofs, och kan flledes ej annat vara an vår van Rom. 5:8»
9. och ofver det, at vi mer ej behofve M under vårt famvetes förebråelfer, efter vara fynder bllfvit grant utplånade med Jefu Chrifti
Guds Sons egit dyra blod ur Guds fkuld-regifter, Efa. 43; 25. 44: 22. Ezech, 18; 22.
Efa. x: 18. 1 Joh. 1; 7.
Denna friden könlmer, 1) af en tefvande
hjertans fortråjlan til Gud ; för hvilken vi ej
rner behöfve frnkta, fåfom for en ftrång domare, och ftark håmnare: efter hän låtir beveka fig til nåd, och uptagit ofs for fine kare
;

barn: och vi nn, i

barnalkaps andans medvitnande kraft, kunne ropa Abba, kare Fader,
Rom. 8: 15
16. 2 1 af en hjerielig kdrlek til
Gud hvilken Vi nu
uran trälakrig raddhåga och gore med nöje hvad hän befalt: hvar?

,

■

fore vårt lamvete har ingen ting

at

oroa och

beftraffa ols fore, 1 Joh. 4: 18. 3) af en tilfridfam fornöjelfe i Gudi; hvars vilja vi vete
vara den båfta
och hvars vålbehag vi gårna
underkafte ofs: efter hans ords betraktelfe,
och en tiltagande andelig' forfarenhct
dageligen öpnar ofs djupare infigt i hans fördolda
vägar, fom, ehuru genom hemliga omgånger,
leda til vårfanna lyckfalighet Pl. 73: 24. Derfore akte vi ofs
at ftota vårt famvete,
,

;

genom otolighet

fa

emot

Öfvervåge vi, 3:0
aro de mängfaldige,
Horn. F. Voi. Vili. St. 4.

Gud.

denna fridens fårmåner,
nemligen : et ljufligt
Ff
in-

Ö

4-4

)

invartes fjala lugn, et fornogt finne i mad»
och mötgång, obehindrad forkofring i forllåndets uplyfning, ftåndig upmuntririg til viljana
forbattring, et bevekande Ikal til lijertats rejiing; kårlek til Gud och nahan vinner en
dagelig tilvaxt, bekantfkapen med Gud blif
hfligare traldoms fruktan forlorar elterhand
lina ofverlefvor, lataus frefteller ooh verlderis
förargeller belegras., den chrifteliga forfigtigheten och friheten inlkranka hvarannan dercfter omhåndighercrna fordra, hjertat Hillat fig
i Gudi under alt flags lidande, den ododeliga
fjälens eljeft omarteiiga begär dragas närmare
til Gud : kort lagt 5 Guds frid år den på nytrfodda fjslens af alla des andeliga rörellers rao,

,

ta

eleraent.

IJ tjpofitio V.
Praralc. Phil. 4: v. 4. Klarare bevis derpå, at den lanna och lefvande chriftendamen, icke ar et ufelhets och bedrofvelies, otan
den rilfridfammafte fornojelles tilftånd lom
någonfin mojeligt vara kan här i verlden
är ej af noden, an denna Apoftelens fördubblade upnnintran mmårker och medforer.
Orden le tilbaka, på den makalöft vai*
bekommande forfattning, hvaruti de igenom
råttfårdigörelfen in ( ör Gudi, til en andelig och
himmellk vårdighet uphojde, och med et fulleligen befredadt invårtes lugn begåfvade fjalar fig befinna hvilken har til fin alradarmaIte päfoljd, frogd i den Helga Anda Rom. 14.
,

,

v. 17;-

s£e

(
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V; 17. O! Frogd utari like, hvaruti et kanflofult delragande uti Guds nåde rikfis ofkatthara lycklalighet; fig utgjuter!

Fropof. Rättfårdigadc och befredade
fjalars innerliga hjertans frogd i
den Helga Anda;
TraSiatioi
Uti et ganfka kort, men tili ikä nog finrikt begrep, fattar Apöftelen Paulus Guds nåderikcs lyckfaiighet, når hati läger den beflå;
Uti rdttfdrdighet fr id och frogd, i den Helga
Hnda, Rom. 14: 17. O ! hvad himmelfk rikedom,
hvilka outöfehga (katter i den fortraffeligafie ordning hår lariimanhåfrade, ikä nka s Guds rikes
invlnare at njura 3 lå at de, under eri rått
kandi af deras meddelande, uti detn finna fig
Sga en nSrande fjala foda; och under Guds
Andäs ledfagande; e] hafva mer af noden Sri
det nannalle fleg ur den eriä, in i den andra.'
Ty rattfSrdigheten af trone, bar den andeliga friden til fin omedelbafa påfoljd och dertrie ftar äter närmaft rilreds
at inbjuda deri
andeliga frogden i hjertar. Eho, fom i desfa förtnåner. fatr fmakä och fe huru ljufliar
Herreu af, Pk 34: 9, hän drifves under ouphorlig langtan, at en gång fä friga fig rriått af
en fådari himmelfk forma, at på det flitigafle
uprepa tilkamme titt rike ! Latoni ofsdåhar tille, i;o hvilka fig hafva at frögda? icke denna
F f z
veri,

,

,

,

,

;
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verlclenes barn, fäkra och gudlofa mannifkor
fom ånnu aro i morklens rike, regeras af denna verldenes Gud, och finna fit ftorfta nöje
nti i Job. 2: 16: ty efter de hafva hvafken
råttfårdighet eller frid af Gudi, (ä kunna de
ej eller fdrfara hvad frogd år 1 den Helga
Anda. Uran denna frogden horer allenalt de
fjålar til, fom under den Helige Andes nådefulla anforande, medelft Lagens och Evangelii utronta fulla verkan
gått omvåndelfens
ordning igenom få at de blifvit lifligen uplyfte, fulleligen upvåkte, i kraft af nya fodelfen kömmit til en iefvande tro, genom tron
omfattat Jelu råttfårdighet, famt blifvit befkånkte med gäfvor och krafter til en dagelig helgelle kort fagt, de fom nu eller framdeles
lefva i Chriflo, under dagelig båttrings alfvarliga fortlåttande, uti et foråndradt och fornyadt hjertas lefvande tro, och fåledes ingått
famt blifvit råtta lemtnar i Gnds nide-rike,
i fina trohets plikters flitiga utöfvande och
de dem åtfoljande formåners oafkortade ätnjutande, om hvilka lagas kan; Ji Quds rike
*

,

,

;

,

år invårtes i eder. Luc, 17: 21.
Låt ofs nu vidare eftcrfråga, 2 : hvaröfver
de Jigfrogda? Frogd igemen, år en ljuflig och
glådjande invårtes kånfla i hjertat, ofver någon betydande formån, hvaraf man vet fig
vara ågare. Frögd i den Helga Anda, år en
kånbart intagande, och fulleligen fornojande
glådje och hugnad, fom upfyller de pånytrfoctde fjålar, hvilka genom andans vitnesbord

rona

V]
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rona fig hafva blifvir Sgare af Gud det hog11a goda lamt af ali den fallhet och harlighet hän utdelar både i tid och i evighet. Pf.
9: 3. 16: 9.37:4. 32: 11.
aro läledes
Hvad de hår irogda fig öfver
Guds
Ande
tilhora
andeliga
ting
idel
loin
hvilka
jcmvål,
genorn
de
1 Cor. 2: 14 } och af
hans nådefulla verkan blifvir Igare: och det
gora de med hjertinnerlig odmjuk erkänlamhet och tackfagelfe, Elä. 6K 10. Pf. 92: 2,
3. Pf. 103: t, 4. Pl. 116: 7- 8, 9. Och
hvarfore (kulle de icke Irogda fig,fåvida de
mi Guds rikes kanbara delaktighet, halva många och ftora frogde åmnen tjllika? De hafva
fått erfara Guds makaloft Fadcrliga hjertelag,
Jefu Chrifti ömma broderliga finne, och den
Helge Andes vakfamma vård, for deras fjålaräddning och eviga falighet. De hafva, genom Guds forbarmande, forekommande, beredande, och vårkande nåd, blifvic lyckeligen
uttagne m. m. Col. 1: 13, 14, Apoft, G. 26.
18. De hafva blifvit af Gudi, hela fin lefnad
igenom, underligen ledde i lynnerhet lyckeligen forde omvåndelfens ordning igenom,
til et vålfignat genombrytande, ur vredens uti
nådens tilftånd. Och nu mera, blir deras forftånd alt mer nplyfl med liflens eviga ljus.
Pf. 36: 10. Deras vilja finner fit fulla nöje,
at göra det Gudi Ijuft Sr.
1 Job. 3: v. 22.
fig
af andeliga rurelHela deras fjal känner
ler må vai, och hafva vunnit fit ratta lif och
och halla i Chritto. De växa d ge'igen uti en
nSF f 3
,

,

•

,

C

eös

428
nåra

)

®

sQg

bekantlkap med Gud, deras hivåc-j
biir kånbart ftårkt i tro, hopp,
och tolamod, de hafva i hoppet at vånta en
evig Igllhet 2 Cpr. 4; 17. 1 Cor, 2; 9. Pl.
16: 11, 36: 9.
trones

tes mlnpifka

Låtom o(s ånteligen efrerfinpa, 3:0 Hunt,
de Jig frågda ? Dcnna är icke nlgon flygtig och
piverilad, utan en beftändig och varaktig frogd,
ehuru icke alrid i lika grad. Ehvad de hålft
göra aro de alt id glade, 1 Theff. 5: 16. Blir
yerlden dem bitter, la ftiga de med lina tankar til himmelen och vänta under et hilla tolamod på fin förlplsning, mcd gladje, De iå
i lina jjalqr hundom forfara en Ijuflig himmdlk forfmak, och den tilkommande verldens kraft Ebr. 6: 5. Och år deras frogd
Mr i lifver ofulkomlig, la yånta de på en
fullkomlig och varaktig fortlättning deraf
i den Olla evigheten.
O! at alt fom deffa
himmejfka ftogdc kånflor i Vara Ijålar afbryta
kunde, vore 11 långt ifrån qfs, fom jorden
ifrån himmelen! Gud, fom hoppet gifver
upfylle ofs med allahända frid och frogd i
trone ; at vi mårte hafya et iullkomhgt hopp gettoni den Helge Andes kraft! Rom. 15: 13.
,

,

,

Öfver Tredje Bönen.
D ifp ofi ti o I,
1-arafc. Luc.
utan tin.
och egen

vilja

?

En

22:-v.

42.

§ke icle min vilp
(oin af Guds ord s

,

chriften
forfarenher, ISrt, huru hans ege.o
genqm det ån inneboende natur.ens dju,

f*

(

pa fordSrf, ftrider
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det, fom Ir Gudl be-

emot

Ijagligt, och honom Ijelf nyrtigt; upllger

ai,

deles fin egcn vilja, och onlkar i ai ting Gnds

yiljas framgång. Hän ofvar fig dageligen
i den angelagna Uran at å ena fidan, kanna
]ia fjelf uri ege.nklrleken§ oordentelighet,
forftändets Ijelfklokhet, och viljans egenfinnigher; och finner, at under alt derta, gommer fig mycket ondt; derfore tror hän ft
mycket mindre fin egen vilja om godt, utan
fager: Jktt iche ra. ra. Å andra fidan, beflitar
hän fig, at Ura fålja, präfva, och göra Guds
vilja Rom. 12: 2. Eph- 5: v. 17. Guds vilja efter Lagen fordrar at vi ikole halla hans
,

,

,

bud,

i tankat, ord
och verk, P(. 119: 137,
138, Ezech. 20: 19. Gnds vilja i Evangelio
är, at vi tro på hans Son Chriftum, Joh. 6: 40,
,

Propqf. Guds viljas fordr ngar af ofs,
de m vi böre giirna efcerkomma,
fä framt vi eljeft fkole vara honom behagelige,: råfom lydige underfatare i hans Nåde-Rike.
Trciufatio,

Gud vil blifva,
til den bokflafveliga

af ofs 3 ej allenaft
jemväl lefvande och
verkfamma klnnedomen kvantti vi behöfve,
medan vi lefve, dageligen vlxa och tiltaga,
Joh. 17; 3. 2. Pet. 3: ig. Vi bore kinoa honom til hans Gndommeliga vdjende ; at hän ar
en
F f 4
1:0 kdnd

,

utan
:
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en andelig varelfe, en enig Gud i rre

perioner och

Perfonerien enig Guddom, i Moi. B. 6: 4. j
Job. 5: 7. Vi hafve åfven nodigt, at kanna honom, til hans Guddommeliga egenfknper uti
hvilka hän fig, genom ftora och mägtiga gårningar, i fic helga ord uppenbarar. At hän
år jjelfjldndig ilcal underviia ois, det hän är
af fig fjelf j och hehofver imet utvårtes bitråde, til fin väreile och beftånd: fanit at hän,
i iiriä Guddommeliga fullkomligheter, äger tilrackeligt nöje, och full tilfridfamhet, 2 Moi. B.
3: 14. SMOL B. 32: 39. At hän år eiig, lår
öfs, at hän har hvarken begynnelfe eller ånda, Upp.B. 1:8. il- 21: 6. At hän år oombijtelig, låter ols ilma at hän i ingen marto
år någon ilags foråndring underkaitad, Pi. 102:
28- Ebr. 13: 8- Plans allvetenhet tiliåger
det ingen tanke, incet ord, eller någon gärping kan vara honom fordold, Ebr, 4: 23.
Syr. 23. 28- At lian år alkftådes nårmrande,
påmimier pis, at imet rum fins, at kuuna
gorama fig undm for honom. Jer, 23: 24.

tre

•

,

,

,

Ar hän år helig, årjndrar ofs,

at inter ogudaktigt våfende honom behagar 5 Pi. 5 ; 5. At
hän år råttfårdig foyfcr ofs til iinnes, at hän
ilraffar det onda med eftertryck, och belonar
det gpda i nad, 2 Moi. B, 20; 5. 6. Ar hän är
alsmåktig vil fåga ofs,. at hän råder öfver ai
ting fdrmår gora hvad hm vil, uran at nå*
got honom hindra kan, Pia!. 115: 3.
Dan.
4: 32. Luc. i; 37- Ar hän år fcinfårdig, for*
tlrar af ofs at tro,, der hän heligt hållep fina
,

,

,

lof.
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Jpften, och aldrig fvikit, eller bedrager nagon,
4 Moi, B. 23; 19. Pf. 33: 4. Ar hän år harmhdrtig, underråttar ols, at haa låter rora fig
af mediidande emot lyndare, och tager dein gerna til nåder, när de ilta omvånda fig
ihran
deras fynder, til honom, Jer. 3: 12, 13, SI
mycken uplylning, lardom varning och troft,
kunne vi Jämiä genoni Guds egenflcapers betraktande nti hans kannedom.
Gud vil vara, 2:0 äljhad af ofs; fåforn
i fig Ijelf det hogfta goda, ali gndhets
rika urlprung, af hvilken ali god och m.
Genom denna fin godhet,
m. Jac, 1: 17.
fom år ols alleftådes til motes, ehvart vi halit
vande ols, och rundeligen ölverflodar 3 har
hän på et ganJka angenåmt fltt, velat blifva
ols bekant, och fprtjenar at ofver alting älfkas: men vi kunne ej låga ols ållka honom
ratt, fa framt vi icke af alt hjerta efterfolje
,

,

,

hans vilja,
I

Job.

5:

Job. 14; 15,
3. 2 Job. v. 6.

21,

23.

15:

10,

Gud vil vara, 3:0 fruktad af ofs 3 lå at
vi vorde hans alleftådes mrvarelfe, och allfe-

ende öga, och komme grant ihog, det vi
med vara djupaft fordolde hjertans tankar och
npfåt, iå vai lom nied vara ord och gårningar ftåndigt ftå unde.r hans anmårkningar och
afyn, Jer. 32: 18, 19. Syr. 15; 20, 21.
Hän år icke nogd med en tvungen traldoms
,

,

fruktan at männilkan for befarande af ftraff,
flyr fyndernas utvårtes fullbordande; men likafult foder begårelfen i hjertat, med hemligt
Ff 5
mils,,
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jnilshag derofver at Guds bud förbjudap,
hvad hon dock gårna gora ville, Utan hän
alkar en barnflig fruktan, fom hlandad med
utgår af et frivilligr hjer,
en barnflig kårlek
ta 5 och hellre ville do, an famtycka någon
fynd, och gora Gud af f alt uplår emot. En
ladan chriften behofver ej bafva, fom den ogudaktige för ffraffet; ty ban Ikyr, utan
tralaktig fruktan alt, hvad billigt fruktas fore,
,

,

,

25. i Joh. 4: ig.
Gud vil vara, 4:0 åtlydd af ofs; få at vi
böje vara oron at hora hans lag Ikicke yårt
hjerta at med upmärkfamhet fatta hans bud,
och gifve vara lemmar honom til tjenfl at
verkftålla hans befallningar,
Vår vilja bör
brytas och underkaftas Guds behag, at forems
dermed på det vi i ai ting, få vidt möjeligt vara kan, måtte vara Gudi behagelige; ty lydna
år m. m. 1 Sam. 15: 22, 23. Pfal. 86: il.
Gud vil vara, 5:0 tjent af ofs. Icke låfom hade hän vår tjenft af noden, och ej
kunde vara den förutan; men vål lå vida hän
åger fullkomlig rattighet at fordra, och vi åre
flcyldige at bevifa honom denlamma, Malach,
icke alle1: 6. Match. 4: 10. Det bor fke
naft med munnen och utvårtes gårning; utan
oclc med hela hjerrat, lom uplåter fig Gudi,
fåfom en frivillig gåfva, och upoffrar alla ieminar råctfårdigheten til tjenlr, Rom. 12:1.6: 19.
Gud fordrar hela raånnilkan in och utvärtes:
f ja!, fotftänd och vilja- kropp och alla lemmar, ja! alla krafter. Hän vil tjent varda,

Jac.

i;

,

}

,

,

,

nied

G o

>®>

med udmjukhet

utan
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(takhet, m:'d upriktig-

het utan fkrymtan, med frivillighet utan tvång»
med frimodighet och frogd utan fruktan s Pf.
ioo: i, 2.

Gud vii vara, 6:0 trodd om godt aj ofs;
hvilken vi med ali trygg- och fakerhet
kunne Jrörtrofta, under med och motglng,
hift: och nod; i tolamod och förnojfamhet med
hans faderliga vilja, hyila o(s p°i hans olvikeJiga pådelpften, talla ofs i hans faderliga fkote, hoppas på hqnom, och af alt hjerta halla
ofs falte vid honom i lif och dod3 Pfal. 62:
2. 6, 7, §•
42: 12. 43= 5- Pf- 3r 25.
pch på

-

;

32: 10,' n.

Gud vil vara, 7:0 årad af ofs ; (å at vj, i
ySr ovårdighets djupa kånfla, dageligen gå alt
llngre in j vår egen förfakejfe; icke fråge efter mennilkors beiom, och egen Ira: utan
med hjerta mun och glrning i alt vårt goyande c<ch latande
endalt (oke Guds ftora
namus Ira Plal. 115: 1.
?

,

,

DJ fp of iti o IL
Par a le-. 1 Pet 1: 6. 7. Ganfka upmuntrande ord, til tolamod och tilfridsgifvenhet
med Guds faderliga vilja, under de mängahanda vedervardigheter och anflktningar, fom
Guds rikes och Jefu lemraar, til deras tros
profning, har i tiden tillkickade eller tilftadde varda. Vilje vi veta, 1. hvarigenom Guds
barnas tro pröfvas? Så (varas har, at det Iker
genom b°dröfuelfe ; hvilken noga imderfoker.
om
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om tron, antingen år af den råtta arten, ellcr
om den Mr faft pl fin grund om den innehåller en lefvande fortröMn pä Gud, och icke låter ofverila fig til afFall: om den bevekes
af en barnflig karlek til Gud, at villigt och
tolfamt lida hvad honom behagat pålägga: och
kan liiga rped Paulo Roni. 5: 3,4, 5. Vilje
vi hora 5 2. kuru Idnge Gud s barnas tro pröfvas ?■ Så låges hår, at det påftår en liten tid,
emedan Guds faderliga kSrlek, och minnilhans
Ivaghet, imet lidande ofver hoivan fordraga
kan, Pf. 38: 6. Den llngfta timmeliga bedrofvelfe, år dock en liten tid emot det eviga fjåla-fdrdärf, hvaruti et agaloft barn forfaller om det far råda fig fjslf; men 2 Cor.
4: 17, 18- Vilje vi lära forltl, 3. til hvad dnda Guds barnas tro pröfvas ? Så undervifar ols
Apollelen vidare at Guds vishet dermed här
en dubbel affigtj dels väri egit gagn: pä thet
eder tro
eld 3 dels hans ftora namns ära ;
til lof--uppenbar. Guldet forlorar ingen ting
i den naturliga elden, ehuru fråmmande amnen brånnas bort; lammaledes ej eller tron i
•anfåktnings elden men egen och andras ålit
förgär- Eta. 48; 10. Pl. 60: 13. På et fordolt lätt, bereder Gud fig hlr lofsåmnen, til
Chrifti tilkommelfedag. 1 Per. 4: 19.
:
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Propof. Trones blödighet under profningen.

TraUatio.
Sålom de fakra månniflcor ofta beromml
fig af fin doda mun-tro, få frukt-ar et fvagt
Guds barn under korfet, ej fållan fålom hade
det als ingen tro. Men hvareft tron til en
borjan ej värit fvag och blodig, blir den ej
eller ånteligen ftark och frimodig.
,

Hvilka af denna blödigheten i fynnerhet
anfdktas? En mturlig fvår-och klenmodighet,
har vål häruti åfven ivigon del; och fårdeles
befvåras de nyfs omvande af denna fvagheten;
hos hvilka kånflorne af lagen ännu aro fnrflca,
arren efter nyfigen läkte lyndalår omine, lom
ej eller tron ånnu hos deni hunnit til fin råtta ftadga.
Ju yngre barn efter nya fodelfen:
dels Ipådare andeliga krafter harva de, at utharda agan och profningen. Ju nyJigare de
genom tron i Chrifto blifvit inympade: dets
omtåligare aro de i fit barna forftånd ', och vid
emotragande af de förfta fota trones känflor,
i:o

efterfåljelfe hela vågen igefalliammare
och fvårare foredels
at
denna
ftråten
blifva utfatte
på
faller dem
och
ångeft
vedervårdighet:
for fvår
emedan
de aro ånnu oforfokte, ovane och
oofofvade. Ju nSrmare.de tycka fig ftå med Jefu
i forening och bekantfkap, i kraft af den anHoi". 2; 19, 20: defs
deliga

föreftält fig

nom vara

Jefu

:

,

mer
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iner gor dem ondt, at fatan öfta med fin lift’,fkal lagga fig derimellan och ftundom blifvd
magtig at {alla dem Tom hvete, och loka gorai
deras trö om
Luc. 22: 31, 32. Ju lifligare de i Jefu karlek fmakat huru ljuflig
Herren Sr
defs bittrare forekommer dem
denna verldens infkankta vedermoda, få mycket mer,' Tom de ock våmjas vid defs valluft.
Hafva de nyligen värit med Jefu på berget,
och under ronande af en ljuf hirrila-fårfmalc
utbrufiit med Petro; Herre, här Sr ofs godt
vara 3 Math. 17; 3, 4: fi, få made de hu ang-,
flas med Jefu i Gezemane, och liha orden af
hans hdiga mun, Math. 26; 38.
2:0 Af hvilka orfaker denna blodigheten
hos dem upråres? fjala-fienden latans anflktningar och verldens farfinädeUef gora nog fit
til men i lynnerhet Sr deras egen fvaghet
dem birrad at fordnga, forh lagger en känbaf
tilokninys vigt til de. forras ihcryck hos dem:
dl de under någori fvår profning, mena fig
vara af Gud ofvergifne.
Denna blodigheten
uprores ocn tilökes tms dem, j) genom plågorha f
flora hdftighei “hvarofver David klagar Pl. 88: lj> 16, 17. Sallan kommer nSgon plåga enfam uran flere racka hva‘rannari
handen at lika fom kadje-vis omringa dem
och med förenadc krafter loka gora ytterfta ,’våld på dem, fom profver uraa måfte „■
Pfal. 69: 2, 3. 2) Genom Guds (lida iigcmde
dervid. Ty da d.- kanna fig invefvade i jämin e? och elande,
da Gud ftåller fig fafom
viite
,

;

-

,

,

,
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ville hiin icke

vera deraf, de och ropa til honom
hied rrägria fuckningar och boner, men ingen
bjelp iiores korama; fä hari det ej annat, |n gå
dem långt fvårare til finnes, Pf. 44: 24;
3) Gmoni frnktanfår d ras egen Jvaghet at de>
tryckte af fä många forenade vedermodor på
en gärig, icke {kola kumia blifva ftändaktige;
och den ytotan at aldeles falla i fortviflan
terfla villrådighet, famt fåledes blifva aldeles
ikilde ifrån Gud, lå vida Frålfaren lager, at
ingen annan, litan den lom m, m. Math,j

,

,

24: 13-

3:0 hhirnvida en fådan hlödtghei dr dem
åhtingen Jkadelig eller nyttig ? Skadefig tyckes
den vara, vid forfta påfeendet: fä vida farari
tager lig deraf mer tilfllle, at bry och anlätta
dem; emedan deras fvaghet tyckes vara dem
hinderiig, at komina til trones frimodighetj
efter deras dageiiga lefverne derigenom blir
dem nog tungt, famt at deras forkofring i andelig ftyrka, få mycket fvårare vil fort, fom
deras ehriffendoms lopp glr ganfka trogt. Men
den blir dem dock nytrig. Ty de blifva få
mycket dnitigare-, at i Chrifli krafr, ftrida
emot fatan, ju oftare hän anfltrer dem, och
viima ofver honom, Pf ai. 84; 8> Pe hafva
•

,

,

,

likafult

en

lefvande

fro

pä Chriftura

,

faft defs

lif är fordolt, Col. 3 { 7. De rona ock ftundom tröfteliga och lifliga nåde kanningår, fom
maikbart hndra anfäktningarnes bitterher, och
kunna faga 2 Cor. 1: 5. De rotas fä myc-

ket djupare, ju långfammare de

och
vin-

•SS-
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vinna, genom utftåndna många prof, godf
tolamod och myeken andelig förfjrenhet i
Guds fordolda vägar
och befanna Affaphs
ord rPf. 7: 24.
4:0 Hwu denna blodtgheten Jldlles tilfridsP
Ju alrVarligafe Gud pröfvar fina barn, defs
hjerreligare ålfkar lian dem, Ebr. 12: 5, 6.
Låtcr han dem råka i nöd och anfåktning,
fä har han dock ej ofvergifvit dem, Efa. 49!
15, 16. Dröjer han med hjelpen, ia har han
dock ej fornekat den, Pl. 66: 20. Låter han
dem kampa i fin fvaghet s få år han icke långt
ifrån dem. 2 Cor, 12: 9. Doijer han fig under
deras pröfning, iå uppenbarar han fig til defas befkarm, pf. 91: 15, 164
,

Difpofitio 111.
. Parafc, P(al. 73

25. 26. Hlr utgjutef
brinnande begar, ac alt mer få
forlufta fig i Guds hemligä umgänge, et oppet och tilrridfamt hjerteligt fortroende til ho-

fis;, under

:

et

Huru litet helit'verlden, med alt hvad
kallar
hederligr, dyrbart och fornojande,
hon
kan ftålla en ododelig ljsl tilfrids; men deremot, huru kånbart eh: ratt 'imak på det hogfta «oda kan intägä och matta vire begar; det
vifas hår i et efterdöme hvari en . {jäi i
glomfka af fig fjelr, och forakt af "hela vcilden , upoffrar fig Gudi, Hon åger deruti ert
dubbel formån: dels at hon vilbaka på det
ömafte ar innefluten i Guds befynnerliga värd'
dels at hon derundcr äger en oikattbar tilfridnom.

,

,

fant-
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famhets gåfva i med- och motgång. Rom. 8 t
38> 39-

Propof. At eri chrilten, fom finner fig
af alt hjerta förnögd i Gudi, åger
den ftörfta lyckfalighet på jorden.
TraHatio
forr,
Icke
In iedari månnifkan lart, at
i trones
fåfom en ofver alla detra lifvets befvårligheter i Chriflo Jefu bemannad och fegrande hjelte, fatta fin fjål i Gudi}
kaji hon, mcd full tilfridiamhet, ehvart det
halit ville bara, cmfka och begåra: f/ee din vii.
je fåfom i himmeten, Jå ocl på jordene /Innan
hon hunnit til det trones och förnojfamhets
mätt i Gudi, (åg hori i fit hjeYta gerna, fig
blifva forunnad den frihet, at håruti få vilja
på åmnen, och gå de fvårafte förbij fom år
et tekn deraf, at fjälen ånnii icke äger full
ofverlårenhets gåfva; nlcn fedän hön £ltt andeiiga krafter, at (Hgä ofver fig fjelf, och
jemvål förfarit, at eri få berådfam foffattning
bår fig båft i alia fall: kaftaf lion fig ock
lå godt iom på vinft och forluft t i Guds
fkote faft fpriåkradj at hön kan gora det
utan minfta åfveriryr $ i lif och död.
Denna
forfattnina;
fjglptf, och upfyller hjertat
mcd oforfag4 frirhodighet i Gudi, opnar munnen och rore: tuiman, at med obrurit mål och
fritt utipr>k berjcna dg af Affiphs ord; reHvi flculle då icke en Gudälfkanpet. para
dg
Hom. F. Voi. VUI. St. 4.
G g
.

,

,

,

,
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tie fjal, utan vidare betånkande, gå ur fig
Jjelf, der likvll hennes tankar finna intet fsfte; och fluta fig faft i Gudi, at få forfara,
om icke detta tilftånd lyftar henne öfver alhi
fina fvagheter, och kanbart ftårker defs mod ?
Ty ar det vii mÖjeligt at tinka, at det ful!komligafte vålendet, Ijelfva kårleken och den
evige forbarmaren, kunde vara finnad emot ofs
fina fkapade creatur, fina barri och Rtkslemmar annorlunda, an i den alfvnrligafte affigt,
och verkfamt befordrande, at fit liårliga namns
ara och vårt eviga vai ? Kan han forgåta fig
ijelf ? Kunna Guds lofien fela ? Kan hans
trohet fvika ?
Håraf foljer altlå, det en chriften måtte
inom fig forfara fig vara få mycket lyckfaligare, ju faftare han finner % i Gudi. Ty han
ftår på en makaloft ftadig grund; fom ingalunda fvigtar3 hvaruppå han reler fin lyckialighets byggnad genom tron på Chriftum,
unde# andans bitrlde och drift: uti et dageligt
tiltagande i et hjerteligt, barnfligt, heligt,
och beftlndigt fortroende til Gud. Han känner fig underligen ledfagad af Guds vishet,
kånbart ftårkt af hans allmakt, Jifligen muntrad af hans godhcr, och ytterligare befåft af
hans {anfardighet; famt derigenom njuter, alt
hvad hans fjal behofver: han har fin luft i
m. m. Pf. 37: 4, och roner at den år f£ll
m. m. Pf. 34: 9. Lyckfalig år vift en fådan
dhritten, ty han njuter och (orfar ftundeligen
Guds faderliga huldher 3 Pi, 32: 10. 33: iB}

,

-
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emedan hän får upbåra den oafkortadt, och uran affaknad och brift> Pk 34
ti. Lyckfalig, la vida Gud år Hans tröft
den hän håller fig vid, Jer. 17: *?. Lyckla]ig, efcer Gud år hans ftarka belkårm emot
Lyckfalig, eher
alla fariigheter, Nah. 1: 7.
varda
af Gudi bpnforfåkran
altid
hän åger
at
hörd, Pk 40: 2. Lyckfalig, få vida Guds
nad vederqvåcker hans hjana, och frögdar
hans f jäi ,Pk 31: 25 73: 28. Lyckfalig Hiedan hän lefver, ty hän lefver i Gudi. Lycklaiig när hän dor, ty hän dor i Chrifto !

Lyckfalig

,

-

,

Öfver Fjerde Bönen*

Parafc.

D i Jp ofitio T.

Ordlp. B.

10; v,

22.

Guds vålfignelfe,

bevilar i verksr fin ournbårliga formogenhet,
vid vår lekamliga bårgning; och lamnar ols
lorglole, om frukten af vart at hete, för vär
nåring och fkåliga vinning. Det llorfta öfver*
flod made utom henne, dock blifva blde
briftande och onyrtigt* En briftfull torfrigher, kan defs inflyrande deremot dock hjelpa
fratn
Guds väliignclfe, år 1) mdrhbar ; ty
om honom kan (ågas, 4 Mol. 8.22 T 6: tilfolje
hvaraf det kan lagas om et Guds barn Cap.
24: 9. Den år s 2) tiira eleli;’ j och behofver
man vål icke fråga, ellet beklaga fig for denhe rike och fr kådige vålgoraren ■, 1 Mof* B 27:
36, 34? ty haa fåger Malach. 3; xo. Den.
år ock dundom, 3) nfverflodig \ och urdelas ej
G g 2
alle4

ä
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allenaft at tilfridsftålla nodige behof, uran of>
ta jemvål til rikedom
Syr. 39; 27. Den år,
nödvåndig. Man har ej ac råtta fig efter
en blind lycka, eller et oundvikligt ode. Man
har ej eller at tilfkrifva fin egen vakfamhet,
forfigtighet, konit och behåndighet, hvad for
ols lyckeligen aflupit, 5 Mof. B. §; 17; utan
Guds vakfamma forlyn, och rika vålfignelfe
allena. Pf. 127: 2. 3.
,

På hvad fått vi fkole kunna
förfåkra ofs, o m Guds yålfigiielfe
til vårt arbete, vid förvärfvande af
vårt dageliga bröd?

Propq/>

Tractatio.
Om måtinilkans arbete fore faller var lått
och luliigt, få år det nu mera belvärligt och
trottfamt j lå at Guds dom hvar dag lannas,
I Moi. B. 3: 19. Vi åre ock, hvar efter fin förmåga, hvar i fit llånd, fatte at arbeta och foka, nåft Guds namns åra, omforgen for vår
fjäla råddningj omtankan for Guds viljas framglng hos ols och biliighetens i akt tagandc
emot vara medmånnilkor, jemvål det natur]iga lifvets uppehålle och fornodenheter.
Men lom detta yrket icke lyckas, eller bekommer ois, atminftone til alla delar vai,
utan at Gud dervid ledfagar ofs med fin välfignelle; 11 blir nödigt at tilfe, under hvad
,

,

vilkor vi hafve den

at

forvånta?
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i:o Skole vi börja med vålfigneVe. Det
fker, når vi genom andåkrig åkallan af Guds
pådiga biftånd, anbefalle bonom vårt foretagande, och anhålle om luft och krafc at börja och
fortlätta Fanit om lycka och framgång at kun*
,

na vål utråtta vårt arbete. Det fker, når vi
foge ofs dertil, med gudsfruktan, och omtanka at bibebålla et godt famvete ; och foke vår
naring, vår bårgning, vår vinning på et anftåndigt, ofkyldigt och menioft fått: få at vi
hvarken fårtorne Gud, eller forfördele våre
medmånnifkor, hvarken hemligen eller uppenbarligen. Det fker jemval, når vi genom upJåtne gifmilde hånder emot de torftige, tilvunnit ofs deras vålfignelfe- och i upfåt, at
dela vår modas frukt med dem, angripe vårt
arbete, Ordip. B. 19: 17. Men ehuru ock
ftundom et olofligt och fyndigt arbete, genom
Guds tilftådjelle, har framgång; få fker det
dock icke til någon välgång, utan til ftorre
olycka: ty det har forbannelfe, men icke vålfignelfe i folje Ap. G. 9: 17, 18.
2:0 Bär e vi fortfdtta vnrt arbete med idoghet. Vi få ej ledfna, om vårt nåringsfång ej
altid går fort efrer vår affigt och onfkan; vi
fa ej blifva otolige, om Guds valfignelfe drojer: ty upfkofvet har ej Ullan dubbel vinffc
med fig, når den utfaller. En Ofverhet trott,

nar icke, at utflrda hliiofamma forfattningar,
faft de utan åfyftad frukt ftundom blifva ofvertrådde. En Predikant far ej fålla modet,

G g 3
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nm hän förgåfves ofta fer fig fvettäs på flt

embetesrum j och formår med ali fin moda,
och ftorfta vålmening, nog litet upbygga; ty
det heter Efa. 58: x. 2 Tim. 4: 2. En kopinan får ej forlora hoppec, ora hän nägon
gång lider fkeppsbrott, och fknda på fina var
ror; ty hän bor emottaga både med och motglng af Herrans hand, och vånta på båttrq
lycka. En Åkerman bår ej lagga fig at forja*
om grodan icke altid ftir lika hlrlig,* uran
vara nogd med den valfignelfe Gud fårlånar,
och vlnta med tolamod på en ymnigare fkord,
antingen fpr det forevarande, eller påfoljandc
året. Och Guds valfignelfe vilar fig ej altid
och endaft deruti, at vårt arbete lyckas; men
ock deri, at vi kunne vara glade och nogde
vid defs fortfattning: och det är mycket bättre, at arbeta glad 5 med en lagom lycka: an
fofva mycket godt5 med et milsnogt och oroligt finne. Under det vi med fornojlamhet
orh flitj, få fortlåtta vårt arbete} bore vi §fven hvila vårt hopp på Guds vakande foriyn fom (lyr lyckan i vara hånder.
och
3:0 IWnfte vi Jluta med tnckjdgelfe
den bor vara förenad, af vår ovårdighets djupa crkånfla, och Guds godhets innerliga prifande. Vår pvlidigh?t bore vi i hjertat erkånna, och med munnep bekånna
det vi intet
godt af Gud fortjent hafve, 1 M af. 32; 10,
Guds godhet må vi med djup forundran,
hdgeligen beroiruna; (ora uran affeende på vår
iin g,

■

,

,

Co)

445

rjnghet nch olydna, dock tildelar ofs mycket
godt, Pfal. 8: 5* PUI. 16: 12. Vi böre priU honom, at hän uran motgång och olycka,
Jätit vårt kallelfes verk gå vai för fig, Vi
fkole lofva honom, för den frukt, hvarmed
hän ofta forrut i nåder belont vår möda. Vi
måfte anbefalla honom både borjan framgång
och Aneet af vara goromål, och utbedja ofs
dertil hans oumbarliga vålfignelfe! Ty en man*
nifka jnå tanka (a långt hon kan, förja få
djupt hon vil, fanit arbeta och moda fig f|
mycket hon formår j (å hjelper det henne
dock icke långt, om icke hennes tankar aro
ftyrde af Gudi och hennes arbete välfignas af
hogden, Ordf. B. z6: 9.

Difpoj itiö 11.
Parafc, 1 Mof, B. 32: v. 10. Alle äre vi
deruti iike at vi man ai vår förtjenft, århållit
både manga och ftora valgårningar af Gudi O!
at vi jemvål ville Ilta upmuntra ols, at fådant, med odmjukhet årklnnal Gud har hvar
enda morgon, af alla vara Icfnads dagar, förnyat fin faderliga nåd och barmhårtighet ofver
ofs, och maitat ofs med ny vålfignelfe Klag. V.
,

3: 23.
Jer. 5: 24. Pf. 65: 12. Ehvart vi
hålft vånde ofs, med våra tankar och Annen,
rone vi ögonfkenliga och markbara prof af
Guds godhet: hvar rorelfe, hvar hlndelfe, hvart
andecag, hvart fleg, hvar dig, ftund, ja hvart
ognablick, framftåller ofs Imnen at handia

derom, allenaft vi Ire upmårkfamme for/kare.
G S 4
He-
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vidlyftig bok, livari
otalige bevis på fin Godooch låmnat ols ac låla och
6. Gud bar hegåfvat ols

Hela naturen år en
allrahogfie anteknat
meliga frikoftighet,
ranfaka uti Pf. 36:

med en fornuftig Ijål, anftandig Ikapnad, lunda lemmar, krops och finnens ftyrka, god halla. Hän bar äfven lorjt for var bargning,
gifvit ols foda och kläder, ja! alt hvad vx
hafve af nöden och utgor värt dageliga brodj
ma vi då icke hafva fuiikomliga fkål ac bekånna rep. Par.
,

Propof. Guds godhets öfverflödande
mått, jemfördt med vär flora ovär-

dighet.
1:0

TraSrafw.
Hvaruti (juds godhet, emot

ofs

ovdr-

dige, ftg vifar ? Den är nog märkbar, pl mängahanda laet, och lläy ej at til alla fina flrfkildre prof upraknas, Dopk kan den betraktas
under viffa hufvud-delar, i hvilka den likafom lyler of? i ogonen. 1) Deruti, at hän är
ganjka vdl fmnad emot ofs och huru fkulle
väl Ijelfva godheren lom ofyer ai ting god
ar, annat konna, an mena fina Ikapade creatur
väl; ml hän då ej med Ikäl beta i?od och from
Pk 25: 8. 2) Deruti, at hau jemvdl låter fe
,

,

Jm godhet

i

jjeljva

verket j och det otver alt

tai och mått, lå at ols ingen ting felat, af
vara fornodenheter
och an derofver
;

Jian villa oumgångeliga

välgänfingar vida
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pfver alla creaturs
och hvarje månpilkas
behof. Pf. 107: 43. 3) Deruti 5 at hän ut(lelar den hvarje dng ; utan at trottpa af omforgen ehuru manga hän fcar at lotja fore;
utan at lata matka den tingalle oreda eller
brill; uran at någon har fkåi at klaga lig hafva blifvit låttlos Pf. 145: 16. 4) Deruti, at
hans godhet jemvdl firdcker Jig til de ogudaUigej
och kallat på dem fin godhets rikedomar,
utan at de det erklnna, eller tacka honom
derfore, låtande derpied fe fir oforlikneliga
Idelmod: hän låter fin fol r Matth. 5: 45,
och år mild
Luc. 6: 35, 5) Dermedelll, at
hän ej litan vigtiga Jk dl minjkar flundom Jm
godhets mått ; nemligen nar hans frikollighet,
på hvarjehanda fått, til lynd mifsbrukas färdeles til oepighet, afvund, och tråta Jac, 4:
,

,

-

-

-

,

,

2.
2:0 Hvctraf vår ovdrdighet Jkal blijva ojs
bekant? nemligen, x) deraf at vi af Gudi intet
godt förtjenp ; hän tildelar ols fina vålgSr-

ningar, af idel näd s utan at taga ylt ovårdighet til ogna-mårke; lå at vi yål må bekånna rep. Par. 2) Deraf, at vi du deröfver dre
otachfamme Imunne vi med vår taklamhet beveka Gud til nya vålgårningar, lå arbece vi
med vår oerkånfipnhet tippi, at tillluta hans
faders hjerta emot ols j och gore vår ovårdighet långt (lörre och odrågeligare, an den i
fig fjelf år 5 Mof. B. 32; 6. 3) Deraf, at vi ofta
äre mijsnögde, med den del Gud behagat bejkåra ofs. Dageliga erfatenheten vifar alleflådes,
gt egennyttan tror fig aldrig hafva nog, om
deq
G g 5
,
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den ock finge hela verldens rikedomar,

Ofta
månnilkor fårdige, at knorra
emot Gud 5 lika fom vore hän ofs något fkyldig, lå at hän har fkål at forebrå ofs: fer tn
god dr? Matth. 30: 15. 4) Deraf, at
maunijhorna beröfva Gudi Jin o/lridiga rdttighet til deras tack/amket; och tillhrifva
det goda hän bevift dem antingen en blott
obekant håndelle, eller fin egen vaklamhet,
flit och drift: men icke Guds allmlnna for-?
iy n, lorn genom lina hemliga utvågar, ftyrt
dem lyckan i hånderna, och hvarutom den
låkert gått dem forbi Pf, 92: 6, 7. 5) Deraf,
aro ock de arma

-

-

,

at Guds vdlgärnivgar p» hvnrjehauda Jdtt mi/s---brnkas. Detta ger Gud anledning, at minlka
fina vaigarningars mått, lom redan antmrktes,
och röjsr vår ovårdighet tillika. Gud bevifar ofs allahanda godt, at gora ofs lå mycket
muntrare til hans tjenft, och at Ilta matka
huru rik och god hän Ir j men måfie ock tillika fe, at de ofta honom til fortornelle anvandas. Luc. x6: 19, 20, 21. Luc. 12; 19.
Jac. 5: 4> 53:0 Hv arföre Gud doch bevijar Jig god
emot ofs ovdrdiga ? Hän vil derigenom lira ofs,
1) at med förundran kanna hans godhet och genom få goda gåfvors utdelande, leda ols til fig,
(Ifom ai godhets lefvande urlprung, Jac, 1:17.
ovdrdiahct och dymedelit for2) at Idnna
fåtta ols i en hcmlig blyglel, når vi jemfore
den med hans ftora godhet. Pf. 116: 12.
5) Leda oTs til bdttring ? och at tackfanit um,

gås

f

o

)

I
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gås tped hans gåfvor, honom cil ani ols och
vår naita til Pmlkyldig lötdel och nytta.
,

Per. 3- 9Di fp o f itiö UI.
Parale. Pl. 104. v. 27. Alla creaturs hopp
ir rikrad til deras Skapare, at af
långtan
och
honom erhålla fit nodtorftiga uppehålle- falf
mera förnuftiga och chrillna männilkor, fom
kanna honom. Hän drager omfprg for ai
ting, ty hän är tiivis fom grundat naiurens
ordnxng, få at det ena creaturet fkulle rjena
det andra, til hans äras befrånijande, bland
hvilka männilkan Sr det ådlaftc. Hän bar omforg för ai ting, ty hnn dr alsmdgtig ; och bar
det ingenting kallat honom, at Iltapa alt af
inter; hvi Iltulle hän da trötma, at halla det
vid magt? och då hän Ikapade crearuren fä
beredde hän dem ock fodan. Vish. I>, 12: 13.
Matth. 6: 25-31. Hän bar omforg for ai
ting ytyhän dr god j och låter lina godhets Itrommar flytai at derigenom bli kånd och prifad. Jorden dr
godhet. Pl. 33: 5. 1 ig.i 4,
Rom.

4-

2

-

}

,

-

-

-

Propqf. Guds gåfvors ofelbara utdelande, männifkor til uppehålle.
1:0 Guds gåfvors mifsbruk
2,0 Guds gåfvors rätta bruk.Tra&atio,
Pars

flöå

i.

<3uds gåfvor milsbrukas, i) genom Öjveri mat ochdryck; hVaraied mSiigen fordårfvar

c
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var bådc fjSl och kropp, forvillar fit forftånd,
oartar fin vilja, förflor fin hålfa fortår den
torftigas del, forjagar vålfignelfen, llmnar fjåla
fienden infieg färar fit famvete, och fåtter
lin faligher i äfventyr, Luc. 12: 19. 16: 19,
2) Genom läcker lefnnd 6f20, 21. 21: 34.
och
z
drde ; när männifkor gora
ver Jiånd, rad
vai på Guds gåfvor, och nyttja alienaft det
Imakeligafte; fom nårer valluften, fororfakar
en forlkåmd halfa, minfkar tilgingen, hojer
pnfet, 2 Mof. B, 16: 3. Amos 6: 4,5, 6.
Rom. 13: 14. 3) Genom otidig fparfamhet
då man vågrar de fattige en nodhjelp, elier
ger dem fl litet, at de ej kunna vara hulpne
dermed : dl de forrj §ga formogenher, rundeligen ofver alt egit behof, icke aro betänkte,
och
at deraf meddela något, Gudi til ära
nyttiga allmSpna inråttningar til upderftod m.
m, i Sam. 25: S-li. x Job. 3- I?» Syr. 14:
14. 4) Genom afmdfamhet; fom oroas ofver andras valgång och trefnad, icke unnar dem
godt, och hindrar deras lycka genom hemliga
anlåggningar. Denna laften hafva Adams barn
arft af månnifkoflågtets gernepfamma vederfakare djefvulen 5 fom mifsunnade vara förfla
Foråldrar deras medfkapade lyckfalighet, och
bragte dem på fall, 1 Mof. 3; x- 6. Afunden år en tilliltä ondfkefull och dåraktig odygd,
fom mifsunnar en annan, hvad hon hvarken
forlorat, elier någonfin har hopp at vinna
Tae. 4; 3,5 ) Genom onödig omjorg för nuiig
,

,

,

,
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jiiiring tiår rnånnlflcan tråder Gud i Embetet,
icke bctrör fin lycka under Hans vård 3 utan
förjer fof morgotldagen PC 127. Matth. 6:34.
Gads gåfvör anvåndas rätt, 1) når vi i dem
eriänne Gnds godhet : når ingen fortjent något
godt af honom, utan vi njute Hans vålgårningar af idel md och barmhårrighet Pl. 106: 1.
136: i,2> 3,2) Genom vdlfignelje; fom ofra gor, at et fattigt forråd räckertil, när deremot flora rikedomar den forutan forfkingras,
Pf. 40: 18- 3) Genom
1 Kon. B. 14; 16*
Gud
bevifar
ofs dageligen många
tachfägelfe.
valgarningar och fordrar ej mer tilbaka, ån
et odmjukt linne, erkånlamt hjerta, och tackfam mun, 5 Mol. B, g: 10. PC 34: 2,3, 4.
VI. 6y. 4:5,6. Pk 69: 35. PC 96; 1,2. PC i 3:
v. 2.
4) Genom frikoftighet emot de torftige;
lå vida Gud ej gifvit ofs fina gåfvor til forbehållir enfkibJt nyttjande utan deribland åfven de fattigas del Tob. 4: 9.
2 Cor. 9;
6, 7. 5) Genom niåttelighet få at vi anltåndigr nyttje Guds lekamliga vålgårningar, utan
at föttorna honotti, eller fkada ols fjelfva der#ned. Syr. 37: 34. 31; 32.
,

,

,

‘
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§.

f

I.

jl \i djl Chrijlus lejvandes Gnds Son

,

ar en

bekånnelie om den Andra Perfonen i den
Guddomliga Treenigheten, hoglt vardig at uprerepas af hvar och en fom bar det Chriftna namnet.
Tu djl Chrijlus lefvands Guds Son. Math,
16: 16. Vi kanne af den Evangelllka Hiftorien hvad fom gaf anledning til detra urrop,
lå mycker vigrigare, {om det var et Ivar på
vår Frälfares egen frlga til Larjungarna : Hvetn
fdgen i mig vara ? då Simon Petrus i allas namn
{varade, lom orden nyfs anfordes; Tu rji
Chrijlus lefvandes Guds Son. Du ar den af

evighet utlcdde vålfignade Pedon fom fkulle
komma i verlden, til Månnilkoflagtets fralsning, fom fkulle uploka det fom förtappadt
Hm.F.VoI.VULSt. 4. H h
var.
,
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var; Du är den famme, på hvilken Fåderne

trodde, deras våntan och hopp voro ftalde ;
uti hvilken de fokte och funno rlttfårdighet:
den famme, på hvilken Gamla Tcftamemets alla
prophctier, alla offer., alla forebilder voro riktade, och uti hvilken de åfven mi', då det Nya
ingåtc, intrafFar, blifvit forklarada och upfylte.
Tu dji Chrijlux lefvandes Guds Son. Du blef
jcke allenaft kallad den Hogftas Son, uran Du
ar det ock hans hårlighets fken och Hans vlfendes rårta belate- Gud af Gudi} ljus af Guds
klarhets ljus ; fannan Gud af lannan Gudi j
•

Guds Lain lom borrtager verldenes lynder.
Tu åjl Chriftus lefvandes Guds Son.
§.2. O 1 at hvar och en af ols, vålfignade Vänner! kunde med upriktige och af en
rattfkaffens tro upfylte hjertan 3 taga denna famma härliga bekånnelle i vår mun. Gifve Gud J
at en lådan tro funnes i det Svenfka Ilrael,
i hvai och en Forfamling, i hvarje enfkildc
hjerta. Guds Son vår dyre Herre och Maftare, Jefus Chriftus Ikulle då icke finna la
många ibland ofs fom på nytt vore fårdige
at med Juda forråda honom, at med det blodtorftiga folket ropa: korsfåft, korsfåft honom,
Vålfignade Frålfare! Vi tro hjelp vår
otro! uplys vlrt forftånd, Helga vår vilja!
Lar ols fjeif at kanna dig lälom vår falighers
Hofding, ållka och vorda dig fålom vår Konung, nu och i evighet tacka och prifa dig fäfom vår högfta loftes och vålgårningsman.
Dit blod komme ofver ofs och vara barn, til
,

}

,

}

-

väl-

4 s'f

(oi

Vålfignelfe, foriofsning och evig falighet! hör
ofs når vi til dig rope Du bamihårtige Gud
,

öch Fader var &c.

JoH. 20: M}
Thejfe aro 'jkrefne, pä thet j tro jliolen
at Jefus år Chrijius Guds Son; och
TfixTEN

genom
hans namn.
at $

trona

Jkolen hafva lif

i

Exvrdiurm
3. Tro på Herran Jefum Ckriflum f a
barder tn oih iii hus faligi; var det fortraffeliga råd löm fangvaktaren i Philippis feck af
Paulus och Silas, då han i fårfkråckelfe ofver deri haftigt åkömria jordbåfningeri och de;
§.

under (om dervid flcedde, frågade dera: hrad
ikal jag gora at jag må blifva fahg ? Tro pa
Herran fjefnm Chriflum
Jaligt Ap; G; 16: 31a
I anledning få vål -0.

Pörejicillningi
Jefus Chtijlus, lefvandes Guds

fom

var Tros faligajfe

Son 3

för emali

ffc

Tra&åtio:
i Paradis gafs loftet ohi
Redan
4.
låd
j
lom
fkulle löhdertranipa örm-J
Qvinnones
(eris hufvud; i tidiens fullbordan fkulle denna
Mesfias, Guds egen Son,i antaga mlnniflcönatur, födas, vandra ikring göra vii och
likval anklagas
hjelpa allaj
ofkyldigc åå~
H h 3
feas
§.

,

—■

-
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dodas och bcgrafvns, Ötil
—korsfåftas
denna vålfignade qvinno fåden den (edennera i kottet uppenbarade verldenes Frålfare, tala flere af Gamla Teftamencers Skrifter; ]å
honom bdra alla Propheterne vnneshbrå. Det
år om denna Jefu Chrifto, fom åfven alla Nyä
Teftamentets Skriftcr handia, och det är om
honom och i fynnerhet de undervårk med
hvilka hän, under fin fynliga vandring i verlden, ftadfåfbde fin lara 5 fom det i vår upllfta Text heter : Thejfa 'aro Jkrefne —at ffefus
år Chrijhis Guds Son. En lara, predikad med
la mycken ftyrka, och ftadfållad med få mångfaldiea underverk, i flere ojafaktiga vitnens
åfyn, kan under et noga betraktande ej annat
an ofvertyga ols at jelus år Chriftus Guds
Son.
Redan af vår barndom hafve vi lait,
fom på Ångelens
at betydelfen af det namn
befallning blef honom gifvit, år Frålfare, ty
hän Jkulle frdlfa ft folk ifrcm theras Jynder ;
och tedan Dopelfens inftiftelfe, har ingen på
et få hogtideligt fätt blifvit dl Perfon utmårkr,
fom vår dyre Frålfare, då hän af Johannes
blef dopt, ty då utropas från den himmelfka
Thronen: Thenne år min kare Son i hvilken
jag hajver et gödt behag Forneke vi icke den
Guddomliga uppenbarelfen
Gud ols
bevare), åro vift andra bevis, flere intyganden
om denna Jefu Nazareno ar hämta, då vi ranfake Sknfterna fom alla vitna at i honom bor
ai Gudomftns fullhet. Den vid harjan anforda Simon Petri utlåtelfe år en af de vigtigafte:
Tu

mas

-

,

,

.

,
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Tu äjl Chrijius• Irfvandes Guds Son ; men dermsd inftåmma ock mångfaidiea andra, lålom
Marthas: jag tror at tu åft Ckri/ius Guds Son,

homma Jkulle i verldena Job. n: 27. Satmriternas til Qvinnan, fom vid Jacobs brunn
motte Jefum ; nu tro vi iske for titt tai [kuli
ty vi hafve fjelfve hört 5 och vefe at hän år vijl
Chrijius. Job. 4: 42. O m denne vår och hela verldcnes Frålfare, hans Perien och Embcten
bekånne vi
ifrån det vi lare tala; jag
3
på
tror
Jfefam Chri/lum Guds ende Son vår
Hcrre, at hän år på et Guddomligt och for
ofs obegripeligt lätt aflad af den Heliga Anda; fodd af Jfungfru Maria: genom en naturlig
fodelle blefven mapnilka pinter under Pontio
Pilata, korsfåfj df od och begrafven :at hän til

fom

:

,

,

•

fullbordande af fin himmellke Faders vilja
och urforande af det i Guddomens Räd fattade heilut, utgifvhfig fjelf til et offer, undergått de grymmafte plågor, lidit fjelfva doden,
lanat låtit fig begrafvas •, nederflegen til helfvetet\ at hän, låfom horande til vår fralsning
nedllagit djefvulen och ai helfvetes magt, och
ofver dem vunnit en harlig leger- upftånden
igen ijrån de dada, upfaren til himla at hän
igenom fin Guddoms kraft åfven legrat ofver
döden, atertagit det til mandomen horande
naturliga lifvet, men nu mera friadt ifrån ai
Ivaghet, oforgångligt och förhårligadt, Camt
intagit fit himmellka fåte på Fadrens hogra
hand; thädan igenlonimandes til at döma lefvande och döda: at änteligen denne Jelus Chriftug
H h 3
vår
,

:
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vår Frållare fkal på den ytterfta dagen låtorri
Domare ofver alt folk åter komma med ftoc
jtiagt och hårlighet.
Derta år hufvudfum?
man a£ vår Tro om den andra Perhonen i det
Guddomliga Vålendet, Utein tvifvel dr Gudagtighetens hemlighet Jlor Gud är uppenbar vor~
den i knttet.
Utan tvifvel altkade Fadren ofs
pändeligen hogt efter hän utgaf fin enda Son,
och vifferliga var 3 or>er.s hjerra brinnande til
ofs, fom iklådd vår natur, rog uppå fig vår
fvaghet, bar vår krankhet lät farga fig for
;

,

lynders och flå fig for våra mifsgårningars (kuli, vardt lydig intil doden, ja intil
korte ns dod, Sami tr liga var thenne en rdttfdrdig Man och Gnds Son ; ty en broder kttnde den

Vara

ferfona; det ko/lade för
Pf. 49: 8. En Gud
Jjdl.
förlåfa
yar genom månnilkors fynder forolåmpad ; Gud
och mannilka i en perton måfte båra alla fynders lörtjenta ftraff. En Gudomlig rårtfårdighet hade aflagc dom otver joiden 5 en Gudomlig Medlare måfte derfore åter ftifta forlikning
med himmelen. Detta år hvad vi bekånne,
hvad vi med viira liippir fage ois tro om Guds
Son, vår Frålfjre J-fu Chrifto; Ack mine
välfignade! då $ thetta vetesi, falige dren $
pm Jf t/ief goren, om J med Edra gårningar
yilen Eder tro.
Elotta kunfkapen år hår
andra icke

myeket

at

fårlö/a

•

aldeies icke tilräckelig

;

et

otvungir bifall, en

hjertelig öfverrygdie. och fortroftan måfte åfför handen. Bort det at Chriftnas
fk iille beftå. i en nålagtig fruktanj djejlarm

ven vara

tro,

(

o
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bäfva; b-ort det at fådant åffkulle fågas om måonifkor, fom båra fin
Frållares eget namn,
Guds Son,
§. 5. Detine
Jcfus Chriftus,
är vift det faligafte
för vår troj at vi
fåger Evangeliften ytterligare i vår Texr, genom trona Jkole hifva lif i hans namn, Hvad det
liaturliga lifvet år i anfeende til kroppenj ar
pck det andeliga til fjålen. Kroppen utan
lif faknar alt det finliga fom forut utgjordt
defs nojen; då (jålen fåges dö, menar man
henne i miltning af alt det fom eljeft befordrar henncs förnöjelle Guds nådes nlrvarelfe,
del i Jefu forloning, Andans forlakran om
arfslott bland dem fom helgade aro. At hafva lif i Jefu Chrifti namn, år låiedes, at i
kraft af den forlofsning, lom genom honotn
fkedd Sr, tilågna och på dz låmpa Jefu råttfårdighet låfom allena gållande for Gudi: at
med tron omfatta alla de fordelar och falighets fkatter fom denna Jelu råttfårdighet medforgr, korteligen, at få aldeles iklåda fig
Jefu
fullkomliga lydnad och tilfylleftgårelfe fom
hade den troende fjelf fullgjordt Guds fordringar fjelf blidkat hans råttfardighet, fjelf
återvunnit defs vånfkap. Det år på Jefu Chrifti vår dyre Medlares fornedring fom vår uphojelle fig grimdar: på hans lidande berör
hela vår fållhet 3 på hans död vårt lif. Derigenom at han blef freftad, kan han hjelpa
dem fom freftas; napften låg på honom 3 på
det vi fkole frid hafva, genom hans får åre
Hh 4
vi
tro ock, mcn de
yen

}

,

,
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helade, och uti hans dod år alt
doden år upfvulgen uti fegren y heifve,
tets magt år bunde.rf, Gud forfonad,
hans
vi

nadt

:

-

himmel åter opnad, den forlorade faligheten
Ser, niine alflcelige, hurudan klrlek
Fadren hafver bevift ois med fin enda Sons
iåndinde i verlden. Ser hvad barmhårtighet
ois åfven deruti år vederfaren, at detta Guds
hälioiamma råd o m vår ialighet är ofs uppenbaradt; huru fkulle vi eljeft kunna tro på honora, iom vi imet hort' af: huru begåra del
i en forlofsning, lom värit ois obekant? men
lofvad väre Herren dageliga vår hålios Gud
väre uphogd ! Vi hifve det uppenbarade ordet
i vara hånder: det förkuhnar, at Jeius Chrifius, vår Frålfare ena refo ingått i det al5
drahelgafte och furinjt en evig forlofsning- at
hyar och en fom tror Sonen lian hafver evinnerlig? lit, at ut* ingom androm år ialighet ån
i Jefu Chri(H namn och at icke något annat
namn år månnifkom gifvit, i hvilko de kunna
falige varda ån uti Jeiu Chrifti namn.
Uti
derca vålfignade namnet hvilar ali mennifkans
fållhet, håruri bcgripes ai ntpjelig lyekialighet, Böje /iq derfore, uti den vålfignade j&fom i himmeten, på
fit namnochali knd theras dm
jordene
:
under jordene
och måtte alla
tungor beldnna ai Jefus Chrijlus år Herren
Gud Fader. til dro ! Philip. 2: 10, 11. Intet
hirligare foremål km iåiedes uprånkas för de
Chrittnas tro ; hvarföre droje vi da at gå hoaom til motes , fom fqrft yil komma til ois ?
hvarvunnen.

:

,

,

,

,
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jivarfpre hylle vi icke denna vålfignade Sonen?
hvarfore omfamne vi icke genaft med vara
tros-armar denna vår Ijåla-vån, och hyarfore
upfkjute vi at fatta evinnerligit lif thertil vi
haltade dre? 1 Tim. 6: 19. O! mine vålfignade! väre då derta (agt, på thet Jjf tro Jkokn,
,

at

JJefus

dr

Chriftus Guds Son

namu

,

Tiliä mp n in g.
§■ 6. Tro på Herran JJfeJim Chrijlnm
få varder du falig, du GudåHkande du dygdige fom ålfkar din Gud ofver ai ring, lom
ftadigt vandrar dygdens jeninä ftig. Forut pfvertygad ora denna hirnmelfka lanning, tarfvar
du inga råd, behöfver du inga formaningar
at håruti fortfara. Var emedlertid upmuntrad,
at beftåndigt låta dir tros- oga vara llalc på fit
laliga foremäl Herran Jefum
fäfom
enda förtjenande orfaken, enda grunden til
nåd hos Gud. Trones andalykt våntar dig i
en annan verld, fjalenes eviga falighet.
Tro på Herran jfejim Chrijlnm du ånnu fvage ,Ja varder eck du Jalig. Ehuru din
tro ånnu år hl ote en rykande veke ; ehuru du
ännu icke åger den frimodiga förtroftan, det
glådjjfulla hopp fom beledlågar en nirt bepröfyad och koftelig befunnen tro la vil doclc
den barmhårtige Fadren icke utflåcka denna
rykande veken utan fje.lf futlborda det verk hän
intil JJeju Chrifii dag.
nti dig begynt hafver
allenaft
gode
Lat
hans
Ande fora dig efrer fin
en
yäg.
vilja på
jenin
Nyttja flitigt de me,

,

,

,

,

,

,
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del lom dig forelkrefne aro,

iös
en

ifrig bon,

et

flitigt Guds ords lålande och betragtande et
värdigt nyttjande af Jeln Nactvard; i famma
,

högtlofvade Jelu namn förfåkrar jag dig, at
din tro Ikal mer och mer fbarkt varda, din
förtröftan blifva viis, dit hopp oryggeligt, la
at du redan bar i lifvet Ikal få fe up i himjnelen och Iklda den falighet lom Gud beredt
dera honom Ihka.
Tro på Herran jfefum Chriftutn du hittils otrogne, du om din eviga vålfård vårds*
lofe, Ja kan ock du varaa falig. Hor et förfkråckeligt uttal, fom i fynnerhet angår dig,
gifve Gud at det må fkarpt ljuda i din fjål!
litan tron dr omöjeligit täckas Gudi j och ye
dig om Gud ifrän dig viker, innu olyckliga.
re om du på {idftone honom icke råckes, utan
han må(te åfvergifva dig i et vrångt finne
Du tror alsintet af det dig hårom {åges: år
det icke iå? hvarken Gud, himmel och (alighet 9 eller djefvul, helfvete och fordåmelfe ?
men anamma icke detta ord fåfom
utan lålom det ock vifferliga år, lålom Guds
ord at Chriftns
derföre dr uppenhar
yorden i knttet at han Jhulle nedjlå djefvukns
gärningar och at hvar och en fom tror på honom icke. Jkat förgas utan jå et evinnerligt
Uf. Vågen år for dig utftakad, Valet Ir dit.
Andalykren fåker, antingen lycklig eller olyckhg. Vålg med Maria den båfta delen, fom
icke kan dig fråntagen varda 3 förfamla dig en
{katt fom hvarken raft eller mal kan fortira.
,

,

,

,
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Nu du Jjufens Fader, ifrln hvilken ali
god och ali fullkomlig gåfva kommer. Die
Svenfka Zion anropar din barmhårtighet. Bered vara hjertan at igenom en fan och lefvande tro på din enfödda Son 5 vår Frällare
Jelu Chrifto, kunna med frimodighet, med
fortroftan och hnpp mikäs die rmjeflar, i en
rått ordning (oka och af nåd Irhålla del i den
forfoning fom hos dig allena galler. Renci
ofs dig et folk til egendom, det fig om goda
gdrningar bejlitar. Tir. 2 14.
,

:

Förlän mig trona rena
Vår Frälferraan allena:
Tu mig ej öfvcrgifver,
Om jag vid trona blifver,

På tin Son Jehun Chrift
Förlåt mig ali min brifl.
Thet hai- tu lofvat mig
Och ftadigt åkallar tig. Amen,
,

:

Di Jp ojitin 11.

Parafc. Rom. 10: 9. Om tu bekånner med
tinoin mun Jefum at han år Herren
iå varder tu {alig.
Fropof, Tron pä
Chri/litm fäfom et medel at blifva /olig,
*»*

D ifp ojltio 111.
Parafc. Joh. 10: 24, 25. Sdg ofs fti 9 om
Tn aji Chriflus ? Jefus fvarar på den foreliälta frägan: Gdrningarne fom jag gor
the båra yittne om mig.

}
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fropof. Läran om
Chrijio, Guds Son,
a) Stadfaftad genoin underverk. Thejfe,
dro /Jerefne
&c.
Math. 11; 5,
,

Marc. 7: 37.

Jfr.

$.

4.

b) Uppenbarad til månni/kors (aligher.
På thet $ tro
namn. §.5.

Ufus

Jkölen

lif i

hans

6-

§.

Hb gm h(fa n.
Text. Eph. 1 Cap. 3 v.
Yalfignad väre Gud och värs Herras
Jefu Chrifti Fader, then of s våU
f.gnat hafver med ali andelig välfignelfe i the himmelfka ting genoin
,

Chriftum.

I.

§.

Forberedelfe.
V. Å. Ehvart vi vånde yåra tankar3 finne vi
de tyddigalte fpår af Guds faderliga våliignel?
le, Huru full ar jorden af Guds godhet' Ser
på den (kqna naturen lom nu åter vifar fig
for vara ögon uti hela fin pragt! Gode Gud \
Skulie man nilkan kanna din fols I'ifgifvande
varma
/kiille tuin andas aftonens fyalka,
fkulle hon genomvandra de blomfierprydde
fålt, utan at uplyfca et tackfamt hjerta til dig,
,

}

risti 1

,-

467

fiainrens Herre, utan at vålfigna dig, Ijufens
pader, ifrån hvilken a!l god gåfva kommer,
larnt, under kånflan af fin ringhet, tilbedja
dit namn ooh fåga: Herre! Hvad år månnfkan
et du få tdnker uppo, henne, elk? månnifhones
Son at du låter dig få värda o m honom ? Pii
,

8: 5-

$• 2.

Och likvål kan denna, ehurn ftora Guds
vålfignelfe i naturen, icke komma i jamforelfe
emot den outliigeliga valfignelfe i de himmelfke
ting, loin Gud genom fin Son, Jefum Chriftum har beredt verlden, Hvilken lyckfalighet
kan vai vara fiörre
och for en iipvåckt ijål
vigtigare an at åga fina iynders forlårelfe,
,

,

i en ond verld och vid dageliga
freflelfer, vandra uppå dygdehs våg, åga frid
med Gud och fit iamvere och et lefvande hopp
om himmelens lållhet ? Alt detta goda har
Gud ols beredt genom Chriflum, då denna
hans ålfkelige Son åtog fig, at, for et fyndigt
ilägte, blifva gjord til fyndoffer, pa det at vi
ikulle varda Guds rättfardighet genom honom.
Hän år ofs af Gudi gjord til vishet, til råttfårdighet, til helgelfe och forloisning. Och
alla dem lom honom annamrnade iåfom haa
ois af Gudi gjord år, dem gaf hän magt til
at blifva Guds barn.
Hvaraf vi åfven kunne
Uuta', at det å vår fida rnatre fordras et viffc
förhållande, for at blifva delaktige af Guds
vaiåga kmfr

at

,
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valfignelfe i de himmelfke ting genom Chm
ftum. Men hvaruri detta forhållandet beftår,
och hvad det innefatrar, derom fkole vi når»
mare underrättas, då vi
i anledning af nårVarande hei, Hogmåffo-Text betrakte
?

;

§•

3i

Forejiållning.
En chriftenS vårdigä förhållande e möi
deri i Chrifto ofs förvårfväde andeliga vålfignelfen.
j) Hvaruti bejlår den q/s af Chrifto fSf
-

värjvade andeliga vålfignelfen?
H) Hvaruti bejlår en chrifleus vdrdiga forftålhttde deremot? Vot. At du äin anda och knk &<:„•

Af h and li ng*
i.

Del.

Så lange ma n annit icke kanner ratta var=
det af en undfången valgåming, lårer man ock
icke kunna vifa fin valgorare den
hvarril hän hos ofs gjorc fig fortjent. En
lanning, äfven få grunoad i fjelfva fakens nalom tilråckeligen befiyrkt af en dagelig
tur
erfarenhet. Och da vi laledes i narvarande
betrakteife, foretagit ofs at Ikädkåda: En
,

chri-
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C°)

chrijlens vdrdiga förhållcmde emot den i Chrifta
of s forvårfvade andeliga välfigtoetfen, blir det
nådigt at i) efterfinna hvaruti denna våljignelfe
beftår och hvad den innefattar. Jag lårer hår
icke behofva vidloftigt påminna, at med ordet
v&ljignelfe forftås välftånd och lyckfalighet,
och at låledes Apoftelen i vår Text, haft fife
affeende på der andeliga goda och den lyckfa-'
lighet til fjålen fom vår Frålfare med fin dubbla lydnad ofs forvårfvat, oeh hvaraf de trogtie i Ephefns hade blifvir delagtige.
Vi anmårke endaft- at til detta välftånd nodvåndigt
måfte hora Jynderms fårlåtelfe rdttfdrdighet
för Gud och krafr at vandra på dygdens lilla
ftigar 5 Jrid med Gud och fit lamvete och
ånrel. et lefvande hopp om en fåll ododelighet.
Skatter, hvilkas forvårfning genom Chriftum
och tillgnelfe genom hans Ande, un den a£
Gud ols forefkrefne ordning, onekeligen fordra hela vår fjåls uplyftande uti lof och tack■fågelle til ljulens Fader, ifrån hvilken ali god
gåfva koramer. Jac. i; v. 17.
,

,

,

§•

5*

-1) Hvad fynderms förlåtelfe betraffar, ia
beftår denlamma, efter flcrifrens egen anledning, Pf. 32: 1, 2. Rom. 3: 24, 25, deruti,

Gud for Chrifti ikul icke tilråknar en trogen Ijål defs beglngne öfverrrådeHer til nåGud lom icke kan
got ftraff och fordomelfe.

at

>

förneka fig Ijelf, och emellan hvars hoga egenfka-
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Ikaper nödvandigt måfie vara den fullkomligafte ofverensftammelfe, kan 3 oaktadt ali fin
barmhartighet emot fyndäre likval icke utan
det ftörfta mifshag anfe fjelfva lynden. Hän
måfte låledes, lålom en hejig 5 rättfårdig och
vis Gud, med henne nödvandigt hafva forknippat obehageliga folgder, eller det vi kalie
ftraftd Defie aro dels naturlige folgder a£
fjelfva ofvertrSdellen, dels ock ladane fom endafl bero af Guds fria vilje. Det förra fiaget
kan oha icke håfvas, utan at Gud tillika fkulle
foråndra naturens ordning rubba kadjan af
hatilrliga ordlaker och verkningar och gora
underverk. Det fednare flaget ar egenteligen
der ftraff, hvarifrån fyndaren frikallas i rattfardiggörelfen. Men om denna frikallelfe
fkal kunna äga rum om Gud med ftraffvlrde
manniikor fkal kunna handia efter fin godhet,
utan at på minfta fatt, hvarken våldfora deras
fria vilja eller krånka fin egen helighet och
rattfardighet, lå måfte til et ladant forfarande
Och det ar
hos Gud vara en giltig ordiak.
juft i anfeende til denna hogflvigrige punkten,
fom vår chrilteliga lära, framfor alla andra !a--ror i verlden, har et oftridigt foretrade. Det
ar hon allena lom underrattar ofs derom
at
Chriftus Sr förloningen for hela verldens
fynder: det ar utaf henne allena fom vi vete,
at Chriftus i denna egenfkap föieltälles både
uti gamla och nya Telfamentets Ikrifter. Efa»
53; 4, 5. Rom. 4: 25. 1 Cor. 15: 3. Och
när denna Jelu forloning och fullkomhga be,

,

,

,

tal-

Ä

lalning med

4ft

CO)

lefvände rro annamtnad

en

varder*

få år detta tien ordfak, fom föranlåter Gud
at förlåta lynderna»
När den upvåckte, den
ångerfulle och botfårdige lyndaren rar fin tilflygt til jelum fanit med hela fin förrtöftan,
hvilar på Hans fortjenft., då vil Gud icke mef
tanka på defs mifsgSrningar. Hm vil kalla
dem i hafvers djup.
Hän vil aldeles afplana
dem for fin Sons Ikul. Sålunda år fyndaförlåtellen en vålfignelfe genom Ghriftum. Det
§r i ingom androm laligher, ej eller något annat namn under himmelen gifvit, i hvilkct vi
,

,

fkole frSlfte varda,
Ap* G* 4: ig*

an i

§•

Ghrifti

Jcfu

6;

namn*

Mad lyndernas förlåtelle foljer ofltiljaktigt råttfärdigher.
Syndernas forlårelfe Sr
egenteligen nödig for at undflippa den eviga
döden. RattfSrdigheten Sr nödig för at arfva
et evigt lif.
Häraf kunne vi fiura til nödvåndigheten och vårdet af Jcfu fullkomliga
fortjenft. Ty afven fom hän igenom fit lidande och död, har til fullo hetalt för vara
fynders ftraff, och förvarfvat ofs deras nSdiga
tilgifr, få har hän Ifven igenom fin lydnad, i
vårt lialle, upfylt hela Guds Lag, ifrån det
flörfla til det minlla bud, och fåmedelll förvårfvat ols den rSttfårdighet, fom ailena för
Gud gålla kan.
Och nSr tron omfatrar
denna Jelu medlare fortjenft
nar mlnni*
flcan, under förfåkande af ali förtroftan pä fin
Horn. F. Voi- Vili, St. 4,
I i
egen
2)

-

,
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)

egen rättfirdighet, lom Sr lik et orent och he
Jldckat kldde El. 64: 6-, endall forlitar lig på
Jsfu forvarfvade rättfirdighet dä forklarar
Gud en fldan männilka for rictfardig.
Men
det Sr ock haraf Com raånnifkan håmtar den
kraftigafte bevekelfe-grund at i hela fin vandel lefva råttflrdeliga för Gud och minnilhor.
Ty när hon finner med hvad huldhet Frallaren både medelft gorande och lidande beforjt
ora hennes eviga vå!, fä mille hon med den
fullkomiigafte öfvertygelfe och den lifligafie
Mnfla anie fin Frällare, lålom fin Uotila välgorare. Och då hennes hjerta, genom tron,
tillika fått kraft, at följa förllåndets ofvertygelfe, få mille det ock på det hoglla vinlagga
fig om, at i fjelfva verket vifa fin racklamhet
emot Jefura, medelft en vandel efter Guds
vilja; la mycket nodvandigare, fom utan hel■gelfe ingen jår Je Herran, Ebr. 12: 14. Chriili karlek mille då päiigga thy det ljufva band,
at for hans Ihul, gerna forlaka alt ogudaktigt
vafende och verldllig lulla, och at lelva gudcliga
tukteliga och rattfårdeliga i denna
vedden.
.

,

,

,

,

-3) I en fädan fjåla-forfattning får man
frid med Gud, njuta en invlrtes ro och
tilfcidsftålleHe i famvetet, hvilket åfven år en
del af deh andeliga vllfignelfen genom Chrifrum.
Atminftone forlåkrar ofs Apoftelen
Paulus derom, når det i Rom. 5 Cap» fålunda
heter: Nutnedan vi åre rdttfdrdige vordne genjuta

nom
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ftoMtron y hafve vi fr id med Gud genom vår Herfå
JeJum Chrijlum. Til folje af deffe orden år
klart, at åfven Jörn tron år mediet at virma
frid med Gud, f| år ock Jefus med fin for*
tjenfl: den enda grunden til denna lyckfalighet.
Det år hän., lom forfonat och tilfndsdålt
Gud med ols: hän, lom ock genom fin Andes verkan foråndrar vårt hjerta och gör det
fridlamt med Gud. 1 anleende dertil. kallas
vår dyre Frålfare icke ailena.(t en Fridsfårjle
Ef. 9: 6. utan ock vår frid Eph 2: 13*
Denna friden beftår vai hufvudlakelip-en deri,
at Gud år nojd med ofs genom Jelum och
vårt hjerta år bojdt i kårlek til Gud, men fä
aro dock åtfkillige andre fordelar dermed förknippade. Når vi ällke Gud, få bemåde vi
ofs om at halla hans bud* Och når vi åre
forfåkrade at vi ållkas af hortorh tilbaka, la
hafve vi et godr och fredadt famvete. Vi lefve utan fruktan och ångelh Vi vete at hvarken lynd, dod eller helfvete Ikal Ikada ofs.
Rom. 8’ 33) 34. Vi åre d n Högflas barn.
Den Alsmågtige, lom har nycklafne til lifvet
och doden, år med ols forfonad. Hän år icke
Vår domare utan vår fader. Hän har fdrlåtit
ols vara fynder, och vil änvånda ali fin magt,
til at göra ofs evinnerligen lyckfalige. Når
de ogudaktige, lom icke hafva denna friden,
hvilken ock til fin natur år for himraeUk at
nånfin upftiga i ei oheligt broft når defie under deras yra och tvungna glådje likvål in,

,

«j

1

,

,

om fig Ijelfve ofra målle plågas af
I i

2

et

hemligf
mils-
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milsnoje och

fåfom

et Jlormnde haf det
El, 57: 20; Gode Gud!
hvad lugn och ftillhet råder da icke uti dina
heligas hjertan! Huru ofkrämde kuona de icke
i nödenes tid och vid inbrytande ftrafFdommar
tilbedja dit naitin och fäga med en David;
Gud är vår tilflygt och Jlarkhet. Der for e jrukte
ui o]s icke, om an verlden förginges och Bergen midt i hnfvet fanko. Om dn hafvet rafade
och fvallade Jå at for defs buller Jkul bergen
omkullföllo. Pl. 46; 2,3, 4. Ty mitt vittne
dr i himmeten och den mig kånnrr hor i hbgden.
16;
Dock har mäfte alla uttryck
19blifva ofullkomliga: friden med Gud är en
välfignelfe, {om bättre kan fmakas, an värdigt
beflcrifvas. Ty det är en borjan af det eviga
lifvet Rom. 14: 17- och juft derfore en
frid, fom, efter en ftor Apoifels egen bekännehe, öfvergår alt förftånd Philip. 4; 7.
Emedlertid torde det anförda vara tllräckeligt,
for at finna, det Paulus, i berraktande häraf
haft ali anledning til detta Guds pris: Vålfiguad väre Gud, och vår s Herras ffeju Ckrifti
Fader, then of s- vålfignat hafver med ali andelig
vdlfignelfe i de himmelfke ting genom Chriflum.
,

icke

/lilla

aro
vara kan

3

,

;

,

Job.

,

,

,

§.

8-

Sluteligen få vi, endaft med få ord
anmårka, at uti den andeliga vålfignelfen fom
Chriftus ofs forvårfvat, innefartas åfven et lejvande hopp om en iiii ododelighet. Vi finne
detta y ibland annat, Stven af Pauli ord i Rom.
S Cap. Nu medan vi åre råttfårdige vordne
ge4)

ase

C o
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genom tron, hafve vi frid med Gud, genom
vår Herra Jefum Chriftum genom hvilken vi
ock hafve en tilgång uti trone til den nid,
,

hvaruti vi ftå, och berommom o/s af hoppet
fom ti hafve til den hdrlighet, fom Gud gifva
om en 1111 ododelighet grundar
ftat. Hoppet
fig pl en chriftens förfakran om lina fynders
forlatelle och pä dels råttfårdiggorelle infor
Gud. Och lå vida Chriftus med fin fonjenfl:
år grunden til detta lednare, få år hän ock
grunden til der forra, och hafve vi endaft at
tacka denne vår dyre Fråilare, for de glada
utfigrer, lom vi i lifvet och i dddsftunden
hafve ien lyckelig evighet. Chriftus år faledes den ende grunden til vår lalighet, och en
annan grund kan ingen lågga ån den lom lagd
år, hvilken är Jefus Chriftus. Vål mig at
jag fltt kånna denna mitt hopps grund! och
at jag fätt upmuntra återlöfte Ijälar ti! hans
dyrkao! Skulle hän fortigas i vara predikningar; Ikulle hän icke vara deras fornåmfta innehäll, då det likvål år evinnerligt lif at råct
kanna honom? Joh, 17; 3. då man med hoitoni förenad
på honom kan bygga fit hepp
om himmelen ? Jo! honom väre ailena Iran
och i hans risuin, väre det hans återlöfte forkunnadt, at hvar och en lom löker honom
och ledan hän funnit honom, äifkar honom
med et odeladt hjerta, hän Ikal icke komma
på Ikam, utan åfven i bedrofvellens ftund och
i Ijelfva doden med en David kunna beklnna; Jag tror dock. at jag fe (kai Herrans go-1 i 3
da
}

,

,

,

*

,

,

d

Cp?

..jö?

da i de lefvandes lande. Pl. 27: 13. Detta vat?
endaft en Iva g och ohiilkomlig föreftållning
af den andeliga vålfignellen lom Chriftus ols
forvlrfvar. Men D. V. Gud påtrugar ingen
denna väifignellen, utan vele vi deraf b!i del?
aktige, la bore vi på et vårdigt Het ols for?
halla hvilket blir åmnet for vär
,

§•

2.

9".
Del.

Ei vdrdigt forhållande emot den andeliga.
valfignelfen fordrar a) at vi for egen del alvarligen aftunde uti en Jan omvdndelje deraf bli
delaltige, /3) At vi ibland andre mdnnijkor
f orhinne hans dygd, Jom of s kallat hafver ur
morlret til fit underliga ljus y) at vi vake öfver nåden i Chii/lo och dageligen föke deTs tiU
vdxt.
Vi vele larfki}.t betrakta deffa fannjngar,
§,

10,

cl) Chriftus ar ols af Gudi gjord til vis»
het, til rSttfårdigher, til helgelfe och förlofs*
ning. Och alla dem lom honom annammade 1
ialom hän ols af Gudi gjord år, dem gafhän
makt til at blifva Guds barn. Joh. K 12,
Men denna annainmelfe kan icke aga rum,
med mindre man forut grundeligen lärt kanna
fit ly nda fqrderf. Ty de helbrcgda befiofva
ingen läkare uran endaft de kränke. Matth,

9;

12.

Öglige

Skal derfdre Chriftus blifva vår

an?

Lakare, lä bore vi Ijelfve for egen del
hafs
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Jiafva erfarit, hvad der vi!

figa at vara «rbebecungade.
tande och
Och detta fker uti en
laa Omvåndelfe. För at befördm denna omvåndelle bar Gud gifvit ofs fit ord, lom år
lefvande och kraftigt och Ikarpare an något
tveåggadt fvlrd; och går igenom til thes det
åtlkiljer fjål och anda, och mårg och ben 3
och år en domare ofver rankar och hjertans
uplåt. Ebr. 4; 12. Hän har kungjort ols
fin vilja bäde uti Lag och Evangelium. Af
lagen få vi låra, hvilka pligter Gud af ofs
fordrar; men åfven linna 3 huru oförfvarligen
vi dem åfidofatt, huru onde och fyndige vi
are af naturen, huru mycket vi ökat vår naturliga ondlka, genoin fornyade upfåteliga ofverträdeller. Vi få hår fålom uti en Ipegel
belhåda lyndens vederftyggeliga geftalt, f|
vll loni defs forlhråckeliga foljder. Vi*få
har fornimma huru ogunll och vrede, bedröfvelle och ångcft förkunnas ofver hvar och en
Ijål, fom illa gör. Rom. 2: 8,9» Håraf
upkommer hos ofs en innerlig oro. Vi kanne
den Gudens vrede, fom har lif och dod i
fina hånder. Vi forlkråckas for bans hof,
forlkråckas for ols Ijelfve Och for vårt outia
vafende. Synden fom forut var ofs få fmickrande få angenåm och lått, blir ofs nu 3 få.
fom en tung borda ale for Ivar. Hela verlden blir ofs för trång, och alla de(s brunnar 3
ulle brunnar, lom inter varn gifvaj vi lucke;
Hvart hän [kai jag dock fly &c. åc. N:o 292;
V, j. S. Pf. Mcn på det vi i detta vårt tilI i 4
Hand
,

,

(
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fliand icke måtte milstrofta, få lårer Gud ofs
Sfven af Evangelio hora, at Jefu Chrifti Guds
Sons blod, for ols taiar blttre an Ahels blod,
at det har en vålfignad kraft at rena ofs ifrån
alla vara fynder när vi, under djup kanne»
dorn af vår ovirdighet, o(s det tillagne. Håraf
upkommer hos ols en innerlig lingtan efter
delaktigheten af Jelu fortjcnft, en hunger
och torft efter rattfärdigheten, en, til fin bor»
jän fvag och med flere tvifvelsmål kimpan»
de, men likvål fan och lefvande tro. Vi vå»
ge anteligen at uplyfta en fortröftande blick
på den korsfafte och med tilforfikt bekänna :
min Herre och min Gud ! Hela denna hjerrats
foråndring, lå oumgangeligen nödig for at blif»
va Guds barn och få del af den andeliga väl»
fignellen i de himmelikö ting genom Chriftum,
Ebr. ix; 6. ar ingalunda vart cgit Ephel.
2: 1, uran Guds verk. Joh. 6: 29. Och iom
Gud i kraft af fin allmånna nåd emot fallne
lyndare vilat alla fkola frallte varda, och
komma til fanningens klnnedom, fa böre vi
icke hindra hans verk genom nagon uplåtelig
rnotvilja, utan, då Gud genom fin Anda,
hos ofs verkat något bekymmer ofver vårt
fjila tilftånd, ftraxt ofverlåmna ofs at de gudomlige nadeverkningar, for at bli uttagne
ifrån mörkfens väldighet 3 och forfatte i Guds
alfkelige Sons rike.
,

,

,

§• n
/S) Sedän mannilkan falunda blifvit forfatt ud Guds ållkeliga Sons
och foljak-

te*
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teligen blifvit delaktig af den andeliga pSlfignelfen genom Chriftum, blir det hertnes gladafte fkyldighet, at ibland andra förhinna fians
dyqd-, fom henne kallat hafver ur mcrKret, tit
fit underliga ljus. Hon kånner nu vårder at
den fiid och vånfkap hon åger med Gud.
Hon fmakar och fer, huru ljuflig FråUaren
Sr, emot alla dem, fom af hjertat vånda fig til
honom. Huru fkulle då hennes hjerta tillåra
fig at tiga med det goda, Gud henne gjcit
hafver F År det intet tack{amhetens natur at ut.
iprid# fin vålgorares lof? utom dels, når man
foreftåller fig en benådad Chriften, ifi bor raan
befinna at hans hjerta år intagit af en upriktig kårlek til Gud. Och då en fidah kårlek
til Gud icke kan åga rmn utan kårlek til naftan, i Joh. 4: 20, fä år hos en benådad
ften, ingen onfkan upriktigare, intet bemodande alfvarligare, ån at hans medchriftne, måtte
,

blifva delaktige af den andeliga vålfignelfs,
fom genom Guds barmhårtigher blifvit defs
egen iällä lott. De fårflcilte fofbindelfer med
andra månniikor, hvaruti forfynen fatt en Jadan chriften, blir for honom arven la många
önflcadq tilfållen at föka dcras upbyggelfe.
Såfom van, varnar han med faktmodighet lin broder, da han flculle finna honom brifta utide pligler, han år Gud, fig ijelf och famhållet fkyldig. Såfom Far, läter han barnen komma
til ali vålfignelfes kalla, til Jefum Chriftum,
forehåller dem of ta deras dopelle forbund, och
foker med lårdomar och egit efterdome at
gaJV*
I i 5
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ganlka tidigt inplanta uti deras hjertan et»
olkrymtad karlek tii Gud och Religioncn. Salora husfader bctänker hän, at ahven hans undergifne aro dyrt aktade i Guds dgon, och
anfcr faledes for en ovilkorhg Ikyldighet, at
med godher, rned chrifteliga råd och lampor
befordra deras fanna lyckfalighet. Safom Reiigions larare befinnar hän at de honom omberrodde Ijälar aro vårs Herras Jefu Chrifti egendom för hviika denne Ijalavån Jätit fit dyra
lif. Hän har beftändigt i fit minne och hjerta Frällarens ord til Petrus
Simon Jopa IIdu
niine
mig
Ikar
fod
fär. Job, 21: 16.
Och i anledning deraf loker hän 3 med lära
och lefverne få forelyfa deffe fåren at hän
med fredadt famvete en gång mä kunna nedJagga fin vandringsftaf, och åga det lällä hopp,
at få en trogen herdes Jon.
,

:

12,

lådant forkunnande af Guds
•y) Med
f orhin der äfven et Guds barn en dage\\g valfamhet öfver näden och et oafbrutit bemödande at deruti rilväxa. Sannerligen, mine chriftne! Helille det roja nog kalifinnigt och orackfamt hjerta emot den Guden, fora ols vålfignat hafver med ai anddig välfignelfe i de
himelike ting genora Chriftum, lå framt vi
vore mindre angelägne om at bibejrllla denna
välfignelfe, an verldenes barn aro angelagne
at bibehälla och Porhoja de jordifka fordelar,
fom dem tilfallir. Vi le deffas nit, deras oforirutna mock och verkfarahet, och vi få ofta til vip
et et

nåd

,

blygd
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blygd firma lanningen af Jefu ord, af denna
verldens barn aro vijcire än Ijnfens harit i de*
ras flagre. Luc. x6: 8. O'- ISt ols uraf dem
låra vishet! Lät o!s betånka at vi hafve mågth
ga fiender, {om tned ali, både magt och lift,
iöka ar gora ofs vår fallhiet fbidig. Lat ois
betånka at det vore formåtenhet, at biott
akta iådana fiender. Lat ois vaka oclj bedja,
för at icke Laila utj frefielle, Låt ofs icke fiå
ftillapå falighetens vag, icke vara tröge uti det
vi hafve för hånder. Hunt lått kunne vi dl
icke borttappa det vi redan arbetat hafve ?
Skulle vi mtet äftunda en f tili lön ? inter
åftunda, ar en glng bhfva fundne ibland de
trogne tjcnares antal, fom ockrade mcd det
undflngna pund? Eller flculle det intet löna
mödan at kampa något for herlighetens krona?
Skulle der inter båta at, igenom tolamod och
goda garningar tragta efrer det eviga lifvet,
då, igenom hvar och en god gårning, fom vi
af en upriktig karlek tii Gud och vår Frålfa»
re utöfve, fumman af vår eviga nåde-lön måfte
forhöjas af honom, lom bar lofvnr at gifva
hvarjom och enona efter fina eårningar, och
forfakrat, at den fom fparliga jär hän Jkall
pck fparliga iipjkära och at den fom får i våU
fignelje hän [kai och upfkdra i våljignelfe? g
Cor. 9. 6.
,

,

,

}

,
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Beflutet

,

Det år i anledning af fådana fkål fom en
ehriftcn bemqdar fig at kfva Chrifti Evange-

Jio
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lio värdeliga. Och då detta är allas vår egenteliga beftämmelfe, få lät ofs efter livad i Scdnare flycket af var betraktelfe anfort bliFvir 3
pröfva ofs fjelfve, eller faftmera bedja Gud ora
denna näd ; Utranfaka mig Gnd, och få veta mit
hjerta: Beprofva mig och fornim hurn jag menar det. Och f e til om jag på en ond vdg är
och led mig på den eviga vågen. Pk 139; 23,
24. Gud gifve at denna vår onfkan vore få
redelig och upriktig, fom Guds vilje at hjelpa ofs, vifferligen ar alfvarlig. Ja! prifadt
Väre dit namn, du mit hopps Gud.
Du vil
ingen fyndares dod, uran at hän fig omvänder och lefver. Derom har du på det högtideligafte ofvertygat ols då du utgaf din ende Son til verldens frålsning, Och mätte denna din ållkelige Sons fortjenft, måtte hans
laglydnad, hans lidande och dod icke vara
förgåfves anvånd på ofs! Gif ofs et lydaktigt
och förftåndigr hjerta, et hjerta fom befinnar
hvad defs frid tilhörer! Gif ofs din helige
Aride, vishetens och nädens ande! det är en
gåfva fom vi alla behofve, ehuru icke fortjene.
Men Pierre, hvad (kuile vi vai få utaf dig,
om du ville handia med ofs efter vår fortjenft ? Var ofs nådclig, Herre vår Gud!. och
tank derpä at vi äre floft och afka. Me n
tänk ock derpå, at vi äre din Sons återlofle,
och lät hans forbon gälla infor din tron. Du
har fjelf i dit ord velat underråtta ofs derom,
at Chnftus fitter på din hogra hand och ma»
liar godc for ols. Detta är enda ftodet for
•

,

mit

sQs
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mit hopp.
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Min Gud unna mig det? Jfag
Jlapper dig icke med mindre du väljignar tnig
i Moi. 32: 2> 6. Amen.
,

,

.

Aftonfångeti
Förberedelfe.
§.

i-

Hvart Jkal jcig gd för

tinom Anda P Och hvnrt
NSr David ofvertitt
Anjigte?
Jly
for
jag
Jkal
vagule dcn aldrahoglles Förfyn, betragtade
hans altfeende, hans alteftädes narvarclfe fant
hän låtteligen at hela den kundikapen var honom for underlig och för hog: hän kunde
icke begripat; Hvart Jkal jag gd för tinom Anda ycrrar hän ilg, Och hvart Jkal jag fkj for
titt An/igte. Pl. 139: 7. Ofta kan man i
,

,

timmelig matto undfly et foreftående ondr, en
hotandc fara, en efterjagande fiende, ofta und-

komma en öfvcr hufvud hångmde olycka.
Ovanneh kan gillra for vara fotter, ifämpla
emot vårt lif, utfätta förlåt på alla vara vägar, och vi åndock komma undan, låiom fifken ur niiret, fogeln ur fnaran. Men loker
ofs den Allvetande, den Alsmågtige Guden,
fa år det omöjeligt fly for hans anfgte 5 Ijudcr Skaparens roll uti Luftgården Eden til
en fallen Adam, hvar dft tu? få frugtar hän,
men kan ej fticka fig undan, icke gåmma %
för det altfeende ogat; en ofelbar tanka upfHger hos honom om en alvetande, en alleftädes nlrvarande Gud, få at hän utan vidare
nnd-

(
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undflygter mbrifter; Srore Gud! Thet
omojeligt undfly tina hand. Vish. 16: 15.

at

Ja!

[kali
An da ? Hvart- —Anjigte ? Fore
jag up i Hiramelen få åft Tu ther} båddade
jag at mig i helfvetet., fi få åil Tu ock ther.

H

c.rt

—

§. 2. At vilja undvika någon foreftående
vidrighet, år ganfka naturligtj ac på alt mojehgt iårt foka undgå timeliga plagor och vedervärdigheter, derti! förbinder ofs vårt egir
beflånd vår medfodda kårlek til ofs fjelfva
til vårt timmeliga lif, defs beqvåmligbeter och
bibehållande. Mcn hvacföre ioke vi icke med
famma omtanka, at forvara vårt andeliga lif?
at undfly hvad lom kan fkada derfamma* och
det omfider aldeles utflåcka? Hvarfore beflite
vi ofs icke at undgå den högfte Domarens
foreflående ftraflf, med famma drift fom vi
gårna drage ofs undan den verldflige armen?
Det år fant, vi hafve en Gud fom ar toligj
långmodig, och af ftormildhet; men hän kan
ock få fnart vred vara fom hän nådelig år,
och hans vrede ofver fynden bnnner til det
nederfta helfvetet. Så mycket hogre himmelen år an jorden, Gud den aldrahogfte ån en
månnifka få mycket ifrigare bör ock vårt bemodande vara at fty alt hvad honom mifshagar och kan fåtta vårt andeliga Jif i åfventyr
*

,

,

,

och våda } ty hvad hade vi ther af

,

om vi an

mdnnijkors flrajf undfiydde efter vi icke Gnds
hånder ehvad vi lefve elhr do, undfly kunne*
,

,

i Mac. 6: 26.

Tex-
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Text. Ebr. 2; 5.
Huru fkole vi undfly, om vi fådana la*
Jighet icke akte? Hvilken fedan hon forft predikad vardt af Herranorn, år koitunen in pl
ofs a af dem, fom det hort hade.

Fårejiållning
Chriftne utan undflygt, om den prcdikade faligheten föraktas.
*

l'» Saligheten predikad.

n) Saligheten foraUad
3 ) Huru undflygt iet fådant f ali icke kau
dga mm.
,

i.

Del.

§. 3.
Inga hSndeHer aro 1 verlden 11 ofuprepade, ingen lak få mycket omtalad,
lom Guds kårlek til Månnitkan. Guds md
hdlfofam s alla månniflkor är, uppenbarad Tie. 2:
11. Inter Folkflag i verlden ar fom icke pS
långre elier nårmare hali fatr del af den aldrahogftes både allmånna och belynnerliga nåd 5
hort fortåljas om Guds karlek til vårt flagte,
famt den falighet, fom denfamraa for ofs beredt. Det hade icke värit någon åra for den
alsmågtige at upfinna medel til et fallet mannilko-flågtes frälsning, utan at ock låta dem
komma ti! dels kundfkap: imet åndamål med
en lofvadj godhet och nåd, om den icke blifvit
dem kungjordj fom deraf fkulle liilifva delag-

ta

ti-
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fåledes ml kungorandet af fit
månnifkors falighet, Corn
vår Guds grundlofe kärlek och innerliga barmhärtighet fom aldramäft framlyfer. Icke har'

tige. Det år
rad och vilja

öin

en hfsfånge formån deraf at en mild Konung
underreknar de(s befrieHe-dom få framt hän
ickc afven låter denfamma hnnom kungoras.
O! hvad männifkan ai den falighet oagtad,
fom henne redan af begynnellen var tillåmnad,
blifvit olycklig värit at beklaga, om icke
Herren kungjordt lacoh jit Ord, Israel Jina fefecicr och rätter Pf. 147 19. om hän icke
låtit joriunna Jina falighet allo Folk intti verlde-*
nes dndar. Pf. 98: 2, 3. Men lofvad väre
Herren den Barmhårtige Guden ! Hän har låtit forkunna ofs fin viljas goda behag, fit råd
om vår falighet, de medet hän upfunnit
til vår råddmng, och den ordning hvaruti
vi kunne frålfte varda. Det ordet, fom blde
Gamla och Nya Teftamentets helige Guds
Man, rorde af den helige Anda taiat och
innehåller alt hvad til falighetens Srnående
fordras at veta, har vår Gud lätit bibehållas
lamt komma ånda ti! vår tid, få at det bor
rikeliga ihland ofs. Col. 3: 16. Vi kunne nu,
når vi hålft åftunde fla up denna Skattkam,

,

,

,

,

,

,

deruti underråtta ofs om vår Guds vilja,
lara kanna hans hjertelag emot ofs, och den
lyckfalighet 5 hän forr an verldenes grund
lagd var, ols beredt, famt vågen hän utftakat
fåfom dertil ledande. Det ar utur defla Guds
visdoms outöfeiiga kallor fom vi, utan at befainare,

487

fara brift, få hSmta icke allenaft nyfs anförde
kundfkaper, uran
genom dea Helige Anuplylande
des
nåd, bojelfe och vårkelig vilja
at anyända bfs famma kundfkaper til godo.
Vi llre dår at ålfka Gud ofver ai ting efter
hän förft Silkat ofs, och det i den högd at hän
utgifvit Jin enda Son, på thet
lif. Joh. 3:
1,6. Vi underrlttas dår, at denr.e ahkelige
Sonen utur famma grunderj kärlek och nåd s
ijelf utgifvit fig til et offer för var fkuld
famt med fin lydnad och tiifylleftgorelfe åter
forvärfvat ofs den falighet, fom vi genom de
forffa Månnifkors fail forlorat. At vara
pad. efter Skaparens eget Bellre inneblr redan
en hog, en obefkrifvelig falighet 5 och at'det
var månnifkan fom ågde denna lyckan fåger
ofs de förfta blader af det uppenbarade ordet,
Sfven fom farret huru hon, fedan den geck förlorad-, kan å nyo nti jefu Chrifti Guds
Sons rattfårdighet deraf blifva delaktig. Det
ar nti detta vålfignade 01 det fom ofs förkun,

-

,

,

hafver Gud i vara
Gal. 4:6, fom
vitnar med Vår ande at vi åre hans af begynnelfen utkårade barn, Rom. 8; 16. fom fkal!
leda ofs i ali fanning, Joh. 16: 13. fom med
fin forberedande och medvärkande nld vill
gora ofs tåckelige och fkaffa uri ofs både vilja, kraft och fönnåga at uti den forefkrefna
ordningen loka och arhålla del i Jefu forfoning,
denfamma på ofs lainpa och hans' infor Gud
gallande råttfårdighet iklåda; den Anden, fom
ytHorn. F: Voi. mi St. 4. K k
nas,

at

efter vi

åre

Jdner

,

hjertan, fånt fin Sons Anda

}
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ytrerligare arbetar med ols, troftar och ftlr->
ker ols, Jär ols llrida emot alla vara fiender 9
och fom ånteligen behäller ols fafte intil Indan. 'Alt detta innefartas i Guds uppenbarade
ord, deruM alt fom foreJkrifpH nr, dr Jhrif-

vit ojs til Urdom forhoppning. Röm. 15: 4.
Valfignad väre Gud och vårs Herras Jelu Chrilti
Fader, fom fkårkt ols detta fit ord, et ord fom
ar vara fötters lyckra och et Ijus på vara vågaf ; et ord fom rätt lait och begruridadt kata
vara fjalar lalige sora. Men icke nog dermed,
at Guds riibudna falighetår idetta ordet for mannifkan upteknad; Hans godhet har, ock velat få
forordna at hon åfven Ikal få hara lig det forkunnas, hvarfore Hän igenom Predikanter och
Lärare fkickat ibland ols detta forfoningens
—

ord. Forfoningen ar allmån; befallningen om
defs kungorande åfven få; Går ut i hela verisien och prediker Evangelinm altoin Creoturom;
Marc. 16: 15. Inter Folkflag under f olen år
ifrån Guds i Jefu Chrilto iterfkånkte lalighet
ureflutit, derföre Sr ock de utfånde Lärares
ijud urgångit i ai land och theras ord in til
verldencs andar. Rom. 10: 18. På et helynnerligare fårt ar likvål chrilfenheten et mll för
dcnna Guds dyrbara godhet. Vi hafve icke
alknalt Ijeifva det uppenbarade ordet, rent
och fullllåndigr bäde Gamla och Nya Teitämentets Böcker, uran ock et vållignadt forråd
af audra utur delta hufvudkållor håihtade andeliga Ikrifter, nyttige til llrdom, dl llratf,
til bättring, til tucktan i rättfärdighet.
3
Tim.
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Tim. 3: 16. och ånnu, lofvad väre Gud (I
vift, LSräre [om rapa tråjleliga uphdfva fin
rofl och fårhmnn Herrain Fo k theras ofvertrådelfcr och f venhe hus theras [yhden ; Elä. 58:
lom halia på i tid och otid at preX. Larare
dihn ordet, froffa, truga, och Jormana mrd
ai fagtmödighet och lårdom 3 2 Tim. 4; 2. Helille ock defle tiga, har I'anningens mun förfakrat, at ftenarna Ikola ropa. Luc. 19; 40.
Naturens Hcrre kan bjuda alt til fin tjenfi,
då dels vilja och befallningar Ikola utråtcas.
Ho kan nu neka at icke Guds rad och vilja
om Mannifkors laiighec år kungjord., och
dageligen kungores 3 men Gud bättre! ofs
borda, Sv. PL
predikas år från år 3 Gud
N;o. 309; 14.
,

,

,

2.

Del.

§. 4. At Guds predikaåe falighet åfven
kan Joraktas och förjummas, var det vi i Betragteifens Andra Del Ikulle anmärka. Det
iker o] då det uppenbarade ordet på et grofre och motvilligt latt e|, ailenaft foraktas uran
ock vrlnges, förtydesoch gores til åtlojs
hvarom Herren fjelf klagar genom Propheten
Jerem, Ack ! med hvem Jleal jag dock ta/a och
Si the halbetyga at dock nugon höra ville 3
la min erd for gdcheri och vilja thet intet.
Cap. 6: 10. 1 S.im. 15; 23. 2 Sam, 12: 9.
h) Då Guds ord lafes eller afhores uran andagtj uran hjerteligt begar efter uplysning och
del af de fkateer fom deruti ligga fördolde 3
K k 3
famr

,

,
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utan tro, då Apoflelens ord {annas: thei
fwlp them intet at the hörde ordet ejter the
fani horde Jätte ther icke tro til. Ebr. 4; 2. f)
Dä den allmånna Gudstjenfien, Hcrrans Hus
och boning, dar lian {Hfrat fit namiis åminneHe, antingen aldeles forfummas, eiJer biviftas och belokes nti oratta affigter. d) Då
Sacrameoterna 5 fåfom mcdel til den uppenbarade faligherens arhåliande, forkaftas cller
ovårdigt, på et emot deras infHftelfe. firidande fatt, nytias. e) Då vedet borlig akt icke
gifves,, hvarken på Guds godhet elier ftrånghet, då vi forakte hans toHamhets och långtnodighets rikedomar, icke forftåndande at
hans godhet lockar ofs til båttring, eller at hans
håmdedomar, nti famma nådefulla affigter,
fvafva ofver vårt hufvud.
O! mine valfignade Åhdrare. Huru kunne vi utan at förebrå ols tala uti detta åmne ? Rådfrågom en
dagelig årfarenhet, rådfrågom vara lamtida,
rådfrågom ofs fjelfve, huru Guds uppenbarade fahghct annammas, med Kvad ifver hans
ord läfes, hores och betraktas, med hvad andagt fahghetens medel nytjas. Til vår upJyfta tids eviga blygd låre vi finna, huru litet
nu lefvande Chriftne 'forrjena det hoga namn
de blra. 1 ftållet at med fagtmodigom anda
annamma ordet fom i dem planradt år, drifva
de det ifran fig, och hilla fig {åledes ovårdige
til evinnerligit lii. Jac. 1; 21. Ap, G. 13;
46. Nägon gång folja de hopen up i helgedomen och mikäs Herran med Jm mun 9 hedra

fanit
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honom mrd fina låppar, vien theras hjertan dr
långt therifrån. Ffa. 29: 13. Ack! J ufle j
når velen J befinna hvad eder frid tilhorer,
huru tlnken J undgå den tilkommande vreden>
ja! huiu fkolen J undfly, når J den predikade
faligheten icke akren ? Vi tän e ftålla eder det
under ogonen då vi amårke i vår Betrag,

telfes

3. Del
5. Huru inga undflygter för Chrijlnt
äga rum, om Guds predikade falighet föraktas.
Åro Hedningarne elier Folkflag fom fart mindre kundlkap, ändock litan mfägt ; huru myckec rnindre kunne vi unfägt.is vi fom årc
Chrifine, upmmiade midr i chriftenhetens fkote ,vi hos hvtlka Evangelii ljus af Chrifti klarhet upgåtr och!yfer s vi fom hafve Guds ord rikeliga ibiand ofs, fom obehindrade få der höra
och iåfa, fanit efrer den heliga infliftelfen nytja de dyra faitghetens medel? hvilka undflygter kumia vai Chrifine forebåra
3 fom, ehuru
de åga alla deffa fordelar och aniedmugar,
Sndock förfumnia nlden, förakra faligheten,
fom i Jefu Ch' ifto dem tilbjudes? Sannerligen,
de veta icke hvad de gora de lopa med förbundna ögon fin eviga olycka til motes, få
mycker åfventyrligare fom ingen råddning,
ingen vidare näd, ingen ycterligare forlof ning
år at vänta, utan at tradet blifver liggande, dår det
faller. Och huru fages o m det torra, det odugeliga tradet ? det fkal afhuggas och kaftas i elden:
K. k g
hvad
%.

,

:
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livad afventyrar ockGuds nådes föraktaren ? at
lida pino det eviga fårde r jvet, af Herrans anmagt 2 Thefi. 1: 9. Forgåfves
figte och
fkola de, lom icke velat kanna Gud, icke
Jyda vårs Herras Jelu Chrifti Evangelio, icke
annamma deh tilbudna nåden, dl ropa Herre,
,

:

for ofs ty den råttfärdige Domaren kinner dem då icke j forgåfves urflkta
fig: Herre når fågom vi Ti g hungrig
och hafvom icke tjent tig ? utan bortvifas för ai tid ifran Guds Anfigte, ined denna
«laijga dom går hort ifrån mig
tilredt är.
Match. 25: 41, 44.
Kan någon af Eder, V. Ä. uptan§. 6.
ka et enda inkaft härernot, en enda urlåkt,
fom kan göra defla olyckligas ode drlgeligare
på domedag, an nu fagt år ? Ti! Sfventyrs
tordc någon invlnda; Guds ord hvaruti (a--ligheten år uppenbarad, är icke tydeligt nog,
at jag kan det forftå, innehåller ock flere hemlighcter föm jag icke begriper; tant nog,
at några (tallen af det uppenbarade ordet vid
f ortta påfeendet icke kunna vara få tydelige ;
men, min van, da bar ock hufvudlakeliga (tallen, hvars mening ligger i oppen dag; få ållif; Joh. 3: i(3. dlr finfkade Gud verlden
nas ock (terä hemligheter, lom månni(ko-forftånd ej kan utgrunda, men fom du med en
hjertelig tro : bor omfatta: och derora, få vll
fom de mindre tydeliga (tallen, gåiler at i en
rltt afhgt, under uprigtig bon om den Hei.
Andes up'ysning, Ula och bccragta detta taligHerre Idt
,

ttp

!

———

-

:

,

,

go-

&(

o

493

)

gorande ordet, då tilråckelig underrattelfe,
fullkomlig uplysning ej Ikal dig fda j och
delsutom har du Lårare hvars lappar bevara
lirona, £1 at du i tvifvdagtiga mäl kan befråga dig af dem. Ordfaken, hvarfore vi icke
kunne forebära nlgra undflygter, orn vi forlumme Guds ofs tilbudna nåd ligger i Ijelt,

,

va fakens natur.

Den aldrahogfte vilat alla

inånnifkor Ikola frålfie
komma, har derfore utgifvit fin enda Son i doden for vårt
flågte och vil i hans årlagde tilfyllefigorelle
anfe ofs helige och utan ftraff, i hans dod
fkånka ofs lif j och hvarfore? minne at derigenom oka fin lycka, fin harlighet, fin fullhän är det i aldrahogfia
komlighet? O!
mått forut; utan genom fin innerliga barmhånighet vil hän göra ols faliga J af blott nåd
vil hän ofs (kånka fin lalighet, och under intet annat yilkor varder den ofs tilbuden
In
at den beredvilligt Ikal annammas, gqdvilligt
mottagas. Ar en tjenare, £om i verldfjiga mål vet
fin Herres vilja och ej gor derefter, dubbel hugg
vård: har en jordilk Konung ordfak at fortornas på en underfate loin icke vil antaga, ej
berjena fig af en honom årbuden vålvilja, utan
med forakt denfamma anler ; O huru myckec
mer Ikäl flcall alla Herrars Herre, alla Konungars Konung hafva at vredgas ofver fina
otrogne tjenare 'fina uprorilka underlatare,
£om &c. O mdnnifka! o mdnnifka! hvad vil
du din Herra Gud Jvara ?
,

>

,
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Ti Hampuin g.
Valfignade
6.
Vanner! Nu år den be-*
hageliga tiden }nu ar falighetens dag. Annu
ar nådenes dor öppen, ånnu lefve vi i nådatiden ånnu hore vi Herrans roft: vånder eder
ti! mig fåvarden
andar: then til mig kommer
icke ut. Forhårder då icke edra hjertan. Lydom nu i Jefu namn den barmhårtiga Gudens nåda-kfille fe ! Hän allena vcr, huru lange det ar vår Jått at få denfamma hora.
Medan vi åtmu Hafve jjufet vandrom deruti,
at morkret icke mä ofverfalla ofs
och vi
fluteligen fladna i dodfens fkuggaj dår 1 jus iche mer kan ofs upgå.
Vår Himmelfke
Gud och Fader! Du !om fjelf kallat ofs från
morkret til dit underliga ljus, från fatans
magt ti! din nldes delagtighet: Du lom fjelf
nppenbarqt ofs Din vilja om vår frålsning,
fjelf. lorit Din falighec ofs predikas Vi anror
pe utur floftet 5 af ödmjuka hjertan Din barrahartighet : Ai vår förtjenji
tilflygt, Til nallen måjie vi f alla, Skånk ofs famma din nåd,
at med villiga hjertan mottaga, lydagtiga ocH
Vindergifna hjertan behålla, och med frogdefulla hjertan i evighet belitta Din förkunnadc
falighet. Ja!
At. få Jke lande bedje vi Dig alle
Af hjertans grnnde och ojs Dig befalle
Lät ofs• tillikö,, nti Himmelrile 3
Med Dig få lefva!
§.
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,
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Innehåll
Af

Sv. Theol. Sållskapets

Homiletiska Försök,
Vol. VIII.

Första Stycket.
Utkast til Predikningar öfver Fjerde St. Bönedagens Texter 1785.

I. Ottesången.

Den människas lyckliga tilstånd
Herren.
Sid. 7.
Högmässan, Et värdigt Guds namns pris,

som fruktar

2.
-

25.

En människa som i Gudi
åger sin hjelp och sköld. 42.

3. Aftonsången.

Andra Stycket.
Utkast til Predikningar öfver Första St, Bönedagens Texter 1786,

I. Ottesången. Bevis,
händer
je

hafverfridsens

enskildt

männijka

som

Gud i alt hvad
tankar så väl om hvarhela Folkslag. 57.
s.
5

at

som

Kk

.
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2.

(

Hogmässan.

sina verk.
ke.

a) i

o

~)

Guds outfågeliga härlighet i
Naturens, b) i Nådens ri-

68.

e, såsom

Guds lofsågand
3. Aftonsången.
kraftigt medel til Gudaktighet. 83.

et

Tredje Stycket.
I. Predikningar öfver Herrans Bön, af Johan Lewan.
I. Pred. Om Bönens art och beskaffenhet i gemen. 99.

2.

Den förträffeliga ordning. hvaruti

behof

ämnen och
rans Bön.

3. Öfver

143.

,

böneuti Her-

våra

äro sammonfattade

Ingången; at vi

tala, vår Gud med det

så tilFaders-Namnet,
ljufva

såsom Barn

151.

Guds stora och hårliga Namn männijkor kungjordt at af dem helgas, berömmas
och öfver alt dras. 158.

4. Om

,

,

5. Guds rikes ankomft, och deras lycksalighet
til hvilka det kommer. 181.
6. Guds goda och nådiga viljas framgång ibland
och hos ofs. 203.
7. Guds godhets rikedom i den undransvärda
hushållning at och de otacksamma och onda
,

ofta til öfverflöd,
bröd. 218.

,

af honom undfå

dageligt
8.

SÄS

c

e

)

5Qs

497

8. Vår bön om syndernar förlåtelse såsom bunden vid det vilkor om
vi af hjertat förlåte vår nästa defs förbrytelser. 234.
,

,

II. Dispofitioner öfver Andra St. Bönedagens Texter 1786.

En Christens ömma omsorg at
under himmelens medvittnande altid hafva et
obesmittadt samvet inför Gud och inför människor. 261.
En Christens sanna berömmel
2. Högmåssan.
uti. et obefläckadt samvetes vittnesbörd öfver defs vandring i denna verlden. 273.
3. Aftonsången. Budet om kärleken til Nästan,
a) til sit innehåll, b ) vigt. 277.

Ottesången,

I.

,

se

Fjerde Stycket.
I. Predikningar öfver Tredje Hufvud-Styc-

ket i Catechefen,
(Fortsättning)
9. Pred. Huru en Christen skal hereda och skicka sig, at emottaga frestelse-stunden. 299,
10. Om Guds Barns befrielse ifrån alt ondt.
320.

Vår skyldighet at i hjertat vårda, samt
med vår mun bekänna, Guds Höghet Majeståt, och Härlighet i vara böner. 339.

II.

,

,

12.

Trones Tilförligt

om en

nådig bönhörelse,

347.

III.

(

498

II.

Korta Utkast
rans Bön.

0

=©s

)

til Predikningar öfver Her-

a) Om Bönen igemen.

Pred. Upmuntrandeskål til Bönen. 354.
2. Huru våra Böner böra vara inrättade om
bönhörelse skal kunna väntas. 358.
3. Botemedel emot de vanlige böne-hinder. 362.
b) Öfver Ingången til Herrans Bön.
I. I hvad ordning oss står öppet så blifva Guds
barn at, med fuĺ tilförsigt kunna såga, Fader vår &c, 369.
2. Guds ärefulla och tröstrika Faders-Namn. 376.
3. De Andeliga Barnens
oskattbara lycksalighet. 380.
c) Över Första Bönen.
1. Guds Namns härlighet
vi önske hos
oss mätte Helgat varda. 383.
I.

;

_

-

-

som

Läran om Guds Namn väl grundad, osvikelig och fullkomlig
389.
_ af
hel3. Guds uti et christeligt lefverne
gade Namn. 397.
d) Öfver Andra Bönen,
Guds
Näde-Rike redan kommit til
I.
i utvärtes mätto så vida han anförtrodt
defs
kemligheter.
402.
2. Huruledes djefvulens rike år Guds rikes ankomst til motstånd ifjälen, innan han med Guds
2.

oss

oss

finger

3. En

utdrifves.

,

oss

410.

Tron tilräknad rättfärdighet, såsom en
dyr guds Nåde-Rikes förmän. 417.
4.

£££

4. De igenom

Själars

5.

(

o

Tron på

frid-med

SBe

)
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Christum rättfärdigade

Gud, 421.

Rättfärdigade Själars frögd i den Hel. Ande.
4 25.

e) Öfver Tredje Bönen,
1. Guds viljas fordringar af
—såsom lydige undersåtare i hans .Nåde-Rike. 429.
2. Trones blödighet under pröfningen. 435.
3. At en Christen
finner sig af alt hjerta
förnögd i Gudi äger
lyckfalighet
på jorden. 439.
j) Öfver Fjerde Bönen.
På
om Guds
I.
hvad sätt vi skole försäkra
välsignelfe til vårt arbete vid förvårfvande af
vårt dageliga Bröd. 442.
2. Guds godhets öfverflödande mätt, jemfördt
med vår stora ovärdighet. 446.
3. Guds gåfvors ofelbara utdelande människor
til uppehålle 449.
III. Dispositioner öfver Tredje St. Bönedagens Texter 1786.

oss

som

,

den största

oss

,

,

Ottesången.
Son,

Såsom

Jesus Christus lefvandes
vår Tros

Hogmässan. En
emot den i

Guds
saligaste föremål. 457.

Christens värdiga förhållande
Christo oss förvärsvade andeliga

välsignelsen. 468.
Aftonsången. Christne utan undflygter om Guds
predikade salighet föraktas. 485.
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Reofifter
o
Ofver de märkvärdigafte ämnen hvilka
blifvit afhandlade v.ti denna

Åttonde Völumen.
A.
Berommelfe Cliriftnas, af
et godt famvet. 273»
nyttig fä for rnan«l nifkor enfkildt 62, Befkärm, Guds, at" alla
det lyckligafte.4o.^32Bfom hela folkflag. 63.
Alvetenhet, Gucls, hindrar - dagligt, hvad dermed föiit.°s och liuru
ej, at vi bore u bönen
det utdelas? 219- derhos honoin andraga vaom båre vi bedja. 220.
ra behof. .99.
och pä hvad fatt. 222»
Ande, den Hei. nådevarkn.
huru det bor ratt mothos ofs vid tillåmpn.
af Jefu forfoning, 75. f. . tagas och nytrjas. 227.
famt valfignelle tii defs
Anfåcktning djefvulens.
aihållande arnås. 442. f.
3=9Bun, en rätt, til defs art
B.
och befkaffenhet. 99. f.
Burn ; i hvad ordning, vt
345« f 358. f- k .a" ej
fåfom bam kunne nalvara utan tro. 346. f.
kas vår Giid ITifom Fbfom tilförfer fig bunder. 369. f. deffas ftohöreUen. 347. f. viisra lyckfaiighet. 580. £
het om bonhorelfe, hvaBeäja bora alla. 117. f.
dan? 349. Bonens miishuiu det bor fke rått.
bruk i altmänhet hindrji- ej bönhörelfen i
119. f. hvarom? 126f. för hyilkaV 128- f.
fynnerhet. 102- Ska'l
hvarfore Gud drojer
hvaralt? 137. f. Gud
fjclf Jar ofa
med bonhorelfen- 110.
140.f,
i. vår ikyldighet i et
Behof ; alla våva, innebegriphe i Herrxns Bon,
fådant fall. 139. up-muntrande fkal til Bo143. f.
,

Aga

,

,

.

-

nen.

c
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afven forlata vår nafta
defs fel, 242Furnojfamhet i Gudi et
vdrdigt Herrons lof. 3s.
c.
ar
den ftorfta lycklaCbriflnas f''rh.'l!ande emot
lighet på jorden. 439,
den i Cbrifto forvarfvade andeliga valfignel- Furfamling, uti uppeh°ilJandet af fin, rojer
ftn'. 476. fi
Gud fin liarlighet och
D.
magt. 77.
Dod, i en falig, vinnes Fvrjonings
, Ldran uplyfei'
forlofsning af alt ondr.
bäft Gud s egenikaper.
33535. f. upmuntrar och
F.
foibinder ois til et varFader, kallasGud, 151*
digt lof. 73. f.
f. hvarfore? 376- f.
mot naftan
Forjonlighet
Fiendir Guds likes 410.
hvad ois denil bcvekw.
ff. h nm de fördrifvas.4l3.
249.
Fordringar, Rebgions hu- Furftåni, Guds, hvad
?
vidftrackte
ru
3.
dermed menos. 52. f.
Frid, dc rattfärdiggjordas,
nied Gud. 421. 439.
G.
Fråfteljer nodvåndige.29s. Goåhet, eliuiu Guds ftracoch oundvikelige. 296ker fig til alt, 215. f.famt nyttige. 597* Subor dock bån at derafbli
ru de fkoia mottagas.
delsgtig. ej forfummas.
100. f. hvorfore den af306. ff- tfvilka fr aft as?
ven vilas de onda. 216.304. a'lo af åtfkillig an.
f. jemföres ined vår fto299. 329- dels utvartes, dels invärtes. 303.
ra oyardighet, 446.
Frugd, de rattfärdiggjor- Gud nr hög i anfeende til
das i den Hei. Ande.
fitvåTende, 337. f, egen.
(kaper och verk. 338.
425.
ff. vii vara kand af ols.
Folgder, en fann Gudsfruktans, 13, ff.
430. alfkad och frugFurdomar emot en va'rkelig
tad. 431. åtlydd och
Gudsfrugtan. 3. ff.
tjent. 432. trodd oin
godt famt drad af ofs.
Furldtelfe om fyndernas,
kore vi fcedja. 234. oeh
339- 433
Gntis*
nen. 354. f. bone-nin'der. 362. f. botemedel deremot, 365. f*

■

,

,

,

,

-

,
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Gudsfruztan

en fann hubefkaffad? 7. ff. fordelor. 5. f. 13. f. roj?s
uti et vardigt Guds loffägande. 83. f,

,

ru

L.
Lan-lsplägor, ikarpa botpredikanter. 325-

Lif, det timel. en forbe-

redelfetil et eviet. 66. f.
tillåter Gud ois
at råka uti, for at vifa huru litet vi kunne
umbära lians befkydd,

Gdfvors , Guds, mifsbruk. Lifsfara
449. f. rätta bruk. 451.
goda hvad
dermed förftås._3'Q7. deras va'rde. 399. och huru
vida deäVo nodige. 400.

Gårriingar

,

,

.328-

Ijus natureris ledande
til Guds kannedom.
H.
fäkden
32. f.
Gud,
Hjelp hos
lafte fom knn fokas. Lof, Guds, huru det fker
vaidigt. 26- f. 83- *•
42. f. hvarfore Gud
oftadermed dröjer? no340- borj.ns i dettB och
fulikomnos i det tilkoinmen
hvanned
vi
alf.
mande lifvet. 66- f. et
tid bnie åtnojas. 139.
medel til en fan 11 Gud.
HarHghct, Gnds i fina verk,
agrigbet. p. 3. f. anled6s. ff. bude i naturens
ningär dertil. 340.
69 och nådcns rike. 72.
M.
i fina Egenikaper.
Medel til fyndares råttI.
fardigg. 419.
Cbriftus Guds Son, Milähet,
Jifus fin
Guds, bör ej mifsperfon och emb.
til
biukas. 60.
nåmfia
föi
foremllet
457.
for deChriftnas tr0.461. Måmifknn, et mål för Guds
godliet och nåd. 60. f.
Inkajl emot Bönens nodN.
vandighet och verkan.
Kamu, Guds, härligt, 383.
99. ff.
f. forikrackeligt. 385. f,
K.
froftetult. 386- huru vi
Kånnedcm, en rljtt, ora
böre vardigt prila det.
Gud hngft ongelägen.
26 ff. 387. 397- hvad.
23. f. 32. ff. 43- f. 430.
dermed förftås. 156. f.
Kärhk til Naftan, hvad?
huru
det ohelgas. 158»
279. ovilkorl. ofs auff. och tvnrtom, iamt
befald. 277. f- 285> flivad då fordras. 166.
fordelar deraf. 28 !• ff.
ff.
l i
Ham,F.VoI.VHLSt.^.
,

,

,

,
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ff. Låran om Guds naran
K.
vai grundad och ofvikeRtgering,
uti
fin år Gud
lig. 389. f.
ftor. 33.
Nåde-Rike, Guds, defs för
måner. 176. ff. 194. f. Religians fordringar gcra
många for fvåia. 3. ff".
417. f. och tilhorjghe- Rike Gu 's rreggertajida.
ter. 402. t; l hvilka det
iSr. Til hvifka nådens
kommer 184. och huoch liarlighetens kom«K? 188mer. 184. Imra ? 133,
och med fiyad fortnåner?
O.
Olyckor och motgång drif194. 417. hiidras af
djefvulen- 410va ols at hos Gud (oka
våv enda bjelp. 62. Rånfardigfiet at i fnigtan for Gnds, undeiiåolyckshandellerat åtfk,
ta bedja, år oratt. 104.
flsg. 327.
rnånnifkans i trone af
Omförg, en fåfang riinrae*
lig. 62.
Gud tilrdknad. 417.
Ottdt, Guds barns befriellivilkom ? 4'iS- medtl
fe från air. 320- ff. h'udertil. 419. audamålet.
ra och när det Iker?
419.
331. f. a'r i fynnerhet
S.
tvaggehanda fkuldensmänniGuds,
och ftraffets ondn. 321, Saligbet
pivdikad.
beredd,
lkom
f. der ytterfra onda. 33Q.
435. och forakrad. 488.
på hvad fatt det lekamSamvrt,
hvad? 261. 321.
liga undanbedes. 332.
Oin et godt böre vi viaoch det andel. 333.
ldgga ofs. 261 272»
Ordfhfar de ratto oi frug.
både inför Gud. 262.
tan och vordnad for
och mdnnilkor. 264.
Gud. 9. f.
fölgder af et ondt. 324.
Ovårdigbet Månni/kjans
dighet limu tvekaji
Sanfåi
jemfurd med Guds godom G jos, i a.ifeende
het. 446. f.
til böiihorelfen, upkomP.
mer. xoB f«
Pris, Guds, huru det at Sjiddom påminner mannifkan at hennes hjelp
Mannifkjor fker vardi.
ftår allena hos Gud. 62.
gafl. 26. ff.
,
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Skapelfe, i ai tings,

fkontings, ådagalagga fakrall: Sksparens hårligjes Giuls ftoia harlighet. 69. f. 1 och i minhet och magr. 71.
niCkans framlyfa i lynUppenharelfen lårcr öfs k'ltl«
nerhet hans fuhkomligm Gud. 32. pre.likad.
heter. 35.
485. föraktad._4SBSkvymtnre fatans verktyg. - i maY.nifkans
genom J. C. fkonies
411.
Guds outfageliga harSttaff", återhåller Gud i
ligher. 72.
det la ngfta., 325.
V.
Syndare, foi hvi'kas boner
Gud undangomer fit Vilja, at Gu:l's Sv den baanfigte? 105. f.
fta, begnper ej en opåSynder, dcdelige. 322.
nyttfödd. 200. f. hvad
Synda fårlåtelfe bunden
fom hindrar 204. f. och
vid det vilkor at vi ock
befordrar Guds viljas
ikole forlåta &c. 234. ff.
framgång. 207. f. defs
fordringar. 429. fT.
oni bonhorelfe hvaVifsket
Tankar Guds, obegripe?
dan
349. och hvad
lige for mannifk. 54. f.
den hos ofs varkav. 351.
Iron ar hiifvudlakel. nö'dgoVandig i bönen. 346. f. Våg, Gudagtighetens,
. resofta, fa(t orått, for
defs tiiföifigt om bönJvår. 3.
horelfe 347. f. blodighet under profningeu. Valjiz.nelfe, lekamlig 442.
och andelig, fSijer på
435en fann Gudshugtan.
bonhorelfe,
Tvekan om
14. f. fåttet at emi den
hvadan? ioä« f.
Jekaml. i vårt arbete vid
u.
forvärfvaude af dagligc
brSd. 442. den af Jefu
TJndergifvenhet en ChriChrifto f orva'rfva !e auftens på hvad fatt den
deliga vaKignelfcn. 468»
iig yttrar. 3S. 201.
f. hiiru en Chriften derUnäfiygtcr, inga kan manemot ikal fig forhålla.
nifkan förebära, om lion
forfummar Guds nåd.
4/6.
A.
439Upmuntrhigar Guds, til Atide, en 011 d och foren lann defs dyrkan.
fkra'ckelig, det ytterfra
12. ff
ondo, fom vi i fjunde
Uppebdllelfe alla fkspade
Bönen afbedje. 339.
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STOCKHOLM,
Tryckt hos And. jAe. Nordström.

1786.

