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Öfver Femte Bönen*
Difpofitia 1.

parafc* Pl. 130: 8. Gud år ganflca bered->
villig, at förlåta alla lynder, borttaga alla

lyndernas v§.lfÖrtjenta ftraff, och at hafvaTnan-
hilkorna fiåndigt uti nådig åtankä; allenaft
de i en fann bättrings ordning loka anamma,
ochwbevara hans nåd* Hvad vore vå! onlke-
ligare i an at altid vara grundsligen forviffad
om fic nådaftänd j men ( fom det iifundigä
hjertat lf nog bedrägeligt i både emot Gud
och tnån rt iikan Ijelf; lå Ir en nårmare under-
lokning härom ganlka nodig, at, i fall lå
icke vore, konna genom en innerlig bort ont en
lanri omvåndelfcj få ofverlåmna fig at
man hålft en gång kunde komma dertil, och
blifva fluteligcn beVarad derutij Pl, 139: 53*
54. Ty få långe mannilkan ej kannet* hos
fig en tryckande tyngd af naturens forderf,
Och fin Itara ovårdighet, 1 andelig fattigdomj
Otan lålom ljum , och hvarien <• - varm ,

tån-
ker j jag dr rik - - - imkot, Upp.B. 3: 26, 17:'la länge någon lynd roaf hennes hjerta, utan
at hon ftrider den emot * lumvctet icke är vak*
famt och omt, Guds käriek icke rådande i
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hjertat, Chrifti fortjenft ieke dyrt aktad, och
broderlig karlek emot naftan icke tilfinnande:
få är hennes förtråftan på Gud annit kotflig,
och hoppet falfkt. Jer. 37: 9. 1 Cor. 3: ig.
Gal. 6: 3.

Propof. Hvilka hafva at hugna fig af
Guds nädefulla beredvillighet at för*
Mta deras fynder?

Tracfatio,

1:0 De Jom botfdrdigt foka Guds nåd. a)
I 6ii lefvande fynda kdnjla, ej allenaft til nam-
rens förderf, hvaruti dc gifva fig fkyldige til
alla fynder; utan jemval til verkeligen full-
bordade ofvcrtradelfer, antingen genom bifall
och forluftande i hjertat, eller utvårtes bedrif-
vande i girningen. Bertil komina de, genom
den helige Andes uplyfning af Lagen, lom
ger dem oppen infigt i Guds rittfirdighets
iftranghet, och i deras djupa fynda-elande,
hvarom David innerligen bad, pf. Ix9; ig.
lå at de af full invårtes ofvertygclfe kunra
fåga, Pf. 51: 5- h) len hjerfelig Jörg 'och
mger åfver deras fynder : uti et forkroftadt
hjerta, ofver de fyndafår, fom blifvit uprifne
at fvida och virka i famvetet, och gifva dem
ingen ro, hvarfore de klaga måfte, ingen frid
&c. vurdne. Pfak 38-’ 4,5• Pf- 130: I, 2.
e) I en uprihtig bekånnelfe af deras fynder j
fä vil af arffynden, hvilken, fåfom en natur-
lig otro och andehg blindhec i forftåndetj och

iå-
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ilfom en kdtflig vanart och fiendfkap emot
Gud i viljan, ligger djupt inrotad nti fjäl och
Jijerta, Pia!. 51 : 7. fom afven af de orakne-
liga verkfyndcr med hvilka de vera fig hafva
fortornat Gud, fiunt dragit ofver fig lagfens
forbannelfe, Guds vrede, timmeligt och evigt
ftraff, Luc. 15; 21. Ty om ock vore möje-
Irgc, at ingen verkfynd fkulle gifvas; lå Sr
dock arflynden allena , falom fjelfya roten til
alt ondr, hogft fordomraelig. d) Vti innerligt
afbedjande affina fynder ,

pi. 51: 3, 4. Plal,
143; 2. Manaff. B. v, u 5 12.

2:0 De fom med trones hjerteliga tilfårjtgt
anamma Guds nää; och under de Evangeliuc»
mdeloftens troftefulla betraktande , Guds obe-
gripeliga klrleks beundrande, vår FrSHares Je-
fu Chrilti dyra förfkyllans hjerteliga ålitandc
och anammande, låta uprätta fig at fiadigt tro

en nådig lyndaforlåtelfe, Roni. 3: 23, 24, 25*
ty trones tillit och beglr drages, genom det
fattade Evangelifka trofteordet, til Chriftum,
och innefluter Chriftum tilbaka inom fig, famt
igenom honom och Hans fortjenft, til Guds
faders hjerta, med barnflig tilforfigt at vift
bUfva benadad, 1 Tim. 1; 15. Joh. 3: 16.
Ebr. 4: 16. Midi. 7: xg- Jer. 31: 34. Plal.
103: 1,2, 3, 4.

3! o De Joni forgfätligt hevara Guds näd.
Icke at fritt lynda deruppå, uran at tröfla fig
deraf

, och derigeuom blifva bcvarade för nya
upfiteliga fynda-fall, Tir. 2; v. 11-14. Den
bevaras, genom Guds ords fiitiga beaaktelfe

A 3 och
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och fäledes inhemtad bådc fkråtnfel af
for lynden, och luft och kraft af Evange*
lio ,

at kuona hefegra fynden. 2 Cor. 5; 14,
15, Den bevaras , genom andelig vakfamhet
öfver vårt hjerta, med alla dels rörelfer, tan-
kat, och bpjeMer, qfver vår kropp och alla
defs utvårtes iemmar Mjcc. 13: 37. Tob. 4;
6. Den bevaras, genom andåkcig och trågen bön,
om denHelgeAndes uplylning, och regering af
alla vara tankat, ord, Ithåfvor, och gårningar
pr. 25: 4; 5. Pf. SÖ: 11, pf. 143: v- IO-
Den bevaras, genom en dagelig firid emot
fynden, fatan, vcrlden och köttet. Rom. 12:
6. 1 Pet. 5: 8:9, Jac, 1: 27. Roni. 8;
13». m. ni5

JDifpoftio IL
Parafc. Rom. 13: 9. Så vida Gud ållkat

ofs alla, uran Itlkillnad; da vi limu voi?
hans ovånner, Rom. 5: v. 8. bore vi jemval
låta beveka ofs deraf

,
til chnftelig kårleks be-

vifning emot hvarannan, utan årikilnad på
yånner eller ovånner, Matrh. 5: 44, 45- 1)
Are vi dertil ovagerligen fårpliktade j ty hår
frågas icke, om du vil, utan fåges rent af,
du /kai dljka din nåfla : och är det faledes en
ofcridig råttigher, den vire medmannhkor haf*
va hoS ofs , fom tjlvunnit fig en motfvarig
forbindelfe ifrån vår hda, at anfe dcm fom
vara vånner Rom. 13; g. 2) Bör dm utöfvaf
iet vift mått , dl det vidare heter, fom dig
fjelf; och detta mlttet blir da fult, når vi ta»

S*
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ge det af ols fjelfva, huru mycket vi vilje af
andre SUkade varda, och gå dermed til vlr
nåfta, at uti verkelig bevifning låta honora
vederfaras tamma rätt. Matth. 7: 12.

fropof. VifTa billighets reglor, dem
kårleken til vår nafta pålågger ofs,
at ovägerligen emot honom i akt taga.

Tra&atio,
i;o Bör en chrijien icke gifva Jin nåfta or-

fak til vrede. Den forn ager et uplyft forftånd,
pch en yålartad vilja, beflirar fig altid om et

forfigtigt umgänge med , och anftåndigt upfo-
rande emot andra mannilkor. Om fin nafta ,

talar hän aldrig, ynder defs frånvaro, annat,
Sn hän, utom forlorande af hans vånfkap, vet fig
hunna laga honom i pgonen, Under famtalec
med honom, våger hän fina ord med gullvigr;
at hän, hyarken med vett eller vilja, måtte fel»
emot anftåndigheten , billigheten, eller den
broderliga kårleken. Kan hän, å et eller an-
nat fått, gora vål emot fin nafta 3 Sr det ho-
nom lå angenåmt, at hän icke vil låta et gif-
yit tilfåfte dertij gä fig forbi. Men at gor*
honom ondr för godt, anfer och undviker
hän , fåfom obilligt och laftbart 3 ty hän bc-
finnar, at om den fom kan gora godt, och
det jekegor, lyndar dermed, Jac, 4: 17. huru
mycket mera den, lom 1 ftåller for den vånlkap
hän kunnat och bordt bevifa fin nafta utmår-

fig for hans hemliga -eller uppenbara
A 4 oväq.
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ovin. Kort fagt, hän ådagalågger de riktigafte
prof, af et uplyft Forftånd och godt hjcrta,
i ord och gårning ällkar fin näfta fom fig
fjdf, ger honom ingen anledning ril mifsFor-
ftand

,
och (kickar fig fom en råtr chriften.

2.0 Bör ej eller en chriften vara jnar til
vrede. En argliftig mannifka, gommer fin ondfka
under den forftalda vånfhaps larfven, tils hän
fer fig iägligt, at oFortånkt, och onåpft for
verlden,Få uröFva fin hlmnd: och liknar der-
uti mannifkofllgtets gemenfamma vederfaka.
re djeFvulen fielf, Fom alranårmaft. Men en
chriften, fom ålflcar upriktighet i tankar och
ord, anfer et fådant Forfarande med aftky.
Hän är icke benSgen til vrede , ry hän Foljer
fin Frålfarcs eFterdömme. Blir hän ock olor-
rättad, fä använder hän fådant, efcer fin FrSl-
farcs regel, genom en anftändig påminnelfe,
och vålment formaning, fin vederdelare til
Forbåttring, Matth. i§; 15. Hjelper e) det,
lä drar hän medlidande mcd honom

,
och ber

för honom
,

fiimt våntar pa rilfälle at igeuom
vllgåmingar kutina beveka honom. Rom, 13;
£O, 2i.

o* o Vnderjöker hän noqa hos ftp fjelf,
om hän på 11'åvot fått, ehnru emot aplat ock
vija, kunnat forfejip emot fin naftat och (hie-
kat- fig gen ft, at på lärr fom anftår, loka be-
taga honom alt miisforftånd, om hän derrif
fioner någon anledning - på det hän oferftutd
måtte konna dagehgen bedja fit Fader vår,
qch fullgora det viikot-, och den ForbindeUe ,

hän#
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hans Fråifare i den femte bönen, deruti ho-
iiom förelågger. Hän vet, huru aldeles omo-
jeligt det år, at nagon kunde ratt kanna lina
lynder, ellet upriktigt ångta dem, ellet lingta
efter nid, ellet fulleligen tro på Chriftum , el-
let hata det onda och ållka det goda, och
bittra fit lefverne

,
lom icke hiilet för nödigt,

at blifva förfonr med fin nafta; nät hän dock,
ofta nog upfåteligen, gjort honom emot, b de
rncd ord och gltning. Huru Ikal den kuona
vima fina fynders förlårelfe hos Gud, fora
vet, at hän Ikadat fin jemchriften- och icke
hiilet för nodigt, at åter fönona fig med ho-
nom, och åtminftone tilftl och ångra fit fel,
hvilket viikot Fralfaren, på dcos fida lom bru-
tit, förelågger: la vida en formelig förlåtelfe,
alrid förutlätter, en vetkefig afbon? och faft
hans medchriften, den hän fororåttat, icke
iholle rakoa derpå, utan aldeles förgäta den
andtas förbtytelie , lika om hän den vidkånt
ellet ej; få blir dock Frålfarens fordran ofull-
gjord på den felaktigas lida, Luc. 17: 3, 4.
och hans fynda-forlårelle, åtminftone la, laoge
hau ej erkänt fit fel för Gud, nog ovifs. Och
huru Ikulle hän hippa atafbedja, nar den an-
dta ej ftippet at förlåta honom ? alt detta vet
en ritt chriften, och vil derfore, at det alra-
minfta ej måtre ligga honom i vigen, ifrån
hans naftas fida, nar hän het fir Fader uår.

4:0 Ar hanf i tankar, ord och gdrnmgar
nog benngen , at tilpijva fma medmdnmjkors fel.

hän ber, med det förbehad, at genaft iöt-
A 5 la-
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lat? dem fom brutit honpm emot, om (lii*
lynders fårlåtelfe; och vil derfore akta % no?

ga, at icke bedja emot fig Ijelf, Ty hurii
flcal Gud låta beveka fig, at fprlåta en fådan
inannilka Hans iorbryteller, i hvars hjerta
brinner en oforfonlig yredes och hämdgirighcts
läga emot fians m(la

9 och hvajreft ali phrifte-
lig och broderlig kärleks eld , til den minft»
gniftan, ar aldelesutflåcknad? Matth. 6: 14, 15,
Matth. 5: 23-36. Luc. 13; 58, 59. Eph. 4; 32?

Difpofitio 111.
Praralc. Rom. 12: v. ip, Varer - - vån-,

fige - - broderlig kdrlek. Vid fornuftige
männilkors, faft mer råtte chriftpas upigånge
med livarannan , fordras inbordes forfigtighet,
foglighet, tjenftaktighet, vanlighet; och hvad
loni cljelt nägonfin kan bidraga, at undvika
oenigbet

, bar och bitterhet, å ena, och hal-
la broderligt fortroende , kariek, medlidlam-
het, och hjdplamhet vid makt } å den andra
fidan, Col. 3; 13.

Propqf. Bevekande fkål, til chriftelig
och broderlig kårlek emot yär näfta.

Trafåatio,
i;o At lijligm Jnrfara , och tackfamt er-

hånm, Gnds barmhdrtighets verkon på ofs- fjelf-
ve. Hvem Ir ibland ols 3 iom icke måfie ba-
de erklnna och tilftå: dds, at Gud bevift ho-
itona makalos och mångfaidig kårkk 3 nåd,

och
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och barmhårtighet: dels, at hän icke et enda
pgnablick, hvarken i nd eller evighet, kan
vara Guds barmhärtighets verkan forutan ? vi
hafve, både i anddig och lekamlig måtto»
otaliga och ftora bevis derpå, Ap. G. 13; 48.
Luc. 1; 78. Eph. i; 3 7. Tit. 3; 5, 6. 7*
I Pet, x: 3,4, 5, Ap, G, 17: 25, 26, 27,
Ap. G. 14: 17. Eore vi da vara, emot en
la mångfaldig barmhärtighets bevifning , kän-
flolöle och crackiamme, at vi ju icke måtte
befinna ; ho den dr

, fom värit få god emot oJsi
om icke Gud , Ijelfva kärleken, och det hog-
fta goda; hvad honom dertil bevelt , nemligen
icke vår fortjenft, uran hans blotta nåd; och
hvad hän drrmed åfyftar , nemligen hjertans
t 'ckl.imhet af ofs, at vi matte taga exempel
d x-af ois nl rärtelle, och bevila vär nafta det-
lamma. Luc, 6: 36,

2:0At i Guds barmhärtighets kdvjla emot ofs
jylfve , blifva lifiigt rörde til i nktagande af
vår Jhyldighet , at för hans Jknll , jemvdlforh ar-
mo ofs öjver vår ndjla, Genom fin karleks
och burnhartighets bevisning, har Gud for-
latt ols i den kraftigafte forbindelfe

,
och lika-

lom kopt ols mcd fina välgärningar, at gora
declanama emot vara rnedmannilkor. Hän har
latt ols cillika på prof, om vi, fulldigen of-
yertygnde i huru ftor Ikuld vi ftå hos ho-
pom, frivilligt låte beveka ofs, at göra vll
emot vär nafta. Hän vil forlåta ofs oräkne-
Jiga fynder; är det mycket fordradt om hän
(pker förml ofs, at cftergifva et eller annat

fc!
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fel af vår nafta? LSte vi Guds barmhartighet
gå ofs til finnes, och ofvervage dervid vara
medmannifkors rlttigheter hos ofs ; fa fe vi
ofs högftförbundne, at bevifa broderlig kar-
lek emot dem. Rom. 12: 9. 10.

3:0 At , til mdvikande af den håmnd, fom
pä en få bindande Jkyldighets uraktlåtande föl-
jer,forbanna ofs dock öfver ofs fjelfve. Hvad
en hvar får, det flr hän i fin tid ofeibart
upfkara; och blifva barmhartighets garningar
och chrifteliga kårleks verk, ej obelonte s
fa varda ej eller kårlekslöfa och obarmhärtighets
gårningar, lamnade uran håmnd och ftraflF.
Efth. 5: 14, 7: 10. 1 Kon. 21: 19. 32: 38»
Dan. 6: 24. Match. ig: 28-35.

Öfver Sjette Bönen.
Difpojitio I.

Parafc. Lue. 22: v. 31, 32. Ånda ifrån
verldens förfta herjan, bar laran värit männi-
Ikans fiende och afandsman , och blir det tii
fiut. Hän Sr, 1) en vahfam Jiende ; och for-
lummar ej det minfta tilfalle, hvarken dag el-
ler natt, ja! icke et ognablick, at f oka bringa
månnifkan pä fall, t Pet, 5:8-9. Hän Sr,
2) en HJUg fiend>; fom noga ger akt på man-
nifkan , och foker Laila herine der hon Sr fva-
gaft, och lian finncr det minfta motftånd ; och
brukar ofortSnkte utvågar och grep dertil,
Upp. B. 2; 24. Hän Sr, 3) en ofnrtrnten ,

Jhamlos , och ndrgången funde . Vinner hän ej
ft
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fit andamal på et fått, få vSljer han et annat:
han låter ej afvifa fig genom et eller annat
mifslyckadt förfök, utan freftar oftare

} Jae.
4: 7.

Propof. At Guds barn i fynnerhetj
åro utftiilde för fatans freftelfe.

Traffiatio.
Det vilar Chrifti lårjungars exempel, dem

hän anfatte, i fynnerhet vid et vigtigt alfalle,
då Frållaren anträdde fit dyra lidande, for vär
forfoningj hvarfore hän gaf akt på tiden, och
at göra dem låkra och hriglofa, vid et fl vig-
tigt foremåi: våcker hos dem en onodig före-
trådes tvift, och loker dermedelft hana fig va-
gen, at inleda dem nti an Ivärare freftelferr
iom ofelbart hnde blifvit dem nog dryga at

igenomgå , der ej den trofafte Frållarens lor-
bon kömmit imellän. Vi vilje anmårka hår-
vid:

i;o At jrejlelfen för en chrifen dr här i
tiden oundvikelig: dels i anfeende til Gud, iom
af fordolda vigtiga orfaker, den tillåter:
at hans llora namn, måtte iå mycket hlr-
ligare prifadr, och lataus lift och oförtno-
genhet at emot Gud kunna viima fit forhate-
liga ändamll, lå mycket mer blottad och til
blygd varda: då fridfens Gud m. ra. Rom. 16:
20. Dels i hånfeende a mennijkan , hvilken
fråftellen til ofning och profning, tvlrt emot

fatans ooda iyfteraål 3 dock ipåfte tjena, Rom.
S:
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S: 28. Hvad måtte det icke vacka hos dje£>
vulen en fornedrande fortret, nlr hän maftä
le, huru oforväntadt h.ms kåndigade anlaggnin-»
gar, genom Guds allmakts dyriel, da ut : Guds
namn hiiriä mycket hogreprifadt: Guds harn
hafva derigenom gjordt dörre framdeg, och
blifva an mer af honom Slikade, lacan made
noja fig med, at hafva arbetat förgatves, och
rona kraften af Chridi ord ; thenna verldenes
förfte - - och i mig -

- - intet |oh, 14: 30.
add, Joh. 16: 11* Joh. 12; 31. Dels i ctnfeen-
Ae til verlden , iom Sr full af Smnen, anled-
ningar och tilfallen til fredelfer, 1 Joh* 5: 19.
Dels ock i anieende til fatan, iom behSrikad
ai fin i det onda fortjude natur, aldrig kari
hvila, ehuru hän made vetä, fig emot Gud
ingen ting kunna utråtta, utan gräfva fig lå
mycket djupare in i fårdömelfen , Upp.B. 20!

10. Märkelig Sr Chridi foreftSllning til Pe-
rnun, Simon

,
Simon , fi jätän hofver begdrat -

at -
- /alla eder fom hvete; ty fåfom hvete kor-

nen, genom fallande blandas och ikakas af
och an- måfiga af dera, kuona jemVal gå ge-
nom fållet, och blandas med agnarne; fä hade
ock fatan i affigt, at fatta Chridi Larjungar i
forvirring, utfilcka deras tro, och aldeles ikil*
ja dem ifrän fin Madare,

Menot, 2:0 mdnnijkan jemväl jelfflmdomclf
orjaken dertil

,
at hon rakar i JreJlelfe • den hon

vai hade kunnat undvika > få framt hon bru.
kat dörre forfigtighet: och Sr fredelfen, år-
mindone for de gånger, icke Smnad at egen-

«e*
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Äeligen tilftådjas henne af Gudi, vidare an a £

Jata henne bli klok , genom fin egen fara. Pe-
trus , i forgltenhet af fin fvaghet, och i okun->
nighet hvad fatan ville betyda, litei* for myo
ket på fig fjelf, lofvar fåfom en hjelte, om
det fkulle få båra tik, gå i doden med Frålfa-
ren , men fick förfara, huru hän forhaftat fig,
när hän fruktade fit löfte bora gå i verkfiål-
lighet, och fåg fig i en få djup förlågenhet at
genom fin Frålfares fornekande rådda fig 3 forut
gjorde fvagheten honom dumdriftig, efteråt
dfvermåttan rledflagen. Rom. 11; 20. 1 Cor.
10; 12. Många freftelfer kunde lyokeligen
undgås, om månnifkan altid vore bevapnad med
en forfigtig behjertenhet; at, å ena fidan ic-
ke fcla genom ofverilad drifiighet eller ä den
andra af finneslos beftortenhet. Men huru fkal
den infinna fig dä dert båft behofs, huru fkal
den kunna rått anvåndas, huru fkal defs ver-
kan aflepa efter onfkan, få framt man icke
ftår faft med fin tro iGudi? Eph. 5: 15, x6,
och är Gud m. m, Rom. g: 31.

Dock ar fåkert at, 3) alla freftelfer kun-
«a i Chrifto befegrai, hvilken ock forfåkrade
Petrus, at hän genom fin kraftiga forbön hos
fin Fader } utvårkat honom en god utglng,
den hän genom vinnande ftytka for fin tro,fick kraftcr at afbida; jag hafver ......om intet varda, Ån i dag, drifver Jefus kraf-
tigt dc anfåktades fak hos Fadren,' i joh. 2:
2. hän forfvagar freftelfernas häftighet, och
dämpar dcras våldfamhet; hän okar fjålaftyr-

kan.



kan, at kunna dem drlgeligen utharda.* haa
tvingar och ftyrer det onda til en gnd Intia 5
Phil. 4: 13. Rom. 8: 38. 1 Cor. 10: 13.

Utom annat godt, Iro jemvll, 43 De
fom Jåledes blifvit forfåkte ,

andra til mycken nyt*
ta, fom frejlade varda. En lidan tjenft, llka-
de Fralfaren at Petrus, fedan hän Ijelf lycke-
Jigen g-itt fin fak igenom; och ndr tu -- fiyrl-
bröder. De veta af egen forfarenhet, hunl
det Mr til med fådana fjllar, de llgga deras
bekymmer ommaft på hjertat, de hafva luft
at omgls med dem

, de kunna til deras behag
tala med dem, och deras ord paffa dem til
troft och upmuntran. 1 Sam. 22: 2. Rom.
15: 1, 2. Gal. 6; 2. 1 Theff. 5: 14.

D ifpofiti o 11.
Paxafc, Syr. 3; 27. En nodig paininne!-

fe ar, at ieke våga får mycket, i fynrierheC
titan lardeles rrangande nod. 1) Räke vi of■*

ta i Jara\ farän är liftig, verlden forforiflc,
kenet fvagt, Job. 5; 7. 2) Sdtter mången /ig
onödigt i dfventyr * och at Gud, dels omedel-
bart och hemligen, dels medelbart genom mlnni-
fkans nyttjade forfigtighet, afvander myekert
ikada : deraf tar mången fig hifille» at af dumdri-
llighec freM Gud. 2 Mof. 14: 22. 23, 28, 29.
3) Har mången, genom fin drifighet blifvit sm-
keligen bedragen 5 och faledes efter fortjenft li-
la belont, for det hän foraktat faran, och forlitae
på fig Ijelf. Ordfp. 22: 3. 27; 12.

Pro-
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PropoJ Hura ganfka lätt, en oförvä-
gcn driftighet, bringar månnifkan
i fara-

Traßhitio.
i:o Hvaraj tn fådan oförvdgenhet kommer ?

Den finnes, ej allenaft hos de fåkre, utan jem*
vai ftundom hos upvackte månnifkor, ehuru på
åtfkildt fått : de forre aro det, Vundne af fia
ondfka : de fenare åter, ofverilada af fin fvag-
her. Den kommer, i) af förhaflande : hvaruti
månnifkan icke ger fig tid

,
at in (e alla de ora-

ftändigheter, fom eljdl Urulle Ikrlma henne
nog, ifrån for mycken vagfamhet, Den kom-
mer, 2) of forvetenhet ; och nyfikenheten låc-
kar raången , at forfoka hvad lian bordt Mm*
na. 3) Af Jjelfklokhet •, fom gårna foljer egna
foreflållningar, med forkaftande af mognare
råd. 4) Af oforfiatiqhet • når månnifkan icke
vant fig vid, at vid alla, haift farliga tilfållen,
betjena fig af nodig varfamhet 3 lom icke al-
lenafl: år loflig ,

uran ganfka nyttig: at ej be-
höfva kopa fig vishet med känbar forlufL
Den kommer, 5) af egenjlnnightt, fom hård-
nackadt fåfter fig vid obetånkta, och derfore
ej fållan felaktiga tankeflut, utan at Ilta ofver-
tala fig derifrån. Men denna oforvågenhe-
ten blir alnd en ofdbar följd deraf, at mån-
nifkan vånt fit hjerta ifrån Gud , hans kår-
lek,fruktan, lydnad , och vordnad; hvaraf
ej annat folja kan , ån at hon mifstager fig p|
fanningen, och fkyndar til fin egen ofård.
Syr. 10: 14.

Hm, F. Voi. IX, St, t. B 3:0
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2:0 Hvaruti denna ojöruåoenheten fig vi-
Jcir ? 1) i det, at månnifkän liter på fig fjelf,
på egen klokhet, fkickehghet och ftyrka;
men icke af alt hjerta på Gud , hvars vishet
och kraft vore henne nodig, ] Cor. g: 2.
Gal. 6: 3. 2) I det, at månnifkän drijligt lö-
per ifaran 3 utan at le fig den fordel deraf,
lom I'varar emot den Ikada henne hånder, om
hon deruti Ikulle förgåf. 2 Sam. 22: v. xg.
19-23.

3:0 Huilita dro qfärvågenhetens påföljder ?

i) At månnifkän fyndar derrned, nlr hon vågar
Ijål, kropp, lif, eller lem i fara , lom hon
lått kunnat undvika, och forledes derigenom
jemval til nya lynder, Joh. xg; 15-17. Luc.
22: v. 55-60. Matth. 26; 69-74. 2) At mdn-
•fiifkan Jlrajfas derigenom, och får med fin In-
ger och oboteliga Ikada, umgålla fin vågfam-
hetj Vish. ix; 17. hvilket Gud tillater Ike,
denlamma eller andre til varning och framde-
les råtteKe: at månnilkan måtte låra kanna fin
fvaghet och dårlkap, fanit at frukta Gud af
hjertat, och lita på honom allena.

D ijp optio HL *

Paralc. Ebr. 12: v. ix. Gud agar, profvar
och öfvar fina utkårade hår i tiden, på hvar-
jehanda låttj fom i anleende til kott oth blods
omtålighec ej annat kan, ån upvåcka hos dem
Iraärtande kän.flor; få at ali age -- - til ångeft.

Del*
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Dels gor hau det Ijelf likalom med egen
hand- dels tildädjer hän dem Ifven ofta, än
af djefvulen freftas och anfåktas , ån af verl-
den oroas och forfoljas, an af deras egen.
fvaghet belväras och tryckas , fom ar nogfanit
at finna af Jobs, Davids, och Pauli exempel:
ja det går ej (ällän deitil , at de af alla delta
fiender anlättas, likalom med forenade kraf-
ter, på en gång. Det fcr vai fållfamt Ut i
förnuftets ågon, at fjelfva djefvulen, lllom
Guds och männilkans gemenfamma aflagde fi-
ende, och den arga verlden, lålom hans ofkil-
jaktiga anhang och värkfamma redlkap, (ko-

la få tilllånd och magr, at plåga Guds barm
Men alt lådant made dock tjena dem til
hvarjehanda nytta; ty ledan profven äro Ut-
llandne, och öfningarne flutade; vedergäller
hän en fridfam - - - öfvade aro : et* angettämt
fjälalugn, fäfom en frukt af Jefu rättfårdig-
het, at medeill fälunda vunnen fjäla-ftyrka ,

kunna fortfara i lefvemets rättfardighet. Joh.
15: 4? 5j S- Eph. 2: 10. 1 Pet. 2: 12.

Propqf. At ehura fkadeliga djefvulens
freltelfer äro til fit onda uphof, fin
natur, och fit ändamål,* måfte de
dock, genom Guds fördokla ftyr-
fel, tjena en chriften til förkofring
i det andeliga goda.

TraEiatio.
I: ö Leda de en Chriften ndrmrre til egenkått*

JlciUs at rona 3 hvad fiäla-forgtft lian ännu hy-
B 2 fer.
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fer, mi omkansvlrda ofverlefvor af naturens
forderf. Månnifkan har, i alla fall, af noden,
at blifva öfvertygad, om fit forftånds brift-
falligheter: defs felande infigter3 i många nyt-
tiga ting j dals feghet, at kuuna vakfamt och
behändigt mora fordomars fkadeliga intryck:
och dels benågenhet, at utan noga undsrfok-
ning och mogir ofvervagande, gora förhafta»
de tankeflut. Hon behöfver derhos lifligen
Hra kanna fin viijas oordentelighcter: hum
Htt den läter låcka fig, at lemna finliga före-
illllningar foretrlcb; hum fnart den lårer of-
vertala fig, at inrymma dem, pl deras lifrnan-
de inftlllnings-fått, ofvervigt: och huru den,
«ton fårdeles motftånd, låter boja fig til invlr-
tes bifali. Hof, 7: n. Hon har jemval no-
digt, at få bli narmare bekant med fit egit
hjerta; huru mycket ondt dår ännu ligger
qvar, fom genaft blir uprordt, och kommer
i full glfning, få fnart freftelfens, fårdeles an-
jfåktningens IVärd kåns triinga fig genom fjS-
len: deremot, huru ringa forråd hon anna
Sger pa goda rörelfer, och at ej eller defla
fa en gång altid yttra fig med beftändig verk-
famhet och drift. Rom. 7: 15-24. Här fin-
ner en chriften genaft anledning, til nya da-
geliga bone-imnen: om forftåndets uplyining,
at få vandra i Herrans anfigtes ljus, Pf. 89:
16. Pf. 42: 3- Ph 13. v. 4: få fkal Pfalm.
112: 4. 97: xi. Efa. 58: 8. Ordfp. 4: 18.
om viljana ftyrfel och regering Pf. 5; 9. 25:11.
143: lo.om hjertats rening Pf. 51; 12, 1/3, 14.
Pi. 62: 9. Klag. V. 2: 19.

SKO
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2:0 Blir en chrijlen genoni dem dii mtra
Miani med ödmjnkheten. Denna bor icke be-
flå i någon blott lidelfe, dler klenfinuighet;
och faledes icke vara endaft en naturlig linnes
rorclfe, uran en dygd; en Ijålens villighct
och drift, at uti egec forringande loka genom
Chriftum behaga Gudi; och finna deruti fina
tankar forfatte i och fitfinne fiilladt
til en lugn tilfridlamhet, Ff. 115; 1: 1 Cor»
6: 20. Matth. 11: 29. SI langc månnilkan
känner fig regeras af åregirighet; och lyftas
af ftorfinnighet; mora hennc mångahanda om-
ftåndigheter , dcm hon , uran påfoljd af finnes
oro, ej kan gå igenom ; hvaraf fuljer, at hoit
derunder aldrig kan vara lig fjelf en gårig i
lag, eller komma til någon fornojlamhet■; tali
omojeligare biir henne då. at uti en fadan fin*
ties ftållning behaga Gudi. Ordfp. 13: 10.
Syr. 10: 14. De utvårres omftåndigheter rät-
ra fig icke efter ofs , utan vi måfte foga ofs
efter dem ; få blir vår lefnad lärt, och vi kun-
ne med tilfridlamhet taga emot hvad fom fo-
refalla kan: når vi låte Guds vishet råda

, cch
tilforfigtigt ofverlåmne ols bans vågledning*
H. 37: 5. Pl. 55: 23. 1 Pet. 5; 7. Imed-
lertid blir månnilkan genom freftelfcn van, ac
trånga fig igenom de lågfta och trångafte gån-
gar ,

och ofvas tilkka i egen foriakelie och
ödmjukher. Pf. 119; 67, 71.

3:0 Öfvas en chrijlen genom JreJlelfer i t-o■

lamod, Så långe månnilkan år oförlokt, öm-
mar hon vid det minfta, och kan ej vara to*

B 3 lig*
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lig* Man vinner dock ingen ting genom oto-
lighct, utan forlorar i alla fall, Plågorna blif-
va derigenom ej minlkade, utan fak mer oka-,
de, nlr månnilkan lider af lina vedervårdig-
heter, och jemvål genom lig Ijelf rillika. Ån-
damålet och alligterna, loin i liike fa!l af Gn-*
di ålyfras (Difp. 1), varda forlorade, nch min»
nilkan varder icke fqrbåmad. Gud finner ah-
ven derat orlak til mifsnoje, når hän måfte
fe, huru obenagen månnilkan vilar lig at fol-
ja hans vilja, loni dock voi e henne på flerehanda
låtc nyttig, Deremot, den lom yånjes at lida,
hän öfvas at tola. Tolamod år en ibland
de förtrlffcligfte dygder, ty der ftörlla mått
dcraf, befegrar alt ondr. Roni. 8 37. Ebr. 10:
36. Luc. 21: 19. Jac, 1: 12.

4:0 Nödgas en chrijlen genom freflelfrnm mer vnkfain, Hans egen lar ho-
noin, at hän bar en öfyermåtran väkiäni fien-
dej löi' bvars lilliga qch vetkfamma anfall,
hän icke et ögnablick kan vara rrygg. och lå-
her. , Månnilkan ftlr vai icke at uriakta s

,
når

hon, genom lorlummad vakiamhet, låmmr
djefvulen tikalle ,

at komma lig för når • men
la Itä ej el ler alla fatans konltiga och genom-
drifna forlok, at af mannilklig fönnåga ut-

råknas och forekommas ; hvaiiföre Ikriften
ger ols anledning at tanka på lataus djuphet;
Upp, B. 2: 24) och vi i denna fjette bön ,

ej uran underliggande vigtigt Ikål, åre anvifte
at bedja; inled ofs icke ijrejlelfe'. latan olver-
går månnilkan vida i tankc kraft, lå Inari det

går



glr an pä ondlkans mått och genomtankt lifl:;
dertil har hän, genom en fnart i fextufende
år inhemtad lärt, genom hvad
flngs grep, och i hvad ordning, fjålarna kan-
na låttafh forföras; hvarfore honom jemval
tillagges, at kanna bedraga hela verlden Upp,
B. 12; 9- Hän forforer den ena mlnniflcan genom
den andra , fåtter den ena up emot den andra,
forfoljer den ena genom den andra; och få-
ledes forenar Cg med verlden, at il myekee
lattare vinna fina onda affigter: ja \ hän binder
ofra ondfkefulla mannifkor, lika fom i et hand
tillamman, at med forenade krafter oroa Guds
barn, och gora deras lefnad bitter Efa. 5:18-
Må har då icke fordras vaklamhet, och at

harva opna ögon It alla fidor, Marc. 13: 3"j.
1 Per. 5; 8- Upp. B. 3: 11.

5:0 Muniras en chrijlen genom fre/lelfea
til bonen. Ty nar hän betånker, hana hän af
farligheter år omringad på alla fidor, huru
Ivaga krafter hän åger at gora motftånd, och
at hän, fig Ijelf ofverlamnad, icke en gång,
kan nyttja dem ratt; lå framt hän icke hlir
fiundeligen utruftad med vishet, ftyrka och
mod, at kanna forfigtigt yandra, och manligen
befegra det onda: få ofyar hän fig flitigt i bo-
nen , oefi derimellan ypfånder den ena andåk-
tiga lukningen efter den andra: at den nådi-
ge Guden genom fin Heliga anda ville uply-
la hans forfiånd, hclga och ftyra hans vilja ,

mantra och fiärka hans finne ,
famt fjelf ftri-

da för honom; afboja Ivara freftelfer och an.
B 4 fäkt.
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fåknfogir, minlka forlökelfernas antal, för*
fvaga anfallens haftighet, afkarta deras varak-
tighet, forebygga verkftllligheten af deras
Ifyftade onda affigter, och vånda alt til en
god ända, fit ftora namns timmeliga och eviga
pris och Ira, famr vårt verkeliga fjåla*gagn!
Ebr. 4: 15. 1 Cor, io: 13. 2 Cor. 4; 8, 9-

6:0 Stndgcu hm i Trone. Ty ehuru det
ofta, under Ivåra anfäktningar., ler nr, fom ha*
de en chnhen alsingen ti o j dcls decigenom,
at den In innehoende naturliga otron blir up-
rord ur hjerte-grunden ; dels deraf, at bcdröf-
vellens ftorlek berager kanflin af tron ; lå lig-
ger den dock qvar i det fordolda, och hån*
ger , ehuru fig fjelfvan ovetande, vid Chrilfom
och naden, lamt öfvas och ftadgas pä et un*
derbart larr, a 1 troncsbegynnare och fojlkom*
päre, Annat år k-Snflan af tron, eiJer den mu.nrey-
her

? frimodighet och gladje, fom vimar ho,s
ols gm tron: annat är tron ljelf;

och der hemligi
Jefu omfatcande, fom flurer och qvarhåller hn
FråHare i ilr begår 5 och lager med Patriat chen
Jacob , 1 Mol. 32: v. 26. Den förra for*
loras under anfakmingen, den lenare icke ,

uran ar hkafult i behåll, tom gnirtan under
alkan. Elä. 42: 3. Matth. 12; 20, Ebr, ig:
I> 2. 1 Per. 1; 6-9.

7:0 Våxfr hän til i andetis förfarmhet.
En mycket bereft och bsvandrad man, har
forvårfvat lig genom fina refor många nyt-
tiga kunflcaperj och kan iemvål underratta an*
dra 5 om hvad hän Ijelf letit och erfarit. En

chri*
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chriften, lom vandrat genom många frefieller,
är åfven inkommen i Guds hemliga vågars
kånnedom, och kan jemvål göra fine mcd-
chriftne gagn , af hvad lian forfarit i fin egcn
fj.ll. En lådan konlkap, år få mjrcket mer ief-
vande 5 fom en hvar, hvilken rönt nagot dylikt
hos fig fjelf, kan belanna dels yilshet, och
kanna, huru den går ur det ena hjertat uti det
andra, Syr. 37: 25. 34'. 9 1 10. 36: 22.
Roin. 5: 3,4, 5, Phil. 1: 9, 10. ix.

Öfver Sjunde Bönen.
Dijpofitio I,

Parafc. Eph. 5: 15, 16. Dit åt männilkan
vandrar i tiden, dårftådcs befinner hon fig i
evigheren. Hår fordras aitta

,
1) en förjigtig

mndring : jer til huru -
• vijliga, Denna veri-

denes barn vifare —liufens barn, i det lekamliga.
Luc. 16: 8- Ljulens-barn aro deremot vifare an
verldenes barn 5 i der andeliga. Dc bedja tra-
git, ora visdomfens m. m. Eph. 1; 173 at de
måite firma den ratta vagen, fom genom den
nånga porten , drager til lifvet Matth. 7: 14.
Pf 25: 4: 5, Pf. 143: 10. Dc finna jem-
väl i trone, Jehun. Joh. 14: 63 de ledas af-
Job. 16. 13: och dar deras Match. 6; 21. Phil.
3: 20. och la vida vagen bar många ftotelle-
nar 3 lå vandra de itke fom de ovije -

- vife.Hår fordras , 2) at lara riitt mjttja tiden :

Jlncker eder - . - dr ond; eller, loin det lyder
i fir egit Ipråk : knper tiden ,. at den ej ml
n'4 fruktloft gå ur händerna 3 ry fedao kan den

B 5 med
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med hela verldens filfver och gull ej mer ko*
pasj men aa 2 Cor. 6: 2. Koper tiden, och
loker vinna det goda, an i tiden, fom J forfum-
mat, fanit forbråttradet onda fom J bedrifvir, och
når-gora godt Gal. 6. v. 10,koper tiden, och nytt-
jer den fl grang fom haden J den nog dyrt kopt.
Propof. Den chrifteliga förfigtighetens

oumgångeliga nödyändighet3 i en
ond och farlig tid,

Tractcitio.
i:o ffvaruti den chrifteliga forjlgtigheten

bejlår? Dermed en nf Guds klara och
lärofulla ord, iamt goda criltnas och egen an-
delig forfarenhet, inMmtad kunfkap och får-

at uti ai ting, få tanka, tala , och go-
ra, at Guds åra, vår egen och vår nåftas an-
deliga och eviga lyckfalighct altid år vårt för-
nämfta och ytterfta 6gna-mSI. Har fordras en
fåröighet at tanka, fom %v grundad i et godt
naturligt vett, i Guds ords lunda och faliggo-
rande låra, famt i et vål underråttadt och ar-
tadt famvete tillikj; ty Syr. 19: 19; 1 Cor.
3: 19. Hår tarfvas, en dagelig tilvåxt i kun-
(kapen, en dagelig luft och flit i utofnirigen,
vid alla håndeHer, dSr denna forfigtigheten
behöfves, at vi ej måtte göra nagot af for-
haftande, eller vika åt höger eller vlnfter Efa.
30: 21. Den chrifteliga förfigtigheten år en
fornojande och nyttig ofning, ioni låttar det-
ta lefvernets befvårligherer, och låter ingen,
lom den ratt •anvånder, fara vilfe ifrån den

fan^
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fanna lyckfajigheten, Den fom ofta reft, hän
Sr befaren; den chriffeliga forfigtighetens ur-
ofning, okar den andeliga forfarenheren; lå at
en andelig vandringsman ,

har icke olakra och
halkande, uran utmltta och viffa fteg Jer. 6:
16. Pf. 119: v. 133.

e;o Hvilla aro /Tetckelige ,
at utofva den

chrifteliga forjigtighen? Ehuru nodig den ar,
vid alla vara lefnads onaftandigheter , for alla,
fom önlka blifva lyckeliga här i lifvet, och
f alla i det tilkommande; och foljakteligen,
ehuru forbunden hvar chriftcn ar, at deruti
f g oiva , och gora dageliga framfteg: fä aro
dock ej andra fkickelige dertil, an de uplyfte,
pånytt odde, och til hjerta och fimae forandra-
de mannilkor; dcrföre kallaa den Ordfp. 16:
17. Deffe Iro uplyffe i d®n fanna vhhetcns
ljus, at kanna lina chriffendoms plikter, emot
Gud , nadan, och % fjelfve. Deffe Sro på-
nytt födde, til en ny vifs anda, och et nyttfinne,
lanat et nytt lefvandehopp, Pl. 51; 12. 1 Per, 1:3.Deffe aro rattfårdigade infor Gudi, och förnyade
af lians ande, at Luc. 1; 75 Deffe halva onamekån-
flor emot de bevekande fkål, fom drifva dem
til deras plikters friviiiiga utofning Pf. 37; 30,
31. Deffe halva et vakfamt lamvere, loin be-
llraffar dem gcnaft, (a fnart de alffrig lå liret
vikit af vagen, derföre ftraffa de- - Job. 13;
15. Rom. 15; 2. Col. 3: 17. Pl. 5: 9. 143; iQ<

3:0 De reglor , ejter huitka den Chrijleti-
ga förfigtigneten bär inrdttas och utofvas, Den

for-



3S C o )

fornåmfta år, at alt fker i god ordning, til up*
byggelfe. Derfore behöfs, i) en noga upmdrh

famhet på ojs fjelf' e 3 huru mycket vår fkicklig.
het vii forfll, vid alla forekommande omftan-
digheter j och derhos på deffa, huru en
hvar af dem §r belkafFad til fina påfoljder
Luc. 14: 29» 30. 2) En forgfdllig omtanka 9
at kunna forut, (a mycket mojeligt år, af
hvarje iaks natur, flura til tilfalliga håndelfer,
iom kunna inflyta i hvart forcmål: på det de,
öfvededde ej måtte landa ols til fkada. Syr. 32 :

25. 3) En god urjhiltning, at det onda ej måtte
blanda fig in med det goda, eller godt ånda-
msl med olofliga medel erhlllas 1 Cor. 14:
20. 4) En mogen öfvertäggnrng ,

at man ej
måtte forhafta fig : mcn vål, ledan faken Sr
vål uttånkt, behåndigt verkftålla de fnttade be-
fu en O dfp. B. 14: 8,18. 5) Mtfamhet pi
rtitia tiden ,

nar et hvart låter gora fig 5 iå at
det vål måtte aflöpa, iom man fatt fig fore.
OrcUf. B. 25: ii- Och efter tiden år ond,
och nmt ofta ej kan väntas an ondt j få må-
fte en chriften vara altid betånkt derpå, och
rultad cieremot. Ty latan Sr nog lösfaren
och utlård, at anftålla nya irringar, och för-
tretligheter: i (ynnerhet efter han har liftiga
och oblyga mannifkor til redlkap. Up. E. 2;

24. 12: 12. 4) Hvad nytta den chrijleliga för*
Jigtigheten åtjöijer? Deraf låre vi forvara vara
ijalar til lifs, och vifligen vandra genom tiden
til evigheten ; och det år lika vift, fom frål-
farens viuiesbörd år 3 om tvånns vågar: den

ena
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ena ti! lifvet, och den andra til fortappelfen
Match. 7; 13, 14. Batcre är, at mad forfig-
tighet, under arbete, moda och lidande, fä
fin ijål raddadj an genom vårdsloshet, under
åtnjntande af timmelig beqvåmlighet, heder 5

nytta och nöje, forlora den evigt. PL 119: 33.

Difpofitio 11,
Parafc, 2 Cor. 4; v. 17. Så eftertrycke-

ligen trofiar Apollelen Paulus, alla liSr i ti-
den, af hvarjehanda plagor och vedervardig-
heter tryckte Guds hain j nar hän ftåller dem
för ogonen den obegripdiga och outlageliga fall-
het, den ofårhkneliga och oforgängeliga häriig-
het, fom under timmeiigt kor(s och lidande
ligger forborgad: upmuntrande dem dermed, at
båra fin börda med et munterc och fornåjdt
tolamod. Apoftelcn anftäller hår en jemfo-
relfe imellän detta timmeliga lifvers belvår»
ligheter , och det eviga lifvets fortråfflighet j

och kailar vår bedrofvelle timmelig och latt,
eller låiom orden lyda i fit egit fpråk : en
hafiigt ofvergående låtthet af vår bedrofvelfes
famt lågeer dertil, at Ijelfva denna vedervär-
digheten, fom for månniflig lvighet hår fynes
nog Ivar at båra, men i fjelfva verket dock
ej annat år an timmelig och lått, foder af fig
en få fåll frukt, fom den eviga och ofver al-
la matto vigtiga hådigheten år.

Pro-
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Propof. Huru en chriften famlar (ig
tröft, af fjelfva fit lidande; få at
hän känner fig upmuntrad deraf,
at med behjertenhet uthårda alt fo-
rekommade ondt hår Verlden.
enar hän fMer ogat, på et fådant lidandes

i;o Redbara fördetar Jör det närvarande.
2:0 Ovärderligajörmånerför det tilkommande.

Tradvaido.
Pars 1

Den 1) fordelen år for det narvarande;
at denna bedröfvelfen dr timmelig , i anjeende
til dejs varaktighet. Och om den In varade,
lom flundom hander, hela mlnnifkans lifstid
ofver j få fkal den dock hafva en lycklig an-
da , igenom en lalig död: och ar fåiedes längt
mindre at rlkna emot den djupa evigheten,
än et fandkorn emot det hogfta berg, en drop-
pa vatn emot hela verldens haf, Ijoar och ålf-
ver, och en gnifta emot den ftorfta eldslåga.
Derfore utnvarkes afVen denna vår bedrofvel-
fts varaktighet, med en liten tid i Per. 1: 6.
ja! med et ognablick Pf. 30: 6. Elä. 54: 7, §,

Den 2) fordelen for det narvarande år;
at denm bedröfvelfen år lått , i anfeende til dejs
vigt. Lite är den deis i anleende nl Guds
trofafther, lom icke later någon frelbs otver
fin fortnåga, utan m. ra. x Cor. 10: 13: dels i

hän»
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hånfeende å en ratt chriftens beredvillighet,
at i egen forfakelle, odmjuhet och tolamod,
i Jefu Chrifti kraft, gårna lida , på det Guds
vilja måtte hafva framgång Ebr. io: 36: dels,
i formåga af den troft:, vederqvåckelfe och
lindring, fom den goda Guden lom oftaft låter
fina korsdragare rona, under det bördan tryc-
ker fom hårdalh

Pars 2-

Den 1) Förmån for det tilkommande, år: at
denna ilå matto timmeliga och lårta vedervär-
digheten, erfdttes efter detta lifvet , med en
evig hdrlighet, i anjeende til defs bdndeliga va~
raktighet : och år derhos et verkfamf medel,
hvarigenom månnilkan , likafom tvingas innom
den ordning , och til de nåde - formäners råtta
bruk ,

lom bereda och leda henne in uti en
läll evighet Rom. 5: 3, 4, 5. 2 Theff. 1; 4.

Den 2) Förmån for det tilkommande, år;
at denna famma härligheten, [kai vara cfver alla
måtto vigtig, i anjeende til de/s oforlikneliga
förtrdffeiighet; fäfom Apoft. åfven annorflådes
talar Rom. g: v. ig. 1 Cor. 2: 9. En chri-
flen , fom alt detta, i tro och hopp hallofamt
ofvervlgar ; kånner lig lifligen muntras, at hi-
ra fit korfs med tolomod: och foner redan
har i lifvet, en Jjuf forlmak af den obefkiif-
veliga fållhet, hän i evigheten Inr at forvlnta
E!a. 12; 3, EE 16: li. Pf. 17: 15. Pf„
36: 19.

D/V-
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DiJp ojitio 111.
Parafc. 2 Tim. 4: 8, 8- På ftrid foljer

frid , på arbete hvila,på kamp feger, på olör-
truten flit belöning, på forg glådje. Det fari-
nas i timmelig, faft mer i evig marto: på for-
figtig vandring genom tiden, år den aldraful-
komligafte och varaktigafte Lyckfalighet i evig-
het, at af idel nåd forvånta Efa. 57: 2. Up. B.
14: 13. 1 Cor. 2: 9.

Propof- Rätta Chriflnas, genom Her-
rans nåd och hjelp, förfigtigt fort-
fatta och vålbeflutna vandring, til
befrielfe dfrän alt ondt!

Tra&atio,
Nar fordom Guds nädes utvalda redfkap,

Apoftelen Paulus s uttalade anforde foretals ord;
ftod hän på yrteittä brådden af detta forgånge»
figa lifvet , och vånde fig ånnu fom haftigaft
om, at likafom med et ognakaft, öfverlopa
den befvärliga ryrnd, på hvilken hän lämnar
många trotta fteg: fanit nu mera, fåfom en
väl befaren vandringman, vid nedlåggande af
fin trotta vandrings-ftaf, hugnar fig öfver en
vål tullåndad refa, och fin fåkerhet om et for-
trlffeligen beqvlmt hvilo-ftålle.

Det i)han hugnar fig af, dr en tappert
ut/Iånden kamp , Hän hade icke med 'trolölt
hjerta, gåtr i Guds arende : icke gomt fig un-
dan, nlr Guds åra afkat lanningens forfvar:
icke lefvat i hcmiigt forbund med C,heitti Ri-

kes
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kes fiender: icke eftergifvit -i Guds fak , for
timmehga fordelar ; uran med forfigtighet, mod,
och rcdlighet, likafom med begge händer ,

af alla kraher, redeliga kämpät, fåfom lian
ock iknfver 2 Cor* 9: 26. Det 2) hän glä-
der kg dfver, dr et hjcleligm bejlutit lopp;
och at Guds krsft värit i hans männifkliga Ivag-
het få mlgkrig, at hän med llort andeligt
hjeitemod, förmått väl uthårda alla vedei var-
digheter, och fulleligen tarratta alt, hvad ho-
nora anbefalc var: la jagat efter målet Phil.
3: 14, at hän det nu var färdig at upna i en
våifignad ftund!

Det 3) hän fägnar fig dfver, är en under alt
detta , Jländaktigt behållm tro

, hvari hän b!if-
vit lina Ivaghetet- cfvermiiktig, fegrat manli-
gen öfver alla ffiiDtroftans inkaft med en oof-
vervunnen ftandakrighet: hvarunder hän filn-
digt haft fin utfigt fåftad pa forn trona
begynt Ebr 12: 2.

Det 4) fom i fynnerhet rnuntrar honcm,
år vipheten otti en evig nåde belmmg) ö m hvil-
ken hän läger: hdrefter - - Rdttfdrdighetens
Erona! Den var honom iofvad, den vifte hän
vara i godt bebåil, och den vänrade hän nu,
jnuan kort af Herrans nädes hand! Här öpr.as
öls en lefvandc cfterlyn, af Guds barns och
Chrifti nåde Rikes Lemmars vandring genom
tiden

,
och deras yrterlla ögna-måi: hiiru deras

Vag är en å ömle fidor omfatt trång tornefiig*.,
lom fticker cch bränner i hvart enda fteg de
taga: huru myeken kamp de mälie utfiå, och

Horn,F. VaUU.. hui, C hu-
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huru ofortrutit tolaniöd de tarfva, at med {Ve-
da trfnga fig igenörh ,

om de Ikola vinna må-
hft S och hiiri! ie ien god tilförfigti Jclu Chri-
fti kraft, Bägeligen vinna den ena legren cf-
ser deri andra ,fa at de formå, ehuru med
plats och möda, dock gcncm Herrans nad ,

underhålla et godt hopp anda tii det ytterfta;
derigenom, at trones oga likafdm genom mör-
kamåln, i andanom ikådar Jefum rSttfärdig-
hetens fol, och innerligen gllder fig åt den
firamftålte nåde-lotien j hans hand, Rattfårdig-
hetens Ktona: hvarunder dem tyekes jenit ju-
da i öronen ; var &c. Up. B. 2: 10» Herre
hjelp ois dertil, for Jeiu Chrifti fkull. Amen >

Öfver beflutet af Fader Vår.
Difp ofitiö t.

Parak. Pf. 72: v. 18, 19. I deffa ord* fo-
renar konungen och Propheten David, hjerta
och mun, tankat och ord, at lammanftårama
och utbrifta i den ftora Himla Gudens lo£
Vi lofve Gud, jnlr vi i hjertat erkånne, och
med munnen beklnne, famt med andäktige uc-
vårtes athåfvor betyge, huru hpgt vi åre for*-
budne at vorda honom, for ofs bevifte ftora
vålgårningar. Således är Guds lof en iamman*.
kttnirtg af et Ijelfmant egit forringande,
öeb Guds uphöjaude, Pf. Ixs; 1. David pri*

fat

34
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far bar Gud, i) nnder et atlmdnneligt namit >

»ch lager, lofvad - - GW * få vida haa Sr he-
la verldens Herre och Gud, alla Herras Her-
re , och alla Gudars Gud; hvilken allena til-
kommer, at i hogfta grad kallas Herre och
Gud, Pf. 95: 3: 96: 4. David lofvar hSc
Gud, 2) nnder et befynnerligt namit , och kalke
honom , Israels Gud 3 fonj utValdt detta folk
fig til egendom, framfor alt 'annat folk pl
jorden, ingick med dem et befynnerligt for»
bund , och gjorde fig dem bekant genom
många valgarningar, pf. 76: 2, 3. Efa. 3li
v. 9. David urmSrker har, 3) fjetfva lofdmnet ,
nemligen, de ftora tekn och under

, genom
hvilka Gud bevift fin förfarliga allmakt; i ai
tings Ikapande och uppehållande,m»nnilko-fllg»
(tets återlölande, männilkors farfamlande til
trona m. m. i hvilket alt, hän bevift fig ftof
i täd, maktig i gäcningar, lofvard och häY-
lig i gåfvpr, emot hela det andeliga Israel,
ja! alla månnilkor i gemen Pl, n7; x, 3,
David önlkar har, 4) at detta lof måtte eiiät*
deligen fottfara , och fig vidt utbreåa , flgandei
och lojvadt- -

- * - dra ! Hän ftracker har Guds
lof både til hdgd och vidd; ty en evig md,
sir et evigt lof vardig; och de valgarningar,
fom alla mlnnilkor angå, bora vidt utlpridas:
»t manniflcor måtte i deras deltagajide, med
et hjerta och en mun, prila Gud än»

Elä, 15, 16,

c a Pt>
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Propof. Guds Hårliga nanins pris och
åra, fåfom et utfökt amne, hvaruti
en. chrifren fig dageligen bör öfva.

1:0 Hvaruti Guds Hdrlighet hjfer ?

St 10 Hvaruti Guds Hdrlighet prifas?
Pafs x.

Guds harlighet lyler i Hans Gudomliga
regering, mi trsnne flrfkildte (tora rikea •'

Makt-riket, Nide-och Hårlighets Riket • f|.
loni vi uti alla della bekånne, och prife hans
envåldiga och oinlkrlnkta Konungfliga rege-
rings låtc, i bellutec af vire Fader våf; JJit
dr Riket , Magten och Hdrligheten

,
i evighet.

Derfore kalks hän j en ftor Konung Pf. 47;
v. 3. en Herre ofver alla Herrar, en Konung
ofver alla Konungar 1 Tim, 6: x 5, Up. B,
17: 14. en eviS Konung 2 Mof. b, 15: ig,
Pl. 10: 16, 1 Tim. 1; 17. Hår i tiden rege-
rarhan, medelft fin allmanna förfyn, hvad
alla creatur 1 gemen angår,' och med den be-
lynnerliga, hvad månnilkorna i fynnerhet be-
tråffar, i fit makt-Rike; ofver alla Jefvande och
liflofa, förnuftiga och oförnufeiga varelfer;
hvilka hän genom fin godhet uppehlller, ge-
nom fin allmakt ftärker, och genom fin vis-
het fiyrer, Ap. G. 17: 57.28- Vish. 12: 19.Hår i tiden , regerar hän ock

, genom fia be-
fynnerligafte forfyn

, ofver de trogna, i fit
Nåde-Rike-y hvilka hän, til deras Ijåk naring
?ch ftyrka, utdelar allahanda andeliga gäfvor.

ti]
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til Ijäs, lif, glädje, frid, kraft och förnojel-
le for den invårtes mannilkan 2 Pet. 1: 2,3,
4: och dlrhos pa et valdigt, ehuru merendels
ofynligt (Set, bslkyddar dem emot deras arw
deliga fiender Rom, 16; 20. 1 Joh. 4: 4.
5: 4, famt endteligen, uti en genom Hans gu-
dommeliga kraft legrande och intil åndan fram-
hardande tro, Imåningom lamlar dem ti! evi-
ga frids boningar 1 Per. 1: 9. Efa. 32: 17,
lg. I detta riket regerar Chriftus in til verl-
denes Inda} då lian, efter fluteligt ncderlåg-
gande af famteiiga Rikets fiender , laine den li-
lla fienden dödens fullkomlig<a förftorande och
aflkaffande genom kropparnas allmånna up-
llåndelfe, ofverandtvardar Gudi och Fadre-
nom detta Nåde - Riket, aflågger lit medlare
Embetes beklädande, och ofverlamnar Fadre-
nom fine utvalde til en evig fällhets Itnjutan-
de, 1 Cor. 15: 24, 25,26 Up. B. 20:14, Der-
efter Ikal hän forena Makt riket med Hårlig-
hets Riket, och uti en fullkomlig och evig
lyckfalighets, fanit glådjefull häriighets med-
delande, regera forutan ända. Pf. 145; 13.
146: 10. Alt detta låter tydeligen fatta fig,
i ordens fammanhang, loin innefatta bellutet
af vårt Fader vår; Dit är nade - Riket, tils
dig bebagar at det Ikal förvandlas uti et evigt
makt-och häriighets Rike, där du regerar i ali
evighet. Amen!

Pars IL
Guds harlighet pii las , i;o med fiitig up-

mdrkfamhet pa de duinen , Jom allejlddes viina,
C 3 der-
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istom. Vi behofve ej loka dem långt ifranj
de mota ofs alleftades ,

hvart vi hSlft vlnde
tds, och ligga for vara ögon, chvart vi fe;
de lyfa, foda, låra och gagna ofs. Gud fjelf
|r et Jefvande urfprung, en outöfeiig kalla,
til fit lof; alt hvad' vi vete och kunne tala
honom til ära > konimer ifrän honom Ijelf;
hvaraf hän gifvit ofs kanfla, at kunna utbrifla
i bekannelfe ,

af de Guds åras vedermalen,
dem vialtid, an p| st, an på et annat fStt få röna,
Ju narmare vi kanne Gud, och ju mer det
forluftar ofs, at upfoka och for ikä åmnen til
Hans ara; dels rundeligare märkas hans god-
hets ftrommar flöda, lom medelil fit lana fali
leda til ofs orakneliga Guds hårlighets kån-
nedoms Itnnen, at vi med forundran mä ut-
briffa med David Pf, 36: 6, li.

Guds faSrlighet prilas, g;o uit en liflig
Itdnjla af de bevekande Jkdl , Jom i fagde dm*
Jien, vdcka , röra,, och muniva ofs, at med tac%-
Jamhet erkdnnn hans godhet. De tala ofs til ,

jcke otydiigt , uran med et latt begripligt nm-
gomäl; de tiga i fig fjclfva , men dock fyUa
förnuftets oron med ropande rofter; de pi-
miönä vara kånflor, orn Guds vSlgarningar
§ ena, och vår vålmåga å dcn andra fidan;
de foranlåta ofs, at af liflig ofvertygelfe ut«»
brifta Pl, iig: x-4.

Guds hårlighet prifas, 3:0 genom fjetfva
lofvets uttalande: då mun och tnnga gora firj

af hjertats fullhet, med brinnande
tndakt, och iunerlig luft, yttala hans lof,

Guds
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Guds loffågande, Sr en våfendtelig del af hana
dyrkan ; och fä nödigt det åratbedja om värs
fornqdenhetcr, fa angeiågit år det jemvål at
tacka for undflngne välgarningar. Ehvad
vi haift hafve at bedja om, bor dock Guds;

lof kke förgätas : uran faft mier må tackfagel-
fcn gå fore bonen, efrer vi aldrig kunne vara
fä toi ftige, at vi ju icke Stnjutit rcdan fqnifi
många Välgarningar , och i famma ordn|ng 11$
ofs Aflaph gora vår bon Pf. $o; 15. Dgt;
fore PIt 103 ; 1, .5.

D ifp of itiö 11.
Par. Pf. 92: v. 2,3. Så innerligcn uprord i An-

danom upmanar den gudeligeKonungen David,
% fjelf och alla andra gudålfkande fjålar, til den
allrahogfte Gudens pris och lof. Så många för-
tråffeliga egenfkaper, fom Jyfa utur Guds obe-
gripeliga väfande; la många dråpeliga verk
och gårningar, vi finne både i naturen och
Guds uppenbarade ord utmårkta ooh antekna-
de ; och lå många makalofa Guds vålgärnin-
gar ,

vi kunne upråkna emot ofs til Ijål och
kropp: åfven fä många bevekande fk-Sl och
upmanande rofter, hafve vi få inncm fom ut-
om ols, at prifa och loffjungs Guds ftora
namu; fä at det ingalunda år for mycket fagt
repet. parafc. År Herrans nsd Ivar morgon
ny, och hans trohet Jlor Klag, V. 3: v, 23;
få hafve vi, o ftore Gud, vift hvar tnorgon,
rya anledningar, nya plminnelferi nya amnen,
fiya upvåckeffer, och uptmuitringar; ja gifve

C 4 atk
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ock Gud få vift, ny luft och kraft, at med
hjertans tackfamhet och btinnande nit 3 ora
morgonen forkunna tina nåd! Och har hvar
afton vitnat ; at Gud anna icke tagir fin forg-
falligt uppehlllande och kraftigc befkyddanac
hand ifrån ofs 3 huru iiögc åre vi 3 O ! ftore
Gud ,då icke förburidne at med flirig up-
marklamhet, och hjertans tackfamhet 3 om af-
tooen forkunna tina fanning!

Fropof- Gudälfkande fjålars innerli-
gen forluftande fmak, nti et Gudi
angenåmt Lof-offers dageliga fram-
bårande!

Tra&at io,

Nlr Guds trogne tjenare Mofe, fordom
var pa bcrget hos Gud 3 blef hans anfigte fki-
nande, af Guds klarhets fälikap och delaktig-
het. Når de gudaKkande fjalar, antingqn un-
der ordets upmarkfamma eller fin
klnflofulla bnne andakts utgjutande, eller ock
under deras, välluktande tackiågelfe-offers ro.kan-
de, i trones innerliga tilforfigt, flitigt umgäs
med fin Gud; blifva de, af en kidan Guds
hårlighets invärtes bcflcådelfe, och de himla-
forlmaks k.inflor de derunder {hmdom åtnjo-
ta, mer och mer uplyfte och uptände,. vakte
och rorde: at med innerlig hjertans glädje 9forlufta fig i Guds !of, och at tiliika upnmn-
tra andra dertil; lamt drifvas at urropa , af en
lifiig fmak på Guds uiångfaldiga 'godhet, och

käa«
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känbar andelig valluft i deras fjSlar, ehuru hlr
j lifvet under mycken fvag- och ofullkomlig-
jiet; thet är en kq/lelig ting fanning.

Detta Guds lof, Ir Gudi behageligt, i;o
ndr det utgår af hjertans andaU, Hjertat ar
den verkfammafte lem i hela månnifkans kropp,
hvareft fjålens och kroppens vefkningar til-
famman flyta 3 och hvarifrån a]Ja utvnrtes !cm-
mar , blifva forfatie i rorelfe, at verkftålla de
beflut, fom d;lr blifvit gemenfamt ragne.
Derfors vil ock Gud, hafva hela hjertat til
fin boning: hvareft hans ande upvlcker bone-
andäkrcn, och bcreder hans lof: och detta
bor vara Gudi upoffradr, och ftåndigt fyffel-
fatr i hans tjenft. Ty nar hjertat år uptåndt
af en helig andakts ifver ; fult af tro, fult
af karlck, fult af Guds mildhets kanfiä; lakan
det ock låt utbrifta i Guds godhets lifliga
fmak, til et angenåmt Guds lof. Pi'. 57: g.

Guds iofbor 2:O af en öppen muns
bekånnelfe j fom icke kan dolja någnt5 man vet
lånda til Guds aras utfpridande, fedan hjertat
blifvit upfyldt af de kraftigaft bevekande fkal
dertil : fom åfven fatte orden i Davids mun,
och rorde hans tunga, når hän fig fåledes ut-
låter Pf. 34; o, c5. Guds lof bor urgå, 3:0af hela Jjdlens hmerliga glddje i Gudi

, hvaraf
David fant fig upmuntrad, och i andanotnforluftad , når hän fade Pf. 9; 3. Når finnet
tanner fig befväradt af mycken ängeft och
bedrofvelfe; få år månnifkan långt ifrån den
tnunterhet, fom uplyfter fjalen til Guds namns

C 5 in^
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fnnerliga och andakrsfulla lof och pri* : Irril-
ket jemvål David befannar Pl. 6: 4 -6. Guds
lof fordrar et gladt hjerra, en -tilfridsftäld f jäi,
et muntert finne; (ora i Guds andas drift,
väcker hela den invårtes männilkan , at loka
och linna i Gudi fin hoglta fornojellc, PC.
57: 9- Jac. 5: 13. Guds lof fordrar jemvSl,
jiår alt annat bar fin nkrighet, 4:0 et ljuft lof-
Jjungmde, med klar och uphogd roft. Pf. 5:
4. 150; 3,4, 5. Guds öfver ai ting harli-
ga namu har tilvunnit fig vårt lof, på alt up-
tankiigt fltt; hjerta, mun, tunga , mal, roll
och åthåfvor Ikola vara honom upoffrade: och
när hjertat |r fult af andakt, fjalen af andelig
frögd, fanit hela månnifkans ofriga vafende
inflämmer dermed: fa år tilkka en behaglig
roll, i folje dermed, ofs Ijclfva dl myeken
uprauntran, och gor vårt invärtes valende lå
rnyeket Jifligare at upfjunga Guds lof Pl. 149;
I. Coi. 3: 16, 17,

Guds lof fordrar, 5:0 en inmrlig vörd-
nad. Pf. 9: 3. 92; 2* Guds uphåjandc,
och vårt egit forringande, ftåmma Vai in med
hvart annat. Gud blir vai ej hogre genom
vårt lof, få vida hän år ofver alt hvad hogt
Sr j vi blifvc ej eller någonfin ringare an vi
Sre, genom vårt egit förödmjukande: ty vi-
hiinne aldrig tlryllell forringa ofs, om vi an
båddade ofs djupalf i llofret infor detta håga
Majellåtet: efter ock de heliga änglar, och
Guds ntValde i himmelen, kalla fina kronör,
i%\h qed 3 och tilbedja honom , pgh gora docHr



( O O ) sö? 43

ej for mycket Up. B. 4; 10. 7; u. En li-
dan hoghet må vi vll lofva af alla krafter, ja!
ofver alt hvad vi kunne tanka • ty vi forml
dock icke Ira honom få hogt, at hän ju ick«
In a'r hogre, 6ch olndeligen ftorre Ira for*
rjent. Efa. 66; 1. Up, 45 jj. Efa. 45:
83. Syr. SOI 34* Sss 26!
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Ott efangen.
i-

TJuru Jkali jag vedergdlla Herranotn alla Mns
valgdrningar , Join hän mig gör ? Uti fin

n6:de Plalm, hvaruti detta 5r 12T2
hade David fort fig til finnes de mångfaldiga
prof ai Guds godhet , Tom hän under fin lef-
nad årfarit och ånnu dageligen ärfor. Hän
tyckte fig kuona le in i Guds miida Faders-
hjerta, huru beredvilligt det var at akta pl
hän tai, at hora hans roft, at hjelpa honotti
uti alla de vedervlrdigheter > lom itrln alla
händer tråffade honom. Vid betraktande hlr-
a£ upmuntrar hän fig Ijelfi Var mi åter til
frids , min f jäi, ty Herren gör tig godt: Hän
har uttagit tig utaf dodenom , tina ögon ifråttiårar

, tin fot ifrån fall . v. 7, g. Vid den
iminfta j&mforelle håraf med fin ovardighet och
huru litet Ikicklig hän var både at mottaga och
Vardigt Irkånna lå mycken årtedd godhet,
gor hän detta utrop: Huru Jkall jag vedergdh-
ia mig gör f Huru Ikali jaga «s å,jideligi
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vålende, betala den oåndeiige? hvad vedcrgl!!»
ning kan en dodelig arbjuda den ödddclige?
hvad kan en Ivag månnilka gifva Gud den
Alsmågtige ?

§. 2. Mine våliignade Vanner! Haro (ko-
lo vi vedergålla Herranom alla Hans vålgår-
ningar, fom hän ofs gjort och dageligen gor,
huru arkånna ali den ovårderliga godhet fom
vi ftundeligen råne? Min Herre och min Gud!
Hvad (kali jag gifva Dig for alt det goda
fom jag bide i andelig och lekamlig matto at-
ujutit? hvarnied fkall jag betala Dig , Du rike
Gud, fom låtit mig med en fornuftig fjä! fö-
das midt uti chrifteoheten , gifvit mig del nti
den allmanna upratrelfen, uptagit mig uti dit
nides förbund, få underligen fört mig med Din
hei. Anda ifrån det minä ögon öpnades intil
denna ftund : omfatrat mig hvar morgon med
ny nåd; tilgifvit mig hvar dag, hvar ftund
minä ofvemideller, och fom på fidflone vill
uptaga mig med ara ?O! hvad år ock i min
förmåga at gifva Dig, mit Lifs Herre, för ah
la dina lekamliga välgårningar, fom lika Jiret
med de forra fll at rakna V Redan då jag llg
under min Moders hjerta bar du omforg ora
mig: under barna-åren då jag fjelf icke kun-
de ftyra for mit vai; uti ungdomen ,

uti denna
farliga ålder, ledermera ja intil denna
dag, altid och aileftådes har Dit upleende be-
varat min anda. Ja! Du vet fjelf, min go-
de Gud och Fader, at jag uti enfkyldta och
fortroliga famtal med Dig altid årkant, det
jag ock n« uppenbarligen arkänner, at detendaft

Sr
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af din mildhet at det ånnu icke år ute med
inigj at jag blott och ällänä uti Dig lelVat,
och hait väreile i at jag icke et ognablick kun-
nar umbåra din nåd } den du ock rikeligen öf-
Ver mig utgjutit hafver* Huru ikall jag be-
täla alt detta, kuru vedergdlla Herfmon alla
hans —* mig gSr ? Jo! jag vill folja DaVids
exempel; Jag vil taga den hålfofartltila kaiken
neli predika Herrana naitan: jagVili betäla mi-
nä Jofren Herranom ‘ jag vill offra täcklågelfe
uti deffa hans gårdar. Lofva derfure nu och
altid min Sjdl ! och alt det uti inig dr

,

halii heliga Nami, Lofva Herran med nåd
och hannhdrtighet. Pf. 103: 1-4. Lat Dig då
tåckas detta min muns tai inför Dig Herre*
Herre! Mit vålhaentä Lofoffer väre Dig efl
£ot lukt! jFader Väri fom &ca

Texten Pfalin. 65; 2.
Gud, man lofvar Tig i Jlillhet i ZiöHt

och Tig betalar vian lofte.
Förefiållntng*

Ratto- Sättet at vedergålla Heffanofti
Hans välgärningar.

§. 3* Hvar och ett finttel*, äfj di vi håf
tale oin Vedergdllning och betalning , fottl inån-
nifkor fkolå Irlågga hos fin Skapare, vi derå
fåfte en helt annan bemärkelfe, ån då fråga af
em betalning männifkor emelho. Natu-

Hotn.F.VohLX.Suu D tsH
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ren af (jelfva (kuiden
, och behofvet hos den

fom betalning loker eller har at vanta, uptåc-
ker hårutinnan en betydelig (killnad. Star den
cna månnifkan hos den andra i (kuld för an-
tingen et vårkeligt lån eller en årredd tjenft,
blir iådant fulleligen godtgjordt då (kuiden be-
ralas ,

då tillille gifves at vifa en återtjenft;
men kke lå, då talet Sr om mannHkans (kuld
hos fin Skapare. Gud har gjordt o(s både i
andeligt och lekamligt afleende fä myeket godr,
lernnat o(s (å många, få oråkneliga prof af fin
gifmildhet, fin ojemforliga frikottighet, at in-
gen tingiverlden kan uptlnkas,fom (kulle kuo-
na upvlga hans bevifta vålgärningar 3 litta mln-
ni(kan utur fin forbindelfe eller fårklara tien-
ne (kuldfri infor honom. Gifver eller lå-
nar den ena mSnnifltan den andra: årbjude vi
vår broder vårt bitråde: vifc vi hvarannan nå-
gon tjenft, fä år vår ftallning gemenligen li-
dan, at vi framdeles behofve det lanta åter, haf-
re andras hjelp en annan gång af noden ; men
Gud den aldrahogfte , lom bar ai ting med fit
kraftiga ord , har icke gifvit i affikt at fa igen,
är aldraminft i behof af (vaga mannifiejors tjen-
ffer, Sr i fit vKende for hog, for rik, for full-
komlig, at fordra eller taga Srfåttning för de
gåfvor hän meddelt jordens inbyggare. Och
harutinnan upftår (kilnaden uti den bemarkel-
fe vi flfte på talellttet at vedergdlla, at betala
Herrcmom , uti den BetrakteUe, (om vi denna
gång of* forefatt.

f. 4.
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§. 4. Anvisning at ratteligen vedergllla
Herranom hans vålglrningar tanke vi lemna
Eder V. A. efter den anledning lom vara up-
låfte hei. Texte-ord gifva. Gud, flger David,
Tig lofvar man i JIilHiet i Zion j Tig betalar
mäti löjte. Redan i Forberedelfen och nQ nyfs
hafve vi anmlrkt at Gud Ir, fåfom det aldra-
fullkomligafle vlfende, urom och ofver alla
behof, mlnnifkan deremot for fvag, for van*
mägrig, at genom vederglllning föka entlediga
fig ifrån den ftora fkuld hon ftar uti hos ho-
nom j Det var i betragtande deraf, fom David
ärkånde huru hän aldeles icke fant fig i Itånd
at vedergllla Herranom alla hans bevlfta 11
andeliga fom lekamliga välgirningar, dem hän
til en del uti denna famma Pfalm uprlknar,
fåfom at Gud horer til mlnnifkors böner, för.
låter fynder, kroner året med fit goda, upla-
ter fin hand och måtrar alt det fom lefvande ar.
Så liret hän an fag fig kuona betala den minfta del
af alt detra goda, få ovårdigt fant hän det ock
vara at aldeles tiga, at icke fäga nagodt derom.
Herre Du ftore Gud, yttrar hän fig derfore:
Tig lofvar man i Jlillhet i Zion. Det är ock
det Forfla fom en rätt Chriften med David
iakttager. Derigenom at hän uti gudelig ftill-
het heti aktar och öfvervågar de betydeliga vål-
glrningar fom hän af Guds godhec njurer få
vai i nådenes fom naturens Rike, uptlcker
hän efter hand, mer och mer, deras håga var-
de och upmuntras deraf at anvlnda fa mycket
ftötre flit at iära kanna och älfka den godeGif-

D 3 va»
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varen famt hogakta och beundra hans fo.maf-
feliga Egenfkaper. Alt for vai infer lian ku-
ru ringa både hän och andra mannifkor ti! alt
detta gjordt fig fortjente och juft derigenom
forhojes den himmelfka godheten, iom velat
nedflnka % til få låga och ovardiga foremål.
Hän tycker iikafom kai famlade pä fit htifvud,
i det hau åtnjutit af Herrana hand den ena
vllglrningen efrer den andra, uran at hän an-
nit kömmit fig fore, at en gäng årkänna, In
inindre tacka for få mycken och oforrjent nåd.
Men nu npvlrmes hans hjerta; hän blyges for
fin otackfamhet; hän fer fig omkring pä de of-
riga Guds fkapade verk; hän finner dem, til
och med de liflofe, hyar på fit vis och efter
fin art, forhårliga fkaparens Ira och Majeftat,
beprifa hans uppehållande nåd , uphoja hans
dageliga godher. Hvc.r Fogel , flger hän , Jjim-
ger Tig til pris : Tig lofvar hagel Ty hör
jag Tig mer akalla. Dcraf hjertat fullt Sr,
deraf taiar Sfven nu hans mun : Herre Du Al-
drahogfte! lager hän, Mit hjerta ixr redo ,

Gud , mit hjerta dr redo at jag Jkall Jjunga
och lofvn. ffag vill gå in i tina gårdar med
löfvande , tacka Tig , lofva Tit Namu j Tn ä/i
min Gud : jag vil lofva Tig , få långe jag dr til;
ty Til äjt vdrdig taga prif och åra och magt
ifrån evighet til evighet. Pl. 57: g. 100: 4.
104: 33. Upp. B. 4: u. Men hans gudeliga
och brinnande ifver ftannar icke hlrvid. Hän
kallat afven andra at komina och fe huru ftor
Ifraels Helige Sr nlr dem: ftor i fin magt,

hlr-
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harlig i lina garningar haa påminner dem
at det Sr en koftelig ting at lofva Herranom,
at det lofvet Sr ljufligt och däjeligr. Tucker
derfore, utropar hans glada hjerta, Gudi, alle

,

then ftor ting gör i alla dndar; then q/s lefvan-
de bevarar alt ifrån mqderlifvet och gör ofs alt
godt. Syr. 50; 24. Under fit gudeliga bemo-
dande at på detta fStr vedergälla Herranom
hans vSlgSrningar, glommer hän icke eller, at
lå vai heinma i fit hus i ftillhet, lom uti Her-
rans Tempel och Roning, ja under alt fit fore-
tagande och lekamliga arbete, anlita Guds fa-
derliga hjerta ora en nådig fortlättning af hans
valgarningar 5 at hvarje ftund omfattas med
hans godhet, hvarje ny dag bekrönas med ny
valfignelle.

§. 5. Tig betalar man lofte , llger David
j det lednare ftycket af vårText. Denna om-
ma plikt vele vi ock ISgga på Edra hjertan,
V. Å. liloin Sfven et fätt at vedergalla Her-
ranom hans vdlgdrmngar. Ack! huru Inar
Männillään Sr at gifva Herran fin Gud loften;
O! at vi ock vore lika Inabbe, lika måne och
forgfaliige at dem upfylla! Innan vi kunne
tala gore vi vlr Ikapare et vigtigt, ja det vig-
tigafte af alla loften ; vi aflage ois djefvulen
och alt hans vSfende och alla hans gSrningar,
och utfafte ofs at tjena Gud i helighet och

rSttfSrdighet i alla vara Lifsdagar. Vi ingå i
Dopet forbund med vår Gud ; vi blifve gftvag-
ne, vi blijve helgnde ,zi blifve rättfdrdigade ge-
nom Herruus ffefn Nami och genom vår Guds

D 3 An-
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Anda Vi iklide o{s Chrifium : vLofvcrlåmne
ois honcm til bt.de f jäi oth kropp, da vi in-
for Herrans anfigte loke aflosning; och hvil-
Ita runda loften Irhåller icke Gud af ofs dl,
om förbattring, om trober, om en ny horfam-
het och lydnad? Men ack , at det icke måt-
te heta harotti, iom vår Frllfare fordom lade
om de Spetllfke, hvilka hän helat; voro icke
tio rene gjorde ; hvar dro da de nio ? ingen dr
'kämmen at prifa Gud utan denna frdmlingen .

Hafva icke alla fom antagic fin Frålfares Nanan,
uti Dopec och innan de framtndr til Nattvards-
bordet, gjordt enahanda lofte? Men Herre
min Gud! burn många fullgora detlainnaa?
Man kan icke forr framftapla några ord

,
hin-

ner åttninftone ej urur f oma, jag menar bar-
naåldren, innm derta lofte ar aldeles bortglomt,
och i hiilet for at upoffra fig Gadi och h.l ns
tjenfl:, letrnar den afla männifknn fina lem-
jrur oränfa! digheten rii vapn. Ar det icke il,
du ufle? dit tungnmSi rojer dig : dm lefnad
vittnar emot dig: dtfjåtar dig åtrr i trdcken %

ej olik Jvinet fom tvagit dr■ 2 Petr. 2: 22.
Mig ar ej gifvit fe in i dir bjerta; men Her-
fen väre en Domare emellan mig och dig, 1
Sam. 24; 13. Haremor llgger en Cbriiten,
lom ar om om at fullgora fina fkyldlgheter
emot Gud, fig hugfta vinn , at betala Herra-
nom fit lofte uti en efter hans Lag inrlttad
hdig och oftrafTebg van del, ofvertygad at hans

upllf, om ock i urforander mycken brift
fkulte finaas, blir hes den himnielike Fadrcn

vai
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vai uptagit, rlknadt fåfom en vedergallning
for de honom hevillä valgarningar. -

Manailkaa Sr, fom nyl’s I'ades, ganlka
fardig at ingå förbindeller, at gifva Herran
lin Gud löften. Altid borde hon foljavile man-
nens räd; Var icke för hnfiig med tinoin muny
eck lät titt hjerta icke hcifta til at något tola
inför Gud j ty Gud dr i Himmeten oth tu på
jordeti, Och ndr tu gör Gudi et löfte få jor-
iroj icke fullkomnat, ty hän hafver icke behag
til dårar: hvad tu lofvar thet hait. Fred. B.
5; I, 3. Men hvad är vanligare, an at vi,
dl nöd lr ä farde, då vi hotas med någon
foreftående olycka, under åkallan om hjelp
ifrån hogden, tillika gore vår Gud hårliga
lohen och rilflgeller ? Huru mången gang he-
ter der icke; Ack ! om Gud nu ville hjeipa
ur denna fjukdomen

, fom tyckes vara til dods:
åtminftone for denna gang fraila ols utur den
ogonlkenliga lifsfara, fom et uprordt haf ho-
tar ofs med; ack! at elden måtte liradna vid
mit hus! jag Ikulle då forfaka hela verlden,
gifva 11 och få mycket It dc fatriga, hevifa
det eller det klrleksvlrket, o. f. v. Men
olycks-ftormen har ej forr lagt fig: faran Sr
ej vll forbi, innan den nodllålte fom blifvit
hulpen, borrglönit altlammans, til och med
lina lohen. Ja! min Van, huru har du fuli-
gjordt, hvad du i nodenes tid lofvac din Gud i
Nlr din ållkade Fa der , din ömma Maka, die
kara Barn, rycktes likalom ur dodlens kafrar;
nar dit ikepp foides jull fora af Heaan s egen

D 4 hand



hand utur de brufande vågorna in i en fåkep
hamn: din egendom fkonades for de håfrigej
eldslågprnaj du lofyade ju då din Hjelpare
någpdt: har du upfylt dit da gjorda, lofte ?

O ! }ag fruktar du f orgatit det: dit famvete
lårer vittna emot dig; Du otackiamme ! ar det-
ta at vedergålla Herranom hans välgarningar ?

gå bort pch (e til at dig framdäes icke vederfa%
res något vdrre. Joh. 5: 14. Rakne vi mi?
ne yålfignade Vanner, det for vanhederligt,
at rygga de loften vi uti verldfliga faker gifve
hvarannaii; oj huru mycket ommare bor det
yara ofs pm hjetnt, at betala Herran Gud
dem fom vi gjordt honom. Gud ar icke
rnåpnifkaj af harj, later gacka fig ; pch i fan-*
ning ftår Salomos UtMtglle, nåft efter det a£
honom nyls antoi de råd, fa.ft, at thet dr båttre
at tu ide lofypr, dji at Ui icke håller thet tn
lofvar. En ratt Chiiften anfer det for en aih

genam piikt at under afbidande af Herrans
hjelpeiiund göra honom löfcen ,

icke for at fa
mycket fäkrire derigenom affordra hjelpen
eller formå Gud at derfore hora hans bon -

y

uran rad mer i dep nffigt , at fåmedelft vifa fin
rackiamhet for alt det goda han redan fått
ocji de flere valgär.ningar han mcd bamflig un-?

dergifvenhet h.opp;;s ännu vara honom beipar-
-4e uti den himmelfke Fadrens for fin
kä>afle 9 fin gladafte fl<yidigher räknar han fe-
dan, at fullgora iit låfte. Med helig å'tr|
fkyndar han tii helgedomen, ar dår knäboja,

qcJj Ipfya fin Skydds-Gud., flt LifsHer-
f?3

fiö C 5 ) &
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ye: med fordubblade fieg !6per hsn til den
podlidandes (äng, fom hän lofvat hugfvala:
jned hjerteligt begär loker hau faderlos och
moderlos barn och änkor nti deras bedröfvelfe,
forfäkrad at det är för Gudi och Fadren e-i

ren och obefmittad Gudstjenft; med värkelig
flit lårer hän fig vårda nm den fattiga 3 mun-
nen välfignar, handen utdelar; och lian ar än-
då ej läker om hän fullgjordt alt hvfld hän
lofvat, Hvad himmeifkt noje Imakar nu den-
na under alt detta! Otvifvelaktigt finnas vai
någre ibland Eder V. Å. fom häruti åga en
välfignad ärfarenhet. J kommen ju med mig
deruti ofverens, at det är en fötma, en väl-
Inftj fom med ord icke kan belkrifvas. Man
rackar af alt hjerta Gud fom gifvit bäde hog
och formäga at värkftälla det löfte man gjordt;
man fkattar fig oandeligen lyckljg efccr man
juft tycker fig Ie at Gud fjelf likafom utfta-
kat lättet huru, och perimien på hvem hän
Vili hafva min forbindelfe fullgjord ; och väl-
fignad den fiunden jag får det gora ! Säg mig
du lom det förlökt; är du icke di aldeles
urom dig af glädje ? Tycker du dig icke lika-
fom kanna innoin dig 5 at din Fader i him-
meten lå nädigt anfer derta, fom vore den
yälgarning hän dig gjordt, nu tackfammel.
vedergullen? O! låtom ols i ftilihet lofva var
Gud i Zion ! Låtom ols flirigt akra på de lof-
ten vi gjordt vår hogfle välgorare.' Ja! Väl-
fignadt väre dit Namn

,
Du aldrahogfte

, forn
fillnter, lom Ijelt hjelper ofs at dcna fullgåra!

D 5 TiU
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Tili dmpning.

§. 6. Vi hafve da, Vålfignade Yanner,
korteligen taiat for Eder ora råtta Jättet at
vedergdlla Herranani hans vdlgdrningar ,

dl vi
arkanne ofs hafva alt godt ifrån honom, bem-
ligen och uppenbarligen lofve, prile och up-
höjc honom for fin godhet, iamt betale ho-
nom de loften vi före och under vllgärningar-
nes åtnjutande gifvit. Sä vai alla i gemen
fom hvar och en af ofs i fynnerhet hafva bå-
de under de forflutne och ännu varande år
ärhållit mångfaldiga vålgårningar af Guds hand.
Vi hafve mi frid , under en mild Regering,
fltt i och omkring vara hus fköta vårt arbete ,

ehuru utvlgar til uppehålie pl några orter uti
vårt K, Fldernesland värit knappa. Herrans
ftora längmodighet och godhet är det, at vi
icke ofver nägon Ivårare hungersncd och der-
pä foljande Imittofamma fjukdomar hafve at

klaga. Guds faderliga behjertande få vi ock
tillkrifva, at urfigten nu fynes annu blidare ,

ledan vi fått fåd ril at fa och brod til at Itä,
uti omnigare matt än det forflutna året. En
chriftelig frihet år ofs förvarad; en medborge-
lig enighet råder i vara broft: uti klrlsk til
Konungen tåflar hvarje Svenlk Man, och af
frikoftighet lamt bannhårtighets verk år var
tid jufl lyfandc, Är detta vårt egec vcrk? O!
Nej; Herrans är der. Mcn huru vedergllle
vi honom for della och alla ofriga hans vai-,
garning r ? Äre vi cnhalligc iamladc innom des-

iä
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ia Zions murar for at hemhåra hans Namn
tackfagelle, eller folje vi hopen up i Herrans
hus endaft af vana elier uti orena afligter? År
endera eller begge delarne ånnu forfummaue 3
ack! få låtom ofs forena vår andagt nti et

brinnande, et hjerteligt Hallelujah! Lof och
åra, och pris, och kraft, och niagt, och ftarlt-
ket ,

väre vårorn Gudi ifrån evighec och ril
evighet! Låtom ols genom goda efterdömen
forelyfa och upmuntra hvarandra til alla chn-
fteliga plikters utofvande, hvaribland den, at

berala Herranom vara loften, väre ofs forft
ål.-.gd! Gifver Gud ofs, fmn få litet gjordt
ofs dertil fonjente, dageligen och Ihmdeligen
alt godt, Ikole vi da uplkjuta at gifva honom
tilbaka det vi formå ? Alt hvad vi åge år et

lån af hans hand: vi må fe til at det icke for-
gåfves år ols lemnadt eller på oratt fatt an-
våndes. Svea Barn nalkas nu din helgedom,
Herre Zebaoth ; D t Folk uprander til din åra
glada Lof- och Tackfägelles-olier pädit Altare,
och alla tungor bekanna

Din godhet Jka' af vara bnrn,
Dhi rdttiishet af barnabarn
förkmnat och berömmas, N:o io6t 5.

Hä g*
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Högmäffan.3 ■Text. JPefe 63: v. 4, 5.
Tin godhet hr bättre an lif: mine läppar

prifa Dig. Ther ville jag gb.rna
lofva Dig i mine lifsdagar, och up-
lyfta mine hånder i Ditt namn.

§• 1.

At lofva Gud och förhlrliga Hans ftora namn
1 på jorden, d%t är en plikr, M. Å. til hvars
utofning en chriften borde finnas få mycket
villigare, ioni hän dertil har den rikalle anled-
ning. Hela naturen, alla fkapade ting, ifrån
det ftörfta, til det minlla, upmuntrar ofe til
Skaparens pris. Et upmarkfamt oga finner ej
allenaft huru himlarnc fortalja Guds åra och
fället forkunnar hans hlnders verk Pl. 19; 2.
utan Ikädar äfven huru full jorden ar af Guds
godhet. Pl. 33: 5. Öfveralt fer det en Gud,
hvilken ej lamnac (ig utan vimesbord, Ap. G.
14; 17. lom, god och barmhårtig» gjort en
åminnelfe til lina under. Pl. m: 4. Ånnu
vigtigare år den anlednmg til Guds lof, loin
en chrillen får håmta af detdyra Åt.erlösnings-
verket, af Guds näd i [efu Chrifto. Hår fin-
ner hän de fkatter och fordclar vara fig bered-
de loin hän aldrig Ihulle vågat hoppas, lå
framt icke Gud fjelf i lit ord dem nppenba-
rar. Och då hän igenom detta order blifvit
uplyft, då hän af Sanningens Ande fårt opna-

dc
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d-, egon atinfe, jämie lina många andeliga*
beho!', Guds förunderliga Visbet, Näd och
Makc at dem afhjelpa • når b«n ler Guds egen
Son , Guds hårlighets glans och Hans vafendes
rltta belate, til en tid lämna himlens inväna-
re, for at, i en antagen mandom, frålla och
upratta jordens; nar hän finner til hvad hopp
och välilgnelle fom Gud honom genom Chri-
ftumkallat hafver; O! M. A. Ikulie hän da icke
intagas af en heiig forundran, Ikulie hän da
icke uplyfta fit hjerta uti lof och t.icklage!fe 3
och under kattilan af fin ringhet tilbedja: Her-
re, hvad Sr mannilkan at du la tanker
uppl henne eller männifkones Son at du later
dig fa vårda om honom? Pf. 8: 5- Lofva
Herran min fjål och alt det uti mig är hans
heliga Namu. Pf. 103: 1.

§• 2.

Ehuru , vid lå ftor anledning til Guds lof,
denna chriftendoms plikt ej allenaft icke bor-
de laknas hos någon enda af ofs 3 utan äfven
vara värt gladafte goromål och vår hufvudfak,
iå moter ols likväl en nog bedröfvelig erfarea-
het, da vi ifrån denna fynpunkt betrakte de
flefte månnifkors forhållande. Jag vii har ic-
ke nåmna dem, fom i fin otack emot den up-
penbarade Religionen gå få långt, at de ej al-
lenaft fåtta henne låhgt under rarnuftets ljus s
utan äTven imlda och befpotta hennes dyra
fanningar. Jag vii endaft anmårka, at Sfven
ibland dem $ iom utvärtes feekånna Chrifti Lå*



Ö 2 ysg (o ) 5Ö5

ra, och vilja vara anfedde for chrirtne, rtnhäs
likväl mlnga, lom infofde af fina luftar, an-
tingen aro aldeles obekymrade om at med en
helig vandel forhärliga Guds namn , eller nck
endaft antaga et fkcn ti! gudaktighcten, itien
forfaka deis kraft, endaft nalkas Herran med
fin mun och hedra honom med fina Jlppar ,

men med hjertat Iro långt ifrån honom.
Math. ig; s. Så Ir den afvoge och onde flag-
ten Herranom ihan fallen; fkamfläckar Iro
de, och icke hans barn. i Mof. B. 32: 6*
De bora med eftertryck formanas til en grun-
delig blttring, innan de kunna upmuntras til
Guds lof. Ty et ondt trld kun icke blra god
frukt Math. 7. Men Ifven ibland eder, Jbenädade chrirtne

, finnes nfta mycken forfum-
melfe uri denna cdor chriftendoms plikt, myc-
ken tröghet nti Guds lof. Mårten J icke vid
nlrmare underlokning af edert egit hjena med
bekymmer vidgå , det flere tilfållen at priia
Gud och betala Herranom edra loften, antfn-
gen icke blifvit af eder nyttjade, eller åtmin-
flone icke med den upmarkfamhet , den fam-
lade eftertanke, den lurt, det heiiga beglr,
fom Guds Ira och eder egen oma lamvets
plikt det krltver ?

§• 3-
Fråge vi efter orfaken til denna forfurti-

melle elier troghet, ia torde vi finna den for-
nåmligaft hårleda fig derifrån, at man ick©
nog lifligea ot;h efta föreftlller fig de hirliga

aa-
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anledningar lom kunna och böra upmunrra ofs
til Guds lof. Vår Ijal, lålom et med förnuft
och frihet begåfvadt våfende, handlar efter be-
vekclfe grunder, och kan icke hafva noje och
behag uti något annat, an det hon lifligen fo-
reftåller fig fåfom godr. Detta Sr enligt hen-
nes natur. Och ehuru vi med tacklam vörd-
nad erkSnne, at den helige Ande, med fin
nåd verkar uti Guds barn

, heliga begSr och
cbrifteliga dygder, (a vete vi likvål, at haa
med fina nådeverkningar, icke upbäfver uran
endafl: forbSttrar vär Ijals natur, famt, at hän
genom fanningens ord förfl: uplyfer forftåndet
och få foradlar hjertat.

§ 4
Hvad angelågnare låledes for en chrlfien,

fom upriktigt onflcar at kunna lefvavSrdigt fin
flora beftammelle, Sn at, under en dagelig
tilvaxt i Guds och vårs Herras Jefu Chrifti
kunfkap, gora fig bekant med bevckande flcS-
len til Guds lof? Ibland deffe kan vai intet
vara ftorre Sn Guds godhet. Atminftone var
David dlrom fullkomligen öfvertygad, nlr hän
i vår nSrvarande Text fålunda yttrar fig: Din
godhet Sr battre Sn lif; mine ISppar prifa dig.
I anledning hSraf tSnker jag under Guds bi-
ftåad til betraktande foreftålla ;

§• 5-
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§• 5-
Guds godbet, fäfom en ganfka vigiig

upmuntran tii hans loj. Vi mårke
1) Hurn Gud vijar ofs fin godhet
2) Huru vi böre offra.Gudi hans lof.

Herre uplåt mine Mppar 3 at min ttiu*
må forkunna die pris! Amein

§ (k
David har en hog och ganfled vardig fo*

reftallning at Guds godhet när hän derom fä-
lunda yttrar fig; Tin godhet år hättre du lig
Et uttryck, M.A. o m hvars lattning vi ofverty*
gas, antingen Vi betrakte Guds älmåntlä god-
het emot fina (kapade ting, eller fe pä hans
faderliga nåd .och kirbarmande emot ofs i Chri-
fto Jelu. Godt kalias alt det, fom gor ofs
fullkomlige eller lyckligc , och imet år båttre
utan i jåmforelle. Det ficulle vai vid forfta
pålecndet tyekas, at intet något godt kunde
jåmforas med. lif, at det år den fiörfta vål-
gårning lom Gud kunnat Ikånka Ikapade va-
relfer. Men hvad ä'r lifvet > hvad år vå‘r verk-
lamhet, om Guds upleende icke ville bevärit
vår ande, om hän ville raga fin hand ifrån
fit fvaga kreatur ? Hvad annat an en kedja
af elåndej et grufveligt ftraff, en llngfam dod?
Guds godhet år fåledes grunden til litvets iyek-
falighet. Dock år denna Guds ällinänne god-
het hår icke egenteliga föremålet for Davids
loflang utan har hän i vår Text fornåmligalt

fit
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affeende på Guds faderliga nåd och forbar*

inande igenom Meslias,lamt forfäkrar* at for*
kunnandet och verkningarne af denna håd lr
iör Guds barn en långt varaktigare och hlrli*
gare trofle-kälia an blott det nårvarande lif-
vet, och i anfeende hvartil Herren Sr värdig
at af ols taga pris och dyrkam Dl vi nu
i anledning haraf foretagit ofs at betrakta,
Guds godhet, lälom en ganlka vigrig upmun*
tran til hans lof, år det nodigt at vi forji ef*
teriinne , huru Gud vifar ojs Jtn godhet.

$• 7“
Vi forftä med Guds godhet intet annat

Sn hans kärleksrika bemodande at meddela fina
Ikapade ring (a mycken lycklalighet, ioni de,
hvar for fig, ejter deras formåga kuuna emot*
taga. Denna formåga ellet Ikicklighet at emot*
taga Guds välgårningar är dels naturlig, dels
moralifk. Den forra finnes hos alla lefvande
kreatur, och har, igenom Skaparens outgrun-
dehga Vishet blifvit äfven la mängfaldig och
olika loin deras egen natur. Den fenare ellei*
den mor liika formogenheten ager endaft rum
hos de med fornufc och iiiher begåfvade va-
relle"-. Til folje af denna olika formaga hos
de <kapade ting , njuter det ena Guds välgär-
ningar uti et hogre matr, emottager dem Uti
en Horre grad äh der andra, famt år I lamtna
man lyckfiligare än det andra. S lunda mätte en-
gelen emottaga af den algode Guden flere välgar-
ningar än männilkan, thän n iikan flere ån djurec

Hom. F, Vei, IX. St. i, E ech
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Och förmoddigen det ena flaget af djur flere
■la det andra, Och kan låledes denna fkilnad
icke hårrora ifrån någon brifk på Godhec hos
den Evige, ty hans godhet år åfven få ftor 3
fä fulikomlig och oåndelig, lom hän år Ijetf.
Alt der vi åge, Iro bevis ril denna Guds god-
het. Manni (ka! hvad hafver du, der du icke
undfått hafver ? Eller hvad har du vai fort
med dig til verlden annat an lyöden och do-
denV Rom. 5: 12. Måtte jag dock med nog
varma känflor kurina foreft >lla eder, M. A.
en lak , fom år få vigtig, hvaraf åtankan år
få nk på troft for de upriktige dygdens väri-

nen, på hvilkens rätra kännedom och anvåndan-
de, bade for tid och evighet få myeken låll-
het beror !

$. 8.
1) Guds godhet fvljer och ledfagar ofs i he-

la vnr lefnad, ifrån de(s forfta urfprung til
dels flut. Vi födas alla hit tij verlden vrede-
nes barn Eph. 3; 3. men Gud uptager ols ge->
nam dopet til lina nåde-barn och gifver ols
arfsrltr til lit himmelfka rike. Igenom lina
barmhårtighet gjorde hän ofs laliga genom nya
fodelfens bad och den helge Andes fornyelle,
hvilken hän ofver ols rikeligen urgjutit haf-
ver genom vår Frållare Jefum Chcilhim. Tit.
3. O en llor nåd ! Huru faderligen vårdar
hän li g icke om ols i var barndom och hela
vår ofriga nd! Hän fka ddar ofs lålom en orn
och betåckcr ofs med lina viugars Ikugga få-

fom
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fom honan btråcker fina ungar. Hans barm-
hårtighet år evig, obegripelig ,

uran jäinfuteU
ie. Hon ofverträfFar oåndeligeh vida dcn hiil-
daile moders medliUande for fit barn. Har en
Higar medlidande mcd Ismael; har Fadren
medlidande med en fårlorad lonr fl brifter Guds’
hjerta af et åonu långt horre forbarmande.
Ty om det an vore möjeligt at en Moder
kunde ofvergifva och forgåta hr fpada barn,
fl vil dock Herren aldrig forgåta ois elier
haas hogra hand förlåta ois.

§• 9*
2) Men det aldraitörfta och förnåmfia

profvet af Guds godhet var der, at hän Jän-
de de fa!lue månnijhor Jin egen älfkelige Sun til
deras uprdttelfe och förlojsning. Da tiden var
fullhordad lande Gud lin Son, fodd af en
qvinna } gjord under lagen, pa det lian fkulle
forloffa dem fom under Lagen voro. Hvil-
ket djup af goddet och kårlek! Derpå år
Guds kårlek uppenbar vorden emot ofs, at Gud
fande fin Son i verlden at vi (kiille lefva ge«
nom honom. 1 Joh. 4. Vi hade genom iyn-
den forlorat ai! arfsrärt til lifver. Vi gmgo
alla i viliarelle fåfom f,ir

,
hvar och en lag på

fin våg. Vårt forfiånd var förmorkädt, var
vilja afvog och endaft bojd nl det onda. Vi
hade ådragir ofs Guds vrede. Och denna kun-
de icke aivåndas, vara brort icke fdrfonäs, do-
den icke ofvervinnas, lifvet icke forvårfvas,
»tan medelit en fullkomlig tilfylleftgorelle och

E 2 lyd-
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lydnad. Men detta kunde ingcn broder,, in-
gen engel åftadkomma. Bertil fordrades icke
mindre In en Gndomiig Medlare, lom, i en
antagen mlnnifko - natur , {kulle i manniflcors
ftålle och til mannifkors bafta, vara lydig; in
til doden. En {ldan medlare hofdes ofs haf-
va, Tom var icke allenak fjelf helig och obe-
flåckad och fkild ifrån fyndare, uran ock i
vlrdighet hogre In himmelens ofrige invåna-re.
Och en fådan medlare hafve vi uti Jefu Chri-
fto, hvilken , fåfom Gud och mannifka i en
perfon, beforjt och fullkomnac fallna mlnni-
Ikors uprlttelfe. Sannerliga hän bar vlr krank-
het och lade uppå fig vår fveda ; hanlrlargad
for våra mifsgarningars {kuli och flagen för va-
ra fynders {kuli: nlpften låg på honom,
på det at vi {kulle frid hafva, och genom hans
(år åre vi helade. Ek 53.

§. 10.
3) Guds godhet emot ..mannifkorna vifar

fig ock dåruti at han fänt ofs fin heliga An-
de, fanningens och nådens Ande, lom medelft
tilllmpning af den genom Jefum ofs forvlrf-
Tade forlofsningen, dageligen arbetar på vara
hjertan. Hvad gagnade ofs väl ali den falig-
het, iom vår dyre Frilfare genom fin dubbla
lydnad o(s forvårfvat, om den icke blefve vår?
Detta kan ej fke på flere an et fått, neml.
igenom Tron på Chriftum. Men då denna
tron icke ir vårt utan Guds egit verk i ofs,
få fa vi åfven deruti vorda Guds oåndeliga

god-
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godhet, at Hans helige Ande åtagit fig, ge-
nom Ordet och Sacramenterne uprånda, ftärka
och bibehålla tron i ols. Til dcn ändan Se
det fom Guds Ande forfl: kallar ofs, och lc-
dan, (om vi ej motvilligt hindra och motfta
hans nådevarkningar) uplyfer, omvander, hel-
gar och fornyar ofs, på det ar vi, fåfom dyrt
återlofte, måtte varda fkickelige at lefva fom
et Chrifti egendoms folk ägnar och anftår, famt
prifa Gud med vår lekamen och anda, hvilka
Gudi tilhora. Denna naden Sr allman. Gud vil
ingen fyndares död utan at hän omvSnderfig och
lefver: Gud vilat det koftbara blod, fom for of»
alla firommadeuturjefu fida, och fom an i dagtalar
for ofs bactre an Abels blod

, fkal icke vara
fruktloft och forgSfves anvandt pä någon enda
fjal. Hos Gud ar icke anfeende til perlonen.
Utan hans ogon fe efter tron Jer. 5. Och
hän vil fjelf både begynna och fullkomna det-
ta fit verk uti ols. Hvarfore hän ock utfän-
der fine tjenare icke en, utan flere gånger om
dagen, at de (kola ropa, formana, låcka, bedja;
kommer, ty alt Sr nu redo. Denna fin nåd
infkrånker Gud icke innom någon vifs tid el-
ler ålder af vår lefnad. Hän utråcker hela
dagen fina hander til et ohörfamt och vrångtflågte. Ef. 65: 2. Och darföre blir det altid
mannilkans egen fkuld, at hon går mifte om
Guds nåd och blir evigr forlorad. Dä heter
det; Ifrael du forer dig fjelf i olyeka. Då heter
det: Jerulalcm, Jerufalem, du fom dråper Prnphe-
terna och ftenar dem til dig lande aro; huru

E 3 of-
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ofra har jag icke velat forfamla dina barn,
lålom honan forfamlar fina kycklingar und^r
fina vingar, mea J hafven icke , velat.
Math. 23: 37*

11.
4) Iband de fornlmfta vederraälen af Guds

godhet bor vifferligen ock räknas at hän rege-
rar verlden med mycket forfkoncmde och lan-
ge väntar pä fyndares blttring. Den min-
kä eftertanke öfvertygar ofs, at vi fy de i
mångahanda matto dageligen och forrjene
intet annat än ftraff. Lagftridige tankat,
begärelfer, ord och gärningar, reckna vara da-
gar, och (kulle fäkert forkorta deras antal, och
ofverlämna ofs år vårt fortjenta 6de, fa framt
Guds vedergällande råttfärdighet ville på fär(k
garning handia med ofs cfter vara gårningars
fprtjenft. Men huru fårhåller fig Gud emot
qfs? Ack jo, hän hafver tolamod, och vil ic-
ke at någre (kola forgås utan at hvar ock en
vlnder fig til bärrring 2 Pet. 3: 9. Hän up-
fkjuter icke allenaft med Itraffet, utan der foin
mera är, hän foker vai genom tutende välgär-
nirigar at locka fyndaren til eftertanka och
bättring. Hän blandar äfven fina vredes do-
mar med mycket fodkonande, och fticker gär-
na fit fvärd i (kidan när fyndaren fig forod-
mjukar och om tilgift beder. Detra Guds
förfkonande är onekeligen et gan(ka vigtigt
prof af Guds godhet, och ma med (käl räknas
ibland Guds okände välgärningar. Tulende
eformodacte tilfälligheter kunde hvar dag he*

for»
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fordra vårt förderf; men Guds aldramildafte
forfyn ,

fom foljer ofs på alla vara fpar, hin-
drar och forbjuder det. Hans råttflrdighet
fordrar vai ganlka ofta, at igenom (vara lands-
plågor håmma ondlkans tiltagande vålde, Hän
foranlåtes vai ofca igenom månnilkornas gud-
löshet at fatta et fädant heilut; Jag vil hvarken
{kona ellei- ofverle dcras mifsgärningar; Jag
vil gora domsn til et rattefnöre och rlttfårdig-
heten til en vigr. Men la tanker hän dock
i Ijelfva vredens nit på fin harmhårrighet, lå
at h m (efter manfkeiigt lätt at tala) antingen ängrar
det onda hän låt ofverga fit folk,enärde trognas
forboner och lyndares bättring emellankomma ,

eller ock lindrar hän plågan la, at det inter aldeles
blir ute med ols. Da heter det: I min vrede
halver jag llagit dein ,

och i min nad förbar-
mar jag mig ofver dem. El. 60; 10.

§■ 12.

Detta Sr endaft en Ivag och ofullkomlig
föreftallning af Guds godher. Ho vil mata
detta grundlola hif? Ho mille icke vid Iran-
han af Guds godhet intagas af en lika forun-
dran, lom fordom föranlåt den helige Paulus
at bekanna om Guds vishet och föilland: O
hvilken djuphet! Emedlertid torde man af det
anforda redan hafva funnit det Guds godher
är en ganlka vigtig upmuntran til hans lof.
Och jag hoppas at flere iblar.d eder M, A.
redan fattat detta heilut; hjerteiig, vil jag mig,

E 4 nu
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tiu bereda och Jrnmträda med min gäf. a, och
Guds nå,d och qndhct lojua. J kannen grun-
den til eder forbindelle ar loiva Gud. J bo-
ren n.u åfvcn kanna fatret, huru denna edor
plikt (kali iakttagas och fullgöras. Och
harom (kole vi underråttas i vär betrakreifes
Sednars Stycke.

§• 13-
For at offra Gudi hans lof, bore vi «,)

bemoda ofs om ar få låra kdnna Gud loin hän
fig i naturen «ch fit heliga ord uppcnbarat
hafver

, /3) vara Guds efterfoljare och foka at
uti godhct och välgorande emot vara med-
«ftanniflcor likna vår himmelfke Fader y) da-
gelig.en öfverlåmna ofs åt den helige Ande , for
at genom hans biftänd blifva (kickelige at kon-
na lefva. til Guds åra.

§. 14.
a) Forgåfves torde man vånta at den (kai

kutina loiva Gud, fom ånnu icke kinner ho~
liom. Detta ofs fjelfva iakens natur,
och beftyrkes af en dagelig erfarenhet. Och
{äledes km vai ingen tins* vara angelag-
nare for hvar och en, (om önfkar fig kumia
kfva enlitjt det åndamål hvarfo.re Gud hononi
flcapade, In at bemo.da fig om at vinna en ty-
delig och vifs kånnedom af det hogfta Våfendet,
T;l den åndan har ock den vife Skapaien til-
råckeligen uppenbarat fig for ofs. Han har
kke allenaft få inrattat naturen, at mannifkan

vid
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vid den minfta eftertanka kan Auta, at det Sr
et Öfverväfende, lom ali ting danar, uppehäller
ocb ftyrer; utan han hir ock i den heliga Skrifc
pa et nårmare och fullftlndigare iärt gifvit fig
rilkånna. Af deffe ljus bore vi flitigt begagna
ofs ,

la framt vi vele en gäng bcftå for Guds
ar.figte och undvika et anfvar, la myckec dry-
gare, lom Hcrren forflkrat , at Ijelfva hednin-
gen, fom endalt fick naturens är utrn ur-
fåkt, ora han der icke tilborligen nyttjar. Ack
Jåc ols då icke Ijelfvilligt tilfluta vara egon.
Ut ols le på' Guds verk i naturen. Det al-
draminlta fkall kuuna underråtta ois ora Guds
oandeliga visher, roikc, godhet och majedät.
Och ju uptnaiklaramare vi betraktc de fkapa-
de ting , ju nier Ikole vi intagas af de under
ril hviika Herren ftiftat en lå herlig åminnelle.
Men vi bore icke fbdna vid detta ljulet, utan
fram for alt begagna ols af Guds uppenbara-
de ord • fa myeket raer

,
loin detta ordet ej

allenaft meddelar et klarare ljus, uran åfven
Sr aldeles afpalfadt efter vara andeliga behof.
Ty vi behöfve icke allenaft klnna Gud lafom
ai tings Skapare och Uppehållare, utan jåm-
vål kanna honom fålom vår Aterlolare och
Heliggorare. Vi behofve icke allcnall kanna
Guds torlyn i dels allmSnna omforg ora de
(kapade ting, uran til vår troft i bedrofvelfens
flund, och til vår upmuntran at icke fortrotras
på dygdens ofta ojåmna och törniga llig, åf-
ven keinna Guds larlkilta laderliga omforg om
de trogna, Och denna kunflcap få- vi endall

E 5 håm-«
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hamra af det uppenlviradc ordet. Det llrer ofs
at Gud var i Chrifio och forionade vcriden
med fig fje !f. Det underråttar ofs derom, at
vi icke kunne hafva nlgon del i denna for-
loning, utan en grunddig hjertats forandring.
Det fåger ofs at vi icke aro b qviime af ofs
Ijelfva nagot tanka faiom af ofs Ijelve, uran at
Guds helige Ande år den fom ofs beqvåma gör.
Det fo; v.diir ofs derom, at vi äfven under ag;n
åre Guds barn och at dem, fom Gud kar
hafva, mafte ai ting cjena ti! der båfia. Genom
fadane foreffållningar om Gud och hans förfyn,
varder fjålen uplyftad ifrån det finiiga til det
himmclfka. ismiä ois fkatter, fun roft
och mal icke kunna förtlra, och hvilkas be-
fittning fkal! kuuna tröda ofs i bedrofvelfens
ftund , gora ofs frimodige i doden, famr en
gång forhbja var lyckfalighet f evigheren. O
Mr ofs dä aldrig forfumma nagot tilflllc dl vi
genom Guds ords betrakrande kunne rikta va-
ra infikter. Lat ofs hafva en Davids tankefåtr:
Herre jag alfkar dina rlcter

, och din lag år
mig kofteligare an mycket guld och filiver!

§• 15-
/S Men at blott kanna Gud, och icke be-

möda fig om ar likna honom uti de ftycken,
hvaruti vi kunne til hans belåte förnyade var-
da, det år, långt ifrån at vara et Guds lof,
faftmera et hans namns ohelgande, (å mycket
ftraffbarare, fom fanningens mun (jelr for-
fåkrar, at den tjenaren fom vet fin Henes vil-
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je, och icke gor derefter, hän är dubbel hugg
vlrd. Om Gud endaft vore Irad af vår kun-
Ikap och bekannelfe, få hade vilst icke vår
dyre Frlllare behoft lå eftertryckeligen fore-
llilla ois fin himmellke Faders exempel, Illoin
det ftorfta monfter for vår dygd , når det he-
ter : Varer fullkomlige, fälom ock eder him-
melikö Fader fullkomlig är, ty hari llter fin
fol upgå ofver onda och goda och llter regna
ofver rlttflrdiga och orltrfardiga. Vi hafve i
dag hort Guds godhet ois föreftlllas. Llt
ofs vmllgga ois om, at uri godhet och valgo-
renhet likna Gud. Lat ois belinna at deftc
aro de ftycken, livarini vi egenteligen kunne
likna honoin. Lat ois betänka at detta år for
Gudi och Fadrenom en ren och obefmirrad
Gudstjenft, loka fadcrlös och moderlos barn
och enkor i deras bedrofvelle och halla fig
obelmitrad af verlden. Jac. x : 27. Lat ois
med en Job vara de fatngas fader, bryta dem
hungroga vlrt brod och de fom eiende Irn hal-
va i vårt hus, kiidä de nakota och icke un-
d.mdraga ofs for vårt egit kotr. Lat ois icke
forglta at Ifven den, fom ofs hatar, ar vär
nafta, hvilken Gud befalt ois med mildhet och
förlonlighet forekomma, på det vi måtte vara
den Hogftas barn. Gcnom en fädan likftällig-
het med Gud , vinne vi fl mycket läknre
hans nldiga vllbehag, lom verldens Domar*
Ikall en gång derpå hafva fic fårnämfta ogna-
mlrke, nar de

, lom ftlllas vid hans bogra li-
da, lålunda tiltalte varda ; Sannerliga lager jag

eder,
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eder, alt det J haiven gjordt en af deffe mih-
fla mine broder, det hafven J ock gjordt niig.
Och låledes år Jydnaden emot kårlekslagen det
bafta lof vi kunne offra Gudi. Ty derigenom
vile vi icke allenaft fjelfve at vi genom Guds
Ande blifvit forklarade cfter Guds belate, utan
gifve åfven dem fom ätnjuta väre valgårnin-
gar och huglvalas af vår godher, de bäfta til-
fällen, at prifa den Gud, ifrån hvilken ali
god gåfva kommer, ehuru hans vishet oftaft
betjenar fig af medel-perloner til fina gäfvors
utdelande.

§■ 16.
Men för at kuona offra Gudi et fådant

lof, år det fannerligen nodigt at hafva vishetens
och nådens Ande til ledlagare. Utom honom
ar hela vår dygd och Gudsfrugtan et fkrym-
teri. Utom honom hafve vi ingen kraft at
gora der goda. Det år hän fom med fin näd
gor ofs til nya kreatur, fkapade i Chrifto Jefn
tii goda gärningar. Så ofca derfore en Chri-
flen påminner fig fin ftora forbindelfe at med
en vandel cfter Chnfti vilja och efrerdåme
forhlrliga Guds namn, lå ofta ofverlamnar hän
fig ock åt Chrifli Ande och utbeder fig des
biftånd. Hän kån oer fin egen oförmogenhet
och fina andelige fienders lifl och magt for
vålj for at icke tro fig dageligen vara i behof
af denne ledlagaren. Hans dageliga bon år
faledes den; O helge And kom til mig in,
nplys min ljål3 uptlnd mitt finn , at jag må i
dig blifva. Låc Jyfa liffens Ijus £6r nng, och

for
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for mi g på den råtta ftig, jag vill mig dig
helt gitva. Nar denna bön ar alfvarlig, detta
befluc upriktigt, mälte det onekeligen vara
Gudi et angenåmt ofFer, hålft Herren Ijelf lof-
rat at vela fanda fin Anda at dem fom bedja
honom. Vår dygdevandel blir då et Guds
verk, for hvilket vi tilågne Gudi allena aran,
Janit odmjuke ofs med en Paulus mi denna be-
kånnelfe: Af Guds nåd ar jag det jag år, vi-
da fkilde ifrån Pharifeen, hvilken, upblåft 6f-
ver fin formenta helighet, (ade; Jag tackar
dig Gud, at jag icke år fåfom andre mån-
nilkor.

Befin t et.
Herre, din godhet år hvar morgon ny.

Din godhet gor at det ånnu icke år me med
ois. Du har välfignat detta årets groda och
låtit dina fodpår drypa af fetma. Du bar up-
låtit din milda hand 5 för at matta det fom
letvande ar til behagelighet. Skulle vi å den-
na dag, fom i (ynnerhet år helgad til dit lof,
forgäta din godhet, få väre vår hogra hand
forglten. Nej Davids lofiäng flcall vara vår:
Din godhet år båttre an lif, mine låppar prifa
dig! (kali vara det ej allenaft å denna dag och
i denna din helgedom, utan altid och alleftä-
flådcs. Men gif ofs fjelf nåd, at i hela vår
lefnad betala dig detta löfte. Uplys vårt for-
ftånd til at kanna dig allena fanne Gud och
den du fänt haiver Jeium Chriftum. Skapa
mi ols et rent hjerta och boj vår vilja til et
alfvarligt begär at mi godhet och vålgörenhet

lik-



likna dig, och fåfom lemmar i en kropp in -

bördes draga hvarandras bdrda. Regera ofs
mcd din Anda at var dygd matte vara en an-
dans trugr, och vi matte kuona offra dig dit
lof un hehg prydning, uti en ödmjuk fonrö-
ftm på Jeiu fortjenft. Bevara ofs ifrån at
hvarken genom kanfloloshet for din tuktan, el-
Jer forgatenhet af dina vålgårningar , formå dig,
at åter taga til det ris, efter hvars flag flren
få nyligen hunnit läkäs. Var ofs nådelig,
Herre vär Gud. Handia icke med ofs efter
vara fynder och vedergäll ofs icke efter vara
milsgärningar, och lät denna vår bon gälla in-
for din thron for din Sons Jefu Chrifti fuiJ-
komliga forbon fkull. Amen.

Aftonfången.
Forberedelfe.

l. §.

TCorjmdda icke det goda namnet, ddr eifnåmn-
de ären ! Apoftelen Jacob gor i fin Epiftels

2. Cap. och 7. v. denna oma erinran til den
forfta Forfimlingens Chriftne, for at upiifva
och kraftigare inrrycka hos dem deras helga-
de fö-bindeHe at få lefva, at de icke med fit
upforande gåfvo anledning til det dyra Chriftna
namnets forakt och forfinådande ibland Hed-
ningarne. De-t var vid denna Chrifiendomens
for (ta tid, fom Jefu Religion hade at vånta det
ftarkafte motftånd , då den annu var i fin bor-
jan , och, utan forlvar af någön verldflig magt,

blott
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blort hide fin cgen kraft at rillira vid defs
ficnders emotfiäende och befegrande. Kunngjord
midt Ibisnd vid/keplige och afgudifke Folk/lag,
kunde den ej ann t än upväcka emot fig ba-
de Judenöomcns forvända uit och Hedendo-
mens fortoljelle anda. Delie h å tlk e motfhm-
dare voro nog floge at iorgfålligt upCuka alla
anledningar hos de Chriftne Ijelfve, til Larin*
och defs Sriicares hådande. De vifie alfor
vai at med den liiten girva fina beikyllningar
någonilags vigt, at de belkylde Cbriftendomcn
fjelf for de fel, fom kunde begås af d.ls an-
nu fvage bekånnare: et illfund , fom i alla ti-
der lagt mlgtiga hinder i vlgen for Religio-
nens anragande, och ftyrkt rrtlnga i den ovil-
ja de utan betänkande for den Tamma fattar.
De Chriffne iiter, til hvilka Apoftelen ftåller
fin formaning, tyckas til horre delen hafya
värit återvundne får af det borttappade Ifraels
hus, de dår eftcr fin ofvergång ti) Jelu Rike,
ånnu låra bibehällit någon judifk fordom om
någon flags formåns-rått framfor andra Slåg-
ter, och, genom fir forakr och fin kårlekslos-
het emot Tina oomfkorne Trosforvanter . eif-
Vtt de Otrogne anledning at tala forklenligt
emot Jefu Evangelium , ehuru deffe fjelfve ut-
ofvade bade denna och andra vederllyggeliga
lafter. Sä gör altid den ilfkne RcligiorienS
fiende: hän åtalar och fordomer tncd ytter-fta nic fina egna lafter hos en Chriften, och
foker darigenom at göra mifstankar lannolikare
och foraktec. fturkarsr for vår aldrahcltgaffe

Tro.

79



8o 5Ö5 ( O ) fcSfe

Tro, Det var på en iådan anlcdning forti
Apoftelen ville upmuntrafina Chriltne, at med
den forgrålligatle varlamhet föka undgä alla fel-
Iteg, på det Förfamlingens tilvaxt icke mår-
te ihan den lidan kanna några hinder, ooh
Hedningarne da icke vidare kuntia hafva fkål
til lina klagomal, utan uphora at törklena och
befkylla, då deras ofog vore oppendagadt och
lynbart. Apoftelen vi! derfore med lin fore-
ftållning Oga'; Om J haiven afleende til per-
lonen

,
om J forakten den fattige, om J yttren

hogmodiga och cnfidiga tankefatr, burn kan-
nen J då undra , at befpottaren förlmådar det
lå (tora, lå årefuila Chriftna-namnct ? Hvad
anfeende af (kai och fanning lånen J icke
at deras taian emot Chriftna Oran, at den neml.
är et lammangadningsband emot månnilkans
vålfård, då J halien i (ynbara öfvertrådelfer a£
den tamma? Och hvilkens namit blir väl dåri-
genom forlmådadt ? jo, det år Hans fom år lå-
rans hufvud och ftiftare 3 Hans, i hvilket al-
leina år laligheten; Hans, Tom för at Iterkö-
pa och återlora månnilkorna til dygden, under-
gåtr den yttet (ta (målek och fdrnedring j HanSj
löm allena år vårdlg taga åra och pris och
Jo.f ocli vllde ihran dvighet til evighet.

2. 0, M. A. Om nlgot i verbien bor
kunna rora ots, om det ömafte deltagande,
om vår'ihver någonfln år herömlig och ådel ,

tå år det vilt då, når det ankommer på Jefu
jak, Hans rike, Hans åra. Icke allenalt de
hug(le vålgårningar , dem vi åtnjute genom

vad
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Vat Medlare , uran ock vara få hogtideligen
gjorda lofron, böra dårtil ega hos ois den
kraftigafte bevckeilegrund. Och icke allenaft
deffe, uran äfven fjelfva det olyckliga forfall,
hvarmed Chriftendomen hotas, bör kalla och
upmana ofs at arbeta for dels at rSd-
da dels Sra. Orron och laften hafva lå vidt
utbredt fit valde, at foga gifves annat tekn til
Chriftendom ?

Sn det, at man annu naikaa Gud
med munnen och hedrar hnnom med fina
ISppar 3 under det hjertat Sr långt ifrån ho-
nom. HSr är tro , rnen hvar aro garningar ?

HSr Sr bekSnnelfen, men hvar Sr lydnad for
Guds bud? Men vi beholve icke fråga, hvar
lafter, hvar forlkamde feder, hvar forderfva»
de och nedrige tankellrt finnas; ne], vi finne
ftrax fvar ai erfarcnheten, de aro altfor gangfe
ibland Chriftna. Huru bor då icke belpotraren
tycka fig legra ofver o(s? hvilken trovSrdighet
Itfoljer då icke de (kai, med hvilka haa fo-
ker til inret gora vår Rcligion ,

nar hän kan
åberopa (ie Religiorens bekunnare lålom ofrukt-
bare pä Dygd, men rike på lafter? Ja, nSr
hän äfven får vapen i hSnderne af lådane be-
kånnare, de dar tala det vackrafte Religionens
Språk, och viia fig under Andaktens falfka
åtbörder.

Önflte vi darfore M. Ä. och anle vi d«t
for en ovSrderlig Sra }

at bara namnet af vår he-
liga och fullkomlige Medlate , få bore vi ock
dSrigenom bevifa det 3 at vi villigt vandre i

Hm. F. Voi IX. Sf. i. F Hän*
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Hans fotfpår. Vi are icke med Honom , öm
vi ej forfamle med Honom : vi åre ej Hans
Lårjungar, om vi forgate Hans exempel och
icke halle Hans bud. Vilje vi da vara Hans
rStte Lårjungar, burn kunne vi at nam-
net af vär Måftare (kali forfmadadt varda? at
Hans fanning , den vi beklnne, fkali bortfkym-
mas och foraktas? Nej, lårom ofs gora den
vördnadsvärd genom en fullkomlig dygd. Lå-
tom vår rastfinnighet, vår brodra-klrkk, vär
odmju!<er } vårt tålamod , vår vordnad for Gud
ofvertyga verlden, hvad Jefu Llra kan åftad-
komma i det hjertat, loni öpnar fig for defs
intryck ,

och ingen annan /kali da väga befpotta
den3 In den fom befpottar dygden, i,ngen annan
forlmåda der goda namnet, an den fom for-
fmad.ar fin Skapare. Vi bevife honom då den
cnda tackfamhet, fom år honom vlrdig at
emottaga. Vi upfylle då de forbindelfer, vi
åtagit ols då vi inikrefvos ibland talet-af Hans
Forbunds folk, och vi rådde dårigenom Chrifina
namnets Ira ifrån de förfmådelkr det lider ge-
nom bdpotrsrens aighet och falfka Chriftnas be-
drågeri, Gif ofs härril din nåd olader vär &c.

TeXT. Pk 22 3 V. 26.
Dig vil jdg prif:i nti den Jlora For-

Jaml. &c.
I denna Pfilmen hvaraf de anforde ord-

den Iro ragne, foreftäller David Verldens full-
komlige Loftesman, under det bittra fidande
Hän framdeles borde genomgå3 för at forfona

fyn-
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{yndare med Gud. Hän tryckes af det grym-
mifie qvai, Hän omguves pä alla lidor at
fmälek och forfoljeife få fvårt, at Hans ijai
måfte utguta fig i detra oma klagorop; min Gud9
min Gud, hvi hnfver Du öfvergifJt mig j men
omare for fin Faders åra och det fallna män-
nilkoflägtets lyckfaligher, än for fin egen be-
fnelfe ifrån plägor, blir Hän dock fa(f i fic
heilut, at dricka den kalk , loin fkulle honom
framråckas. Under betraktandet af det vign-
ga varf, på hvars ntforande verldens fäilht
berodde, fer hän oändeliga rikedomar af kår-
lek och nåd framlyla , och likafom flärkes
dlraf, at hän med fuilt fortroende går rilbaka
til fjelfva Rätifårdighetens prilande och lofvan-
de, juft da når hän blifvit nedfankt i det Ivä-
rafte ci.inde; Di g vil jag prifa uti dm jlora
Förfamlingtn : jag vil betala mit låfte inför dem
Jörnfralitit honom. Hans hjerta röres af den
heligafte glädje, at hän genom fin fmälek fkul-
äter uprätta Guds ära, och genom fin låra gih
veriden et hogre begrepp om defs Uphof och
nppchällare, fä at månnifkor at rackfamhet
emot hans välgärningar fkulle uphöja Guds
nainn i den Förfvmling, 'om hän fjel forvårf-
vat af alla flags folk, och dar Jefu lofren, lom
i forntiden framftäldes under fkuggor och fdre.
hilder, fkulle forkunnas lalorn i Ijelfva ver-
ket fatte, och fäledes upmuntra och ffyrka män-
nifkor at lå lefva ,

ar deras hogaktning och
vördnad emot deras Gud blefve for verlden
nppenbar. Hkigenom M. A. har var dyre

F 3 Fr ai-
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Fralfare gifvit ofs et erterdome ,

huru afven
vi i alt vårt fÖrhållande böre hafva Guds
namns förhårligande til et oryggeligt foremåh,
och vi kunne icke blttre upfylla denna plikt,
an då vi följe de anledningar fom Jefus i fin
vllfignade lära ofs llmnat. Vi vilje i anled-
ning hlraf betrakta:

Chriflms ftora forbindelfe, at i alt for-
hårliga Gud, och bevara fit namns
värde.

i. §, Vlr forbindelfe at i alt foka Guds
Ira, och uprltthålla detChriftna namnets vlrdea
ar få mycket viflare, fom vi genom Jefu Hra
fltt inhimta de begrepp om Gud }

hvilke alle-
m aro vardige detta Allsmågtiga Vafendet.
Man behofver blott rådfrlga fig Ijelf for at

finna, huru litet mlnnifkan med alt det Ilolta
fornuftets ljus, Ir i ftånd at kanna fin fkapare,
Om något begrepp om honom upkommer i
Ijllen, innan hon inhlnuat det af uppcnbarel-
fen, Ir det fådant, at vid en nlrmare eftcr-
tanke, blifver fjelfva okunnigheten och mer-
itiet mera hogaktnings-vlrde; ty den fom al-
deles icke vet af någon Gud, kan åtminfione
icke tinka Ikamligt och orimligt om honom,
Fråge vi mlnnifkan i defs råa och ohoflade
tilftånd; Ho dr Gud ? fkal hon hlnvifa ofs an
til Elementerne, och an til djuren och vlxte-
ne. Man fkall få genomfara hela Skapelfen,
feetrakta alla alflren af en Guddomelig kraftj,
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fe ali» fporren cfter et alsmågtigt vlrkande,
och ändock förblifva långr ifrån at igenkanna
Ijelfva Skaparen. Man hargjort både det he-
la och dels delar til Gud, och icke igenklnnt
honom fom allena ar der. Men afven dlr
fornuftet tyckts hoja fig ofver denna hogft»
kretfen af ofornuft; dar det tyckes hafva fat-
tat en Ikymt af den okände Guden; dar det
Itminfione måft tilftå defs väreile hvad bcgrepp
har man vai gjoit fig om Honom? At dom»
dlrom af den dyrkan fom blifvit honom bevi-
lad, hafva de ingen ting mindre värit In ho-
nom vlrdige. Har man icke ofta rrodt fig
ära honom genom lådane offer, dem vår egen
naturs kanfla fordömt fålom Ondc och brott?
tillagnat honom alla de dodeligas lyten ? och
med et ord foreftlllt honom, lida, at fornuf-
tet lett fig nodlakadt at anringen tanka forakt,
ligt om Honom eller ock aldeles farneka
Honom?

2. §. Et annat ljus har den ftore Läraren
uptlndt i verlden, genom fin fanning. Vi äre
vai, lalom inlkränktc vareller, ej i ftånd at
fäga hvad Gud den oändelige och evige lrs
men det är nog at vi vete, det en Gud år,
och at Hän Ir et Väfende fom fortjenar at
tilbedjas af alt hvad lif och anda har; et vå.
lendej fom gifvit alt fin väreile, art, rum,
verknings -kraft och rid • lom fammanbundic
alt i en kedja af ordning och ofverensftåmmel-
le, och med lamma vård omfattar den förflt

F 3 ock
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och fifta lankea, fina r. iirin a lie tjenare och jor*
dens mipfta kiäk; er väfetule, Tom uran mått
år godr och i hela fin Regering lyfrar på fina
verks lycklafigher 3 lom oaektadr alle det onda
vi tyekas ofs linna i vcrldens lammanhang,
fkal genöm vishet bringa alt ti! den högfta grad
af (konhet och fullkotnlighet • et väicnde loin
upmuntrar nl dygden genom de hårligalle be-
luningar, och ailkråcker från lallen genom
fit eviga mifshag darlore ■ foni genom fina
lagir ger månniikan anvisning til lyckfalighe-
ten, och genom deras bcftåndiga vårdande 3
vil hindra Iranne at gora fig oiyckig.

Denna uplyfning kan icke vara ols gif-
ven i annat ändamäl, an at vi Ikole gifva vår
Gud och Skapare en dyrkan, lom paffar fig
mcd Hans hoga Vafende. Ja mere vi hun-
nit lara kiinaa Konnin ,ju h-ligare bor Hans
ära vara ols. Hedmngens mifst.g i fit mor-
ker, Belpotrarens (kamliga tunga, den laltful-
las gndlosheter, alt delta bor vara fjerran ifrån
en trones Lärjunge. Ellet- (kiille den Högfte
hafva genom Jeluni framhaft ljus och fanning,
och det ändo.ck vara o(s tillnet at vandra fä-
-1o m i motkret? ar vara latoni de, hvilke haf-
ugon och dock icke le, oron, och dock itke
hora? Skalle hän uppenbarat fin dra, fina oän-
deliga fn '!komii-jh ter , pa det vi, llngt ifrån
at vanda tiibaka ihan villfarelferne (kulle
konna fä myeket uplueligare föndjupa ofs där.
un, och läledes ånnu fvärare forlynda ofs e not

Her-
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Herran ? År Hans kdrlek ofs uppenbarad juft
dårfore at vi fkoie kuona vånda vår hjerta
ifrån honom? Vete vi at hän år fjelfva helig-
heten blott dårfore, at vi fkoie nedflnka ofs
i alla mojeliga lynder och lafter ? År Hans
Rdttfdrdighet framftålld for vara ögon, på det
vi genom et nytt upror måtte gora o!s för-
hatelige i hans ogon ? är hans Allvetenhjt ofs
kunnig til den ändan , at vi icke fkole blygas
och rldas for nägra flags fkamlosheter? Eller
aro icke alle deffe Guds fullkomligheter ofs
dårföre uptåckte, at hela vår fjål måtte intagas
af vordnad och kårlek emot honom, alla va-
ra krafter heigas til Hans tjenfl:, och hela vår
varelfe blifva Hans Tempel ? innefattar icke
denna uplyfningen en oforlnderlig förhindelte
for at ära, prifa och forhårliga Gud?

4« §• Harutinnan har Jefus, den vi be-
kanne vara vår Herre, föregÅtt o(s medfit
cget hoga exempel. Jelus var åfven under
fin djupafte fornedring Guds Son

,
hans hår-

lighets flcen och hans vålendw riitta belåte;
men räknade dock icke for rof Gudi jemlik
vara: han gick lå långt i fit heliga nit for
Guds åra, at han ijelf icke ville emottaga nå-
gon dyrkan, utan upmanade alla at prifa fin
himmelfke Fader. Hdr kallar du mig godm ,tiltalar han en Lagklok ; ingen dr god utan
Gud allenc. ffig f ker icke min pris . utan
hans fom mig fändt hafver; det dr hms verk
jag går. Alla Jefu gerningar, alla hans be-

F 4 kån-
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kånnelfer, alla Hans lardomar hafva det ti! fo-
remål, at hos en hvar ingjuta vordnad ooh
förtroende for den Högfte, at tornia dem til
lydnad for hans vilja, at uplifva dem til rack-
famhet for hans nåd. Är nu Jeius vlr Mä-
ffare, erkånne vi, at hän lardc Guds vag rått,
huru (kai då hans exempel vara utan forbin-
delfe for ofs ? Hän fom ar et med Fadrea
©ch den helige Ande

,
nedläter fig i den dju-

pafte förnedring for at uphoja Gudomens lof,
«ch vi, vi fvage och hjelplofe kreatur, flculle
ej vilja ara vår Skapare, da likvål detta år vlr
enda, vår högfta ära? Vt tkulle ej med ord
och gerningar vilja ådagalågga, at det Väfen-
do lom Jeius forhlrligat, at ofs erkannes för
en Gud ofver alla Gudar? Eller år den dygd ,

det forfakande af egenkfirleken, det tålamodj,
den forrroftan til ali tings Fader, hvaruti Je-fus ofs for elyft, år detta ofs för fvårt och
och någon omojelighet? Sä tkulle det vara,
om det ankom på vår egen förmåga. Men
hän har ju fåfom månnifka utofvat deffa dyg-
der, och vår natur blir igenom foreningen
med honom åfven fl uphöjd, at den ocklå
kan frambringa famma vackra frukrer i hans
krafr. Om vi då icke vandre i hans fotfpår,
huru kan hän vara och blifva vår Måfbre?
Om vi hyfe håftige begårelfer, om vi late ofs
hinföras af hätfke tinoesrorelfer, om vi alfke
ech orafamne laften, huru åre vi då hans lår-
jungar, fom var mild, faktmodig, fridfam
®ch odmjuk af hjertac? Det Ikulle då vara

for-
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fö rgäfves, at hau kungjort ofs hvad Guds go-
de och behageiige vilja år; hän har da utan

afligt ofvertygat ols om rnöjeligheten af dyg-
dans utofning och laftens aflåtande 3 hän har
då fruktloll vilut ofs vägen til friden och en
fanlkyldig lyckfaligher - ja, det ar då forgåf-
ves, at vt aro kallade til Chriftne. Hunt dår-
aktigt fkulle vi därfore icke handia, då vi Ifi-
dolåtte Je(u exempels efterfolgd? Bryte vt ickc
då emot fornuft, ordning och natur? och hu-
ru fkulle vi utan at vilja doija ols af biygfel,
kunna le der de Vilas Lårjungar utan aftteg
folja och lyda lina Mäftare? Jo, vi forverke
då den åran at bära Chrilti namn lika fom
prägladt i vara anleten, vid vårt forfta intråde i
verlden och hans Folfamling, och hän har
Ijelf afkunnat ols domen: Ingen dr min , utan
dm fom gör min Faders vilja , Joni dr i him-
meliin, låger hän, der år: den loin af vörd-
nad och helig undergifvenhet for Guds maje-
jellat, foljer fin Fråliares efcerdome at ucbreda
Guds pris och åra.

5. Vi hafve hårtil på det hogtideli-
gafte forbundir ofs Ijelfva, då vi cmottogo
namnet af Chrilto. Vår Ikyldighet grundar
fig laledes äfv.n på vårt eget frivilliga lofte.
At lefva i helighet och råttfardighet i alla va-
ra lifsdagar, at blifva Gud evigt trogne, at
beftåndigt Itrida emot Guds och männilleors
hatlke fiende, at fly alla de gerningar, fom
deuue emot Gud uprorilke andan Itåndigr ld-

F 5 ker
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ker at locka och forfora ofs til - - - alt fl-
dant var det viikot och det heting, under
hvilket vi uptogos och ingingo i Jefu rikes
gemenfkap, och fingo namn af hans folk,
Vårt löfte var få mycket frivilligare, lom vårt
famvete gillat der ifrån den (lund det borjade
ega någon'kånfla, och fom y i fedcrmera fl
ofta fornyat var trohets forbindelfe for Ohri-
lta, genom åminnelfens färande af hansi vårdi-
ga död. Det år låledes icke mera ols fjelfve,
vi nu bore lefva, uran honom fom for ofs
dod och upftänden är: det år åt Gud , fom
vårt hela iif med alla vara fjåls och kropps.
krafter böra helgas ; det år pä hans åra ? fom
alt vårt foretagande, alt vårt bemodande bor
enfamt fyfta. I alt bore vi ådagalägga huru
hans fullkomligheter ingjutit i vårt hjerta en
råtrfkaffens vordnad 3 hvad fortroende hans
Vishet ingifvit ofs 3 hvad tackfamhet hans kår-
lek och godhetj hvad fruktan hans råttfårdig-
hetj hvad lydaktighet hans hclighet och lagar.

6. §. Vi forbindas hårtil på det krafti-
gafte af alla de valgerningar Gud lofvat at be-
vifa ofs genom Jcfum, och hvitka i annan
håndehe ej kumia ofs tilfalla. Har hän, den
fulikomiige Forfonaren, genom det fmårteful-
lafte lidande och fin fullkomliga lydnad, up-
fy ie den råtifårdigas fordriogar, la at vara
fynder nu kuona ofs forlårne varda

}
der är,

det flraff borrtagas, til hvilket vi gjoit ols
fkyldige genom vire ofveitrådclfer: har hän

for

90



( O ) s®= 91

för ofs utverkat, at forbannelfens dom i Pa-
radifet, ej fkal drabba ofs hvarken i tid eller
eviehet, uran vi tvårtom fkole vara och blif-
va lyckfalige fa långe vårt våfende rlcker;
hvad kan då vara bilfigare fkyldighet, an at

vi bore tilbedja, tjena, Slfka och för ai! verl-
den forkunna det Väfendets åra, lom befedt
ofs få outfågelig nåd; der Väfendets, fom ehu-
ru ban meddelar fig åt oråknelige Samfund af
förnufriga väreilee, det ena fullkomligare ån
det andre, likafullt omfattar månmTkan, til åf-
ventyrs en bland de obetydligafte 3 rned en
ftorre kårlek, ån vi kunne begripa? Mcn år
det vai dcn uprorifke underfäten, förbrytaren,
den crackiamme, den gcnom fit forhållande
Gud förnekande och hådande fyndaren , eller
den trogne, den faktmodige, den iydaktige
månnifkan, fom fkal njuta frukten af Frålla-
rens forfoning, ega den nådige Fadrens välbe-
hag, undfa Hans vålfignelfe och årfva de lali-
gas glådje i himmelen tilkka med Chrilfo je-
fu? Domer fjelfve, M, Chriftnc; fluten af
dctra, om någon förbindelfe äligger eder at
forhårliga Gnds namn , och om nägon tilfällig-
het antingen forglig eller giad , någonfin kan
frikånna eder ifrän des beftåndiga i aktragan-
de och upfyllande. Men hvad behofve vi
med grunder och fkal beftyrka en fak, fom
åndoek bar långt flere bevis ofrige, når vi
lokt fom ifrigaft ar lammanlera dem alle. En
Chviften, et villigt och Gudi helgadr hjerta,
finner et enda aldeles tilråckeligr, orn hän ock

e J
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cj fkulle kanna flere; och hän ir mera ange-
lagen ora, hän bemodar fig altid ifrigare, at
kanna den väg, på hvilken hän Jullkomligaft Jkat
hmm upjylta den famma, vdrdigt Guds egen
Ara : och defs eget namu.

7. At förhärliga Gud Ir dels at for fin
cgen del betyga honom en upriktig, fullkom-
]ig och oinlkrankt vördnad, dels ar aldrig
underllfa denna vördnads ådagallggande inför
månnifkor, utan tvartom med fit exempel lo-
ka upmuntra andra at Få nagon kånlla och
omhet for Gnds Ira. I fit hjerta, och i lina
åthlfvor, i lina tankar och i fit cal, i enllig-
het och i verlden

,
i llillhet och i fina fyllor,

bar altid den rlttlkaffens Chriften Guds Hog-
het och otnateliga Mojeltat djupt inprlgladt i
fit hjerta. Hän blyges icke ar bekanna fin
tro inför fine medmlnnifkor, och genom i
akttagandet af Religionens yttre fladgar bevila,
at hän Ir en Lärjunge af fin Måltare Chrifto.
Hvarken Ijumma Bekannares fjelfsvåld, eller
der forakt (om lafiernes trll kaftar på Chriften-
domen, formå honom at glotnma fin plikr.
Jag vill, fadant ar hans beflut, jag vill prila
dig inför den ftora Förfamlingen, infllmma i
dina tjenares böner och loflånger, predika die
namn minorn brödrom. Pf. 135. Jag vill
tacka dig Herre! midt ibland Hedningarne:
jag vill förkunna folkena din verk. Jag vill
ingå i dina boningar och tilbedja inför din fo-
tapall, och Ikåda den fkona Gudstjcnftenj ty

en
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en dag ' dina gårdar, år bårtre an eljeft tuten-
de. Jag vili heldre blifva i min Guds hus,
an llnge bo nti de ogudaktigas hyddor. Pf. 84*
Samina intryck tom rörer hans hjerta, under
offenteliga andakrs-otningar af dem

,
fom med

honom forfamlas i Herrans namn, gor afven
hans verldfliga umgånge gudeligt och chrifte-
]igt. Den glådje hans hjerta Imakar, då nå-
gon angenäm händelte intråffar, då naturens
fågring och prakt fortjular hans oga, och då
hans medbråder rona nigon iyckans ynneft,
alt fådant fåtter hans fjål uti låga, och uptån-
der den at med kraftigafte nit ila efiter en ho-
gre grad af kårlek oth tackfainhet emot den
allmånna Fadren. Hän går ej på lyndares våg
och fitter icke dår befpottare fitta; men om haa
ock nodgas dvåljas ibland de gudlöla, förgä-
ter hän dock icke, det hans Gud, himmelens
och jordens Herre, Ir alleftades nårvarande,
hvars ogon tkåda i ali rum både goda och
onda. Det år på honom, fom Predikarens ord
kuuna låmpas; Uti den förjiåndigas hjerta hvi-
lar visheten och varder uppenbar ibland dårar.
Pred. 15: 3. 14: 33. Då detle blotta fit hjer-
tas ulelhet genom oanftåndigt tai och tkamliga
nojen, och därigenom krånka den Hogftes
åra, fä tkola de hos den råtte Chriften finna
motlatfen af fit upförande, och daraf kanna
hemliga forebräelter ofver fig fjelfva, ehum
de Iro fredade från uppenbara tiltal. Och gs-
nom denna omhet för Guds ära, den en Chri-
ien altid betygar, Ikola Guds fiender, om

ick«
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icke våckas rii lamm* kår.llor, dock ätminftone
(e och finna, at Gud anna år klnd i Ifrael,
ooh åndteligen bifäjla, at en männifka fom tro-
gec idljer JeCu exempe], bud och lära, villcrli-
gen år et adelt et vordnadsvårdt våfende.

8. §• Men få nodvlndigt det Sr i anfeen-
de til Guds uttryckeliga befailningar, ac arven
i utvårtes matto gå in i fådane ofningar, hvar-
igenom Guds namn varder kungjordt och pri-
fadt ibland andre, fa oxilrlcklig år ock den
utvårtes Gudsrjenften och andakten äliena.
Herren har {jelf /örklarat fig haroin: LyAnad
är båttre dii offer , och gora vål iir mig kärars
an det feta afVådrar. Det år laledes igenom
lydaadm, igsnom et frivilligt och oafinteiiot
i akttagande af fin a plikter

,
iom en Chriften

kan hembåVa fin Gud et vårdigt lof och pris,
iamt bevara fit eget namns varde. Harri) har
han ock kraftehgen forbundit fig, och detta
hcliga loftet (kai han betala den Hoafte. Guds
lagai- Iro et aftryck af de åUkvåi dafte, de
fullkomligafte egenfkaper hos Gud, af hans
helighet, godhet och visl.et. At därfore til
mojeligalle likhet med dem bilda fit hjerra,
at eftcr dem inråtta fin hela vand.l, at i fit
gorands och låtande, vid alla mojeliga tilfål-
len hafva dem for ögonen, -

-
- alt lldant

år et bevis , det man ar ofvertygad om Lag-
ftiftarens förtraffelighet; at man erkånner hans
oinikrSnkta regerings rlttj at man infer hans
goda och vifa afiickter, och at man ihogkom-

mer
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mer det lian eger nit och kraft no g för at

halla dcm vid magt, famt efter dem urdela an-

taen ftraff eller bdoningar. Sadan måfte en
rärc Chriften vara, lådant {kai lian befllndigt
påtanka och efterkomma. Erklnner lian Gud
for fin Herre och hogfta Styresman, la måfte
ban ock upfåga alt annat fin tjenft, och en-
danft tjena honom. Hän måfte gora fig alt
mer och mer fri ifrån alla fyndiga luftar j haa
måfte aflåta alla elaka vanor; hän måfte ftrida
emot alla oordentliga finnesrorelfer och fä Hel-
ga fit hjerta, at hän utan at vanda åter clier
trötna på fin vlg, kan ovilkorligt folja det be-
ftutet: jag vil tjena Herran, och gora hans
namu kändt och åradt.

Delaktig af den helige Andes nåd til up-
lysning, genom tro och kårlck 3 forenad med
fin Frålfare lamt ftlrkt med en ofynlig kraft,
far man le honom alt mer och mer rilvåxa i
det goda, och vinna det mäler (om med hans
varelfe blifvit ålyftadt 3 nemligen Skap*ren«
åra. I dels gårningar och upforande {kai dl
den himmellka dygden altid framlyfaj där
framlyler da den innerliga aflky for fynden,
fom ofverensftåmmer med Guds oföråndeliga
helighet; den forionligher, det ådelmod och
vålgorande, iom grundar fig i Guds forbar-
mande hjerta; den oegennyttiga klrlek til råtc
och lanning, fom uttrycker den evigas rättfär-
dighet. Ja, af denna finnes förlattning fö'jer
ock omedelbart, at hari mäite bevifa en rätt-

flwf-
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fkaffens mlnnifko-karlek. Skulle vai hän kufl-*
na hara dem, fom Gud fl hogeligen älfkar?
Skulle hän kunna vanvårda och forakta dem,
fom aro (å hogt akrade och faderiigen vårdade
af Gud ? Huru fkulle hän da tjena fin Herra
och lyda hans bud ? Huru fkulle hän vifa fig
tackfam, om hän ej vore trlgen at ofva en ren
och oforfalfkad klrlek mot fine medchriftne ?

om hän underlat at undervifa den okunnige,
tröfla den bedrofvade, upmuntra och ftårka
den tröge och fvaga? Huru kunde hän vara

Jefu Llrjunge, om hän cj forlät den felande,
då hans egna brott blifvit forfonade med Med-
larens dod! om hän ej bevifte fig fafom den
haltes fot, den biindes öga, den armas hjelp,
den förtrycktas förfvar, den vlrnlofas tilflyckt
och ofkuldens befkydd? Uran at vara lålom
vår himmelfke Fader är, kunne vi aldrig Ira

och en Chriften måfte dlrfore folja
Jefu egen befallning; Varer fullkomlige fafom
eder himmelfke Fader fullkomlig dr.

§. 9. En Chriften föker ock at prifa
Guds Majeftat fanit tillika bevara fit namns
vlrde, darigenom r.t hän nåjdt och tryggt öf-
verlemnar fig ät Forfynens goda och vifa Stu-
relfie. J Guds Regering finne vi de tydeligafte
fporr af en dfver var beundran langc öfverfti-
gande vishct, godhet och magt; En vishec,
fom utflakar ali tings fkick, ordning och fam-
manhang, och fom aldrig kan feia i medel
och ucvagar at fora ale til de bäfta flut , en

god-
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godhet, iom omfattar alt, verkar i alt, och
o-ifver hvart och et ting det mitt af lyckialig-
het, fom det förmår emottaga och båraj en
mäet, för hvilken alla hinder och motftånd
måfte fly, och genom hvilka alla Hans beflut
få verkfiallelfe och väreile. En männifka fom
med defle begrepp nm fin Skapare, iikafullc
nekar at ofverlåta fig och fit alt åt Guds vål-
behag och vård,hvad gor vSI den annat, In
uphojer fit eget inlkrånkta forftånds ljus och
forringar Guds oandeliga vishet? Sn tillägger
fina f orderfvade begar, fin faKka inbilnings
kraft en riktigare kånfla, Sn Guds eviga god-
het? hvad gor han annat ån uphäfver fin egen
vanmagt ofver Guds allsmägtighet ? Och hu-
ru kan hon vii annars mera afgudifkt vanSra
Honom ? Men fådant Sr likvSl ganfka många
månniikors forhållande. De gä oka tiiratta
med fin Gud och faga f/vi gjorde Du mig detta ?

i fin blindhet tycka de fig alrtor otta fe, hvareifc
Han kunnat gura battre; hvar han gjort nå-
got öfverflödigt, hvar anlåggningen bort vara
aruiciilanda för at ag.i verkningar■,

han vifat mindre godhec, hvar hans magt
värit tvnngen innom grSnior. Sålunda tanker
ln.ainiikan, den forblindade månnifkan, och
ofvirgifVer fin Skapare, låtter kått til fin
atm, röijcr oberånkta råd och våpnar
fig mix Forfynen* ikickelle. Och huru up-
ryiler hon då fina plikter lom 'Chriften? hon
fom ofver ail ting lkulle riukta, hogakta, och;
älfka fin Gud och med den oinätränktafte tik.

Horn, F. Voi. IX. St. i. G fer*
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förfikt hvila i Hans fltickelfe och nådiga vSU
behag? hon lom forbundit fig at i helighec
tjena fin Fralfare, och fom kannet at ali den
Mllhet hon önfkar och kan komma at vinna,
endaft tilfaller henne for Medlarens Ikull? Det
Sr genom honom, fom ali ting blifvit Ikapa-
de -

y Honom aro ali ting underlagde och i Ho-
nom bar alt fit bellånd och varelfe. Coll. x: 16,
7. Den famme Jelus, fom på Golgatha lie
utgjuta fit dyra blod ,

och fom genom detta
ojemtorligen ftora och forundransvärda kirleks-
verket, raddade ols frln en evig undergång ;

Sr ock den famme Öfverherren, fom ftyrer
alla vara oden, fom leder ofs efter fit behag
for at en gång taga ofs från jorden til him-
melen. Detta befinnar en rättfkaffens Chriften
och kan icke annat in betyga fin tackfamhet
ech erkånfla tilbaka, och få vll hemligen fom
offenteligen forkunna Guds namns Ira. Med
fornojlighet emottager hän dä alt af fin Guds
hand ; hvarje glad eller forglig hindelle, hvar-
je upfyld eller nekad bon, lycka eller olyeka,
låghet eller ira, li£ eller dod j alt detta riknar
hän for en godhet af fin Herre, och for ec
vålfignadt medel i Frilfarens Regering s at gora
ofs lycklige och Hilla ofs oltraffelige infot
fin Faders anfikte, och forer derfore ftldla
den fromme Jobs taian : väljignadt väre Herrani
namn. En fadan undergifvenhet och fortro-
flan betygade Chriftus under fin lidandes tid
på jorden En lidan fortroftan hyfte ock
hans tirjungas til fin Måftare under daras åt-

flsiU
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fkilliga lefnads otnftåndigheter, och 1 (amrti*
exempel trader med behjenenhet den uprikti-
ge Chrifti bekånnaren annu i dag, fom kati-
ner vårdet af fit namn och ar mån nm de(#
åra. Och huru (kola icke då alla tilviteKer
forfallaV huru (kali icke hvar hådilk mun tyfina,
då verlden får fe vårt jemna lugnunder oiycks-
ftormar, vår (lilla glådje undcr forgen, vårt
beftåndiga tolamod under mångfaldigt lidande,
vårt oin(krånkta fortroende under vara bekym-
marfullafte utfikter, til honom från bvilkcn
ali hjelp kommer? Den Gudlofe fjelf (kali
foråndra fit fpråk, hän fkall ofvergifva fit
knorrande och on(ka fig hafva (amma Gud (ora

den Chriftne, hvars (alihet hän (kali afundas*
Den hän forr foraktat, (kali hän mi högakta,
den hän forr befpottat, (kali hän nu beundra,
och det Chridna namnet (kali biifva en ah-
man heders benåmning, under hvilken hela verl-
den (kali 6n(ka fig den Hogftas nåd och be-
fkydd, at iå- ledas af Hans hand, valfignas
sned hans vålfignelfe, fråKas ur noden med
hans hjelp och omfider på fiftone uptagas med
aran.

§• li. Doiner då nu fjelfve M. Chriftne!
om Jpå någon ting annat kunnan nyttigare
anvanda eder onitanka, edra förmögenheter
och edert idkeliga bemödande, an på upfyl-
landet af den forbindelfe vi nu haft under be-
traktande? Befinnen (jelfve, om de hinder
hvilka leda ofs dårifrån, i fig fjelfve Sga na-

G 3 godt
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gor vlrdc och kunna flcånka ofs någon verkelig
fordcl, Ar det vjl något annat, ån idel dårfka-
per , dem vårt fornuft vid en båttre uplyfning
aldeles ogillar, dem var Ijal våmjes vid, och
dem Gud rrred mifshag och onåd anfer ? Skal
vål månnifkan nedlata fig til la låga foremal ,

få oådla och ril fin narur få (kadliga? Huru
kan vål månnukan fa nefligr vanvårda fig ijelf?
Infjrt i verlden ril en afbild af den Evige, den
Oåndelige, vanftåller hon fig fjeif på få ur-
jmårkt fåtr, at lion fnarare blir en afbild af
tielverets ityggelfer, ån Guds fullkomligheter.
Genom Chnftum en herre öfver jorden,
förvandjar hon fig til en flaf under de förak-
te%a(te ting. Beftamd til den högfia lyck-
f.dighet, fiker hon at bereda fig en obotelig,
en evinnerlig olyeka. Bedragne! hvi kan du
handia il fåvir&r! huru kan du II nitifkt for-
folja dig Ljslf;? Ora dit hjerra ånnu icke al-
deles tilfiunt {]g for alla fårdlåilningar; om du
ånnu icke Ivurit en oryseelig ed, at icke fra-
ga efter, at icke tjena Herran : o! få hor da
annu et kåleksrikc rop af din Fader: Vånd
pm, vdnd oin, du affållhe. Fortfir icke lån-
gre at fjrlkjuta hins oma mediidande med
dig! låt honom icke lån«,re fora denna klagan
jmt dig: {e, jgg utfirchker minä armir til et
oh/jrjaint folk, —r Ivlea vi mine Chriftne ! fom
råkne der for d.?n ypperfta lycka, at kunna
tjepa Gud iåfom råtte Chriijtne latom ofs be-
Itandigt hafva ogonen fåfle på c'e lky!di?berer
yi hafye at i akttaga. Latom o{s {$ prifa vår

Gud
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Gud med var vandel, at hari måtte råtteligen
af ofs årad varda 3 och alle hans tilbedjare
kanna, at vi åre hans återlofte. Guds åra,
Chrifti forhårligande år et gemenfamt ändamål
för vårt namn och vara göromå!. Kanne vi
då fållheten at en Medlare, få böre vi ock
med ytterfta ifver, upmårkfamhet och rrohet,
arbeta for hans åra j få mycket mer , forn få
månge, genom namnet annu forbundnc med
vårt Samfund, utbreda ofver det lamma den
bedrofligafte ikam, {Måtte vi då alle drifvas
af en råtr Chriftendomens anda, måtte vi altid
uplifvas af en ådel at fåfom Jelu Chri-
fti ftridsmän ftrida manneliga for hans lak,
icke blott med ord, med en fann bekånnelfe,
med utvårtes andagt, man med fjål och hjer-
ta och hela vir lefnad. Måtte vår vandel lyfa
af en råttikaffens och faftgrundad tro ; en tro,
fom gor vårt förnuft lydigt} lom verkar hos
ofs en frivillig , beftåndig och oegennyttig
dygd, mägtig ofver alla kottets och verldens
luftar och forforelfer, och lom genom tolamo-
det underftödjer ofs at ofvervinna motgången,
vandr-a den vlg ofs fårelagd år , och behålla
hoppet om en oförvanfkelig beloning. På få-
dant fått fkole vi bete ofs fåfom råtte Chrifti
efterfåljarc ; hårtil åre vi kallade, hartil be-
redde af honom ; och hårigenom fkole vi gif-
va verlden anledning at finna hvars barn vi
äre. Vi (kole da med vårt exempel fsga dem:
fådan Var den Mäfhreri, hvars lårjungar Vi
åre"; få helig, få full af fanning, få undergif-

ven,
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vcn, få tolig-, få vålgorande. Ora dl fan-
ningen, dygden, tolamodet och kårleken äro
evigc vördnadsvarde egenlkaper ; ho (kali då
djerfvas klandra at vi tilbedje , at vi med hela
vårt hjerta omfatte ,

at vi upofire vår fjål och
kropp åt honom, fom befitter defle dygder i
en olndeligen högre grad ? år honom, fom
genom den ftorfla fjelfforfakelfe, genom li-
dande och död forvårfvat o(s Guds nld och
Himmelens fallhet! O! måtte vi aldrig trötna3
at för hans fkull ftrida och öfvervinna fyn-
den, fatan och den onda vcrlden! Loffågom
honom evinnerliga, fom bar vara fynders bor-
da, och fegrande nedlade vara fiender! Blifve
ingen annan vår Herre! Vike aldrig vart hjer-
ta ifrån honom: få fkole vi evigt vara hans
vålfignade 5 Jefu välfignade 3 fom himmel cch
jord gjort hafver. Amen.

STOCKHOLM,
Trjckt hos And. Jac. Nordstrom, 1786.
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I Guds Faders, Sons och deil Helige
Andes Namn. Amen.

§• i*

Vi veie<, ai öin denna Hyddones, väri jor-
difka Hus nederjlågit varder, fä hafue vi

em Bygning af Gudi bygd-, et Hus itke med
hdnder gjordt, det evigt dr i hirdmeleiu Och
ofver det famma fucke vi oCk efter väri Hem*
man, fom af Himmeten dr, och ofs Mngtar,
at vi dermed måge öfverklddde varda. At den
liota och fegrande Bekännelfe* fom Apofte-
len Paulus, uplyft af Guds Anda, i lit och
alla Chriftnas namu aflägger uti 2 Cor. 5 ; 1,2»

§. 2
En bekännelfe M. V. Å. af den betyd-

lighet, den vigt, at ora den icke ägde lin
fulla vifshet, fin fafta grund, få vore vår
Predikan fåfäag, fä vore vår Tro fåfaiigj få
vore vi ännu i våra fynder, få voro de
förtappde, fom i Chriftö affömnade äro, få
vore vi uflaft af alla mennifkor. Nog vete
vi, at denna Hijddan, väri jordifka Hus, fkal

Horn. F, Voi. IX, St. 2* H 3 i dö-
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i döden nederjlagen varda: en dagelig erfa-
renbefär i denna del vår fäkraite läromäfta-
re: men viiste vi icke mer, vifste vi, at he-
la vårt väfende fkulle fe fit flut i Döden, at
hela vår varelfe fkulle fe fin undergång i
Grafven, då vore vi utan hopp, utan Gud
i verldene. Vordom då Guds nåd M. Å. :

Vi vete, at om denna Hyddones, vårt jordijka
Hm nederjlagit varder, få hafve vi ena Byg-
ning, af Gndi bygd, et Hus, icke med hånder
gjordt, det evigt år i Himmeten. Sjelfva för-
nuftet talar i denna fak, på et fätt, fom väc-
ker yår upmärkfamhet och förtjenar vårt
bifall. Alle Folkflag på jorden, fom ägt nå-
got begrep om en Gud, hafva inftämt i den
öfvertygelfen, at det gifves et lif efter det-
ta. Ar icke detta något bevis i fig -fjel£t,
få är dock denna almänna öfverensftämmel-
fen högft märkvärdig, obegripelig hvarifrån
den fkulle leda fit urfprung, om den ej vore
grundad i fanning. Den Vife går i detta
mål ännu längre: af Själens enkla Natur, af
des andeliga Väfende bevifar han des oför-
gängelighet. Af Skaparens kärlek för vårt
flägte dömer han, at männifkor måtte vara
ämnade til något hpgre, än at, likt djuren,
här en tid lefva och fedan i döden förgås.
Alla andra lefvande varelfer på jorden äro
begåfvade med cgenlkaper och förmögenhe-
ter, lämpade efter deras art, at njuta den
fälhet, fom är enlig med deras natur, och
här på längre eller kortare tid fullborda fit

öde.



öde. Det ögnablicket, i hvilket de lefva,
är medelpunkten för deras begär, det til-
kommande rörer dem icke: döden kanna de
icke. Men männifkan icke fä: hennes för-
mögenheter äro högre, hennes begär aro
ädlare. Hon må i lifvet af det jordifka vin-
na alt, hvad hon önlka kan, hon blir ändå
icke nögd. Hvad hon hafver, det föraktar
hon: hvad hon icke äger, det efterfträfvar
hon. Oroad af det förbigångna, ledfen vid
det närvarande, ofta förlkräckt för det til-
kommande, arbetar hon at undvika fin un-
dergång, och önfkar, at hon aldrig måtte
dö. Och juft detta begrepet om det förbi-
gångna , det närvarande, det tilkommande,
fom vitnar om hennes företräde för djuren,
fkulle ju, om hela hennes väfende i döden
fkulle förgås, göra hennes olycka? juft det-
ta begäret efter det oändliga, det eviga, fom
vitnar om hennes höghet, fkulle i detta fall
gora hennes olycka ? Herre Gud! Skulle din
vishet, din nåd hafva Ikapat männifkor med
begrep, fom ej fkulle kunna fullbordas, med
begär, fom ej fkulle kunna tilfridsftällas?
Sannerligen vore det dä icke bättre at aldrig
vara född. Här i verlden äro af naturen li-
ka männifkor underkaftade olika omftändig-
heter: här gör lyckan ofta alt: fkulle ickc
des obillighet en gång hammas, famt dygd
och förtjenft få fit värde och fin belöning ?

Här i verlden fäger fyndaren i fit hjerta:
Det är ingen Gnd: Hän bevifar ock fin tro

H 3 med

107
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ined flna gerningar: han bryter ali lag, han
öfverträder alla plikter, han förargar alla
männifkor ; ändå går det honom, fom han
den Rättfärdigas gerningar gjort hade, ändå
lyckas honom ali tihg väl, ändå är han icke
i olycka fom andra männifkor: Kfter domen
icke Jlrax går ofver hans onda gåmingar ,få
blifver hans hjerta f idit at göra ondt, Pred.
B. 8" ii- Skulle då intet Glid fräga efter
honom, eller den Högfte fköta om honom?
Skulle intet den tid komma, då ognnji och
vrede, bedråfvelfe och ängefl Jkali komma ofver
bvar mdnnipas f]dl, fom Ula gör, Rom. 2:83
9. Här i verlden vinlägger fig en annan,
at med ytterfta nit fullgöra fina plikter: hans
hjerta brinner af vördnad och kärlek för
Gud, hans ljus gagnar och lyfer för männi-
fkor : och ändå går det honom, fom han den
Ogudaktigas gerningar gjort hade: ändå tyo
kes han vara gjord til at lida: ändå är hans
plåga hvar morgon ny: Skal det då fåfängt
vara at man ottraffeliga lefver och fina hän-
der i ofkyldighet tvår ? Är det då förgäfves,
at man Gud tjenar? Skulle intet den tid
komma, när Guds rättvifa nåd fkal gifva
■jiris och dra och et oförgdngeligt våfende dem,
fom i goda gerninpar fara efter evimierlfgt lif,
y. 7. Ack jo! Såfom. Chriftne öfyergår vår
kunikap i denna lak både Hedningens hopp
och den Vifas förmodan. Vi, hvilkom. gijvit
dr at veta Guds Rikes hemlighet, Marc. 4: ns,
vi, för hvilka är förkunnat alt Guds råd.om
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vär Salighet, vi, fom Jkäde, fallän ien fpe-
get Herrans klarhet rned uptdckt anjigte, vi ve-
te, at om denna Hyddones, vårt jordi/ka Hus
nederjlagit varder, få hafve vi em Bygning af
Gudi bygd, et Hus, icke med hånder gjordt,
det evigt år i himmeten. Kött och blod haf-
ver det ofs icke uppenbarat, utan fjelfva
vär Fader, fom är i Himmelen. Det är en
fanning, grundad på Guds löften i Ordet,
fom icke ljuga kan: Det är en näd, uppen-
bar vorden genom vär Frålfares jfefu Chrifli
uppenbarelfe , den der döden borttagit hafver,
ooh Lifvet och et oförgdngeligt vdfende frambu-
rit i Ijufet genom Evangetium, 2 Tim. 1: 10.

Ja! i denna Sanningen, i denna Nåden äro
vi befeglade med luftfens Helige Anda, hvilken
fjelf dr vär arfspant til vär fårlofsning, Eph.
1:13,14. Död, hvar är då nu din udd? Graf!
hvar är då nu din feger? Gudi väre tack,
fom ofs fegren gifvit hafver genom vår Fräl-
fare Jefum Chriihlm. Nu vil jag gärna dö,
ty ja g vet, at min Förloffare lefver. Nu
vil jag gärna nedlägga denna min jordilka
Hydda, ty jag vet, at jag fkal få tilträda
ena Bygning af Gudi laygd, et Hus, det
evigt är, i Himmelen. Och icke det alle-
naft: vi fucke efter detfa Hemmon,fom af Him-
meten dr: vi tdngte, at vi dermed måge ojver-
Mddde varda , det blifver vår Själ för längtat
ho i delfa Kedars hyddor, ibiand dem, fom
frid och kärlek hata. Herre! när fKole vi
där til komina, at vi fkole fedit anligte?

H 4 §.3.
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Så tänkte, få talacta Den, hvars neder-
flagna jordifka Hydda nu ligger förvarad i
den trånga Boning, fom där ftår för vara
ögon: i lifstiden Contrafts Proften m. m. D.
Petrus Ugla. Vördnaden, vänfkapen,
kärleken hafva famlat ofs omkring Hans
Grift: med hvilken beftörtning och ängflan
Jkulle vi icke flå ofs för vara bröft och gå
hern igen, om vi icke nu vifste, at det ftår
Guds Folke ena rolighet åter, om vi icke
vore förfäkrade, at det är den rättfärdigas
Lott, at en gång med glädje få trpftå i fin
del, när dagarna hafva fin ända? Det var
den kunfkapen, fom i lifvet var Salige Herr
Dodtorns gladafte berömmelfe: det var den
fafta öfvertygelfen, fom i döden ftadgade
Hans frimodighet och hopp: det var den
fanningen, fom Han med få mycken ftyrka
Och glädje ofta förkunnat ifrån detta Rum:
det var den tröften, fom han äfkade Ikulle
förklaras vid Hans Begrafning. Salige Vän!
Det var din lyckliga lott, medan Du lefde,
at fprida förnöjelfe, hvar Du kom: Dit gla-
da Anfigte bådade et hjerta, fom led af an-
dras bedröfvelfer och forg: Nog vifste Du,
at mångas tårar Ikulle rinna vid Din Graf:
men Du ville at vara forgfna tankar Ikulle
ledas til gladare ämnen. Din jordifka Hyd-
da, fom låg nederflagen, ville Du, vi fkulle
glömma. Det Himmelfka Hem, fom Du
fått tilträda, ville Du, at vi Ikulle befinna.

Dit
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Dit Chrifteliga bemödande at vinna, Dit fa-
liga hopp at erhålla en få lycklig förvand-
ling, fkal derföre blifva vår betraktelfe, vår
efterdömelfe, vår tröft: men

O Herre ofs med krnft hered,
Och Jlyrk vår hjertans blådighet!
At vi hdr manneliga Jlrida må 0

Och få genom doden til Ufvet gål

Fader vår m. m.

Text. 2Petr. 1:13 - Is.
Jag menar det vara tilbörligt,få Van-

ge jag hr i denna Hydda , at up-
vhcka och jörmana eder: Ty jag
vet, at jag Jnarliga flial aflägga
denna ?nin Hydda , fåfom ock vår
Herre Jefus Chrijius hafver mig
kungjort. Men jag vii vinlhgga
wiig, at J efter min dod fkolen
behålla detta i åminnelfe.

§• 4-
Apoftelen Petrus, uptänd i Andanom, åda-
galägger i de upläfte orden lit nit, at fåfom
en rättfkaffans jefu Chrifti Tjenare fullkom-
na det Ämbete, fom hän fått hade, at för-
kunna fin Herras Jefu Chrifti kraft och til-

li 5 kom-
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kommelfe. Sjelf hade hän fett Hans härlig-
het, fjelf hade hän närvarande på det heli-
ga Berget fått ärfara det llörfta bevis til det
tilkomxnande Lifvets både verklighet och fa-
lighet. Ingen kunde derföre med horre öf-
vertygelfe och ftyrka tala i denna fak. Hän
förmanar derföre fina Åhörare, at på et Chrift-
nom värdigt fätt, gora fin kalldfe och utkoret-
fe faft, och förfäkra fig om ingångm i Guds
och vår Frålfares fefu Chrifti eviga rike. Men
under det hän upväeker och förmanar andra,
glömmer hän icke, hvad fom ålåg honom
fjelf. Hade hän fått nåd och Apoftla-Äm-
bete at uprätta Trones lydnad , få ville hän
ock,' hvad detta Ämbete hade at betyda,
och hvad anfvar Iktille faija, om hän des
plikter vågade förfumma. Hän offrades nu,
tiden tilllundade ,då hän Ikulle hädän, och
hän utgjuter i de uplälte orden hela fit hjer-
ta: Alt hvad honom fåfom Lärare ålåg, at
genom Guds nåd göra, alt hvad hän, då
hän kämpät fin kamp, fullbordat fit lopp och
behållit trona, hade at af Guds nåd vänta,
det fätter hän här i fin fulla dag. Detta
gifver ofs den fullkomligafte anledning at
enfaldigt afhandla

En Chrijiclig Lårares trogna Bemö*
dande och viffä hopp, at med
glådje och heder få aftågga Jim
jordifka Hydda och tilträda fitHimmeljla tiem.

§♦ S-
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Skulle jag väl behöfva M. V. A. at för
Eder bevifa, at männifkan beftår af tvänne
delar, Kropp och Själ, et andeligt Väfende
i en lekamlig Hydda? Den fom är få enfal-
dig, at han det icke vet, ikulle blifva li-
tet upbygd af alt det, fom i detta ämne fä-
gas kan: Den fom är få förderfvad, at han
det icke tror, fördömes af fit eget famvete.
Hvad förnuftet på de bäfta Ikäl förmodar,
det fätter Uppenbarelfen äfven här utom al-
la inkaft, alla tvifvelsmål. Sä Idnge jag dr
i denna min Hydda, fäger Apoftelen: det är:
Så länge min fjäl bor i denna min Kropp.
Guds Ord fäger ofs, at Själen leder fit ur-
fprung ifrån Gud, at Kroppen räknar fin här-
komft ifrån joiden. Föreningen emellan
tvänne få olika varelfer blifver altid obegri-
pelig, des verkan och påfölgd i vår nu va-
rande belägenhet högft befynnerlig, ofta för-
tretlig, altid farlig. Vi finne at af viffa in-
tryck på Kroppen upkomma viffa tartkar och
begrep i Själen, at åter på viffa tankar och
beflut i Själen följa viffa Kroppens rörelfer.
Finge Själen följa fin art, få fktille hon ftän-
digt fyffelfätta fig med det Andeliga, det
Himmeifka, det Tilkommande ; får Kroppen
följa fit lynne, få fkulle han jämt hänga qvar
vid det Lekamliga, det Jordifka, det När-
varande. Huru lycklige hade vi icke värit,
om Guds förfta inrätning fått äga beftånd;
Då hade alt värit i fin tilbörliga ordning och

Ikick;
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fkick: Själen, fäfora den ädlare delen, hade
då fått behälla fit tilbörliga öfvervälde, hon
hade då värit i ftånd at uppå Kroppen göra
fådana intryck och väcka fådana böjelfer,
fom aldrig fläckat Hermes rena och andeliga
Väfende. Men juft deruti beliär värt nu va-
rande förderf, at altdetta genom Fallet köm-
mit ien förvänd ftällning. De finlige Be-
gären, fom ieda fit urfprung ifrån Kroppen,
äro komne i öfvervigt emot de andeliga,
fom väckas i Själen, och Kroppen, fom af
Själen borde dragas åt himmelen, har fått
ftyrka at hålla henne qvar vid Jorden. Förr
tilhörde det Förftåndet at pröfva, Viljan at
belluta och Kroppen at lyda och verkltälla:
nu fäger Kroppen Viljan hvad hon bör be-
gära, och Viljan föreikrifver Förftåndet, bu-
rn det bör dömma: Ja, Själen går ofta i
kärlek för kroppen få långt, at hon glöm-
mer lig fjelf, för at tilfridsftälla des luftar.
Så tuktad är Själen i fin egen Hydda, at
hon i ftället för at vara Herre, är förvand-
lad til Slaf Och det fom mera är; När ock
Själen genom Nåden får lära kanna fit vär-
de, när hon genom Nåden blifver fatt i
ftånd at återtaga fin rätt, när hon genom
Nåden fått ftyrka at lyfta lig utur lloftet,
taga fig til vara för befmittelfen, och fträcka
lina begär til Högden, få kdnner hon ännu
en Lag i Jim Lemmar, fom Jlrider emot dm
Lag, fom i hennes hog dr, och ofta griper
henne fången under Sijndenes Lag, fom är i

hen-
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hmm Lemmar : Hou får ofta med bekym-
mer, med ängflan, med tårar ropa: Jag
arma mdmiijka! ho Jkal låfa mig ijrån denna
dödfens kropp ? Rom. 7: 23, 24. Denna bo-
ningen är fvag. Hyddor kallas de bonin-
gar, fom uprefas i ha£t och för nöd (kuli,
fom lätt kunna förftöras, på hvilkas varak-
tighet man ej kan göra lig räkning eller hopp.
Och juft fådan är vår Kropp. Ehuru kon-
ftigt af Skaparen fammanfatt, få är den hje-
yäl nu genom fynden högft opålitlig och
förfvagad: den anfättes af bräckligheter, den
Ikakas af bekymmer och bedröfvelfer, den
täres af arbete och fjukdomar. O! huru
niånge befvär får icke den fattiga Själen vid-
kännas, at hålla denna fin ikröpliga hydda
vid magt? hvilken omtanka at tilfridsftälla
des behof ? huru hindras hon icke af fjelfva
Boningen i fina plikters utöfning ? Än är fö-
dan för knapp, än är kölden för ftark, än
är hettan for mattande, än är regnet för
häftigt, än är hellän fvag, än är ögat fkumt,
än är orat lorahördt, än är tungan ftaplande.
Ja! denna Hyddan förtärer fig fmåningom
fjelf: Tid och ålder förnöta des ftyrka. Ora
ock Ldkaren Idnge derom inodar Jig: få går
det dock på dndalycktone altfå: i dag Konnng:
i morgondåd, Syr. B. n : 12. I fjelfva krop-

natur ligger fröet til förgängelfen: det
må nu vara et gift, fortplantadt man ifrån
man af den förbudna frukt, hvars ätande
lagt grunden til hela vårt Slägtes förcHrf,

eller
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eller en laglig fölgd af Guds buds fräcka öf-
verträdelfe; Domen ftår ändå faft: Af jord
åjl du kämmen: til jord Jkai du åter varda
igen. Hyddan mä vara aldrig få Vacker,
lion ikal blifva mafkarnas rof: Hon må vara
aldrig få ftark, hon Ikal i döden nederllagen
blifva. Själen måfte lemna denna fin Boning
för at ingå i evinnerliga Hyddor.

§• 6-
Men hurudan Hyclda fkal hon då få til—-

träda? Guds Ord fvarar: Hon Jkal få fåfom
hon lumdlat hafvef, medan hon lefde, medan
hon bodde i denna lin Hydda, antingen det
år godt eller ondt, 2 Gor. 5:10. Har hon
här icke kånt Gud, icke lydig värit vårs Her-
ras Chrijli Evangelio, då fkal hon lida
pina , det eviga fårderfvet, af Herrans avjigte,
och af hans hårliga magt, 2 Thefs. 1: /8? 9-
Har hon här endaft fökt det jorden tilhörer,
har hon här upoffrat fig til verldens och
fyndens tjenit, har hon här värit död i fyn-
der och öfverträdelier: O hvilken jämnjer!
hennes lott lkal blifva i den Sian, forn brin-
iw med eld och fvafvel, Uppb. B. sr: 18*
Hennes Boning fkal blifva där, hvareit hen-
nes matk Jkal aldrig då, hennes eld aldrig ut*
jlochia, El". 66: 24, där, hvareit råken af
hemies plågor Jkal upgå ifrån evighet
het, Uppenb. B. 14: n. Ifrån et Mlant
öde, en fådan Boning, en fådan död bevara

Herre Gud! J Trogne uuda Barn,
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J, fom medfniktan och båfvcm Jkaffen, at y
måtte Jhlige varda, Phil. 2: 12. J fom ären
blefne delaktige af Guds Natur, cm y jhjn
verldenes förgdngeliga Lujia, J, fpm Idggen
eder alla vinning om, at J uti eder Tro låten

fimfls dygd, i dygden befkedelighet, i bejhede-
ligheten måttelighet> i mdtteligheten tolamod, i
tolamodet Gudaktighet, i Gudaktigheten broder-
lig kdrlek, i broderlig Mrkk aUmdnnelig MrM,
eder jhal rikeliga gifvas ingången i Guds och
vär Frdlfares jfefu Chrijli eviga Rike, 2 Pet.
1: 3- 11. I eder Faders Hus aro måuge
Boningar: Dit har eder förftfödde Broder
Jefus gått fömt at bereda eder rum. Det
båtar icke M. A. at nyliket vilja underföka
och upgifva befkaffenheten af det Hemman,
fom den faliga Själen efter fkilsmäffan ifrån fin
jordilka Hydda Ikal få tilträda. Det är nog
för vår tilfridsftällelfe och hopp, at vi vete,
det hon fkal vara i Guds hand. Här är ock
ali underfökning fåfäng, ty Guds Ord fäger,
at, hvad intet öga fett, och intet ora hårt, ock
i ingen mdnnjkos hjerta upjiigit dr, det hafverGud beredt dem, fom honom dlfka, 1 Cor. 2: 9.Det är nog af, at Guds Ord, då det vil gif-
va begrep om det, fom på Guds Barn lip-
penharas Ikal, nyttjar fådana bilder, fådana
talefätt, fom utmärka idel falighet, idel här-
iighet, idel beftändighet. Det kallas et Rt*
h, beredt ifrån verldenes begynnelfe, en Jkonarfvedel, Fridshus och trygga Boningar, Guds
fiad, det nya fjerujalem ,, en Bygning af Gudi

bygd,
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bygd, et Hus, icke med hånder gjördt, det evigi
år i Himmeten. Sjelfver Gud Jkal bo med dem
och de Jkola vara hans Folk, och Sjelfver Gud
med dem Jkai vara deras Gud. Gud Jkal aftor-
ka alla tårar af deras 6gon, och ingen dod fkal

fedan vara, icke heller gråt, icke heller rop,
icke heller någon vdrk varder mer, ty det forjia
år forgånget, Uppenb. B. 21: 34. DårJko-
la vara Murar heta falighet och vara Portar
Lof, dår Jkal vår Soi icke mer nedergå eller vår
Måne tappafit (ken, ty Herren Jkal vara vårt
eviga Ljus, och vara forgedagar Jko’a en ånda
hafva, Ef. 60: 18-20. Ja hvad det lider,
fkal Själen få denna lin Hydda igen, förkla-
rad, i vårs Herras Jefu Chrifti uppenbarelfe.
Då fkal detta förgängeliga ikläda fig oför-
gänglighet, detta dödeliga ikläda fig odöde-
lighet. Om Guds ande, fom upvåckte jfefum
ifrån de döda, bor i of s,få fK ai ock Hän, fom
upvåckte jfefum ifrån de dada, gåra vår dode-
liga Lekamen lefvande for Hans Andas fisut,

fom bor i ofs; Rom. g: 11. då fkal Jefus Chri-
ftus förklara vår fkröpliga Lekamen och gö-
ra honom lik med fin förklarade Lekamen.
Mine Kärefte! Vi äre nu Guds Bar n, men
det år icke ån uppenbart, hvad vi varda Jkole:
men det vete vi, når hän varder uppenbar,
då varde vi honom Itke ; ty vi få fe honom få-

fom hän år, Joh. 3; 2. Och få fkole vi blif-
va när Herranom altid.

§• 7-
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§• 7.
Är det nu få M. V. Å.! Hvad vinner

då Männilkan, om hon än viinne hela verl-
den, och tager dock Ikada til fin Själ? Kan
då nägot bekymmer vara vigtigare, något
bemödande tilbörligare, än det, huru vi, när
denna vår jordilka hydda nederllagen varder,
inåtte med heder få tilträda detta vårt him-
melfka Hem? Utan arbete gifves ingen lön:
Ingen krönes utan at hän redeliga kämpar.
Det månnijkan får, det Jkal hon ock upjkdra:
dm fom får i köttet, Jkal af köttet upjkdrafor-
gdngelighet: dm fom får i andanom, Jkal af
mdanom upjkdra evinherligt tif, Gal. 6‘ 7,8»
At fäga eder M. Å alt hvad eder i allmän-
het fåfom Chriftne i detta vigtiga fall åligger,
fkulle trötta eder andagt, och draga mig ut-
oni mit egenteligä ämne. Nog veten J,
åtminftone bören J veta, hvad godt är, och
hvad Gud i detta fall enligt fin helighet och
nåd äfkar. Nog boren J veta, at i det nya
jerufalemfår intet inkomma, fom befmitteligfc
är, eller det ftyggelfe gör och lögn; at icke
hvar och en varder kommande in i Himnie-
len, fom fäger Herre! Herre! utan den, fom
gör Guds vilja, fom är i Himmelen. Ve-
ten J icke, at här gäller-intet annat änTron,
fom är verkande i Kärleken? Veten J icke,
at utan heigelfe får ingen fe Herran ? Veten
J icke, at den, fom är trofaft intil döden,
hän fkal få Liffens Krona? Om J det veten
falige ären J, om J det gören, Men Sjelf-

Hom. F, Voi- IX, St, 3. S ver
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ver vät Herre jfejhf Chrijlus, och Gud och
vår Fader, den ofs dlfkat hafver och gifvit en
evig tröji och et godt hopp genom nädena: Hän
hugfvale eder hjerta oth Jlyrke eder nti ali lär-
dom och goda gdrningar, z Theff. z: 16*17*

§. 8.
Men jemte della allmänna Chriftendoms

pligter gifves det dock färlkildte förbindel-
fer, lämpade efter de åtlkilliga vilkor, Äm-
beten och Syflor, dl hvilka Chriftne efter
Guds FÖrfyn kallade och förordnade äro:
Förbindelfer, få mycket angelägnare at vårda,
fom en fann Chriftendom, et obefmittadt
Samvete inför Gud och männilkor med de-
ras vårdflölande aldrig kan äga belländ. Och
ibland deffe färlkildte Ämbets-förbindelfer
äro föga några af eftertänkeligare vigt och
betydelfe, än de, fom halva fallit på den
Chrilteliga Förfamlingens Lärares lott, hvil-
ka, fåfom lanningebud i Chrilti flad, fåfom
Skalfare til Guds hemlighet, äro kallade at
frälfa ickeallenall fig fjelfve, utan ock dem,
fom dem höra. Herre min Gud! mk hjerta
bäfvar, då jag fjelf innehafver et Ämbete,
hvars anfvar är Horre, hvars bekymmer äro
drygare, än at de pä blotta männilko-fkul-
dror Ikullc kuuna bäras och af männilkc-
krafter fullbordas. Den fom här gör fin Her-
res verk förfurnmeliga, huru vil hän en
gång med heder fä flå för männilkones Son ?

Den fom här är en ond och lat tjenare,
hiu'u
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lumi vil hän en gång med frögd få gå in i
fin Herrp,s glädje ? Len iora här gör buken
til fin Gud, huru vil hän, när denna Jgrdilka
Hyddan fkal afläggas, få tilträda et Him-
mellkt Hein? Efter vi då, mine Broder! åkal-
le hotwm för en Fader, Jbm dömmer efter hvars
och ens gdrning och hafver intet ajfeevde til
Perjhnen, få Idt ofsfe til at vi i detta väri
eldnde vandre i rdddhoga, i Pet. i; 17. Icke
at vi beqvämhge ärc af

_

ofs fjelfva något
godt göra, vårt dyra Ambste tilbörligen
för vaka, fåibm af ofs fjelfva. Åre vi til
något beqvåmlige, få är det af Gudi, hvil-
ken hos ofs verkar bäde vilja och gärning
efter lit goda behag. Öfverlämne vi ofs
under trogna Eöner i hans beredande och
ftyrande nåd, får hans Anda leda ofs i ali
fanning, få flal ock hän få upfylla hos ofs
alt Godhetens upfåt och Trones verk i kraf-
tene, at vi, medan vi lefve, med vår Idra
åfadkomme uplyfning och upbyggelfe, och genom
väri kfverne efter vår död fdrvare ofs en vdl-
Jigmd .åminnelfe.

„

§• 9- .
jag menar det vara tilborMgt, få tdnge

jag dr i denna min Hydda, at upvdcka ock
Jormana Eder, fäger Apoftelen i vår TeXt;
Hän utmärker härigenom tydeligen det dub-
la ändamål, fom en Chriftelig Lärare i fÖlje
af Jefu Läras vålgör nde affigt bör genom
Guds Andas biftånd och nåd loka at hos Ii-
na åhörare befordra, nemligen Förftåudets up-

I 3 Jys-
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tysning, famt hjertats och lefvernets förbdttrinrr ;

det förra viiines genom trogna och gruuddi-
ga undervisningar och väckclfer: det fednare
genom oma århindringar ochförmcmingar, Be-
höfver jag väl bevita M. Å- at den, fom
Ikal lära och underviia andra, bör fjelf vara
huimig, och lärd: ännu mer at hän bör vara
Lärd af Gudi ? at den, fom fkal upväcka andra,
bör vara vaken fjelf? at den, fom Ikal med ef-
tertryck förmana andra, bör fjelf äga et hj rta,
fom af nåden är fattadt och rördt ? Öin en blin-
der leder en biindan, faila de icke begge i gro-
pena? Det är.fant, Chrilli Evangelium ärilig
fjelfc en Guds kraft til falighet; des ftyrka at
uplyfa och förbättra, at öfvertyga och röra,
härleder lig icke ifrån Lärarens värdighet ellei’
förtjenft. Men om Läraren icke fjelf tilför-
låteligen känner Guds vilja och råd om män-
mfkors falighet, om hän icke känner, huru
detta Guds Ord efter Själars olika inligter,
finnes författning och omfländigheter bör
lärapas, fä kau Ordets kraft icke annat, än
af hans, antingen ofullftändäga och ftympade
eller ock orediga och förvända föreilällnings-
fätt hindras och betagas. Vi vete, hvilket
kraftigt och fegrande intryck Sariningen gör
på vara finnen, när hon blifver förklarad
och yrkad af den, fom talar med känlla och
af öfvertygelfe; den bälta fak blifver för ofs
likgiltig och obetydeiig, då den förehälles
litan varma, med. kailiinnighet, med vårds-
löshet och kanllce med hemligt föraktj och

hu*
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huru Ikal väl dcn Läraren med tilbörligt ef-
tertryck kunna upväcka bekymmer om en
evig falighet hos andra, fom ej hafver eller
hälier mödan värdt at hafva bekymmer om
fin egen? Oiycklig den Läraren, til hvilken
Husbonden, då hän går at befe Arbetarena
i {in Vingård, har orfak at fäga: Huru koin
du här in? Oiycklig den Läraren, fom in-
trädt i Ämbetet icke af nit at viima Själar
til Guds Rike, utan i affigt och hopp at viri-
nä timmeliga fördelar och jordifk beqvämlig-
het. Ve den Läraren, fom går mätinjkqm
hyende under armarae och årnegåt under hufvu-
den både lingoin och gamlom atfånga Själar, och
ohclga Herranani i Jit Folk för en handfnll med
Bjugg och en beta Bröd, Hez. 13: sR, 19.
Sali och falig den, fom kan förklara: Herrain,
Herrans Anda år med mig, derföre hafver Her-
ren fmort mig. Hän hafver fdndt mig, at pre-
dika dtm eldndom, til at forbinda de förkrojfcide
hjertan, til at predika de jängarforlojftiing och
dem bmdmm öpning, til at predika et nådeligt
Herransår, Ef. 6x; 1,25 Hän kan i fjelfva Öf-
ver-Herdens egen efterdömelfe, i Guds kraft
gå at upföka det fortappade och igenhåmta det

fnrlonxde, och laita det fargade, och Jfårltci det
fvaga, och hvadf ett och Jlarht år bevara, ochJk6~
ta hvar och en, Jbm de betarfvat, Hez. 34: 16.

§. 10.
Jag fade, at en Chriftelig Lärare bör

med trogna undervisningar npvdelta. Betrak-
I 3 te



te vi i allinänhet männifkor ■» fit naturliga
förderf, få är väl ingen befkrifning lifligare
och mera fann, än den Guds Ande fjelflem-
nar genom A poltelen ; De åro bortkomne ijrån
det lif, fom af Gudi dr, genom den jåvifjko,

fnm i dm dr, och genom deras hjertas blindhet,
Eph. 4: ig. Det oförnuftiga, det finliga
hjertat är mörkt, fanuingen förhålles i orätt-
färdighet: Verlden kan icke kanna Gud i lin
visdom. Hurudant kan man då förmoda, at
naturlige, ouplylle, oföfbättrade rnännilkors
eviga öde Ikal blifva, när det likväl heter,
at hvar och en, och ingen annan, äu den fomåkallar Herrani nami, /kai varda [alig: den der
icke tror, fml varda Jördåmd? Men hnrn Jko-
la de akalla den, de hajua icke trodt på? och
kuru Jkola de tro Hanom, fom de icke hafva
hört af? och huru Jkola de hara utan Predika-
re? Rom 10: 14, 15. Til at afhjelpa det-
ta allmänna mörker tatade Gud fordorn nfta
och i mångahanda matto til Fdderua genomPro-
pheterm, men på det ijtterja tähde Hcm til ofs
genom Sorien: Ebr. 1 ; 2. under (in vandring
på jorden geck Hän aliefiädes omkring och
predikade Guds Rike, och då Hän efter fuil-
bordadt Återlösningsverk for up til fin Fa-
der igen, blef Hans lilla anllalt och befal-
ning denna: Gär ut i hela verlden och predi-
ker Evangelium allom Creaturom, Marc. 16:
15. Ifrån denna höga befalning hänleder

fig Chriileliga Lärares dyra pligt och vigtiga
rättj at fåiom Sänningebud i Chrilii fiad pre-

dika
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dika bättring och fyndernas förlåtelfe i Jefu
Chrifti namn. Så länge förftåndet är förmör-
kadt, få länge blifver pck hjertat bförbätt-
radt, få länge hjertat är förhärdat, af de
finliga begären förfördt och dåradt, få länge
blifver ock förftåndets uplyfning förhindrad :

det ene räcker det andra en hjelpfam hand.
Här gäller det vlrst, at med nit och förfigtig-
het, med eftertryck och fagtmodighet få de-
la Saningens Ord, både Lag och Evange-
lium, at detta Ordet genom Guds nåd måtte
bära frukt i tolamod. Här blifver det för en
Chriftelig Lärare tilbörligt, hans ovilkorliga
förbindelfe, at hafva ali öm ömforg och fo-
ga ali nödig anftalt, at en redig och tilför-
låtelig Chriftendoms kunfkap icke allenaft
måtte rikeligen befordras och krafteligen itad-
gas, utan ock i den allmänna fammanlefna-
den blifva fynbar och verkandej men fkal
detta ftora ändamål vinnas, blifver det för
honom icke nog at ftadna vid almänna un-
dervisningar, almänna väckelfer: Själars oli-
ka tilftånd, olika infigter, olika böjelfer for-
dra en närmare vård, lämpad efter hvars
och ens färfkildta behof. Här fordras, at
Läraren lik en Herde, vakar öfver fin Hjord,
och uppå hvart och et fig anförtrodt Far
hafver det närmafte upfeende. Den ene är
död i fynder och öfverträdelfer: han bör up-
väckas: det är tilbörligt, det är höglt nöd-
vändigt, at han bringas til en lefvande kän-
nedom af fit elände, at Guds rättvifa vre-

I 4 de
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de öfver fynden, Guds öfverfvinnerliga nåd
I Jefu Chrifto emot fyndare få lifligt förkla-
ras, at Syndaren , rörd af bägge, måt-
te med bekymmer, med alfvare fråga: Hvad
jkal jag gora, at jag måtte blijva falig? Den
andre går i vilfarelfe och ier på fin väg>
kanike raera af oförftånd än öfverläggning,
kanfke fnarare förförd af andra än lämnacl åt
fig fjelf: det är tilbörligt at lian upvdckes,
om fina mifstag underrättas, med fagtmodig-
het rättas, med lämpa och kärlek uptages
och til Hjorden återföres: Uti ali rum, utan
anfeende til perfonen, åligger det en Chrifte-
lig Lärare at vara på fin vakt, om lian vii
uträtta fit Ämbete redeliga. I fynnerhet bö-
ra de tilfällen med forgfällighet i akt tagas,
fom efter männilkors naturliga lynne och be-
lkaifenhet äro fynnerligen afpaffade, at brin-
ga Syndaren til eftertanka och fätta honom
i rörelfe: Så länge ali ting i jordilkt affeen-
de Iyckas Syndaren öfvermåttan väl, få länge
han i timmelig matto får äga och njuta alt,
hvad han kan önlka och begära, få länge
frågar han ock icke efter, hvad honom fram-
deles öfvergå kan. Läraren får då ofta vid
mifslyckade förfök orfak at betyga: Herre!
ho tror vår predikan? Det bäfta nit, de öma-
fte väckelfer affpifas då med den tilfägelfen:
Gack dina får de i deniia refan, når jagfinner
Idgligt, vii jag kalia dig igen, Apoft. G. 24 :

15. Det blifver dervid: när bedröfvelfe på
färde är, då föker man Gud; när han tuk-

tar
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tar ofs, då rope vi med ängflan: när nöden
trycker, när fjukdom plägar, när döden hotar,
då lärer man gifva akt uppå Orden. Men i
fynnerhet gifves det et tilfälle, fom framför
alt, af en trogen Lärare ej bör vårdflöfas,
et tilfälle få lämpeligt och afpaffadt, at läm*
peligare naftan, om det förfummas, aldrig
kommer åter, jag menar Åhörarens förfta
Nattvardsgång. Det är då, fom hjertat me-
ra flygtigt, än argt, mera oftadigt, än otro-
get, ännu icke hunnit blifva förhärdadt af fyn-
denes bedragelfe: det är då, fom Chriften-
doms kunlkapen ännu icke hunnit at glöm-
mas: det är då, fom ömheten för en evig
falighet af ögonens begärelfe, köttfens begä-
relfe och et högfärdigt lefverne ännu icke
hunnit at aldeles bortblandas: alt gör då et
at fätta upmärkfamheten, eftertankan, be-
kymret i rörelfe. Blifver Förftåndet då up-
lyft och hjertat rättlliga väckt, hvilket väl-
lignadt frö, fom, om det än fkulle af om-
forger och rikedomar och denna verldenes
vällult någon tid blifva förqvaft, likväl ge-
nom Guds nåd i finom tid bar hundradefalt
frukt!

§. n.
Men där undervisningar och väckelfer

Auta, där böra upmuntringar och förmanin-
gar vidtaga. j-ag menar det vara tilborligt at

fnrmana Eder, fäger Apoftelen. Ingen ting
är vanligare än at fe Chriftna i fit iälighets

I 5: lopp
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lopp börja i Andanom och Auta i Köttet.
Snart är Kunfkapen glömd, om den ej un-
derhålles, Tron fläckt j om den ej ftärkes,
et godt Samvete förloradt, om det ej vår-
das, Hoppet förftördt om det ej ftadfäftes,
Tolamodet alt, om det ej upmuntras3 huru
tilbörligt, huru högftnödigt måtte det då icke
vara, at blifva ärhindrad, upmuntrad, för-
manad, om tilväxt i Nåden, I'amt Guds och
vår Herras Jefu Chrifti kunlkap någonfin fkal
äga rum? Den ene vil under namn af en
Chriftelig frihet taga fig et otilbörligt fjelfss
våld, hän bör förmanas, at icke draga Guds
nåd til lösaktighet: Den andre domer fin Bro-
der, föraktar fin Broder, fiå at hän forargas
eller fårtornas, hän bör ärhindras, at hvar och
en måfte göra Gudi rdkenfkap for fig fijelf:
Rom. 14: 12. Den ene talar om fin tro,
hän bör påminnas, at Tron utan Gärningar
är död: Den andre ropar på fina Gärningar,
hän bör förmanas, at icke latu det befid, fiom

fvärafi dr i Lageri, nemligen Domen, Barin-
hertigheten och Tron: Matth. 23: 23. Den
ene gifver akt nppå Fabler, fiom åfiadkomma
fpörsmål mer an fårbåttring, x Tim. 1: 4.
lian bör upmuntras, at blifva vid enfaldighe-
ten i Chrifto: Den andre anammar Ordet
med glädje, men när freftelfen påkommer,
faller derifrån, hän hör öfvertygas, at den,
fiom fiåtter fin hand til plogen, och fier tilbaka,
hän dr Guds Bike icke vdrd, Luc. 9: 62.
Herre min Gud! Huru raånga- farliga anfall,

och
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och liftiga förfök få icke dine Barn uthärda»
Innan de få ingå i dine rolighet? Huru iås
der icke fynden vid dem och gör dem trö-
ga? huru följ°r icke fvagheten dem och gör
dem trö ta? Huru koftar det icke uppå, at
altid halva få ordning på fig fjelf, at veri-
den icks får dela vårt hjerta raed Gud? Hu-
ru bjuder det icke emot, at utöfva Chriften-
domens förklarade pligter, at dljka Jim ovån-
ner, våljlgna dem fom ofs banna, göra vål
emot dem, fom ofs hata, bedja får dem, fom go-
ra ofs Jkctda och ofs forfålja? Matth. 5: 44.
Huru ofta tycker man icke, at efter man
lefver i veriden, få måffe man lefva fom
verlden? Det äf få ledfamt, at fynas befyu-
nerlig, det är få förargeligt, at kallas en
fkrymtare, det är för hårdt, at göra våld på
fig fjelf. Sannerligen, ora möjeligt vore,
Ikulle ock de Utvalde förförde varda. Här
gäller det vifst för en Chriftelig Lärare at
halla på i tid och otid, fraffa, truga och får-
mana, 2 Tim. 4; 2. icke fom en Herre åfver
Sjålcir på Trones vAgnar, utan fom en H]eipä-
re til deras glddje: 2 Cor. i : 24. Här gäller
det viist, at jörbarma fig åfver Jomliga, men

fomliga göra med frnktan faliga och rycka dem
fom. hrandar utnr elden: jud. v. 22, 24. Här
gäller det vifst at i ali ting bevifa fg fom en
Guds Tjenare, i ftort tolamod, l L\eåröfvelfe,
i nod, i ångft, i arbete, i renlejnad , i for-
fånd, i långmodighet, i mildhet, i den Helige
Anda, i en ojhrymtad Kårlek, i Sanningens

Örd,
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Ord, i Gudi Kraft, gmom rdttfdrdigheteni
vapn bäde til dm högra Jidcm och til den vdn-
Jira. 2 Cor. 6: 4-7.

§. 12

Men härmed icks nog. En Chrrftelig
Lärare bör äfven, fom Apoltelen, lagga fig
ali vinning om, at häns anfortroddn Hjord ef-
tef hans dnd måtte behålla alt detta i åminnel-

fe. Männifkor ftyras raera af exempei än af
Lagar, de minnas längre gärningar än för-
maningar, Då förfl; vinner undervisningen
fin ftyrka och förmaningen fin ftadga, näe de
af Läraren befeglas med et Lefverne, fom är
et talande aftryck af den Läran, fom hän för-
kunnar, med et Lefverne, fom i alla affeen-
den är upbyggeligt och gagnande. Förgäf-
ves predikar den androm, fom är ftraffelig
fjelf: hän nedrifver med den ena handen
alt, hvad hän med den andra hunnit upbyg-
ga, och gör derutöfver förftörelfen iå myc-
ket ftörre ocli oboteligare; det är jufl; på
detta fätt fom Jefu nam n varder förfmädadt
ibland otrones Barn. Om efter Jefu egen
utfago, den, fom vil lyda Gnds vilja, aldrabåfi
fjelffornimmer, at jfefip Låra dr af Gudi, Job.
7; 17. om den egna erfarenheten och kän-
flan af Gnds kärlek iitguten i vårt hjerta ge~
noin den Heltga Anda j Rom. 5 : är det kraf-
tigafte bevis derpå, at det är et faf ord och
i alla matto vål vdrdt at man det anammar,
at Jefus Chrifus dr kommen i verlden atfr dlfa

Sm-
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Syndare, i Tim. i: 15. få är ock Chriften-
domens lefvande utöfning, rättfkaffans goda
gärningar, i Lärarens hand det ypperfta ras-
del at igenftoppa murmen på galna och oförs
ftåndiga männifkor. Är Läraren dem Trog-
nom en efterfyn i ord, i umgdngelfe, i kdriek, i
andanom, i trone, i kyjkliet, 1 Tim. 4: 12.
det gör et intryck., fom fegrar öfver ali för-
förelTe, och ftiftar honom en åminnelfe, fom
trotfar ali Hans famvetsgranna be-
mödande at befordra Chriftendomens tilväxt
både i anfeende til kunikapen och verkftällig-
heten, hans brinnande åhåga at inplanta fruk-
tan för Gud, lydnad för Öfverhet och kär-
lek för hvar Man, hans fagtmodiga nit at
förekomma ofeder fanit befrämja ordning och
ikick, hans kloka anftalter til de nödlidan-
des räddning, til de fattigas hjelp, alt det-
ta, och mycket mer, tilvinner honom ej al-
lenaft ahnänt förtroende, almän högaktning,
utan det fom mera är: deffe hans gärningar
följa honom efter: et utfäde gjordt af Ho-
nom bär i flere åldrar den bäfta frukt: et
Slägte, danadt i hans tid, kungör för Barn
och Baniabarn hans möda, hans Gudsfruk-
tan, hans dygd. Den hungrige, fom han
mättat, den nakota fom han klädt, den hus-
ville, foai han härbergerat, den faderlöfe 5
fom han vårdat, den fjuke, fom han befökt,
den okunnige, fom han undervifat, den fall-
ne, fom han uprättat, den vårdilöfe, fom
han förmanat, den bedröfvade, fomhantrö-

ftatj
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ftat, fvage, fom hän ftyrkt, alle, fotn
hän upbygt och gagnat, alle defife utgjuta
tackfamma tårar vid hans graf, alle vähigna
Hans Minne, alle brinna i andanom, at ge-
nom Guds nåd kumia la vandra, fom lian
lemnat dem en efterdömelfe. O! huru ilor
är den Läraren, fom är vis! men öfver den,
fom Gud fruktar, är ingen. Salig! Salig år
den Tjenaren, fom hans Herre finner fA göra ,

ndr hän konmer. Luc. 12 : 23.

§• i3-
Han kan äga det vijja hopp at en gäng

med glddje och heder få afldgga fn jord-fka
Hydda och tiltråda fit Himmelfka Heni. lcke
är det hans lott, at fåfom Apoftelen Petrus
genom en befynnerlig uppenbarelie veta, hu-
ru fnart denna fluteliga förvandling fkal in-
träifa. Nej: han vet icke tid eller itund, när
hans Herre kommando varder: lian är der-
före få mycket mera bekymrad, at demm
ftunden ej måtte komma honom för haftig.t
uppå, få mycket mera angelägen, at altid
vara beredd til at göra räkning för fit anlör-
trodda Fmid, fit Ämbete och des förvaltning.
Nog vet han, at ora Herren då efter fträu-
gatte rättvifa fkulle gå til doms med fine
Tjenare, få blefve ingen lefvande rättfärdig:
nog vet han, at ora han ock gjort alt, hvad
han bordt göra, få vore han ändå en o. vt-
tig Tjenare, fom hade intet at berömma fig
af för Gudi; Han vet, at vi hafve vara håfvor i

het'
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herkar, pä det at den ftore kraften JkaJ, vara af
Gudi, och iclie af qfs; 2 CcK. 4:7, Men
han vet tillika, at Herren icke är ordttvis,
at Han Jetille fårgdta vår gdming och arbete
i Kdfleken, Ebr. 6: 10. Som det är hans
enda berömmelfe, nemligen hans famvets vitnes-
börd, at han vii enfaldighet och Guds renhet,
icke vii kottjlig vishet, vian i Guds nåd hafver
vandrat pä verldene, men aldramdfi iiär Sin
Forfamling, 2 Cor. 1: 12. få är det ock
hans viffa, hans glada hopp, at han af nåd
Ikal af Herranom få arffens lon, efter han
tjent Herranom Chrifto, Coll, 3 : 24. J Trog-
ne Jefu Chrifti Tjenare! Ser up! lyfter eder
hufvud up! hvad det lider, få nalkas eder
förlofsning. Veten J icke, hvad fjelfver
Herren fjefas Chrifius eder hungjort hafver?
JDetta fdger den Helige, den Sanjkyldige , Han

fom hafver nycklame til helfvetet och döden,
jag vet- eder Kdrlek och eder Tjenjl, och eder
Tro, och edert Tolanjod och edra Gdrningar,
defifia flere an de forjia: Uppenb. B. 2: 19.
Si jag Itommer fnart och min lon med mig. C.
22: 12. Varer trofqfie intti döden, få JkolenJ- få liffens Krona. C. 2 : ie. Den dår vin-
ner, honom vii jag göra til en Pelare nti min
Guds Tempel, och han Jkal icke mer ntgå: och
jag Jkal Jkrifva på honom min Guds Natnn,
och min Guds Stads, det nya namn,

fom nederkommef af Himmelen, och mit nya
namn: C. 3: /o. Veten J icke hvad fkrif-
vit ftår; Ldrarma JJcola lyfa fom Himmelens

Jken,
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Jken, och de, fom mango, undervifat til rdttfår-
dighet, fåfom Stjernor i evighet ? Dan, 12' 3*

§■ 14*
J märken, hvad det lider med mit; Ara-

ne, M. Å. men J torde tanka: ofs är ännu
icke hälften fagfc af det Chrifteliga bemödan-
de, fom i lifvet utmärkte, alt det viffa
hd;:p, fom i döden gladde den Läraren, fom
nu med få mycken heder fått aflägga fin Jor-
diika Hydda och tilträda fit HimmeHka Hein :

och J hafven rätt: men när fågen J en mål-
ning i fullkomlighet, i anda, i lif likna fin
bild ? Mången har värit brydd, då hän vid
en Väns Grift fett fig vara nödgad at göm-
ma bort hans brifier och urfäkta hans fvag-
heter: Jag är brydd, då jag vil, då jag bör
fätta min vördade Väns, Eder ällkade Her-
des , fällfynta dygd och förtjenft i fin fulia
dag. Afund och illlka! Här är edert för-
gift! Dumhet oeh agg! här är eder plågal
Antingen jag betraktar Salige Herr Doöorn
och Proften Ugla ladan, fom hän af Natur
och Nåd var utruftad, eller fådan, fom Hau
genom Natur och Nåd fiiftat fin åminnelfe,
förefalla mig få många ämnen, at jag ej
vet, hvarefi jag fkal börja elier Uuta, Har
väl vackrare Själ bodt i en vackrare Hyd-
da ? Glädjen, Upriktigheten, Äran voro må-
lade i Hans Anfigte: Vördnaden, Kärleken
mötte Honom hvar Hän koin. Elän omför-
de en Kropp af den fiyrka, at Haa ända in

i hög-
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i högfta ålderdoraen tycktes vara ung. När
åren nalkades, hade Hän ingen orfak at be-
tyga: De behaga mig intst, Pred. B. 12: r.
Hän var begåfvad med et omdöme, fora
var moget, en urfkilning, fom var fäker,
et minne, fom var fälfynt, en talegåfva,
fom gjorde intryck, en lärdom, fom var
vidilräckt, nöjfam och gagnande: Hän ägde
et hjerta: Herre Gud! jag ville kunna be-
Ikrifva Hans hjerta! men jag har fagt för li-
tet, då jag fäger, at Hän ägde det bäfta
hjerta på jorden: det vitnade de tårar, fom
runno, då Hän fåg den allas nöd, det vit-
nade det nit, hvarmed Hän ikyndade til den
nödlidandes hjelp, det vitnade det förtroen-
de, med hvilket alle famlades omkring Hö*
noin, at vinna råd, upmuntran och tröft,
det vitnade den tilfridsltälleife, med hvilken
Hän glömde oförrätter, det vitnade den öm-
het, fom in i döden brann för Maka, Barn,
Anhörige, och för fin Förfamling. Af lyc-
kans förmoner befkärde Honom Förfynen en
lott, få ilor, at den kunnat väcka mångens
xnifsunfamhet. Det är fant: Fattige, men
Gudfruktige Föräldrar kunde icke lemna Ho-
nom annat arf, än fine förböner och vällig-
nelfer; men utgången har bevifat, at detta
arfvet betyder mera, än alla den Girigas
fkatter, famlade gencm den Behöfvandes
plundring, utpräffade af den Arbetandes fvett,
fammanlkrapade af de Fattigas fmuior. Lan-
ge har hän ujutit den förnöjelfen, at icke al-

Hom. F, Voi, IX. St. 2. K le-
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lenaft vilja, utan ock kunna göra godt.
Männiikotn täck och Gudi behagelig vann
Han nåd för Konungar, för Förftar, för de
Store i Landena. Ryktet om Hans Lär-
dom, Hans Gåfvor, Hans exemplarifka Lef-
verne gjorde, at de ftörfta, de betydeliga-
fte Menigheter, Storkyrko - Förfamlingen i
Stockholm, Stora Tuna, Sala, Köping, haf-
va hedrat Honora med fin kallelfe. Men
den ftörfta lyckan, den ypperfta välfignelfen
i timmelig matto ägde Han inom fit eget
Hus. En Maka, öfver alt mit beröm, ty
Hennes gämingar följa Henne efter: en
Son, hvars lydnad och erkänfla, hvars öm-
het och tackiamhet, krönte af de lyckligafte
öden, gaf Honom få ftor hugnad, at Han,
rörd af ali den barmhättighet och trohet,
fom Gud Honom i denna Sonen bevifat,
betygade: Hcrre! nu låter du din Tjenare
fara i frid: Döttrar, fom ärft fina Föräld-
rars dygd och hjertan, och fått gifva fit
hjerta och fin hand åc Hedersmän, älikade,
aktade i vara bygder: flere Barnabarn, fom
redan i yngre åren röja den Stam, från
hvilken de uprunnit, och för framtiden gif-
va det bäfta hopp. Hade Han icke fått
fälla bittra tårar vid fin yngfte Dotters
Grift *), hade Han ej en gång iett hela fit

tim-

*) Fiu Virien Ugli, g,ift med Proften ocli Kyrko-
herden i Munktdrp, "johan Wikjillj afled i Febr,
1782-
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timmeliga goda gå up i eld och rök *),
få hade Hän knapfc vetat af någon förluft.
Hans Jordifka fälhet var fådan, at Hän icke
hade fog, at önlka fig något, öin icke odöd-
ligheten.

§• *5-
Men den vifste Hän icke vara Manni-

fko-lott. Derföre tog Hän fig ock genom
Nåden til vara, at Hans hjerta icke blef
betungadt af omforger och rikedomar och
denna verldenes välluft. Hän vifste, at den-
na Hans jordifka Hydda Ikulle i döden ne-
derflagen varda: Hän vifste at en Bygning
af Gudi bygd, et Hus, icke med händer
gjordt, det evigt är i Himmelen, var be-
redt: at en gång rned gliidje och heder få
göra denna flyttning var det, fom Hän ge-
nom Guds näd med fruktan och bäfvan Ikaf-
fade, få länge Hän lefde. Som uplyfi Chri-
ften vifste Hän, at det var redan här evin-
nerligt lif, at kanna den Sanna Guden och den
Hän fdnt hade fjefim Chrijlum : Joh. 17; 3.
Hän viiste, at ffefus Chriftus var ofs af Gu-
di gjord til visdom, til råttfdrdighet, til hel-
gelfe, til förlofsning, 1 Cor. 1; go, derföre
lade Hän fig ock ali vinning om, at vili-
nä Chrijlum och varda fimien i Honom, at
icke hafva den råttfdrdighet, fom kommer af
Lagen, litan den, Jim kommer af fjefxi Chrijii
tro, at lik varda JeJu i Hans död, på det

K 2 hän
!-0 Da Hedmora Stad afbrann 1754*
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hän fkulle kunna vara vifs, at få komina,
emot Honora i de dodas upjlåndelfe, Phil. 3 :

8-xi. Men Hän yifste ock, at Hän fom
Lärare för detta lit Ambete fkulle göra be-
fynnerligen redo. Själar, återlötte med Je-
fu blod, voro lagde på Hans anfvar: Hän
vifste, hvad Ikrifvit, ftår: Forbanmd väre

dm, fom gör Herrani verk förftmmeliga: Jer.
48: 10. Hän vifste, at om någon genom
Hans förvållande geck forlorad, få fkulle
des Blod kräfvas utur Hans hand: derföre
tog Hän fme Själ i fine hand, geck dit
Herren böd, och Uträ tacle lit Ambete recle-
liga. Jag vil icke nämna den utmärkta ef-
terdömelfe af Gudaktighet, fom Hän gaf i
fit eget Hus, där ingen dag börjades, ingen
ilutades utan förenta Böner, Förböner och
Tackfdgelfer: Jag vil icke omtaladen orden-
telighet, den noggranhet, det nit, med hvil-
ket Hau i TjnguFem år förvaltade det vig-
tiga Probfta Ämbetet i et vidfträckt Con-
tracf, hvarom Handlingarne btära vitne; Jag
vil icke omtala den ordning, fom Hän i
denna Chrifteliga Förfamling lladgat, den
omtanka, fom Hän burit för detta Herrans
Hus och des prydnad, den koftnad Hän fjelf
derpå gjordt, både med uppenbara Förärin-
gar och hemliga gåfvor, den ömhet, med
hvilken Pian vårdat de Fattiga; Alt detta
kan icke mifskännas af et uplyft och tack-
famt Folk: och om Jtigen, Ikola deffa mu-
rar ropa. Sålbm något högft fälfynt Ikulle

JaS
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Jag kuntia anföra, at Hän under de Fyratio
år, fom Hän här föreftått Kyrkoherde Äm-
betet, och ej värit i vigtiga Ärender bort-
reft, vid den allmänna Högmäffb Gudstjen-
ften i detta Hsrrans Hus akiri g' faknats mel-

an en enda gång, da Hän var hedrad af
Dens befök, af Hvilkens djupa infigter och
mogna famtal Hän kunde hänita uplysning
och räd til pch med i Guds egen fak *).
Huru otaliga refor har Hän icke ifrån det-
ta Rum predikat bättring och fyndernas för-
låtelfe i Jefu Chrifti Namn, nien icke med
konftelig ord efter männifkors visdom, utan
i Andans och Kraftenes bevifning? Huru id-
keliga har hau icke drifvit Catechismi Lära?
Huru oförtrutet fkyndade Hän fig icke til
den Sjukas fäng, lika få fnart i den Fatti-
gas koja, fom i den Rikas Hus? Med hvil-
ket alfvar yrkade Hän icke kärlek och vörd-
nad för Konungen, famt ifrade emot Hans
buds öfverträdelfe ? Huru ömt upmuntrade
Hän icke til alla goda gärningar, til Chri-
ftclig dygd? Och i detta affeende kunde
Hän med trygt famvete förklara: Varer nii-
ne efterfuljare, fåfom jag Chiijii, 1 Cor. 4: x6.
Men kan jag glömma? eller rättare: kun-
nan J glömma mine Vänner? J! hvilka
Hän til ftörifa delen för förfta gången fört

K 3 frara
*) Dä i Kotrangens Hoga Arender Hans Excellen-

ce, Juftitue Canfzlern , Ridd. och Commend. af
Kongi. Majits Orden Grefve A. Wachtmsifter ,

gjorcle en refa til Dalanxe.
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frara til detta Herrana Altare, at där begä
Åminnelfen af Jefu döcl: Kumien J glömma
den ångejl, med hvitken Hän då jödde Eder
på nytt, til Jefiu Chriftus kotn til Jiadga nti
Eder, Gal. 4: 19? Kumien J glömma dc
förmaningar, Hän då gal eder, de böner
Hän utgöt för eder, de välfignelfer, med
hvilka Hän ledfagade eder. Min Gud! Ora
J den dagen, den ångeften, den förmanin-
gen , den bönen , den välfignelfen förgäten,
lå väre eder högra hand förgäten! Om den
Hyddan, fom nu där kullflagen ligger, {kiil-
le kunna refa fig up och tala, fkulle den til
flut betyga; jlag hafver .lagt mig alla vinning
om, at ejter min dåd Jkulle behålla detta
i åminnelfe: Tdnhr uppä at jag i Fyratio
Ar icke hafver återvdndt at formana hvar och
en med tåtar. Lyckliga Hjord, fom fått
äga en fädan Herde! Lyckliga Förfamling!
fom få länge fått behålla en fådan Lärare!
Tacka Gud! och bed Honom, at Hän i fine
nåd böjer Konungens hjerta, at gifva dig
en Herde igen, hvilken fåfom en annan Jo-
kia bar kudkap och nit at fullborda, hvad
denne trogne Mofes har begynt.

§. 16.

Herren ingjnte fin kraftiga tröft i Dens
fårade hjerta, fom nu lidit den omalle för-
iuft! Hän gifve Henne nåd, at med tola-
mod och tackfägelfe, med iriraodighet och

hopp
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hopp förbida det faliga öde, då Hon äfer
fkal fe Hönom, då Henncs hjerta fkal gläd-
jas, då ingen fkal taga Hermes glädje ifrån
Henne. • Och hvad fkal jag väl fäga Dig,
Du bedröfvade Vän! Du värdige Son af en
få Värdig Fader! Jag kannet Dit Hjerta: där
är din Faders Minne förvaradt, och kan ickc
utplånas. Och Ikulle Du väl någonfm kunna
glömma Honom? Det är Hans Böner, fom
byggt Dit Hus, det är Hans välfignelfer*
fom grundat Din Lycka: det var Hän, fom
lärde Dig frukta den Guden, hvars Förfyn
fört Dig få underliga Och härliga: det var
Hän, fom lärde Dig ära denKonungen, fom
omfattat Dig med få utmärkt Nåd. Skulle
Du då nu kumia glömma Honom? Skulle
Du kunna glömma det fifta ögnakaftet Hän
gaf Dig på jorden, den fifta tåren, fom då
rann för Din räkning, den fifta gången Hän
tryckte Din hand, för at gifva Dig den fifta
välflgnelfen? Säg Dina Barn efter Dig,
at Du och De hafva at tacka denne Din
Gudfruktige Fader, och den Redelige och
Gudfruktige Mannen, fom med döden på fi-
na läppar gaf Dig Sin älfkade och värdiga
Dotter, för ali den fällfynta välfignelfe, fom
öfverflödar i Dit Hus! Säg dem, at få län-
ge de träda i della Sinä Gudfruktiga Föräld-
rars fotfpår, få fkal ock Gud vara med dem,
fom Hän med deras Fäder värit hafver, och
välfigna dem til fenafte tider.

K 4 f i?
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§• >7*

Salige Van! Du har fått Dxn Lön! Du
är nu ingången til det, fom innoin Förlåten
är, där Chriftus är fittande på Guds högra
hand: dit Du har gätt, hoppas jag genora
Guds nåd, at ock en gång få gå; fom Du
dödt, fkal jag bedja Gud at ock en gäng
jag mätte få dö! Salig är den Läraren, fom
får, fom Du, begrafven och begråten varda.
Amen.

BIHANG.
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OTTESÅNGEN.
Text Pfalm. 119: 1.

Salige äro the , fom litan vank lefva ,

the Join i Herrans Lag vandra.

§. 1.

Hvad fkal jag gåra at jag ma. blif-
va Saiig S Uti Apoftla -Gärningar-

nas x6 Cap. läfe vi huru Apoft. Paulus och
Silas hans medhjelpare i ordet blefvo på et
ganfka orätcvht laet llagne och kaftade uti
et fvårt fängelfe. hien den Herren fom
vakat öfver ofkulden ville på et utmärkt
och högtideligt I'ätt återgifva dem deras för-
lorade frihet. Et underverk fkulle leffa de-
ras fjättrar och föra dem utur fängelfet;
men detta underverk Ikulle äfven medföra
den faliga nytta at bryta de bojor, hvaruti
en ifrah Gud afviken fyndare var bunden
och öpna honom tilfälle at gå litur Satans
våld, fyndens ulia träldom. En befallning
utgår ifrån den Alsinägtige, och ftraxt blif-
ver om midnatts tid en ftor jordbäfning, få
at grundvalarna til fängelfe-hufet Ikakades:
dörrarne öpnas och fångarnas bojor affalla.
Fångvaktaren, ej mindre förlkräckt öfver
denna befynnerliga händelfe, hvilken hän
förmodeligen uttydde fäfora et förebud til
den ytterfta dageris annalkande } ej mindre

för-
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förlkräckt häröfver, fdger jag, än bekymrad
om fin odädeiiga fjäl ooh des frälsning, fal-
ler hän bäfvande ned för Pauli och Silre föt-
ter och frågar; Hvad Jkai jag göra at jag mä
blifva Salig? Apoft. G. 16; 30.

§• 2-

V. Å.! Om någon fräga i bllf-
vlt olika befvarad, få är det yiist denna,
Hvad Jkal mnn gåra for at blifva Salig ?

Okunnighet och fördomar verka denna olik-
het. Jag vil nu ej tala om de grofva Hed-
ningar fom lofvade et lyckligt lif efter det-
ta åt dem fom på förefkrifvit fätt offrade åt
deras Afgudar och tilbådo deffa Humma va-
reifer. Nej M. Å. i fjelfva Chriftenhcten
hyfer man de oriktigafte begrep om denna
högft vigtiga fak. En del grunda Salighe-
tens ärnående uppå en dygdig vandel och
goda gärningar efter Lagen, med utdlutande
af Jefu tilfylleftgörelfe och rättfärdighet.
En annan del åter göra motfatfen häraf til
fin falighets ordning, och deras mening är
den: at efter Chrifttis gått i döden för ofs,
och äfven i vår ftad fullkoranat Lagen, fa
hehöfve vi ej mer än tro på honom för at
blifva rättfärdige och evinnerligen lycklige,
utän at vara få nogräknade på vårt upföran-
de och våra gärningar, hvilka nu mera
hvarken kunna ufcefluta ofs ifrån Himmelen
eller öpna ofs ingång dertil, vi må lefva
fom vi vilja. Men at bäda della påfiåen-

den
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den äro falfka och utan ali flyrka utur Guds
Ord kan icke undfalla de fläfte af ofs at ve-
ta. Man kan laga härom hvad Chriftus vid
et annat tikalle fade : Hvad Gud hafver fam-
manfogat Jkal mdnnijkcm icke äfjkilja; Matth.
19. men deffe åtikilja tron ifrån gärnin-
garna och gärningarna ifrån tron. Men
huru blifver icke Herrans ord eller den
Hei, Siirift förträffelig för en om lit evi-
ga väl bekymrad fyndare! det fvarar honora
med tydelighet på denna fråga: Hvad Jkal
- - falig? De Herrans ord, fom vår Öfver-
het utur den Hei. Skrift låtit utfe til Otte-
fångs-Text på denna (tora Böne- och Bät-
ringsdagen, äro ibland de Skriftenes min,
fom fullkomligen tilfridsftälla en Chrillens
bekymmer i denna delen och gifva ofs an-
iedning til följande chrifteliga Betraktelfe:

Svar på den vigtiga Frågan: Hvad
Jkal man göra för at blifva Salig?

§. 3-
V. Å. Vi bekänne om Gud, at han är

et Väfende af de Högfta fullkomligheter: til
denna hans fullkomlighet hörer hans fann-
färclighet, i anledning hvaraf han håller hvad
han faar lofvat famt ej kan emotfäga fig
fjelf. . Denne farinfärdige Guden är fjelf Up-
hofsman til det Hei. Ord fom han ofs gif-
vit til lärdom, tröfl: och evig falighet, tv de
Helige Guds Män, fom det författat, hafva

taiat 3



taiat, rörde af den Helige Anda. Häraf föl-
jer fålunda, at uti den Hei. Skrift ieke kan
iinnas några verkeliga motfatfer eller ftäilen
fom rätteligen ftrida emot hvarandra. Om
derföre någre rum i Guds ord fkulle hafva
iken af motfats, kunne vi vara förfäkrade,
at de, då tilbörlig upmärkfamhet användes,
i fjelfva verket äga en fullkomlig öfverens-
ftämmelfe fins emellan. Til denna clafs af
fpråk höra då Paulus, Apoft. G. 1 6: 31 fä-
ger: Tro på Htrran fil varcier Du fa-
lig; och David i vår Heliga Text; Salige
åro de fom litan vcmk Jefva, de fom i Herrans
lag vcmdra. På förra ftället lofvas ofs evin-
nerligit lif genom Tron på Jefum; men på
det fenare fynes det vara en fölgd af Lag-
fens gärningar. Dcffa Skriftenes rum emot-
fäga dock på intet fätt hvarannan. At en
lefvande Tro är rätta medlet för at ärnå
fällhet i tid och evighet, fom Apoft. Paulus
fäger i de anförda orden, är en oomkuilftö-
telig fanning, men hän uphäfver icke deri-
genom de aldeles olkiljaktiga fölgder fom
denna tron har med ftg, nemligenen ofkrym-
tad kärlek til Gud och en villig lydnad för
hans Bud och Rätter. At David åter för-
binder faligheten med en helig vandel och en
obrottllig vandring i Herrans Lag, ftår äfven
på en oryggelig grund, ty hän uphäfver icke
det hvarförutan en helig vandel nu mera al-
drig kan äga rum, nemligen et genom nå-
den och delaktigheten i Chrifto förbättradt

hjerta,

148 -fy ( o )



•fy ( o ) 149

lijerta, et hjerta fom genom Trona ikläder
fig Chrilli evigt gällande rättfärdighet; och
ikliidde dermed, famt ouphörligt framhärdan-
de uti at yara Hans rätta efterföljare, ikal
fjelfva mörkfens Förlte och hela lataus här
icke kuuna neka ofs ingång i himmelen.
Och fålunda fe vi M. Å. at della tvänne
Skriftenes Språk, gå ut pä et och det fam-
ma och verkeligen öfverensltämma lins emel-
lan. Vi Ikole genom en närmare förklaring
af vår hei. Text föka göra denna fak an-
na tydeligare och med det famma vifa at
David gifvit et fullkomeligen tilfridsltällande
fvar på den vigtiga frågan; Hvad Jkal man
gåra för at blifua Salig ?

§• S.
Salige, fäger denne ftore Konungen i

vår hei. Text, dro de, fom lefva utcm vcmk;
ännu närmare efter Grundfpråket kunde det
gifvas: Salige dro de i Jina vdgar fullkomlige
eller fom dro obrottjlige i Jin vandel. Det
förtjenar upmärkfamhet M. Å., at David på
detta ftället betjenar fig af et ord, fom ofta
nyttjas at utmärka offerdjurens egenlkaperj
vai* det t. e. et lam, fom fkulle offras Her-
ranom, borde det vara det fkönafte och bä-
fta i hela hjorden, det ikulle vara utan alla
fel och lyten, obefläckadt och fullkomligt för
at rätteligen kunna förebilda det rena och
obefmittade Guds Lam, fom fkulle offras
för at borttaga verldenes fynder, och fom

var
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var fjelfva Heligheten och Ofkulden. Men
hvar finnes ibland männilkor en fådan full-
komlighet? David fynes fåledes icke otyde-
ligen här hafva haft i åtanka Meffias den ut-
lofvade verldenes Frälfare, genom hvilkens
allena fullkomliga rättfärdighets tilliignande
männifkorna blifvit falige både i Garnla och
Nya Teftamentet. Oai vi kunde hålla alla
Herrans Bud och Rätter troligen och af al-
lo 'hjerta, la är ingen tvifvel om, at vi ju
Ikulle blifva inför Gud förklarade för rättfär-
dige ja evigt lycklige och falige, ty Her-
rans lag är icke förgäfyes infkrefven i män-
niikans hjerta, den är icke utan affigt högti-
deligen kungjord. Men M. Å.! Tala icke
vara egna famveten och vitnar icke en be-
dröfvelig ärfarenhet deroni, at männilkan af
»aturen, och fxg fjelfvom lämnad, har hvar-
ken hog eiler luit, hvarken kraft ellcr ftyr-
ka at fullgöra denna lagen, fom är få helig
och fträng; at om man än kunde hålla ho-
nom få närä at man endaft fyndade emot et
bud, lå.är man likväl faker til alt; det är
dock i fynnerhet Herrans ord, fom beftyrker
denna bedröfveliga fanning at vi äre alleläm-
mans fyndare och hafvom intet at berörama
ofs af för Gudi, och at det är ingen ibland
ofs fom godt gör, ja icke en. Och då för-
faller ju af % fjelf ali vår rättfärdighet och
falighet genom lagen. Vi Ikulle vifferligen
nied lagen komina på Ikam i evighet, om
icke Herren förbarmat lig öfver ofs och för

ofs
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ofs uprättaf en ny falighets - ordning, fora
likväl icke uphäfver Lagens oföränderliga
förbindelfe-kraft, at vi fkole Vara rättfärdige
och helige, men med den Ikilnad at vi
Ikole under ärkänfla af vår fynd och egen
ftora kraftlöshet anamma och ofs tilägna ea
annans nemligen Chrifti rättfärdighet, hvii-
kot Iker nti nya födelfen genom Tronj och
då förft blifve vi behagelige nti Guds ögon:
då förft äre vi ock Ikickelige o,ch väl pryd-
de at ingå i det Himmellka Bröllopet. Mm
hurn Jkola de tro honom fom de icke hurdt af? ,

frågar Apoft. Paulus. Äfven i den de-
len äre vi utan urfäkt, ty vi hafve Mofea
och Propheterna, Evangelifterna och Apoft-
lama, lät ofs höra dem. David inftämmer
häruti i vår Hei. Text, då hän prifar dem
faliga fom vandra i Herruus Lag. Ordet Lag
har i den Heliga Skrift Hera bemärkelfer:
dermed förftås förft Tio Guds Bud eller den
Moralilka Lagen, Pfalm. yg: 5, 10. vidare
Fem Mofis Bucker, Jof. g: 31. och änteli-
gen tages det i fin vidfträcktafte bemärkelfe
för alt Herrans ord fom ofs förkunnat är til
rättefnöre för vår tro och lefverne ■ Pfalm.
37: 31, Ef. 20. hvartil vi med Ikal bö-
re räkna vår Hei. Ottefångs Text. VamL
ring i Herrans Lag är fåledes på detta Hiille
icke annat än et lydaktigt antagande och
användande af ali Guds vilja och råd ora
vår eviga falighet. Och hufvrulfumman der*
af är en lefvande tro på Jefum beviläd i go-

Horn, F. Voi. IX. St. 2* L da
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da gärningar ellei; et dygdigt och gudfruk-
tigt lefverne. Är då en lann Tro af få
oändeligen llor vigt och påfölgd, få fordras
ju vifförligen at hafva et rättlkaffens begrep
derom, hvaruti den nemligen beftår, och
hvad dertil hörer. Men det är icke för
eder J vife och Skriftlärde fom jag vil ut-
reda detta, dock om J mer för hjertats
förbätring än förftåndets uplysning i dag
upträdt i Herrans hus, få kan en vidare på-
minnelfe af det J förut veten icke vara utan
ali nytta: men det är egenteligen för de
mindre för lig komna, för minä enfaldigare
Bröder jag nu talar 3 måtte de höra ordet
med vördnad, ty det är Herrans! måtte de
äfven lära och utöfva det, ty det är dem
nyttigt och faligt!

§• 5-
Med en r&tt Tro förftå vi en arin och

hotfårdig fyndares fortröflansfuUa tilågmnde aj
Chrifti Forfoning och Rditfdrdighet. Jag fä-
ger en arm och hotfårdig fyndare för at deri-
genom tilkänna gifva, at innan man kan til-
ägna fig Chrifti förtjenft, bör man förut ic-
ke allenaft upriktigt känna och bekänna fig
vara en fyndare, utan äfven hjerteligen er-
känna fin andeliga fattigdom och armod, fin
brift och torftighet på dygd, gudsfruktan och
alt andeligt godt; ty om man icke faknar
detta hos fig fjelf, huru ftcal man då kuuna
bafva längtan och trängtan efter Jefum hos

hvil-



( o ) 4 *53
hvilken alt detta goda finnes til Öfyerflöd.
De helbregde behöfva icke, och fe fig icke
eller om efter läkare, utan de fom kranke
aro. Men vi böre äfven efter Guds ords fö*
relkrift painimia ofs at denna Trones uptändau*
de i hjertat icke är en männifkas eget verk j
nej, hon är död i öfverträdelfer och fynder och
kan fåledes icke göra fig fjelf lefvande ge-
nom Tron på Cliri itum, fom i Skriften k al-
las et andeligt lif. Det är Gud den Helige
Ande, Sanningenes Ande, fom utgår af fa*
drenom och Sonenom, hvilken alt detta ver-
kar och åftadkommer hos alla dem > fom
icke upfåteligen eller med vett Och vilja Itä
honom emot. Huru högft nödigt och ange*
lagit blir det icke derföre, at ofta och bot-
färdigt, at med hjerta och mun bedja; For-
iän mig Trona fma på din - - - åkallar Di g.
Kar vi nu förut gjordt deffa nödiga ärlnd*
ringar, kunne vi företaga et nogare Ikärfeå-
dande af det' fom til Tron hörer. För at
med et förtröftande hjerta kunna tilagna fig
Chrifti Förfoning och Rättfärdighet, ho fin-
ner icke at dertil fordras a ) at man rätteli-
geii Ikal kanna honom och alt det fom om
honom uppenbarat är, Naturen vitnar vai
om Guds varelfe och många defs höga egen-
Ikaper, hans Vishet, Godhet, Majeftät och
Magt, framlyfer klarligen i de Ikapade tili-
genj men Naturens ljus kan dock ej uply-
fa ofs ora fättct huru en fattig fyndare Ikal
blifva förfont med Gud och ernå fäilhet på an-
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dra fidan om grafven. För at icke låta t)fs
vara i okunnighet om en få vigtig fak, har
Gud gifvit ofs den Hei. Skrift eller det up-
penbarade ordet, hvaräft vi få hämta en nö-
dig kunfkap om Gud och Salighetenes väg.
Det är både värdigt och anftändigt för en
Chriften at betrakta Naturen för at deraf lä-
ra kanna Naturens Uphofsman; men det är
aldeles oumgängeligt för honom , at flitigt lä-
fa och betrakta Nådenes ord, få mycket
mer> fom vi hafve Guds uttryckeliga befal-
ning at ranfaka de Heliga Skrifterna fom
bära vitne om honom. Men när vi tale om
en kunfkap fom hörer til den faliggörande
Tron, bör granneliga märkas, att vi ej för-
ftå en bokftafvelig fom finnes uti förftåndet
allena, utan en fådan fom är lefvaude och
kraftig och af Guds Ande verkad hos up-
väckta fyndare uti uplysningen, hvarigenom
deras hjertan röras och böjas til Gud och
Frälfaren Jeium Chriftum, och hvilken kun-
ikap dageligen ökes, ju mer man tilväxer
uti nåden och ju mer ftadgad man blifver uti
Jefu. faliga gemenfkap och förening. Om en
fådan kunfkap är det fom vår Frälfare fjelf
fäger: Detta är cvinnerligit Hf, at de kanna åig
allena [annan Gud och den du fdnt hafver jfs-

fum Chriftum. Men med denna kunfkapen
bör äfven h) vara förenadt et otvungit bi-
fali, en otvifvelaktig öfvertygelfe om fan-
ningen af det fom man i Guds ord lärdt om
Gud3 och Chrifti förtjeult famt den derigenom

miin-
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männifkom förvärfvade näd, fyndaförlåtelfe,
rättiärcl i ghet och eviga falighet, och fedan
at man lämpar detta alt uppå lig i fynnerhet,
få nemligen at jag i fanning är förviflad
derom at Chriftus lidit, mig til godo, för
mig gått i döden5 för min fkull upftått ifrån
de döda o. f. v. När vårt förnuft ej kan
uptäcka någon orimlighet eller motfats uti
de HimmeHka Sanningania, få kunne vi med
Ikäl ej neka dem, vi måfte gifva dem vårt
bifall, men med oförändrade hjertan kunne
vi dock aidrig hinna til eli fullkomlig vifs-
het och öfvertygelfe deruti : vi oroas ändä
gemenligen af nägot hemligt tvifvelsmål.
Men då vi lemuat Guds Andas nådevärk-
ningar genom uplysningen af Evangelii ord
rum uti vårt hjerta, få förfvinna alla fådana
tvifvelsmål, och vi kunne både lefva och
dö derpå at Herrans ord äro fafte och oryg-
gelige. När derföre Simon Petrus aflägger den
bekännelfe om Jefu fin Mäftare: Du dji Chri-
Jhu lefvemdes Guds Soit, får hän det fvar,
Koti och Blod bafver dig det icke uppenbarat,
utan min Fader fom dr i Himmeten. Men den
faliggörande Tron utraärker fig änteligen,
och det i fynnerhet, c) genom en hjer-
telig tilförfigt, förtröllan och förtroende til
Jefum, och beftår deruti at man, fäfom vi re-
dan anmärkt, under en alfvarlig och otvun-
gen forg öfver lina fynder och mifsgärnin-
gar, under en innerlig ärkänfla af fin egen
ovärdighet och andeiiga fattigdom 5 raed den
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Hei. Audes biftånd värkel. tager fin tilflygt
til Jefum fåfom den enda Medlaren eraellan
Gud och männifkor, tilägnar fig hans förfo-
ning d. ä. hans lidande och död, fåfom ha-
de man fjelf lidit och dödt för fma mifSgär-
ningar fanit äfven tilägnar fig hans rättfär-
dighet d. ä. hans fullkomliga upfyllande af
Lagen fåfom hade man fjelf g jordtLagen til-
fylleft, famt at man, prydd med denna
Chrifti förtjenft, frafflträder til Gud i det fa-
fta hopp, i det oryggeliga förtroende til ho-
moni och hans Gudomliga löften, at hän
af näd och för Chrifti fkull fkal förlåta ofs
vara fynder, uptaga ofs i fit förbund och til
fina barn, fkänka ofs evigt lif och falighet.
Om denna förtröftan är det fom Paulus ta-
lar i Ebr. 11; i. Tron, fäger hän, dr en.
vifs fårlåtelfe på det man hoppas och icke tvif■>

la om det man icke fer. Denna trons och för-
tröftans uptändande i hjertat kallas uti Her-
ran s ord en ny fodetfe, ty männifkan är icke
msra hvad hon förut värit, en fyndens och
fatans träl, utan Jefu Chrifti Tjenare; hon
är i andelig mening aldeles omlkapad, hon
är upväckt utur fin död i öfverträdelfer och
fynder, och lefver nu en hei annan och ny
männiika i Chrifto Jefu, hon är ny i anfeen-
de til tänkefätt och feder. Tron kallas ock
et andeligt dtcmde och drickande; ty den trog-
na Själen kommer til fullkomligt åtnjutandc
af alla de falighets fkatter fom finnas hos
Jefum 5 och hvarefter hon med få myeken

ifver
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ifver längtat och trängtat, hon fär nu lik-
foin fmaka och fe burn ljuflig jfcfiis dr. Den-
na Trones delaktighet af Frälfaren får ock
namu af et HimmeHkt Bröllop, en andelig
Trolofning, i anfeende til den aldranärmafte
faft för förnuftet obegripeligaförening emel-
lan Jefum och den trogna Själen, hvarme-
delft hän blifver nti henne och hon nti ho-
nom 3 och derföre är det ock fom hon i
Guds dom biir befriad ifrån iyndenes fkuld
och ftraff, förklaras för rättfärdig och får
förfiikran om arfsrätt til evinnerligit lif, Den
rättfärdiggjorda männifkan blifver nu delak-
tig af Guds Natur, och en ande med Gud,
i Cor. 6: 17. O min Gud! til hvad höjd
af ära och falighet kan icke en lefvande tro
på Jefum föra ofs! Hvad aro icke de otrog-
ne och verldenes barn att beklaga, fom icke
kanna, icke äga, och följakteligen icke vör-
da denna faligheten!

§• &

V. Å. Hvaräft en lefvande tro på Jefum
finnes, där iinnes ock et heligt bemödande
at halla Guds Lag, och at upföra fig vär-
digt den ära och falighet hvartil nian blif-
vit uptagen: De trogne fara derföre efter
Helgelfe, utan hvilken jngen får fe Herran:
de döda köttfens gärningar med Andanom,
at de måga lefva. De kuuna icke hafva på
fit Samvete at upfåteligen uraktlåtafina plik-
ter emot lin Fader i Himmelen och fina
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Bröder på jorden; ty at förtröfta på Chrifti
fÖrfoning för fynderna, at ftå i den aldra-
närmafte förening med Herren och genom
brått och fynder förtörna Gud. kan aldrig
ftå tilhopa. Men då vi tale om goda gär-
ningars nödvändighet för dem fom fkola fa-
liga varda, få är ingalunda meningen den, at
dermed kuuna förtjena himmelen och falig-
heten. Nej, den gifves ofs allenaft af nåd
och för Chrifti förtjenft, den vi med Trona
anammat ; men goda gärningar äro fåfom en
frukt af vår Tro och fåfom ett bevis dertil
både för ofs fjelfva och andra j hvarföre ock
Apoft. Jacob fäger: vi/a tnig dm tro med di'
tta gärningar, ty Tron utan gärningar är död
och är aldeles ingen rättikaffens tro. De fom
derföre föregifva fig tro på Chriftum, och
Jata ändå fynden väldig vara i iin lekamen,
göra Chriftum til en fyndatjenare: och den fom
fäger fig kanna Gud och Frälfaren, fom är
trones förfta egenlkap, och icke håller hans
bud, han är en ljugare och i honom är icke
fanningen. Så fe vi då huru vi fkole förftå
Järan om goda gärningar; de ikola icke gå
förut och öpna ofs himmelen, utan följa ofs
efter dit 5 fom Apoft. Johannes fäger Uppenb.
B. 14: 13. Och lätt ofs gifva akt uppå de
rättrogna, de fkola med fit upförande be-
ftyrka det fom nu taiat är: de föra en Gud»
fruktig vandol, fly det onda och efterfträfva
det goda med fullt alfvare, ej för at der-
med göra fig berättigade til evinnerligit lif,
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utan för at lyda fin himmelfka Fader fom
detta befalt. De vända fig med hela hjertat
ifrån alla afgudar, loin kunde bortröfva den
kärlek fom de äro Ikyldige Gud deras Ska-
pare och förbarmare, och honom frukta och
ällka de af allo hjerta, af ailo f jäi. At trä-
da Guds ära för när och med förakt bemö-'
ta denna ftörfta af alla välgörare, är i deras
tanka det ftörfta brått, och derföre fitta de
icke eller där de befpottare fitta r utan up-
föka dem af deras bröder fom gifva honom
den ära honom tilkommer fåfom alla va-
relfers allgode Uphofsman, och inftämma
med dem til hans lof och pris, fom dem
kallat hafver ifrån mörkret til fit underliga
ljus. De hafva mer vördnad för Gud och
mera ömhet för fin odödeliga Själ an at de
Ikulle vilja ohelga Sabbaten och förfumma
den ailmänna Gudstjenfteiij de längta och
trängta tvärt om til Herrans Gårdar, til de
rum dar man predikar hans namn; och ehu-
ru alla dagar äro dem Böne- Bot- och Bät-
ringsdagax, få är likväl Sabbatsdagen i fyn-
nerhet och på et högtidligare fätt invigd til
deras Gudstjenft och det enligt Guds egen
inrättning. Och defla plikters iakttagande
emot Gud fker icke nödigt, utan frivilligt.
Guds kärlek tvingar och beveker dem.
De päminna fig altid at Gud förft ällkat dem.
Med famma oflaymtade kärlek utöfva de
äfven fina plikter emot naftan. Det är icke
af tvång fom de taga fig til vara ifrån at
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vanvörda fma föräldrar, och dem fom genom
välgärningar och andra ornfiändigheter för-
tjena namu af föräldrar. De älfka dem för
mycket at icke lyda, högakta och välfigna
dem. De äro få langt jfrån at fkada fin na-
fta til hans lif, at de äro på det högfta nog-
räknade at icke en gång genom nrinfia brott-
flighet förarga honom, de upbygga honom
faft fnarare både med ord och gärning. Hu-
ru Ikulle della rena fjälar kumia öfverlämna
fig til orena begärs upfyllande? Nej de fly
boleri ända til de brottlliga anledningar dertil,
och halla fit fat i helgelfe och äro, i kylk-
het utom, och i renlefnad och ärlighet innom
ägtenfkapet. Andras ägodelar äro få mycket
mer befredade ifrån intrång af della trogna
och redeliga Guds harn, fom det är dem en
innerlig glädje då de genom nägon fin åt-
gärd kunna oka dem. De, fom nti alt fit
upförande och alla fina gärningar föka at va-
ra oförtalade af verlden, kunna icke hafva
på fit Samvete at ifrån andra genom falfk-
het och ofanning röfva en få dyrbar egen-
dom fom deras goda namu och rykte är;
nej de öfverfkyla fina ftaplande bröders fel,
då de kunna och böra öfverlkylas, ty de veta
huru de fjelfve på långt när icke äro utan
fkuld, och fanningen tala de altid af hjertat.
De kämpa och ftrida emot den inneboende
fynden fom aldrig lämnar dem någon frid
och ro, men de fegra genom den kraft fom
(auds Ande meddelar dem. Genojn famma

fiyr-
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ftyrka ofvan efter, är det ock fom de öfver-
vinna den tröghet fom af Naturen vidlådar
dem i arifeende til deras fattiga, nödftäldta,
förtiyckta och bedröfvade bröder: nu halla
de til deras hjelp, förfvar, underftödjande
och hugfvalande; det är dem en hjertelig
fägnad dä de kunna förbättra deras olyckli-
ga belägenhet. Och pä detta fätt halla de
rätt trogna och Jefu länna efterföljare alla
Herrans bud, feder och rätter, och ju mer
de växa til i nåden, ju mera behag och lätt-
het linna de nti deras utöfning, och ju när-
mare komma de til Guds belätes återfående,
fom dock ej fullkomligen kan Ike förr än i
det tilkommande härliga lifvet. Ehuru nu
de trognas dygdiga, välgörande och goda
gärningar i och för fig fjelfva icke äro för-
tjenande til faligheten, få har likväl Gud
loivat at vilja af nåde rikeligen belöna dem,
och det få at den fom längre tid värit be-
ftändxg nti fin alfvarliga Gudsfruktan än en
annan, och den fom mer godt gjordt haf-
Ver i förhållande til fina tilfällen och om-
ftändigheter än en annan, ockfä får ftörre be-
löning, ymnigare mått af himmellk härliga
het.

§• 7*
V. Å. Dä Herren lofvat at rikeligen

belöna hvarjom och enom efter hans gär-
ningar, kunne vi vara fullkomligen förfäkra-
de om löftets fulibordan, ty fliulle detta

im*
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fanfärdiga Väfendet lofva något och icke
hallat, ikulle han fäga något och icke görat?
Nej han håller Tro och Förbund i evighet.
Det är då icke förgäfves at man Gudi tje-
nar. Måtte det fvar, fom nu i anledning a£
vår hei. Ottefångs -Text, är gifvit på den
vigtiga frågan: Hvad Jkal man gåra for at Ulf-
va Salig? vara för en hvar äfven få tyde-
ligt och bindande, fom det i fig ijelf är en-
faldigt och välmenande, få hoppas man ge-
iiom Guds nåd at det fkall lända til upbyg-
gelfe. Och o männilka! Hvad vii du din
Herra Gud fvara, då du på Domfens dag
fkal göra räkenfkap för dig och hela din
lefnad? Är du delaktig gjord i Jefu Förfo-
nings död och hans allena gallande rättfär-
dighet genom trona, och har du in i döden
framhärdat uti förtröftan, tilgifvenhet, kärlek
och lydnad för din Himmelike Fader famt
et villigt i akt tagande af hans heliga bud,
få fkal du kunna beftå i Domen, och en
ouphÖrlig falighet fkal bekröna din trofaft-
het. Men du ogudaktige fom trampat den
tilbudna nåden under fotterna, fom hördt
Herrans ord predikas år från år, utan at
låta dit hjerta deraf förbättras, och dina fe-
der derefter bildas, hvad vii du din Herra
Gud fvara? Jag frågar dig ännu en gång,
hvad vii du din- Herra Gud fvara? Jag för-
fkräckes då jag tänker på din fafeliga ofärd.
Ack at du äfven fjelf förfkräcktes deraf, och
få, at du medan nådetiden varar, ville låta

dig



■s> ( o ) IS3
dig af Guds Anda genom ordet föras på
den vägen fom drager til lifvet. Gud hö-
re min bön för Chrifti Anun.

HOGMASSAN.

Texten 5 Mof. 5; 29.
Ack! thet the et fådant hjerta hade

til at frukta mig och til at
halla ali min bud i theras lifs-
dagar; på thet at the?n måtte
vaf gå och theras barn evin-
neHiga.

§. i.

Jag tager i dag Himmel och £ford til vitne
öjver eder, jag hafver fatt eder före lijvet och
doden, vålfignelfe och förbannelfe at Itu Jkal
ntvdlja lifvet, och tu och tm Sdd mägen lef-
va: At y JJeoleii åljka Herran edar Gud, och
lyda hansi råjl, och halla eder in til honom.
Ibland de högtidligafte och mäft majeftätifka
upträden i den Heliga Skrift, kan med fkäl
räknas det, då Guds mannen Mofes näft för
fin död fammankallar hela Ifrael uti öknen,
för at åter förnya det gjorda Förbiuidet cmellan

den
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den Högtte Guden och detta folket. Upfyld
af Guds Anda framträder hau nu at på
Herran Zebaots vägnar och på hans befall-
ning tiltala denna Menighet. Utx et långt tai,
upfyldt af de aldravigtigafte fanningar, åter-
kallar hau i deras åianka de många och
ovanligt ftora välgärningar fom de af Gud
ätnjutit• Hän, Konungen öfver alla Konun-
gar, hade utValdt dem 5 framför tufende an-
eita Nationer, til fit egendoms folk; Hän
den mägtige i Ifrael, hade fört dem med ut-
räktom arm och väldigom hand utur Egyp-
ten och befriat dem ifrdn et tryekande träl-
doms-ok: Hän, Naturens Herre, hade ej
fällan tillåtit ändring nti Naturens lopp, för
at frambringa underverk för deras ögon, och
fjelf ledfagat dem genom öknen med oände-
ligen Horre ömhet än en Herde fin hjord:
Hän, denne högfte Lagftiftaren, hade före-
fkrifvit dem Bud, Stadgar och Rätter, förträf*
feliga til fitinnehåll, tydeliga i fit famman-
hang, möjeliga til fin efterfölgd, faliga i
fin utöfning. Hvad kunde derfore vara na-
turligare, hvad billigare, hvad oemotfägelh
gare alkat af denna Högfta Välgörareii, än
at Ifraels Menighet alfvarligen och ouphör-
ligen Iholle dyrka honom. Men hvilket he»
vis af männilkollägtets allmänna förderf och
i fynnerhet detta Folks brottfljghet ? Ifrael
hade värit ofta egenvillig, fiimdom knorrilh,
altid vaklande uti fin Gudadyrkan, och deri-
genoiu förlorat den vällignelie. de kunnat

. van»



vänta, och tvärtom ådragit fig den förban-
nelfe fom är brottflighetens och laftens oikilj-
aktiga följeflagare. Mofes, altid nitifk för
Guds ära, altid öm om Ifraeiiternas välfärd,
förehåller dem deffa fanningar, förnyar fina
förra upmuntringar til lydnad emot Gud och
en ofkrymtad Gudsfruktan, och ilutar fit tai
med de ftarkafte och mält rörande uttryck:
Jag tager i dag, fäger han, Mimmi - -

-

in til hotiom. 5 Moi". B. 30: 195 ac

V. Å. Det är med Inga andra vil-
kor fom den Höglte Guden vil göra ofs fäl-
la i tid och evighet, än at vi ällke honom
öfver ali ting i himmeien och på jorden,
lyde hans rölt och bnd af allo hjerta, af aJlo
fjäl, famt hålle ofs til honom troligen och
dageligen. Vår Heliga Högmäflb - Text in-
flämmer dermed til alla delar och gifver ofs
en otvungen anledning at fullfölja vår andakts.
öfning med följande Chrilteliga Betraktelfe;

En råttfkajfens lyckfalighet ?nhnni-
fkom beredd genovi en råttfkaf-
fens Gudsfniktan.

1:0 Befkajfenheten af en rått Gudsfruk-
tan. ,■■-■'

2:0 Lyckfaligheten fom mdnnifkorne hdr-
igmom beredafg.

§. 2.

165
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§• 2.
Gud fåfom detfullkomligafte vafende äger

den Itörfia lyckfalighet innoin och af fig
fjelf: Hän behöfver intet af fma Ikapade
Creatur , men det hörer äfven til hans full-
komlighet at vilja meddela defia Creaturen,
och ibland dem i fynnerhet de förnuftiga,
ali den lyckfalighet fom de kunna äga eller
äro i ftånd at emottaga. Männilkan det äd-
lafte af alt hvad anda hafver påjorden, kan
omöjeligen hafva kömmit få förderfvad och
olycklig utur Skaparens hand fom hon nu
befinnes: förnuftet, af ärfarenheten underftödt,
infer det utan fvårighet, och Herrana orcl
beftyrker at hon nti Skapelfen i fin mån
ägde ali den härlighet och fullkomlighet fom
framlyfer nti den öfriga Naturen; men at
hon genom egit förvållande förlorat den
famma. Aldrig hade den evige Gudens uåd
och kärlek blifvit få fynbar om icke männilkan
fallit i fynd: hennes uprättelfe derutur vifar
at vår Gud har et hjerta fom vil brifta af barm-
härtighet. Så myket fom vårt framhärdan-
de i fynden och derpå följande timeliga och
eviga olycka fmärtar hans faderliga ömhet,
få mycket gläder det honom då vi låte ofs
omvändas och på nytt födas af hans Anda,
då vi vilje nyttja den kraft fom hän ofs
meddelar til Helgelfe och genom en fådan
lydnad göras Ikickeliga at emottaga den
lyckfalighet fom hän af nåd vil Ikänka ofs.
Ack! fäger hän i Vår Text, At de hade et

/«■
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fådant hjerta til at frukta mg - -

-
- evinner*

liga. En önfkan fom utmärker Hans alfvarli-
ga vilja, hans innerliga benägenhet at göra
ofs lyckliga *). Men det vore hvarken Gud
eller ofs värdigt, at ovilkorligen och utan
affeende på vårt förhållande göra ofs Täl-
le; vi kunne icke blifva det utan en rdtt
Gudsfnåtan, och belkaffenheten deraf blir mi
genom Guds nåd ämnet för vår Betraktelfes

Förra Del.
§• 3*

En Båttjkaffen? Gudsfruktan innefattar en
fann kunfkap om Gud efter hans ord, Och
hans rätta väfende, at man nemligen med
aldraftörfta undergifvenhet högaktar honom
för hans oinfkränkta majeftät, mägt och här-
lighet, vördar honom fåfom allvetande och
alleftädes närvarande och med barnflig tilför-
figt oaflåteligen älikär och lyder honom få-
fom den aldraömafte fader. Vår heliga Text
beftyrker äfven detta: Ack! - - -

- lifsdagar.
Et fådant hjerta fyftär på det. fom förekom-
mer uti den föregående 27 verfen, där Ifraels
menighet fäger til Mofe: Gack du fram och
hur alt thet Herren vår Gud fäger; och fdg

Horn. F. Voi. IX. St. 2. M o/f
) et vanligt onflcnings ord uti He»

brseifltniij betyder: Avilken vii fi le-ga, !>' at det måt~
te hånda. Af mdnnifkor taiat kari det pfverfittast
Gi/oe Gud! PS alla halien fom det färekomineir i den
Heliga Skrifc innebär det en innerlig sftundan at f«
fin önfkan fullbordad.
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ofs thet. Alt thet Herrm vär Gud med fig
talar, thet vi/je vi hara och görn. Måtte de-
ras hjerta, vil den barmhärtige Guden fäga,
måtte deras hjerta hafva fådan benägenhet,
at höra och gora alt det faliga ord jag låter
förkunna dem, fom de fjelfve fäga: ack! at
de ville öpna lina öron för min kallande
röft, och lina hjertan för den nåd jag tilbju-
der dem; Ack! at de ville med fullt alfva-
re omvända fig til mig, jag ville fjelf gå
dem til mötes och genom min anda fullkom-
na detta faliga verk; ack! at de ville gifva
mig lit hjerta til en beftändig egendom, jag
ville fjelf genom famma min Anda omfka-
pa och föda det på nytt och göra det mig
värdigt, famt gifva dem tillika en håg och
ftyrka, fom de förut icke ägt, at vandra i
minä vägar och vara minä trogna och tilgif-
na tjenare och få medelft rätteligen frnkta
mig.

§. 4-

V. A. At ingen rättfkaffens Gudsfruktan
kan äga rum i vårt hjerta utan förutgången
verkelig oravändelfe och nyfödelfe, hoppas
man jLt de fläfta ibland eder hafva både kun-
fkap och ärfarenhet om. Huru mycket utur fin
ordning är det derföre at predika emot för-
akt för Gud och hans ord, emot Guds
namnsmifsbruk, emotdråp, okylkhet, ored-
lighet, förtal, med flera lafter, utan at tilli-
ka upgifva hvarifrån man fkal hämta ftyrka

at
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at kunna fegra öfver dem? och at tvärtom
upmuntra til aktning för Gud, til ärbarhet,
hjelpfamhet, ärlighet m. m. utan at upgifva
något påliteligt medel at kunna ntöfva deffa
dygder. Den Lärare fom få lärer, vifar at
hän hvarken känner fit egit eller fma Åhö-
rares hjertan, lian vifar at lian är obevan-
drad i Herrans ord, hän gifver ock et ty-
deligt bevis emot fig at hän fjelf icke köm-
mit långt på dygdens väg, hau lägger et ok
på Lärjungarnes hals fom hän fjelf icke bä-
ra kan. Det är fant, laften är i fig fjelf, äf-
ven få ohyggelig, fom dygden förträffelig:
lika fant at då den förre lämnar efter fig
blygd och forg i hjertat, medförer den fe-
nare glädje och tilfridsflällelfe; men ärfaren-
heten bar lärt at deffa omfiändigheter icke
aro nog kraftige band på ofs til laftens alf-
varliga flyende och dygdens idkeliga efter-
fträfyande. Nej, jag kallar eder til vitne J
trogne Guds barn fom hafva ärfarenhet i
Chriftendpmen; J veten och kumien intyga
fanningcn häraf: då J ännu voren oomvän-
de, få kunden J omöjeligen lefva et rätt
dygdigt och oftraffeligt lif 3 men då J me-
delft en fann omvändelfe och en lefvande
tro blifvit uptagne i Guds faliga gemenfkap
genom Chriftum Jefum, då edert hjerta få-
medelll blifvit et värdigt tempel och boning
för den högtlofvade Treenigheten, och Jblefne en anda med Gud, fom Skriften mär-
keligen i Cor. 6: 17. då är den

M 3 mäft
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mäft ofkrymtade kärlek til eder Gud, den
otvungnalle lydnad för hans Bud och Lagar ,

en fäker fölgd eller frukt af eder förening
med honom, dä velen J, då kumien J fly
laften och utöfva dygden j ty Guds An-
de, fom vitnar med eder anda at J ären
Guds barn, gifver eder en förut okänd häg
och kraft dertil, dä tagen J eder til vara at
göra eder fader och förbarmare emot: då
är Chrifti ok eder luftigt och hans bör-
da lätt.

§• 5-
Då jag detta talar, förmodar jag, at nå-

gon om fin falighet bekymrad ibland minä
Åhörare fuckar för fig fjelf: ack! huru oän-
deligen lycklig fkulle jag icke fkatta mig,
om jag vore et rätt Guds barn! Hvad ojäm-
förlig falighet at ftå i nåd hos Gud och at
rätt kunna frukta honom! men innan jag det
kari, hörer jag at jag förut måfte omvändas
och födas på irytt: Men huru lkal jagkomma
dertil? Huru fkal det tilgå? Välfignade
Själ! innan jag kommer din briftande kun-
fkap til hjelp, bör jag fäga at fjelfva den-
na din alfvarliga längtan efter föreningen
med Gud är redan et fteg på omvändelies-
vägen. De gränfor fom vi förefatt ofs på
denna ftnnden tillåta icke at nu utfödigen
afhandia hela omvändelfes-ordningcn, men
vi böre dock gifva et kort begrep deraf.
Både Guds ord och en tilbörlig upmärkfam-

het
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het pä vårt eget hjerta lärer ofs, at männi-
fkan af egna krafter ej kan omvända fig
fjelf, ty det är helt och hållet Guds Andes
verkj men henne åligger framför alt, at
icke upfåteligen emotllå, utan med villig
liörfamhet öfverlemna fig åt Guds Andes nl-
deverkningar nti fin fjäl. Ju alfvarligare
hon åftundar fin frälsning utur fynda - förderf-
vet, ju närmare är hon dertil. Gud kallar
ofs förft på det ömafie och bevekligafte til
delaktighet af den falighet Chriftus genom
fin död förvärfvat ofs. Denna kallelfen fker
genom Ordet, til upmärkfamhet hvarå vi äf-
ven röras och bevekas genom villa ornftän-
digheter, fom hända ofs under vårt lefnads-
lopp: vi undfå oförmodade välgärningar: vi
inledas i fiora faror: nöd och olyckor drab-
ba ofs o. f. v. och jag frågar eder fjclfva
M. Å. om J icke vid fådana tilfällen, och i
fynnerhet vid Guds ords upmärkfamma hörau-
de eller läfande , kändt likfom ftygn i edra
famveten, förebråelfer för edert förra otack-
famma upförande emot Gud, och innerliga
förefatfer at nedfalla i ftoftet för eder Fader
i himmelen och at föka hans nåd medan Jkurnien linna den famma. Delfa aro Guds
kallande röfter och kärliga päminnelfer af
hans Anda, hvilka jag vid Guds barmher-
tighet förmanar eder at icke qväfva och
nedtyfta , ty det är , at i och med det famma
fjelfve utefluta eder ifrån himmelen och fa-
iigheten, hvilket, Gudi klagadt! månge gjordt

M 3 och
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och i helfvetet med ouphörliga tärar och
evinnerlig ve-klagan Ikola ångra, utan at
kunna ändra. Men om maa, genom den
förekommande nåden, pä fätt fom fagt är,
upväckt utur fyndafömnen, med bekymmer
och oro börjar fråga: Hvad Jkole vi göra, få
vil Guds Ande genom ordet uplyfa ofs, och,
då vi alfvarligen och med en innerlig bön
til Gud jämföre vårt lefverne med Guds Bud
och fordringar, vifa hvaruti vara fel och
brifter beftå, lära ofs kanna dera s förfkräcke-
liga påfölgder, och upväcka uti ofs en rätt
innerlig ånger och forg öfver vara mifsgär-
ningar, och en fmärtefull känlla af vår ofull-
komlighet och ovärdighet, fanit en ovilkor-
lig affky för vårt förra brottfliga upförande
och dermed fcrknippadt alfvarligt upfåt at
derifrån afflå- men med alt detta fer männi-
Ikan ännu icke annat än död och undergång
för fina ögon, och vågar knapt hoppas nå-
gon frälsning, fom hon likväl hjerteligen öi>
fkar och åftundar, da Guds Ande vidare ge-
nom Evangelium uplyfer henne ej allenaft
om des möjelighet utan äfven verkiighet,
vifar henne Jefum i des djupa förnedring
och fmärtefulla död til förfoning för verl-
dens fynder, och lärer henne derjärate kanna
hans fullkomliga upfyllande af Lagen för va-
ra ikuli, kanna honom fåfom den ende, den
aldranådigafte fyndares Frälfäre, verkar der-
igenom i hennes hjerta en innerlig längtan
och triingtan efter Jefum och alla hans falig-

hets
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hets Skatter, ja den fafta tilförfigt och för-
tröftan på honom, at hon tilägnar fig honom
med hela hans förtjenft, fåfom på hennes
vägnar erlagd och henne tilhörig Nu kan
hon mcd frimodighet fåga; Du död hvar är
din udd, Helfvete var är din feger? Chri-
fti förfoning är min förfoning, och hans
rättfärdighet hörer äfven mig tik Med desi-
nä Chrilti evigtgällande förtjenft utiklädd flyr
hon nu til fin Himmellke Fader och träder
tröfteligen fram för hans Thron, och där är
det fom hon af nåd och för Chrifti fkull får
frifägelfe från fyndenes fkuld och ftralf, blif-
ver förklarad för rättfärdig famt uptages til
Guds barn och arfvinge til evinnerligit lif. Och
märken kk Å. hvilken hufvudfakelig Ikilnad
det är emellan denna männilkan förr och ef-
ter hennes rättfärdiggörelfe: hon var förut
död; nu lefver hon; hennes hjerta fom för-
ut var en boning för mörkfens förfte blir nu
et Tempel för lefvande Gud: förut utgick
derifrån hor, mord, Ikörlefnad, tjufveri, falfk
vitne och hädelfe j nu åter är det en fam-
melplats för alla dygder: förut var verlden
och des fåfängligheter hennes högfta goda;
nu åter är Gud och Frälfaren Jefus Chriftus
förnämfta föreraålet för hennes helgade be-
gär, hennes odelade kärlek: förut vandrade
hon med en dåraktig, en fördömelig glädje
på den breda förtappelfens väg , nu åter trä-
der hon glad äfven under bedröfvelfe päden
fmala vägen fom drager til lifvet; förut fika-

M 4 de



174

de hon efter rikedomar och famlade dem ofta,
ej nogräknad orn det fkedde med den fattigas
fvett och möda 3 nu åter har hon fin Ikatt i
himmelen och det få aldeles utan andras för-
fördelande, at det är hennes högfta glädje
då hon kan öfvertala någon at föka li-
ka varaktiga ägodelar: förut bäfvade hon
för det Högfta Väfendet fåfom en förtärande
eld och en nitäifkande Gud 3 nu åter fruktar
och vördar hon honom fåfom en förfonad
fader: förut förfkfäcktes hon vid minfta åtan-
ka på fin föreftående förvandling och den
ftora räkenfkaps - dagen 3 nu åter fäger hon
med Simeon; Herre! du låter äin tjeanre Ju-
ra i frid, ty Chriftus är mit lif, och döden
min vinning, och Donien fruktar jag ej Jlort,

faji jag hafver Ula gjordt, ty den tr ojien jag
ej glommer at min' Broder jf-efus domer: förut
vandrade hon efter- fina egna luftar pä den
väg, fom intet god var 3 nu åter är den
Högftas Lag den rätta förefyn för hennes
Gudi helgade vandel; förut anfåg hon med
ovilja, kalliinnighet och förakt Herrans Bud,
Stadgar och Rätter; nu åter äro de henne
behagiigare än mång tufend ftyeken guld
och filfver, fötare än hanong och hanongs-
kaka: förut förkaftade hon den Alsmägtigas
tuktan, ty det var för henne en galenlkap 5
nu åter böjer hon fig med undergifvenhet
under fin faders aga, ty hon vet at den är
henne nyttig; förut vandrade hon, om ej
fiencle til Chrifti kors, likväl ingen vän der-

at'3
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af- nu åter är läran om Chrifti förfonings-
död hennes fjäls ypperfta glädje och hugfva-
lelfe: förut var det henne en ringa ting at
uraktlåta lina pligter emot fina medmännilkor,
at trampa fina likar, at förtrycka fina nod-
ftäldte bröder, at Auta fit hjerta äfven fom
fina öron til för uflingens klagan, enkans
tårar och den fadeiiöfas nödrop 3 nu åter
tvingar Chrifti kärlek henne at älfka fin na-
fta fom fig fjelf och det är henne en helig väl-
luft at komina den lidande dygden til hjelp,
at aftorka den bedröfvades tårar, at förbin-
da den fargade, at matta den hungrige, at
kläda den nakne, at beföka den ljuke och
häktade, at härbergera den. husville. Ack!
M. Å. den lom öron bafver til at höra,
hän höre! märker! Detta alt är för Gudi och
Fadrenom en ren och obefmittad Gudstjenft:
detta är den dyrkan fom hän älkar af fina
förnuftiga Creatur. Gör det du, om din
eviga yälfärd bekymrade fjäl, få får du
lefva.

§■ 6.
Men til en rättlkaffens Gudsfruktan hörer

äfven at den bör vara befländig; derpl går
ock den barmhärtige Gudens innerliga önfkan
ut i vår Text: Ack! at -

- - - i derns Hfsda-
gar. At hyfa miufta förfummelfe i Herrana
verk är redan et fel: At ftä ftiila på dyg-
dens väg, det är at afvika derifrån: Aftäll
utur nåden och ifrån en alfvarlig Gudsfruk-

M 5 tan
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tan kan lika få litet gifva ofs hopp om him-
melen och faligheten, fom et beftändigt fort-
vandrande på laftens ftigar; ty den Alsmäg-
tige betygar fjelf: om den rdttfdrdige vdnder
fig ifrän Jm rdttfdrdighet oeh gor det ondt dr

och lefver efter ali den flyggelfe fom en ogndak-
tig gor, Jkulle hcm kfvaf Ja ali hans rdttfdv
dighet fom han gjordt hcifver jkal intet ihog-
kotnmen varda > ittan han Jkal då uti f n öfver-
trddelfe och Jynder fom han gjort hafver, Hef.
18-' 24. Men då här talas om beftändighet
1 Gudsfruktan bör äfven nämnas en fak fom
dermed ftår i närä förbindelfe. Guds ord
och ärfarenheten intygar nemligen, at Jefu
efterföljare eller de trogne icke kumia blif-
va fulkomligen bsfriade ifrån arffynden i det-
ta timmeliga lifvet och at de ej iallan fela
af fvaghet, af okunnighet. af haftighet, öf-
verilning och briftande upmärkfamhet, i fyn-
nerhet nychriftne eller de, fom ännu äro
barn i Chriftendomen och ej ännu växt til i
bonom fom hufvudet är Chriftusj men deffa
fel kunna på vifst fätt fägas vara begångna
utan at hjertat deruti haft någon del, få vida
det ej fkedt med upfåt, öfverläggning eller
berådt mod; och ho kan märkä, huru ofta
han bryter? Pf. 12: 12. de äro icke eller
at anfe för affa 11 utur nåden och blifva dem
trognom icke tilräknade til fördömelfe, då
de nemligen ftrax upftå derifrån, bedja fin
Himmelfke Fader om nåd och förlåtelfe för
Chrifti Ikull, famt derefter med Guds hjelp

ta-
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taga fig bättre til vara. Til en rättfkaffens
Gudsfruktan hörer altfä cäfven den dageligabät-
ringen, den gamla männiikans idkeliga af-
klädande och den nyas beftändiga iklädande,
och för öfrigt et oaflåtelxgt nyttjande af de
riledel, hvarigenom vi kunne bibehålla ofs
nti nåden och Jefu faliga gemenlkap, fom
är en alfvarlig och idkelig bön, et andäktigt
och flitigt Guds ords hörande och läfande,
en ofta foretagen och värdig Nattvardsgång,
fäta och upmärkfamma betraktelfer öfver Guds
höga fullkomligheter, öfver hans förfyn och
regering i verlden, hans dräpeliga gärningaf
i naturen och nåden. J trogne Gtids barn!
låter ej mängden af edra pligter afikräcka
eder ifrån deras- obrottfliga och oaibrutna
iakttagande; Den Herren , fom bar himmel
och jord på fina Alsinägtiga händer, fliall
fjelf gifva eder kraft och ftyrka härtil: käm-
pen och ftriden, hän fkal lära eder Itrida
och hjelpa eder fegra, hän fkal ock af nåd
belöna eder för eder möda och arbete i hans
fanna fruktan, hän fkal välfigna eder både i
detta och det tilkommande lifvet. Detta
leder ofs nu in på Betraktelfens

Senare Del,
Som fkal omtala Den verkeliga lyck-

falighet fom männifkorm genom en
alfvarlig och bcftcmdig Gudsjmktan

he-
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beiredn Jlg. Var hei. Text fäger: Pd det
-

-
- - evimerliga.

§• r-
Oktinnighet och en briftande upmärkfam-

famhet göra at man ej kan fe och begripa
den lyckialighet fom Guds barn äga här i
Verlden. Men deraf följer icke at den ej
verkeligen gifves til. Intagne af fördomar
göre vi ofs ockfå ej fällan ganfka oriktiga
begrep om lyckfalighet; vi binde den nemli-
gen vid höghet och ära, vid rikedom, prakt
och ali tings öfverflöd i verlden, och det är
naitan omöjeligt at vi kunne tro det den
fattige och i lågt ftånd kan vara lycklig;
men den mångkunnige Salomo har lärfc ofs
at mången år fattig i Jtor rikedom, och tvärt-
om mången rik i jinom fattigdom, Ordfp. ,-3:
7. Och hvilket värkeligt företräde ligger
uti det at vara hölgd af kläder prydde med
pärlor , guld och filfver, framför annan en-
faldig klädnad? Hvad värkeligt företräde at
kunna framfätta många rätter mat påfitbord,
i' ilället för en eller två? Hvilket värkeligt
företräde at bo imder förgylta tak, framför
hvitmenade? Fördoms-frie läre vi fvara: in-
tef. Och M. Å.! om vi kände de fiäfce ri-
kas och högas enfkilta lefnad (jag talar om
de ogudaktiga), om vi kunde läfa uti deras
hjerta, vi fkulle få fe och öfvertygas at de
äiö ingen ting mindre än verkeligen lyckli-

ge.



( o ) 179
ge. Eller böre vi kalla det lyckligt at plå-
gas af en beftändig oro och fruktan at
förlora de ägodclar, fom famlats med orätt-
vifa och hårdhet, ägas med famvetsagg 3 at
förlora den höghet hvartil man upftigit på
grufet af andras beredda fall och hvarvid
man föker bibehålla fig endaft genom brätt
och de nedrigafte riinker; at darra vid hvar-
je ögnablick af fruktan at uptäcka minfta onå-
dig blick i dens anlete fom kan befalla öf-
ver vara öden: at tilbringa fömnlöfa nätter
af räddhoga at öfverrafkas af dem fom man
röfvat och phmdrat, kroflat och förtryckt,
famt följakteligen upretat til en billig forg
och hämd? Ar detta lyckligt? nej min Gud
och Fader! tag häldre, här nedre, ifrån mig
alt, äfven det nödvändiga, än jag ikulle
äga det med et gnagande Samvete och an-
dras rättmätiga förbannelfer. Ack! brotfliga
verld. Behålt det du hafver, må jag aldrig be-
dåras af din vanlkeliga härlighet, törlla ef-
ter dina farliga .ikedomar, ilfänas efter din
flippriga ära! Jag hafver nog då jag äger
Jefum: om än min kropp och fjäl förfmäg-
tade, är hän likväl min hjertans tröft och
min del.

§• 8-
V. Å. Den lyckfalighet, fom Gud vil

Ikänka fina barn här i tiden, beftår icke uti
de nöjen och behagligheter fom verlden har
at gifva3 nej, den är mer varaktig ochver-

kelig.
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kelig. Den beftår hufvudfakeligen uri amk-
liga förmåner, fåfom en helig glädje och til-
fridsftällelfe i fjälen deröfver, at man vet fig
äga, fina fynders förlåtelfe, en iörfonad fader
i himmelen, och Jefum verldens Frälfare til
fin trognafte ledfagare, fin mägtigafte förfva-
rare, fin ömafte hugfvalare, fin bäfta vän,
at lefvande Guds Ande vitnar med vår au-
da at vi äre Guds barn, och at vi följakte-
ligen tryggt kunne hvila i vår himmellke Fa-
ders fköte och utan förbehåll öfverlämna ho-
nom vara augelägenheter, vara omforger
och vara ödens danande, at hämta en ny
lötma af föreningen med honom, ny hog
och ftyrka at vandra i hans vägar, få ofta
•vi uti bönen, uti ordet och Nattvarden när-
raare nalkas honom: an den glädjen då, fom
upkommer efter vunnen feger öfver vara an-
deliga fiender? Och detta goda famvete må
med fkäl kallas et dageligt gäftabud. O J
öfver alla matto Sälle Guds barn! fom fruk-
ten eder Gud och Fader af allo hjerta och i
alla edra lifsdagar, Eder andeliga frid och
frögd i Gudi är vida ftörre an at den kan af
verlden kannas eller begripas ; icke under då
at den hålles för en galenfkap ocb et inbill-
ningens fofter: en ny anledning för eder til
glädje, ty det fom galet var för verlden,
hafver Gud utvalt. Men den barmhärti-
ge Guden lämnar icke eller fina Gudfruktiga
och tilgifna tjenare utan välfignelfe i lekam-
lig matto; de kunna fullkomligen lita på,

at,
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at, här de med flit och under bön til Gudarbeta
i fin kallelfe, hafva fin bärgning i föda, klä-
der, hus och hem m. m. De få fällan öf-
verflöd, ty det bar Gud icke lofvat och det
är dem merendels icke nyttigtj men när de
kunna bära mer, få de mer. Och detta är
vifferliga fant. Om alla fattiga, fom vi fe
för vara ögon, vore Guds trogne barn, ora
alla uflingar vore Jefu rätta efterföljare, få
kunde vi hafva någon Ikenbar, faft i alt af-
feende ogrundad orfak at belkylla Gud för
hårdhet och orättvifa; men det är icke få, Da-
vids utfago, at de trogne och helige årofå, Pf.
12. är mer än fan. När vi fullkomligen kan-
ne vara medmännifkor och förftå at fälla en
rätt dom, måfte vi ock gifva Gud aran och
tiiltä at de få fom honom alfvarligen frukta
lida ingen verklig brift på något godt, och
at de aro oändeligen lyckligare an de ogud-
aktiga j men at deffe fenare rätt ofta hafva
ftörre öfverflöd på jordilka gåfvor än de
Gudfruktiga, kommer bland mycket annat
äfven deraf, at de beklageligen för fin fram-
härdande onlka Ikull och utan at låta fig af
denna Guds tolamods rikedom lockas til bät-
ring, på andra lidan om grafven icke kunna
få något godt af den himmellke Fadren ali
godhets kalla j och fom hän det förutfer, få
gifver lian dem ut fit arf här i tiden. Viljen
J, J trogne, men nödlidande Guds barn! på
delta vilkor byta tilftånd med de ogudakti-
ga? ]ag mensa’ nej. Men den välfignelfe

fom
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fom Guds barn här i tiden få åtnjuta, ilräc-
ker fig äfven til deras barn och efterkom-
mande. Och om denna himmelika belöning
kumia Gudfruktiga och oma Föräldrar bäft
döma. Jag tycker mig fe deras glädjetårar
vid åfynen deraf, at deras barn träda i de-
ras dygdiga fotfpår, at de derföre få uphäm-
ta en rik Ikörd af honom fom håller för-
bund och löften evinnerliga, och likfora ut-
taga det goda fom fynes hafva inneftått för
deras föräldrar. Och denna giädje och til-
fredftällelfe bör med Ikäl kallas ftor både för
föräldrar och barn. At de trogna ofta mä-
fte bära det tryckande korfet, bör få myc-
ket mindre anfes för en undandragen vällig-
nelfe, fom det faft fnarare är deras lyckfa-
lighet; ty den altfeende Guden vet, at det
göres dem behof för at qvarhälla dem i nä-
daftåndet; hvarföre ock Apoftelen Jacob fä-
ger til de trogna: mtne bröder! håller det for
ali giädje, iiår jj-fallen i mångahanda fråJleU
fe, Jac. i: 2. och M, Å. om mit vitnes-
börd och min ärfarenhet kan vara eder til
nägon iipbyggelfe, betygar jag at motgångs-
tiden värit oändeligen förmånligare och nyt-
tigare för min S jälstilväxt uti nåden än den,
då jag lefvat aldeles forgfri, och ej vetat af
något ondt. Men ora ockfå Guds barn här
i veriden ej undfå ali den lyckfalighet och
belöning fom fynes öfverensftämma med defs
heliga löften, la kommer en tid förutan tid
efter denna, då ali ting, fom här för den

brott-
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brottfliga männifkans Ikull värit elier blott
fynts vara oordenteligt, Ikal bringas i den
aldrafullkomligafte ordning, dä Guds rätt-
rådighet, då hans allvifa, goda och nådiga
regering Ikall för hela verlden kunnog vara,
och alla tungor bekänna at hän är Herren:
då Guds barn, frie ifrån ali fynd och ali re-
telfe dertil, utan Ikada kumia bära ali den
lyckfalighet fom en rättvis Gud af nåde vil
fkänka dem. Hvad ojämförlig lycka at
där i ljufets land få Ikåda vår korsfäfte
och upftåndne Frälfare i hela fin Majefiäti-
fka ära och härlighet, anfigte emot anfigte,
och at fe och kanna vår Gud och Fader få-
fom hän är: at fjelfve med himmellk falig-
het prydde, få inftämma med de rena och
Heliga Andar, til den llore Skaparens och
Återlöfarens ära och fjunga om feger i delfa
rättfärdigas hyddor 3 och detta är fegerfån-
gen; Lambet fom dadat år det - - - - evighet!
Hvad ovärderlig fällhet at med vifshet veta
det intet affall utur nåden och föreningen
med Gud, mer kan äga rum: at ingen kamp
och ftrid emot fynd och djefvul och verld
mer ikal befvära ofs, at ingen gråt, ingen
jemmer, ingen nöd, ingen fattigdom, intet
elände, ingen död mer Ikal vara: at ock ve-
ta fig vara för eviga tider befriad ifrån det
förlkräckeliga pino-rummet, hvaräft röken af
de fördömdas plågor Ikal upftiga ifrån evig-
het til evighet, kan icke annat än eftertryc-
keligen öka de faligas glädje i himmelen.

Horn. F, Voi. IX. St. s- N Och
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Och huru ofkattbar märte icke denna hiin-
meilka glädjen vara, ty den kan aldrig för-
minlkas, des falighet aldrig -uphöra. At
den här i dödligheten blott ofullkomligen kan
belkrifvas, kommer deraf, at den är få ftör
at den af intet öga är fedd, af intet ora hörd,
och i ingen mäuniikas hjerta upft.igcn, och
denna Suli<jhet bar Gtid beredt dem ioni

V-J

honom friikta och ällka.

§■ 9-
Härmed flutas i Jefu namu vår förefatta

betraktelfe om en rättlkaffcns Gudsfruktan
och defs föreftående lyckfalighet i tid och
evighet. Nu M. Å.! Jag tager himmel och
jord til vittne deröfver, at jag i dag hafver
fatt eder före lifvet och döden, välfignelfe
och forbannelfe, at J fkolen utvälja lifvet.
Ack! at J måtten vara ej allenaft ordets hö-
rare utan äfven defs görare! Den Herren
fom har lifvet och döden i fin hand vet om
jag någonfin mer ifrån detta honom helgade
rum får förkunna eder falighetens ord, eller
om J mera fån höra någon annan Lärare på
Herrans Zebaoths vägnar kalla eder til bät-
ring och omvändclle • men då vara munnar
tyftna, Ikola himmel och jord vara våra vittnen
emot eder, at vi fagt eder den väg J vandra
Ikolat för at blifva lycklige, och om de ti-
ga Ikola ftenarne nti de Helgedomensmurar,
fom nu omgifva ofs, ropa ve och förbannel-
fe öfver eder, om J icke lydige värit vårs

Herraa
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Herras JEfu Chrifti Evangelio, fom vi på
Öfverherdens befallningfä ofta framburit för
eder. Om J ännu ären känflolöfe och hård-
nackade , få dö det fom dör och förfmägte det
fom förfmägtas. Edertbiod väre öfver edra
bufvuden, J olycklige ofter för himmelens
hämd! J förtappelfens barn!

O Svea land! O mitt fädernesland 1 Hvar
är nu din fordna ärlighet och dygd, din
Gudsfruktan, fom gjorde dig iångt mera fruk-
tad af fienderna än elit bloddrypande fvärd?
härfkararnes Gud geck då för dig i ftriden,
och barmhärtighetens Fader kronte alla dina
öfriga företaganden med välfignelfe och fram-
gäng, Men nu nu fynes det fom den Als-
snägtige förgätit at vara nådelig och tjllyckt
fitt Faders hjerta för vrede Ikuli j det fynes
fom hela naturen fammanfvurit fig til vår
undergång; himmelen har värit' fåfom järn
och jorden. fåfom koppar: den bedröfvade
Akermannen haiyicke en gång ur jordens
barin kunnat frambringa fjerdedelen af iin fö-
da. Måfte icke ftörfta delen af ofs klagligt
fråga: Hvar fkall jag få köpa bröd, at min
maka och minä barn måga äta? Och huru•J o

många hafva väl. at köpa före? Men M. A.
det är icke den enda Landsplåga öfver et
fyndigt folk. Den Guden fom vi förolära-
pat har ännu 4 beredfkap många andra om
vi fortfare uti vår fräekhet Och obotfärdig-
het. Jag ryfer vid blotta åtankan af de gruf-
liga bloclbad, af de fafcliga ödeläggelfer,. fom

Ns et
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et härjande krig medförer, ännu förfärligare
då den ena medborgaren vänder fina mord-
vapen emot den andra. Ej mindre hifkelige
aro följderne af den ödeläggande päften och
andra fmittofamma fjukdomar, fom upfluka
alt det fom lefver. M. Å. Jag fer fafa och
bedröfvelfe tecknad i edra anfigten vid deffa
mälningar • men hvad aro de timeliga fynda-
ftraffen emot de eviga? naftan et intet. Nej,
Rys, hima, Jkålf, båf, darra kropp och leder,
res up mitt Mr: min tanka fiigc neder til af-
gnmds djup, och fe Mad qval dår dr,fomfrd-
ter alt, mm ingen ting förtdr. ■—* Deffa aro
de olycks - och förbannelfes. mo!n fom fam-
mandragas öfver ett fyndigt land. Men är
Svea land, fägen J M. Å., få fördjupat i
mifsgärningar ? Ack ! at Prophetens klagan:
Det år ingen drlighet, ingen trolut, ingen guds-

frukfan i landet, icke måtte inträffa på värt
land; men jag fruktar det. Om fyndaför-
därfvet är allmänt, få låtom ofs ock göra
en allmän bot och bätring. Låtom ofs för
JEfu Ikull i dag med et hjerta och en fjäl
nedkafta ofs i ftoftet för vår Fader ihimme-
len fom vi få fvårligen förtörnat, med en
alfvarlig forg bekänna vara ftora fynder och
vår andeliga fattigdom, fly med bön och för-
tröftan til nådaftolcn och tilägna ofs Medla-
rens allena gällande förtjenft och få frukta
vår Gud i alla vara lifsdagar; då fkall Her-
ren blifva ftt folk nådelig, återgifva ofs den
borttagna välfignelfen och göra ofs lycklige i
tid och evighet. Amen. AF-
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AFTONSÅNGEN.

Text. Rom. 2: 13.
Ahe äro icke rättfärdige för Gudi fom hö-

ra Lagen, utan the fom-göra efter Lagen.

Bifpofitio I. *)

Säg hnru Du vii rättfårdig vara? Ef.
43: 26.

Pr op of.
En inför Gud gällande rättfärdighci.

Difpof. IL
Hvad Gud hafver fammanfogat, fkall

rtiännifkan icke åtfkilja. Math. 19: 6.

Propof.
Guds ords upmärkfamma åhörande och

N 3 ofiraf-

*) Vara granfor tillåta for denna gångeil ej en
utarbetad predikan ofver Aftonfångs-Texten; man
vii derfore endaft. upgifva Diipofitioner dertil, De
aro fådana , at til deras utarbetande åtfkiliiga anlednin-
gar kunna båmtas utur de fåregående bägge Predi"-
ningorna uti detta Stycke.
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oftraffeliga efterlefvande, ofkiljaktigc uti en
fann Chriftendom.

Difpof 111.
Gör det få får du lefva, Luc. io: 28*

Pr op of.
Nödvändigheten och Saligheten af en

Chriftelig vandel.

Difpof. IV.

J Jkolen fe hvad åtlkilnad det är emellan
den rättfärdige och ogudaktige, emellan den
fom Gud tjenar och den fom honom icke
tjenar.

Pr op of.
De hufvudfakeliga omftändigheter hvaruti

den rättfärdige Ikiljer fig ifrån den ogud-
aktige.

Difpof. V.
Lagen är god då man henn» rätteligeis

brukar.
Pr op of.

Guds Lags förträffelighet då den rätteli-
gen höres och efterlefves.

Dis-
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Difpof. VL

Salige äro de fom höra Guds ord och
göma det.

Pr opof*
Den faliga förmån fom åtföljer Guds ords

rätta hörande och görande.

STOCKHOLM,

Tryckt hos Johan A. CARLEgrHM,

1787-





En öfver fit Lidande, i' jen>
förelfe med fin ombefiitade

oflraffeliga lefnad, villrä-
dig och om tröft

förlågen Chriften;

Predikan,
Öfver Pfalm. 73: ii.

Af

JOHAN LEWAN.
Kyrkokerde i JVånåt

Voi. IX. St. 3,

STOCKHOLM,

! Uti Kongl. Academiska Bokhandeln,

1787'



Impriraatur.
Stockholms Confiftorium

d. 27 Febr. 1787.
Ad mandatum

OLOF HAMBRiEUS,
Vcn. Conf. Not.



FÖRSTA PREDIKAN *).

Fåretalet.

\r Herren med ofs: Hvi vederfars of: då
alt detta? Var derl författningslöfa be-

lägenhet, det villrådiga tankeflut, det mod-*
fälda fvar, och den förtviflade fråga, hvar-
med fordom Gideon Joas fon bemötte Ange*
lens hälsning, fom uppenbarade fig honom

Horn. F. Voi. IX. St. 3, O 2 i Oph-
*) SllUkapet hade 1784 utfatt fyra Biblilka

Texter Pf. 73: 15. Ef. 41; 10 Pf. 42; 12. Pf.
78 '■ 20. hvilka en okänd upgifvit med begjran, at bilagde
li Ducater fkulle til den, fom innoin forefkrefven
tid inlande åfvet della Texter de ba'fl utarbetade Pre*
dikningar, utlemnas. Ibland de 4 Taflande profvades
N;o 2 med Graekifk Devife af 2. Cor. 1: 5, närmaft
berättigad den ntfatte Beloningen. Vid Namn-Se-
delens opnande befants Författareii dertil vara Kyrfeo*
herden i WSnå vid Tavaftehus, Mag. Johnit Leivän ,

til hvilken ofvanndmde Pratmium ock blef lemnadt. —*

Della 4 Predikningar Ikola nu efter hand har med*
deias.
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i Ophra, där lian trölkade hvete i präffen,
fägande: Herren väre med dig, du Jlridfamme
hjelte! Men Gideon deremot mente, det vo-
re nu, hvarken tekn at finna, eller tröft at
förmoda, af Guds närvarelfe och defs verk-
famhetj då Guds folk fom tätalf måfte fucka
under lina fienders de Midianiters ok Och
tvång, lämnande deruppå til fvar: är Her-
ren med ofs: Hvi vederfars ofs då alt delta ?

Orden läfas i Domare Bokens 6 Capital och
defs 13 vers.

Det är icke en gång allena, fom fådana
tankar ännu rinna Guds barn in, då de af
honom med motgång och vedervärdighet
här i tiden fökte varda. Det är och blir
ju, beldageligen, altid den männilkliga fvag-
hetens eget ipråk, vid den minfta alfvar-
famma anftöt, då Ifraels tröft fördöljer fig,
och betager den hugnande känflan af fin när-
varelfe; Herren hafver öfvergifvit mig, Her-
ren hafver förgdtit mig, Ef. 49: 14. ty vo-
re hän med ofs, hvi vederfors ofs då alt
detta?

Den himmelfke Fadrens, öfver alla män-
nifkors barns vägar öpnade, och deras hjer-
tans hemliga minfta rörelfer, och deras på-
fölgder, i det nogafte granfkande allvetande
öga ; kan ingalunda med liknögdhet fe
männifkan, ftadd innom nådetiden, {ig fjelf öf-
verlämnad, hafta til fit egit fördärf: Jer. 32 : 19.
Hof. 13:9. och aldraminft tåla fina barn, aga-
löle, hotas raed en tilkommande fjäla-våda,

utan
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utan at föka förekomma den i rättan tid:
hvarföre det heter, jag vil nåpfa dig med
måttelighet, på det du icke Jkcdl häitä dig
qfkijldig: Jer. 30: 11. ty hvm Herren äljlkir,
den agar tmi, Ebr. 12: 6. Hans vishet
lämpar och Ikärper agan efter barnets
behof, och hans kärlek för defs fanna väl-
färd, föker at med fina flag träffa in på
det ömmafte: at la mycket fnarare kunna
pålkynda hjertats upriktiga förödmjukande
ocb förbättring. Men li, juft då, blir det
hemliga mifsnöjet, klenmodigheten, otålighe-
ten, den naturliga otron, ja! hela naturens
vanart, hvilka förrut lladnat fäfom grummel
på botn af männilkans invärtes väfende, på
en gäng väckte, och uprörde i full jäsning ,

at åtminftone i hjertat fora knot emot Guds
bälfofamraa författning, hvars fördolda all-
vifa vägar förftåndet icke begriper, och
hvars ehuru välgrnndade heilut viljan nog
ogärna underlkrifver. Ja! när anfäktningens
fKarpa fvärd tränger lig genom vara fjälar,
och med fin pinfamma genomfart upväcker
hos ofs en fvidande känlla af det myckna
onda, lom af de Adamitilke öfverlefvorne
ännu ligger fördoldt, och derintil bodt tull-
fritt i vårt hjerta: få mälte mänga hjertats
tankar uppenbaras, Ime. 2: 35.

Så länge alt fogar fig efter vär ön-
Ikan, och vårt Lefnads - Ikc-pp går för
fulla fegelj tyeke vi ofs, vara nog tryg-
ge, få väl om Guds nädefulla närvarel-

O 3 fe.



fe, fom vårt näde-fländ: man inftämmer,
utan betänkande, i följande lyckönfkan til fig
fjelF: vdl dr dig Ifrael, ho år din like. O!
du folk, fom igenorn Herren f alig varder; hvil-
km din hjelps Jkåld år, och din fegers fvård,
5 Mof. B. 33 ; 2f Ja! man fäger vidare ora
fig : faligt dr det folk, huilko få gär, Pfalm.
144: 15. Men, i det famraa, Ikådar Gud
ofs med helt andra ögon; och finner, at de
tilkommande ting ej kurina llå in til vår för-
del, hans vilja och ordning likmätigt, däreft
vi Ikulle fiyrkas nti vår godkände, men ej
tilfullo underfökte fjäla-författning. Hän anfer
derföre nödigt, at väcka et llormväder i fjä-
len; fom Ikingrar moln - fläckarne i förftån-
det, blåfer bort den ännu falfka friden ur
famvetet, och flyttar hjertat ifrån fin egen
drägg, hvaruppå det redan en god tid
ftiila legat, Jer. 48: u. Hän nödgar
ofs derigenom, at gå längre in i egenkän-
flan, än derintil Ikedt Hr: at bli varfe, det
egenkärleken och den köttfliga fjelfklokhe-
ten, hos ofs ännu, på långt när, ej blifvit
efter behofvet qvafd och dödad

, hogen för
det goda ej nog uplifvad, eller det förtäk-
ta invärtes Ikrymteri än utrotat. Hän up-
täcker hos ofs, mycken egenhet och ande-
ligt högmod, kalllinnighet i bönen, tröghet
at göra framfteg i den Chrifteliga dygde-lä-
ran, under et få fmickrande fom rådande
hjertats bedrägeri. Och när detta, färdeles
i förfta början, icke träftär ofs i lag, fåfom lika

obe«
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obekante mecl Guds affigter fom med vara eg-
na fel ■ få är ej at undra, om munnen brifter
ut, at tala af hjertats fullhet, på den för-
därfvade naturens modersmål: hvi år ljus
gifoit den arina, och lif de bedröfvade hjertan:
de ddr vdnta efter dåden, och hän kommer icke,
och upgråfde honom vdl ur fordoldt mm? Var
jag icke lyckofam ? Var jag icke Jiilla? Hade
jag icke god ro, och fådan ora kommer? Job.
3 : 20, 21, 26.

Da träder fjelfklokheten fram, at blanda
fig in i Guds obegripeliga råd, tadla hans
hemliga vägar, och mäftra hans göromål,
fägande vid fig fjelf: hade icke den eviga
visheten kunnat väljä lämpeligare utvägar,
at gripa til et lindrigare ok, at lägga på
minä fvigtande fkuldror, och leda mig in
på den rätta vägen med Ikonfamhet och
mildhet: ty under denna bördan måfte jag
ju digna, och dertil qväfvas af min egen
vanmagt, fmåningom tappa både mod och
muntcrhet, förlora vett och fkäl, bli hvars
mans begabberi och åtlöje, odugelig at fkö-
ta mit Embete, drifva min näring, och för-
värfva mit bröd: få mer, fom min
finnes-ftyrka blir dageligen förfvagad, för-
fiändet kämpar med förvirring, viljan tryc-
kes af olufi och ängllan, och jag vet icke
hvad olyckligt flut härpå omfider kan följa;
den Almdgtiges pilar Jlå i mig, hvilkens grym-
het utfuper ali min anda: Job. 6: 4. jag lider
defs jår/kråckande,få at jag full ndr förtvi/lar:

O 4 Pf. 88:
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Pf. 8R: 16. ty hansflora hjerteliga barmhårtig-
het hålkr fig hårdeliga emot mig, Ef. 63: 15.

Dernäft uprefer fig vederviljan, fom, ef-
ter hon falfkt inbillar fig, at Gud hemfökt
männifkan i et ovänligt finne, kaftar et hem-
ligt hat på hans fruktan, lider den ganfka
ogärna, och begynner af otålighet knota,
och likfom fordra Gud til redogörelfe för
en få fträng medfartj beropande fig på fin
rättfärdighet och oikyldiga lidande, i jemfö-
yelfe med de fäkra och gudlöfa männiikor,
fom deras ondlko oaktadt, af fådant lidande
icke veta: hvaröfver Jobs fvaghet, under
hans många och fvåra plågor, är et märk-
bart exempel, och hvartil han retades ge-
nom lina vänners otidiga förvitelfer. Och
är det vifst icke förfta dagen, fom den
ma männifkan i detta betryckta tilftåudet,
lärer at rätt fiilla Jit hjertaför Herranom, 1 Job.
3: 19. Idgga handen på munnen, Job. 39: 37.
trycka fig i ftoftet, och fäga med Prophe-<
ten Micha: t J'ag vii bara Herrans vrede, ty.
jag hafver fyndat emot honom, Mich. 7: 9.

Anteligen inftäHer fig ock mifströjlan, och
begynner hos männifkan göra Guds Nåde-
löften, om hans Faderliga Omforg, Kärlek,
Godhet, Barmhärtighet, Sanfärdighet och
Trohet til intet; ftadnande i detta tvifvelaktiga
flut: år Herren med ofs, hvi vederfars. ofs då
alt detta? Ackf huru många grämande tan-
kar falla icke den ufla männifkan in, när
nöden går hårdt uppå, och Gud döljer fig
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undan för henne. Hermes fynder vakna på
nytt, at klaga henne an: hon fruktar, at
fyndamättet är fullt, at Gud utfträckt fin hand
at utkräfja den fträngafte hämd, at hennes
nådetid är förfluten, at hon är evigt förka-
ftad: hvarken har hon luft eller kraft at bed-
ja, hoppet fväfvar af och an fom Noachs
dufva utan at linna fäfte, tron tyckes vara al-
deles utllåcknad, och hon är på vägen at
fjunka i den djupafte förtviflan, där ej den
evige Förbarmaren lämnar henne en mis-
kundfam handräckning. Här hjelper ej an-
nat , än immerfort fucka med David: utur
djupen ropar jag til dig Herre, Herre hormin
röjij låt dina oran akta på min båns råft m. m.
Pf. 130; 1, 2. Gud har ju lofvat bevifa
fin kraft mdgtig ide fvaga , 2 Cor. 12." 9. och
förfäkrat fjelf, at den Hogfies högra hand kan
ai ting fdrvandla , 2 Kon. B. 5: 26. Ordf. B.
27: 19• ■

Text. Pfalm. 73: 11.

Skall thet ta fåfangt vara , at mit
hjerta oftraffeliga lefver; och jag
minä händer i ofkyldighet tvår?

Betraktelfe - Ämnet:
JEn öfver fit mijchia lidande, i jemförelfe

med Jin ombejlkade oftraffeliga lefnad, vill-
rådig och otilfridsjldld, och derfore om
rad och tråji förldgen Chrijren,

o 5 4T-
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Ajhandlingen.

Vi vilje här anmärka, 1:0 Hvarifrän den-
na villradigheten kommer? Den Förfia orfa-
ken dertil, dr mdnnijkcms affagde Jiende djefvu-
len; hvilken fåfom både liftig och mägtig,
nog är i ftånd at väcka, anftälla, och läg-
ga vigt på fådana tilfälligheter, genom hvil-
ka männifkan kan blifva oroad och mifsnögd.
Förilåndet kan han väl omedelbart icke våld-
föra, få länge det bibehåller fig vid fit rena
och funda bruk, och icke låter fig af för-
domar öfverilas och förvillasj dels, få vida
det är fjelfva kärnan, och det ädlafle af män-
nifiians fjäl, dels emedan erfarenheten fådant
nogfamt befiyrker. Men dock får han til-
falle, at inflyta på förilåndet genom viljan,
och at åter beveka viljan genom inbillnings-
gåfvanj hvilken är likafom en driffjäder,
at vid alla ämnade viljans verkningar, öf-
vertala och förfätta henne i rörelfe, at lärn-
na fit bifall, och fälla fina beflut. Och fa-
fom denna föreilällnings -kraften, vid fördel-
aktiga och fägnande omftändigheter, gör vil-
jan munter at bifalla utöfningen; få bidrager
hon jemväl, genom fin bildkonft, at göra le-
dan få mycket ftörre för fådant, fom män-
nifkan naturligtvis har affky före. Deraf
föijer, at då männiikan är bedröfvadj blir
miisnöjet och oron öfver det förevarande
onda, få mycket flörre, ju mer fjäla-fienden
får tilfälle, at uplifva de grämande målnin-

gar
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gar i fjälen, fom kömmit af inbillnings gåf-
vans intryck. Får hän magt, at föreftälla
det onda fåfom oöfvervinneligt och oboteligt,
och att upväcka en deremot fvarande ångeft
och vedermöda i fjälen; få hr den naturliga
otron iuft, at förblinda förftåndet, förtjufa
viljan, fom genom uprörande af den finliga
oron förfättas i förvirring, ochfåledes at lanka
den arma fjälen ned i den djupafte förtvif-
lan; fom är en obelkrifveligen tröftlös plå-
ga, hvilken utan en (kynä- och verklara
Guds hjelp ingalunda häfves. Fridfens Gud,
fårtråde Jätän under våra fötter! Rom. 1 6:
20. For ali villfarelfe, för alt ondt, for djef-
vnlens forfåt och lijl, bevara ofs milde Flerre
Gud! Litan. Svec. ,

Den Andrei orfaken, dr den onda verldm;
ty efter fatan, utan Guds färdeles tilftänd,
ej äger magt, at omedelbart röra ofs til va-
ra utvärtes •omftändigheter; la betjenar hän
fig af vrånga männiikor, fåfom verkfamma
redfl<.ap > at åftadkomma och tilftälla fådant,
fom förorfakar bekymmer, förtret och oro,
än på et, än på et annat fätt: och öfver
hvilka jämväl Affaph, i famma Pfalm hvar-
ifrån vår förevarande Text tagen är, nog
bittert klagar. Där utmärkes i fynnerhet
Jlortaliga v. 3 , fom upblåfte af en färdeles
lycka och framgång, yfvas i öfverdåd af at
kunna tilfoga lina medmännilkor förtret och
förfång redan med blotta orden, utom an-
nan våldsverkan i fjelfva gärningen v% ö;

ända
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ända intil och med, at de ej allenaft onäp-
lie få tillkynda lin nafta ali påtänkelig oför-
rätt; utan jenaväl, at fådant forfarande, 8n
pä kopet, fritt för alt åtal, måjle hållas til
godo, och Heta vål gjort v. 6> 7. Deffe ta-
in och lajia ai ting högmddeligen v. g, deras tai
gdlkr fåfom vore det fagt af himmeten v. 9,
och fåfom gållande på jorden, tilvinner fig
den menige mans bifall, hvilken fiocktals fo-
gar fig at inftämma dermed, fåfom vattnet
liti en ftrid llröm fammanflyter åt en kant
v. 9, 10. Hum Ikulle det dä kunna annat,
än känbart och lifligen fmärta en rätt finnad
männifka, at fe fådane våldsverkare til och
med förakta och förfmäda den Store Gn-
den fjeit'3 och derunder dock til öfverflöd
vara lycklige, rike och mägtige, at utan
ininfta hinder kunna göra fina medmännilkor
i tiden nog ofta obotelig fkada på alt up-
tänkeligt fätt: få myeket mer, fom de hålla
före, de fromme vara aldeles af Gud öfver-
gifne, dem man faklöft må göra hvad man
hälft vil v. 11 3 12. En af Guds ords kla-
ra ljus uplyft, i andeliga och verldlliga ting
förfaren, lanat på fig fjelf och andra up-
märkfam Chriften, kan lätt info och naärka
fatans rörelfer, uti de gudlöfa och vrånga
männilkors väfende och forfarande: dä hän
ger noga akt på hvar enftakad ond hän-
delfes ändamål, medlen hvarigenofia det be-
bcfrämjas, och omgångerna genom hvilka
fanama medel för affigtgns vinnande drifves.

Den
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Den orene anden verkar ja i ofroties barn,
Eph. 2: 2. böjer deras förftånd til lift och
illfundighet, och deras vilja til ondfka och
arghet, famt förluftar och drifver dem, at
flitigt öfva fig och bli utlärde i begge de-
lar; at igenom dem, fåfom lina tjenftfärdige
anhängare och redlkap, verkfamt befordra til
verkftällighet, hvad hän omedelbart fjelf ejkan
åtkomma. I denna ruftning vänder lian fig
emot de fromma: icke nog, at hän plågar
dem, med både medel- och omedelbara in-
värtes freftelfer och anfäktningar: utan hän
väcker dem ock utvärtes ifrån, genom den
arga verlden, mångt mattande bekymmer,
mången hjertfrätande förtret, många ledfam-
ma ftunder; hvaruppå Davids Pfalmer, äf-
venfom den dageligaförfarenheten, upvifanog
många exempel. Kan hän ej fe fig tilfälle
til annat ondt, at kanna utöfva fin hämd på
de redelige, och från den talrika vrånga
Ikaran afföndrade. männilkor, få fyller hän
den ftortaliga laftarens hjerta medförgift, och
Ikärperhans tunga mycket hvaflare än et fvärd,
at genom förtai lafta och förfraäda dem, til
deras göromål, aktning, goda namn och
rykte: och behöfver ej mer, än en ifrån
afgrunden uptänd tunga, at npblåfa och i
hait utlprida den läga, fom i tiden aldrig
kan bli til fullo utlläckt Jac. 3: e

,, 6, 8. få-
ledes händer, at en enda jfkalk, forderfvar
mjcket godt, Fred. B. 9: Ig. En fådan aflky-
viird männilka, kan genom lin lönlka Och

drif-



driftiga HO:, lika oförtänkt fom ouphörligen
göra fkada; utan at af någon männifklig
klokhet förekommas, eller af någon dödelig
magt fordras til anfvar eller beläggas med
ftraff efter brott: och lärer näppeligen för-
fåteligare, ondlkefullare, och grymmare m-
dingsverk, emot näftan kuuna utöfvas. Be-
fe ytterligare Pfalm. 5: 10. 7: 2, 3. 10:7.
27: 12. 31: i- 37= x 4- 50: i9> 20. 52 ;

4> S) 6. 57: 4,5, 7. 64: 2-7. 71: 4,
10, n. 109: 2, 3. 140: 2-14. Ordf. B.
11: 20. Ef. 59: 354, 5. Jer. ig: 18. Mich.
6: 12. Cap. 7: 4. Syr. 5: 16, 17. Cap. 28:
14, IJ, 16, 20, 21, 22, 23, 243,25, 201
29. Jac. 3: 5, 6, 8-

Den Tredje orfaken, år månnijkms egen
fvaghet; fom, då djefvulen anfäktar och äng-
llar, famt verlden förföljer och plågar, ej
annat kan, än blifva henne öfvermägtig: i
fynnerhet, om lion är af et eftertänkfamt och
ömt finne, fom lägger alt på hjertat, och
väger alla omftändigheter med gullvigt fär-
cleles, då finnets häftighet får råda, at för-
fätta henne i öfverilning: ty dår mycken vis-
het år, dår år mycken gråmetfe, Pred. B. 1 :

ig. Ack! huru litet, kunde dock både fa-
tan och verlden verka på ofs, få framt icke
vår egen fvaghet bar dem fom oftaft vapn
i händerna, och gjorde vår feger, utan en
nådig handräckning af hirnmelen, nog omö-
jelig är det icke en Ikada, fom aldrig kan
tilfylleft beklagas, at vi hjelpe vara affagde

pien*

204. ty ( O ) fy
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fiender, at kunna få mycket lättare ftjelpa
ofs! Af denna fvagheten, fant fig jem-
väl Affaph känbart tryckt och befvärad; när
han, af förhaftande icke kunde förena de
onda männifkors lycka och medgång, med
deras gudlöfa upförande emot fin Skapa-
re, och famvetslöfa förhållande emot fina
medmänni&or: utan var på vägen, at
prifa dem lyckliga, och förklara alla Guds
barn för olyckliga, fom han bekänner i
famma Pfalm: jag hade få när fiaplat med
minä fötter: mhiajleg, hade f uil när Jlintat v.
2: jag hade full närfäfagt, fom de (Gudlö-
fa männifkor); men Ji, dermed hade jag

fordömt alla dina barn, v. 15.
Vi befe, 2:0 hvilka denna villrådigheten

trdffar? De gudlöfe verlds männifkor veta
väl ock tala om anledningarne dertil nemli-
gen: de ogudaktigas myckna lycka och
framgång här i tiden. Men de göra det på
et ganfka oanftändigt och laftbart fätt, och til
befrämjande af ikadeliga affigter;. famt få-
ledes, icke fåfom lidande och befvärade der-
af, utan deremot ganlka nögde dermed: at
få tilfälle tildes mifsbruk, til köttflig fäker-
het, fritt och obehindradt utöfvande af alla
flags lafter, famt änteligen fjäla - fördärf.
Deffe äro 1) otrogne männifkor och fritdnka-
re; fom följa et af fördomar öfveriladt för-
nuft, at tanka utan gränfor och ordning i
Religions faker: och dem David, för det
de, under et fådant mifsbruk af lit förftånd,

an-
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anfe fig för öfverkloka, med fkäl kallat dä*
rar : efter de fäga i fit hjerta, och vilja in-
billa a g och andra, at det dr ingen Gud tili
Pf. 14: 1. faft hjertat fåger deremot, och
famvetet vitnar och öfvertygar dem om helt
annat. Ty Gud hajver icke hinnat Jig utan
vitnesbord, Apoft. G.'l4: 17. hvarken inorn
mdnmjkan och des väfende: dels i anfeende
til Förjiåndet, fom äger en medfödd förmögen-
het, at af fig fjelf kuuna emottaga öfverty-
gelfe om hans vareife j dels i hänfeende å Vil-
jan, fom har en naturlig böjelfe, at fnarare
iynelfätta fig med, an vara aldeles utan Re-
ligion, eller Guds kännedom och dyrkan;
hvilket de vife hedningars exempel nogfamt
befiyrker, fom, ehuru de ej kände den fan-
ne Guden, dock häldre ville dyrka honom
fåfom okänd, under fjelf fattade liknelfer, än
vara aldeles utan ali Gudadyrkan• Rom. is
29. Apoft. G. 17: 23. dels i Samvetet, fom
äger en medfödd, ehuru ej i alla delar ty-
delig och tilräckelig kunlkap om godt och
ondt, dygd och laft, och til följe deraf
hemligen anklagar fig fjelf för lina fel och
brott Rom. 7: 7. 2: 14, 15. ej eller haf-
ver Gud velat vara utan vitnesbord i Na-
turens rike, och utom mdnmjkan; hvareft de
i våra finnen infallande tings mängd, ikilj-
aktighet, ordning, fammanhang, prydlighet
och lopp, jemväl hos de liflöfa kreatur,
öfvertygar ofs om, at de ej kunnat vara af
fig fjelfva, utan at häivä'en Allvis, Alsmäg-

tig
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tjff och god Skapare til uphofsman Potti. i;

20. och airarmnft felar ofs vitnesbörd ora Gad
i det uppenbarade ordet, fom til alla delar
fulieligen vitnar om honom ; få vai om hans
råttflrdighet, fom om hans barmhirtighet.
Men fom fritänkare, uran at lemua fig rum
til nogare forlkande och efterfrågan , allenaft
fägna fig af anledningar och tilfålien, at få
ftdta fig på Guds ailvifa, ehuru for månni-
fkor obegripeliga regering • Pf. 40: 6. 92: 6-
147: 5. få liuta de, af de ogudagtigas trefnad
och ondfkans fria iopp, fanit de gudfnrktigas
mångfaldiga vedervårdigheter, cch fromhe-
tens förtrykta vårnlöshet, at antingen måfte
ingen Gad vara ti!, eller befattar hau fig icke
med verkllhga ting, och följakteligen torde
hvarken några firaff for et gudlölf förfarandc
vara at frukta, eller beloningar for et ofiraf-
felig.t upforande at förvåma: hvaraf de foka
fig anledning, at Jolla alla baud ifrån fit fam-
vece, fanit 'at opita ba.de fonller och dorraf
för alt fiags fjeifävåld, fågande; hvar dr mi
Gud fom firaffar Malach. 2: 17. Se dock har,
et handgripeligt prof, på et förfoffadt tanke-
flut - fom vil neka Guds varelfe, at beftrida
hans allvifa regering, blott deraf, at hän ej
handterar lefvande mannifkor fom machiner, ei-
ler genom konit i rorelfe forfatte liflöfa verk-
tyg: at hän, vid hvar mojetig afvikelle, ej
fiåller valdfamma hinder 1 vågen

, för fornuf-
tige mannilkors fria glrningar, och lormenar
dem aldeles at tanka och verka; at hän, få

Horn. F, Vai. IX- Sr. 3. P vida,
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vida verlden, genom månnifkans egit forvål-
lande, beftar til mada delen af gudlofa och vrån-
ga månnifhor*nu icke på en gång i haft utro-
tar dem alla, och derigenom fltter alting i det
fkiek, hvaruti det ej mer kan äga beftånd,
uran måfte, innan hän heilutit, genaft taga en
Snda; at hän tillåter fina barn någon aga, enår
de den behofvaj och de vrånga, fom dervid
värit hans ris, at mogna fir itrafF: at hän e]
i forhaftad vrede bortrycker de ogudagtige,
bland hvilka hän i fin allvetenhet fer åtfkilli-
ga, fom dock låta framdeles omvånda fig; at
hän ej i tiden utdelar et fult mått, af ftraff
och beloningar; och at hän ej inlåter fig, at
gora månniflcor nojagtigt befked, for alt hvad
hän gor och låter! Sldane aro, 2) alla /dkra
männi/koVy fom, faft de icke neka Guds varel-
fe, eller forfmäda hans regering: dock lefva,
fåfom trodde de ingen Gud, eller vordade
hans forfyn och vårdande omforg. Ty deraf,
at Gud forlanger dem nådetiden, foljer dem
åt

,
med påkoftande af fin godhets, tolfamhets

och långmodighets rikedom, och våntar på de-
ras omvåndelfe den ena dagen efter den andra;
taga de fig anledning til mifsbruk, af en få
nådefull frikoftighet; upfkjuta med fin båttring,
och framharda i fynder och obotfärdigher, u-
tan at befinna, det tnången i en olyckelig
flund, andra til et varnande efterdöme, blifvit
bortryckt ur nådetiden; och om icke Guds
nåd, dock hans råttfårdighet til pris, nedfun-
kit i den botnldfa afgrunden, at evigt befinna

fig
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fig rådlos, for det hän ej velat !yda Guds råd
i nådetiden. Derfore, tånk icke: jag hafver
vdl förr fyndat , och mig dr intet ondt veder-
farit ty Hirren dr vdl tolig , men hän låter-
dig intet blijva ojiraffad, Och var icke få få-
ker ,om din fynd icke dnnu Jirajfad dr, at da
derföre alt framgcnt Jynda vil, Tdnh icke: Gud
dr mycket barmhdrtig , hän Jlraffar mig intet ,

jag fijnde få mycket jag vil. Hän kan få fnart
vred vara, fom hän ock nådig är , och hans vre-
de öfver de ogudagtige vånder intet åter, Syr,
5: 5,6, 7. Man torde här ftadna i forun*
dran, ofver den fördålde Gudens, Efa. 45:
15. i mannilko-ogon flllfamma affigter der-
med: at hän lemnar mången nog lång
och blttrings-tid, och fer likväl forut i fin ali—-
vetenhet, at alt hopp Sr forgaCves, och at et
få onlkansvlrdigt Indamål pl alla dock ej ftår
at vinnas. Men derigenom vil hän, dels be-
vija fin midransvdrda godhet, fom icke läter fig
ofvervinnas af mannifkors ondfka • och at haa
ej Sr £å fnar at rtraffa

, fom månnifkorna det
fortjent, ty hän dr Gud ,

och icke månnijka,

Hof. 11: 9. Dels vil hän dermed hmm dem
det ytterfla bevehande fndl til båttring, och nog
tidcrum at kunna undvika fin fjSla-våda, nlr
hän hela den valfignade nade-dagen, Jlrdcker
fina hdnder til et ohorfamt folk. Efa. 65: 2.
Dels vil hän dermedelft. Jldlla mdnnifkorm li-
tan ali urfäkt; at de, på den ytterfta dagen,
ej naitte kunna faga: vi hade, raed ali viishe?
kunnat gora båttring: men tiden var beklage-

P 2 ligen
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ligen for kort, at nåden fant ej rum at o£~
verfloda. Pfalm. 51: 6.

Men de , fom egenteligen af denna vii-
rådigheten anlatte och oroade vardaj aro 1) de,
fom Jlå i begrep at trdda in på omvåndelfens
vdg* Deffe hafva redan af Lagen blifvit up-
ljfte, til fit fynda-elåndes lefvande kånlla; och
til fina famveten våckte och forfkråckte, af
fin förevarande fjå!a-våda: famt fåledes fattat
en ren ofvertygelfe om båttringens nodvåndig-
het, få framt deras fjåiar fkofa kunna fiaifte
varda. Men når de föreftålla i\g det indragna
tilftånd, hvaruti de ratta Chriflna trlda måfte ;
de mångahanda plågor och vedervårdigheter,
för hvilk3 de föranlåtas at vara utfatte; det
myckna forakt, förfmädelfer och forfoijelfer 3
fom de nodfakas fordraga och utftaaf den
gudlöfa fkaran; få ftadna de ej Ollan i den
ftörfta villrådighet, och blifva deiunder någon
tid uppehållne, famt hindrade ifrån deras go*
da upfåt: i fynnerhet, om deras belagenhet
tillika råkar vara få olyckelig, at de ftå un*
der ogudaktiga månnifkors lydna: eller om
deras embete och nåringsfang år af den befkaf-
fenhet, at det vid forfta påfeendet ej tyckes
Vilja tillåta dem at i gudaktigheten fortfara.
2) Blifva de af denna villrådigheten nog kin-
bart tråffade, fom redan af alt hjerta otnvdnt
fig til Herran* De råka fom oftaft fore, at
öfvade och profvade varda, uti hvarjehanda
freftelfer och anfåktningar, af fatan, verlden,
Q$X kottet, famt tryckas nog af kors och be.

dröf-
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drofvelfe j och emedan de hora Gudi och Chri-
fto til, brinner fatan och verlden af et out-
flåckeligt har emot dem, kaftar på dem et af-
vigt oga, och utao uppehåll forföljer dem til
det ytterfta. Verlden fkårpcr et granfkande
oga, orver dem och deras upforande, ifrån
hufvud til for; at kunna hos dem anmårka
riagot fel, i en ellei- annan matto: hvarige»
nam de kunde falla under forfmådelfej fafnt
bringas med hela deras gudsktighet undef all-
inani foraktoch åtloje. Och få fnart de bli
varfe hos dem det minfta feltteg, faft de ock
Vai mårka det harva hårrort af månnifklig
fvaghet ; få fkrika de det ut himmel hogt, gö-
ra det ftort i allas ogon, och fprida det ut fi
vidt de hågonfin kunna: at derigenom ofta på
det ömrnafte fåra deras hjerta , famt fåtta deras
finnes ftyrka och ftåndaktighet på de hårdafte
prof. De fåga s Jå Idt ofs nu valta efter den
rdttfärdiga, ty han gör ofs myeken olujl, Jdt-
terjig emot vara gdrningar, ock flraffar ofs at
vi Jynde emot lägen ■, och utropar vårt vdfende
för fynd. Han gifver före at han kdnner Gudf
och berömmer fig at %an dr Guds barn, och

flraffar det vi i hjertat hafve. Han dr ofs och
fvår til at /e; ty hans lejverne rimmar fig icke
med androm y och hans vdfende dr platt annor-
lunda. Han håller ofs för flak> och flyr vara
gämingar fdfom flemhet, och gijverföre hura
de rdttfdrdiga Jkolaftå på fdjlone , och beröm-
mer fig at Gud dr hans Fader. Så Idt ojs
tibcli Je , ts<ty hans ord fanne aro , ochförfökn

V 3 hurtt
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kura det vil lyekas med honom. År den rdtf-
fårdiae Guds barpi

, få hjelper hän honom, och
friar honom ifrån hans motflåndares hand, Med
Jmdlek oek qval vilje vt plåga honom , at Vt må-
gs Je kuru from hän år, och forumina kuru to*
hg hän dr. Mi vilje fordömma honom til en
Jkamlig dåd

} få får man känna honom af hanr
ord. Sådznt hafvct de jör hdnder och fda : de-
ras ondjha hafver förhlindat dem, at de icke kdn•
na Guds lönliga domar. Ty de hafva icke det
hoppet at et heligt lejverne Jkal lånt varda t och
akta intet den dra

, fom oftraffelipa fjdlar få,
Jkola. Wish, B. 2; 12—22.

Gifve vi 3:0 akt uppå , hurntedes denna.
villrådigheten hos dem Jig utmiirler j få foref
Aflaph ordet for dem , i vår forevarande text,
Och fåger; Jkal thet tä fåfdngt vara

,
at mit

hjerta ojlraffeliga lefver , och jag minä hdnder i
ofkyldighet tvår ? De beropa % hår, dels, på
en invdrtes menlöshet i hjertat ; icke efter lagen
och den ftrångafte råttvifan, utan efter Evan*
gelium och forionings-nåden ; och fom fåledes
nti icke år fullkomlig, men upriktig och rått*
finnig, utan herrfkande böjelfe til det ondr Sr.
Och faft de fåledes ej konna neka, at jo ge*
nom naturens djupa forderf ? froet och roten
til det onda , år och blir hos dem boende ,

lå
långe de lelva med fynda*kroppen, uti en fjn-
dafull verld; (a qvåfva de dock eftcrhand det
npftigande onda, i fin forfta gnifia, och Ilta
det icke

} ehuru det ofta kommer an på en
haftig kamp, uphafva fig til vana och vålde:

Ro ra.
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kora. 6: 12. åtminftone Sr uptåtet, at kuntia
befegra alt ondt, hos dem redeiigt, ehuru för-
rnågan ej alcid vi! fvara deremot; Syr. 23: 2.
och kunna de, genom Herrans nåd, i detta
tilftåndet, kanna hugnaden af et godt famvcres
vitnesbdrd ,

tå vida de 3 under dagelig bon,
tro, vakfamhet, ftrid , och Guds ords betrak-
telfe, aftvå fina flåckar i Jcfu dyra forfonings-
biod. 1 Job. 1; 7. Dcls beropa dc fig på
en utvårte.s otilvitelighet i ord och gårningat.4
hvilket Affaph , til folje at det bekanta Ötter-
ländtka bruket, at medelft handernastvagning
i rent vattn, betyga fin otkuld, kallat, at tvl
fina hånder i olkyldighet; det är, at hafva
beflitat fig om et, ettet ali möjelighet, oftraf-
feligt utvartes upforande. Och med et fä-
dant bemodande kunna Guds barn hår i ti-
den, ftålla fig genom tron pä vår Frålfare, e-
huru under mycken ofullkomlighet, tilFrids 3
inen nar de dock måfte, emot ali formndan,
mycket lida af den onda verlden, och deras
ode tyckes hafva utfatt dem for hvarjehanda
motgänger och vedervårdigbeter; få at de rätt «

fdrdiga går , fåfom hade de de pgudaktigas gdr-
mngar gjordt, och ds hgudaktige , tvårt om

,

fåfom the hade de rättfärdigas gdrnmgar gjordts
Job. g: 14» lå tycka de fig hafva ali anledning,
at inftamma i Affaphs klagan; fkal thet ta fä-
fdngt vara, at mit hjerta oflrajfeliga lefver,
och jag minä händer i ojkyldigket tvår? Hvad
hjelper, vilja de Oga: at mit hjerta, af alla
krafter, beflitar fig om olfraffelighet: enar

P 4 nfig
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mig dock, i ai ting går emot, och minä tien*
der däreniot, ledfagas at en oafbruten lycka
och framgång ? Hvad gagnar, at jag il godt
fom mater alla minä fteg; nar jag dock, med
alla minä krafter, ej alrid formår undanrodja
de fvaghetcr, fom jag dageligen har at kam-
pa emot, och oc ta, ju häftigare jag Itrider,
defs låttare gripa mig an, famt blifva mig 6f-
vermågtige, dem okårliga och vrånga manni-
fkor hos mig märkä, och taga fig anledning
af, at for min fkall forfmlda Guds alraheli-
galte njmn , hvilket ger min fjäl det ena mord-
fting et efrer det andra ? Hvad bätar, at jag pi-
det ifrigalle griper mig an, at mer och mer
bli en ofvad och tladgad chritlen • när min
Ijäl docki under nog många och f vara antlo-
ter, ej tyckes vinna den ringatte tlyrka ,

utan
mattas immerfort: och jag, an på kopet, af
afvundsfulla månnilkor, hlir anfedd for den
vartta i hela verlden. Kort fagt: jag mä Van-
da mig huru jag vil, jag ml halla mig häh
jag kao; ta bör jag aldrig vanta

, at mig ve-
derfars rått af verlden ; utan hela min ttållning,
fdrthapar fig up och ned vaati i defs ogon.
Bade fornuft och erfarenhec intyga, at de mån-
niilcor, fom afven af naturen tatt den gåfvan,
ar gå närä fig tjeifva, och grantka noga fit
välendej i famma aion jemvål ådraga fig an-
dras nogare rilfyn, fom derigenom blifva pick-
hugade. at fäfta på dem ali iin upmårkfambet:
dl deremot åter dc, fom, intagna af en ofta
flgrundad och tiilika öfverdritvcn go 4 tanka

«m
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oin fig ijelfva, och lå myckct förvetnare hvås-
|a ögoncn at monftra andra, flippa ah åtal,
oeh obeiedt hillas for de bafta manniikor i
verlden. Utan oriak, har den vibafte bland
de dodeliga aldrig lagt; var icke för myckct
rdttfärdig , ej eller för mycket vis: at du icke
fårddrfvar dig, Fred. B. 7: 17. Det vil laga:
i(ra icke fdr håfdgt emot det onda» at dels
forfaktare icke vlnda fig emot dig med ali fin
ftyrka, och dränka dig med fit forgift. Var,
icke for nitifk i nlgort iak, ty nit utan nodig
förfigtighet, forlorar Sndamålet. Ömma Ijå-
lar hafva merendels den olyckan, at tillika
aniåttas af häftiga rorelier; fom ej allenaft of-
ta hos dem Ijelfva, ehurU emot deras vilja,
{kimma en god ink: utan jemval gora dem
mer utmarkte, okande, och latt anfallne af an-
dra. Et eldigt loille, har af noden at blifva
{valkadt, for at vid alla förekommande tilfål-
len, llrdeles de vigtigafte, kunna ftäila Apo-
ftelens Pauli, regel i jämn utofning: läter ai
ting fkickeliga tilgå. 1 Cor. 14; 40,

Vi vilje, 4:0 tilfe; Hvad råd och medet
hinde vara tilgdngelige , at afhjelpn en fådnn
villrådighet? 1) Bar en Chrijhn noga profva

om icke. til följe af hjertats hedrågep, dock
et eller annatfel kan beflicka Jig i hans Gicdnk-
tighet; i anfeende hvartil, den Stora Guden,
af fit alvifa öch hålfofamma råd, tilftådjer ho-
nom någon faderlig tuktan ehuru genom an-
dra manniikor, at hän måtte blifva il myc-
ket mer luttrad. Til afventyrs, har haa ej

F 5 v*.
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värit nog vakfam x andanom ofver fit bjerta;
utao Aurorat något in, famt derigenom lam-
nat Aitan och veriden Alfalle, til hvad hän of.
verklagar. Til åfventyrs, har hän ej värit fl
andaktig och trogen i bonen; fom dock värit
*f noden at afboja, eller åtrainftone lindra,
en fadan oro. Lätt har hän kunnat kalina af,
i den brinnande klrleken til Gud ; hvaruti den-
na verldens vedermöda dock kan ofvervinnas,
eller åtminftone blifva drägelig at uthårda. Det
har kunnat handa , at hän blifvit efterlåten i
Guds hälfofamma ords, fårdeles Evanglii be-
traktande, fom dock är den ratta fjåla-fodan,
fom ger henne li£ och Ayrka. Något litet
har hän ock kunnat blandas in med veriden,
om ej annorlunda, fa likval at på något fätt fo*
ka behaga henne , och til någon del inrätta fit
våfende efter defs tycke. Ån har hän kunnat
gifva fig Aorre frihet, Sn det bordt, vid vil-
korliga ting; hvaraf päfoljden hlifvit, fvaga
famvetens krlnkning. Ån har hän glömt fin
egen fvaghet, och litat for rnycket på fin an-
deliga finnes Ayrka: an fmickrat fig fjelf, i
anledning af egenkårlekens bedrageri, och fä
oformärkt ofverAåtat fina fe!: än forfummat det
högAnödiga dageliga famvets forhor: eller at
tankarnas flygtighet, och hjertats ofiadighet
gjordt honom vankelmodig och lvigtande i fin
fortroAan til Gud, fom derfåre nog behofde
JladfäJlas vid nåden. Ebr. 13: 9. Derföre
behofver hän nogare vaka up , nirmare kom-
ma til JldnhelJt-blodet, och dofs nådiga åtnju-

tan-
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fcäride Ebr. 12: 24. for at dermedelfl: få det
JlArlt fom do vil , efter Hans gdrningar icke äro
fullkomliga för Gudi. Up. B. 3: 2.

2) Behöfver en Chriflen,
mider Guds ords

Jlitiga och upmårkfamma betraktande, jemte an-
ddktig och trdgen bon, foka blifva uplyft, at
hima någöt fe in i Guds vdgar i hdnjeende til
mdnnifkors lyeka etler olyeka i verlden , och efter
de anledningar fom nti Ordet gifvas. Äfven
fom for Affaph ,

i orden fom folja vår text,
dpnades intråde nti Guds Helgedom }

at märkä
uppä de ogudaktigas ända och fe, huru Gud,
i deras mcdglng och ftolthet, fatt dem på det
kala: at ånceligen Jiörtas i grund, varda med
fit hogtnod til intet, forgås, ochfå en dnda med
forfkrdckelfe (v. 17, 18» 19)- Icke aro alle
de Guds barn ,

hvilka hår i verlden vai går 3
ty til rainga varder det gållande, fom Frälfa-
ren i liknelfen anforer omrika mannen: min Jon,
tdnk uppå, at du hade godt medan du. lef de,
och Lazarus ■ hade deremot ondt : men nu hafver
hän hugnad, och du pinas Luc. 16: 25. Ty
de fåkunnigas lufla drdper dem , och de gctlnas
tyeka jörgor dem. Ordfp. 1: 32. Pk 17:
14. Icke eller aro alle de af Gudi forkaftade,
fom hår i verlden lida motgång och vedervår»
dighet 3ty Herren kdnner , agar och näpfer,
men likafult åljkar de Jina; 2 Tim. 2: 19.
Up. B. 3: 19. om hvilka kan fågas med fkll,
efter du var Gudi Mr ?få måfte det få vara ;

litan anfdktning måfte du icke blifva , på det du,
fteulle bepröfvad varda, Tob. is: 13. Och fä-

fom
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fom icke alla blifva fortappade , fom hlr i ti-
ilen ledfagas af Jycka och vålglng; få blifva
ej eller alla falige, fom tryckas af ölycka och
Iriotglng ; uran allenaft de ibland dem, fom Guds
fadeiliga affigt derroed likmätigt, Ilta den
draga fig, at med ångerfullä, botfårdiga, tro-
inde, och. i dagelig finncs fornyelfe och hei-
gelfe imrnerfort främhardande hjertan, foka och
linna Herren t hans flora barmhartighet och
iriildhet, under den påflående dyra och valfig-
iiade nldenes tiJ! Hvad vil det båta de gud-
!o!'e mannifkor 3 at de bar i verlden, en gan-
fka litein rid lefva i hogmod, rikedom , och
Vaihilf nar de dock på den ytterfla dagen,
Ikola upftä til evig forlrnldelfe och blygd;
Dan. 12; 2. fakna det hogrtå goda, och delag-
tighct nti Guds evigt tilfridsflallande hariighets
flkedom, fanit utftå en evig pina , en outla-
gelig imårta, i den botenlofa afgrunden? Når
en Chriflen fllunda betraktar de ogudaktigas
förfkrlckeliga Inda i fit rattå ljus, och jemfo-
m fi: karta rimrtleliga lidande dermed * fl vil-
le hän

,
for alt hvad dyrt år , ingalunda byra

f liiland med dem; utan drager gårna fit elln-
de, la iange det varar, ined fornöjiamt tola-
ttiod ; i hopp, at det vai omfider (kai lyckeli-
gen indas

,
Och med en evig glådje forvaxlas ;

efrJr Apoftelen patti Us forläkrar, at denna tid-
feUf i)fdem6da

,
dr icke lika emot dm hårlighet,

jmpå ojs uppenbaras Jkal: ty vdr bedråfvelfe 3
den dor.k timmelig oth lait dr

, foder i ofsen
nfig atk iifver aäa matto vigtig hdrlighet 2 Cor*

4i
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4: 17. Vi må fnarare herömma ojs i bsdråf*
vefe, vetande at bedrufvelfe gur tolnmod, tohv
mod förfarenhet , förfarenhet hopp ; men hoppef
låter icke homma pä Jkam Rom, 5: 3,4, 5,
Och når det vllfignade ognablick infaller, d£
en Chriften, for ali fin utftåndna Kamp och
inoda, får emottaga de.n eviga nåde belonin*
gen af Herrana hand, och kronas med råtU

fdrdighetens och Hfjens Krom ; 2 Tim. 4:
Up. B. 2: 10. få får hän jemyål lifligen fqf-
fara, huru aldeles inter det värit fåfängt och
forgäfves: at hans hjerta qftrajfeliga lefvat , och
hau Jim fiänder i ojkyldighet tvagit,

3) Har en Chriften af nåden, at litan
minfta förbehäll , anfortro och, ofverlemna ftg }

åt Guds allvifa ,
alsmdktiga , och Ömma Fader=

liga vågledning; fifom .Ailaph har gor, nar hän
vidare i denna Pfalm figer; Hkv dl blifver jag
Jlädfe vfd dig ,

ty du håller mig vid min högrcs
hand ; du leder mig efter dit råd 3 och uptager
mig pä dndalyhten med åra{y. 23, 24}. Ty me.4
ju mindre betånkande och befarande af åfventyr,
nian förtror fig under Guds nådefulla ftyrlel '

dels låkrare bor man altid veta, och vara
öfvertygad, fig vara yårdad och bevarad ! För*
loke det, och våge löft dåruppå, dock utajj

at tillika frålta Gud, hvem hålft yill; lå lka|
hän finna, huru utgången, honom til ali oolkf-*
lig tilfridsftälining befannar, at icke et hår fajh
lit af hans hufvud ; ty den Alsmaktige
raren", vifar de fullkomligafte prof dåruppå,
det hän år oförlikneligen trofaft; och at ingen

hajf;



23© -J- ) O ( -f
har at forlora derigenom, det han öfverlämnat
fig i dels våld och forfvar. Han bår et heligt
nir, at kunna ftilla ofs med fig tilfrids; och
utmårker det, genom et hårligt belonande
af vårt burne fortroende til honom : hvilket
David, af mlngfaldig liflig erfarenhet befan-
par: ingen kommerpå Jkam , den dig furbidar:
Pf. 25: 3. och upmuntrar ofs Sn ytterligare,
at uti en deremot fvarande tilforfigt fortfara
och tiltaga: varer tröfle och oförfdrade , alley

fom Herran förbiden Pf, 31: 25. Hela vår
vandring, genom tiden in uti fjelfva evig-
heren ,

ir ju ajlaredan forut i Guds hand: OI
at vi förltode ofs rått uppå, at ilta honom
dcrvid råda! Ty hvilken af ois, ir kunnig och
magtig, at leda fig fjelf, utan at vid hvart fteg
mifstaga fig? Vi måfte nodvindigt, ofs fjelfve
ofverllmnade, jåmmerligen fara ville, utan
hans ftyrlel, lom fjelf förfåkrat och fagt: jag
vii undervifa och lära dig vdgen, den du
vandra Jkal : jag fnal leda dig med minä ögon ?

Pf. 32; S. Och kunne vi vål, hos någon an-
nan, väre fig i himmelen eller på jorden,
vånta ftarkare belkydd, och tryggare forfvar,
in hos Gud allenaj lom fjelf leder ofs efter
ft allvila råd ,

och hvars råd vdl dr tmderligt,
men få at det härliga igenom? Efa. 28;
29. Ho Sr, lom ick.e måfte bekSnna, at han
aldrig farit ville, under Guds faderliga vag-
ledning? minga farligheter hafve vi, under hans
ftyrlel, öfver ali vår onfkan, lyckeligen gått
igenom 3 och långt flere aldeles undvikit. Ack!

ISt
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lat ols, med andaktsfulla hjertan, prita honom
derforc: nu tacker Gudi alla, dmfiora tinggör
i nila åäidar: den njs lefvande bevarar, alt ifrun
tnoderlifvet, och gor ofs alt godtl Syr. 50: 24.
Så långt vi hinne med vara tankar tiibaka, at

öfverfe vår lefnads pian; målie ju en hvar a£

ols, genom egen erfarenhet tilliä: at Guds vl-
gar, pä hvilka hän ols fort, värit obegripe-
Jige. Ingen hade kunnat llga lorut, at hans
vandring lå (kiille aflopa, fom for ogonen
är; men vai kunne vi nu efteråt le, at alt
härintil hafver Herun hdpit ofs. 1 Sam. 7:
12. Herren forer de lina underligen igenom
med-och motgång, heder och forakt, fattig-
dom och rikedom, hålfa och fjukdom, gladje
och forg, lif och dod. Och ehuru lällfamt
det ofta fynes tilgåj, då de målie trlka fig Irani
genom många omväxlingar; få kroner dock
åndan verket, och de uptagas pä dndalyktet}
med dra !

4) Måjle en Chriflen ,
med alla krafter ,

fara derefter , at foka ochfinnaf n tilfridsffdlninp
hos Gud allena; hvilken olkatbara formån, Affapli
fig jemvll utbeder, och fäger: når jag hajver
dig , få frågar jag efter himmel och jord intti :
om mig dn kropp och fjäl förjmåktade ,få dr
du dock, Gud altid min hjertans tröjl och min
del (v. 25, 26). Aflaph vil här lä myckct l_å-
ga : vore jag, utan dig, i himmelen ; hvem
voro då dår min hjelp, troft och glldje? har
jag åter dig pä jorden; hvad tlmmeligt nojs
(kuile jag ållunda ? hvad ville det dåga til, når

H
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jag ager Dig, fom allena år det hogfta och fiill*
komligafte goda? Och hvad ville jag vai 'väljä
uppå, når du vore minegendom, fom få oån-
deiigen öfverti åffar alla jordilka fkatter ? Hvar-
ken innam, eller utom verlden, kan någon ting
finnas, lom kunde ftålla vår ododeliga fjål til-
frids, uran Gud allena! Ty det timmeliga,
ftår innom nog trånga granfor, at kunna in-
rymma alt der, fom lion iaknar i fin fornojel-
fe: enår dels begår år oåndeligt, defs långtan
efter Jyckfalighet grånlelos, defs åtrå efter
beftåndighet dcruti ouphorlig: och kan af
ingen annan ftållas tilfrids, an Gud allena'
Men innan man kan komma til en lå tilfrid-
lafn fornojelfe i Gudi, fordras et fult mått
af egen forlakelle, en liflig ofvertygelfe at ej
et enda ognablick kunna åga beftånd utan Gud,
och at med alt vårt begår, och hela vår til-
forfigt, blifva uti en innerlig förtroftan indrag-
ne i Gud allena, forfåkrade at igenom Chri-
ikim nådigt behaga honom, och at, uti honom
vara fullkomlisjen bevarade och behållne til fjål
och kropp! V)Å förft kan en Cbriften , af alt
ftt hjerta, och utin minfta teken, lamt ringa-
fte be f arande af afvemyr , låga: om mig ån
kropp och fjril jörfnwktade, få år du dock Gud ,

a'tid min hjertam tråft, och min del!
Nu vål, J ftolta verldens bnrn, fom hog-

modige öfver eder lycka och medgång, yfvens
öfver at kunna forfmåda och förtrycka de from-
ma: JJeranken dock., at eder giådje. år ganlka
kårt, at edert högmod bereder eder et djupt
•teli, och eder lycka blir den ftorfta olycka!

Ty
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Ty atgora eder et noje af at förfolja Gud#
barn, ir det lamma, lom at fågna eder ofver
den hand, J derigenom af deras Alsmågtigc
Skydds Herre dragen eder ofver hufvuder,
Låter lerföre af, at betunga deras finnen,
fåra deus hjertan ,at utprlffa deras tlrar; ty
den Hcglte ler dertil, och låter edert obarm-
hirtiga forfarande ej blifva oftraffadt. Der-
emot, J få Guds barn, fom under hvarjehan-
da korls, och verldens fortryck ifrån alla fidor,
mille fomota eder tid med fuck och puit,
och gjuu ftrida tåre - llromar ; varer vid et
godt mod, ty i hafven en mäktig Förfvararc
fom fer dertil, och fattar alla edra tårar ijin
Idgel, lanat utnn ti ijvel råknar dem. Pl. 56: 9.
Glådjens, at verlden icke kinner, utan forak-
tar och forföljer eder; ty derigenom har Gud
behagat nådigt utmårka, at hän utvalt eder
ifrån verlden: Joh. 15: 19. hän käns la
mycket mer vid eder, hän ållkar och belkyd-
dar eder. Det har ju altid värit Guds barnaä
Jått, at lida har i tiden ; ty derigenom blifva
de beredde och luttrade , at få for Chrilli Ikull
åtnjuta lulkomlig befrielle, hugnad, luit, glåd-
je, och frogd tilfyllell i den Olla evigheten:
Apoll. G. 14: 22. Rom, !?• 2 Tim, 2:
12. Ph 16: 11. 17: 15. och de Join med tå-

rar lå Jkola med glädje upfkåra: de gä åflaå
och gräta3 och bdra ut ddel fdd: och homma äter
med glädje, och hara Jina Kdrjvar Pl. 126: 5,
6. Dommer dem verlden omildt, lålom dels
af[krav , och hvars mans afhugg ; 1 Cor, 4:

Nam.F, Voi IX. St. 3. Q
‘

i|,
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13, fa vlnta de en blid nådes dom, pl dctx
ytterfta dagen: Jelus Chriftus deras Jrålfare,
vil fjelf taga dem i iorivar

, och uphija dem
til en evig hårlighet: dl [kola Herran, jårlåjle
homma til Zion med glddje, evig frögcJkal va-
ra öfver deras hufvud , lujl och glddjeJkola de
få, vdrk oth Jnehän mdjte bortgå. Efa 35; I©.
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Ottefången.
§. i.

■Jag vii båra Herrani vrede; ty jag hafver fyn-
dat emot hpnom

,
ir det klageljud (om ho-

res af en Guds Prophets mun å cgna och fol-
kets vågnar. Mich. 7: 9.

V. A .' Hvar och en af ofs måtte på denna
allmänna böne-bot-oeh båttrings - dagen lana
defla Propheteris ord: Jaq vii bära--honcmi
Gifve Gud vi lå vilst vore la til finnes och ågde
iamma hjerta lom vi i ofrigt befinne ofs i (am-
ma belågenhet lom Kati, då forakt for Gud
och hans dyrkan, da hat och uppcnbar ovil-
ja emot vår jamnchriften och nafta, då kif,
träror, tvedrågt och partie, aro lika gångbare hos
ols lom i hans tid; O! at vi derutinnan icke
vore komne til det hogfta.

Knafall med mig, min jamnchriften! in-
for den Aldrahögftes Thron och lått dit hjerta
Ula infor Herran, Herran. Jag vii båra Herrans

Q 3 */re-
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tirede; hari må utgjuta den öfve* mitt hufvud
iiKom Jlraff eller Mta mig kanna den til var-
nmg.uch forbåttring: Til ftraff; ty hvad kan
jag uridergå iom jag icke förfkyllt ? vore in
hans hand da» och natt få Ivar ofver mig at
itiin kropp och Ijål forimlgtade , fkal jag dock
icke förtvifladt klaga , ingen otålig luck fkal up-
fliga Ur mitt bröit, imet knot horas af hiin
mun, utari jag vii bdra Herrahs vrede. An-
nu lattare lamtyckermit hjerta dertil, dl Du
barmhärtighetens Fader! mit under vreden lå-
ier ie din nåd, ofvertygar mig at lå vål diri
fMnghet iom godhet lockar mig til båttririg,
Skulle jag då knorra, (kulle jag undandraga
mig den Allsmågtiges tuktan! Nej: jag vii
tåga den hålloiamma kaiketi: jag villigt
bojå hiiriä fkuldror under det ok Du, rnin Gud,
tackes mig ålågga. Skal då få Jhe, at flraff •

- iii bdttring kalla. Jag vii altid (e efter Her-
ran och vanta efter Gud min Frålfare: ja,
jag vii bdra Herrans vrede;

Ty jag hnfuer Jyndat emot Honom. jag
vet at ogunft och vrede, bedröfvelle och ån-
geft (kai komma ofver hvar och en ijål iom
illa gor: och jag! St! jag ar af fyndelig iid
född -

- äflat. Herre min Gud J Aiot Dig at-
lena hafver jag fyndat och illa gjordt for Dig.
jag kånner at jag rhed minä ofvertrådelfer iam-
kat vrede ofver mig och at jag förjkylt och
mig har bordt

, infldllas på den - - fordiimdepUga. Jag fattig fyndig rr.åimifka j jag hafvei?
fyndat i Himmeten och infar Dig: min nafta*

mi*
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min broder, anklagar mig ock: ja jag Ir la-
ker til alt. Minä lyruler gä ofver mit huf-
vud, och lälom en tung borda aro de mig for
Ivära vordne. (fag vil dä hara Herrain vre-
de j ty jag hafver fyndat emot Honom.

§. 2. Lycklige Chrilten! lom la uprik-
tigt, la undergifvit oppnar dit hjerta, helgar
din andagt, på dcnna Gudi helgade dag. San-
nerliga, (I vilst det år, at Gud ftår emot de
hogfardiga, men gifver dem ödmjukom nåd,
få vilst Ikal du ock på dig fä låmpa de ord
loni folja på dem vi til Ingång nyttjar: Gud
Jhal utråtta din fak ,

och Jkaffa dig rätt : Hän
Jkai f ora jora Dig nti ljujet , få at Du (kali
f e din hifi på Hans nåd.

§. 3. Herre Du ftore Gud !Du lom un-
nat ols denna dagen at betånka hvaraf vi fall-
ne åre 5 bered Ijelf vara hjertan och gor ols
tackelige uti honom iom karkommen är; verka
mi ols både vilja och glrning efter dit goda
behag: gor ols Ikickelige, at med botfårdiga
hjertan nalkas din Nådes thron, och hör ols dl
vi uti vårt elånde rope: Gud , mijhunda Dig
Sfver ofs fyndare ! Fader vår fom dji &c.

Texten 1 Mof. B. 41: 9.
Jag kommer ihog i åag minä Jyn-

äer.
<§. 4. Vi kanne, Vålfignade Åhorare! af

den Bibliflca Hiftoricn, den rorande beråtrel-
ien om Jofeph, huru hari blef af fina broder

Q 4 iäld;
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iåld; fanit huru hän fluteligen genom Gnds
fiefynnerliga forfyn blef en gallande perfon
vid Pharaos Hof. Vi vete anledningen hvar-
fore lian blef kaftad i fangelfe, fanit huru hän
til en fin medfärtges glådje urtydde en defs
drom, på fattj at hän innoin tre dagar fhulie
åfrfå fin Konungs förtroende och md, fanit
inhtias i fit forra Embete: den Biblifka bc-
rätteUen upgifver afven, la Vai den billiga
hågkomft fom Jofeph alade honom, då lian
ladet tänk påmig då dig vålgår ,

och gör barm-
hdrtighet med mg, at Du Pharao ingifver at
lian tager mig utaf detta hujet , fom ock den
ovåntade glomfka lian ledan koin uti, i det
den Öfverfte Skanken icke mer tånkre dårpå,
litan forgat honorn. Anteligen påminne vi
ofs öck, at då Pharao en rurtd tid derefter
Sfkade uttydning på en drom hän haft fom
förebådade 7 goda och 7 fvåra år i hela Egypti
land, och ingen fants fom kunde denfamma
forklärä, vaknade denne mäntien likfom utur
en dvala, påminte fig fit til åfventyrs gifna
lofce, och yttrade fig med forebråelfe öfver
fin otäkfamhet emot Jofeph; kommer ibog
| dag minä fyndcr.

§. 5, V. Å. Vi are alle fyndare; och ho
kan märkä huru öfta vi bryte ? Alle are vi
äfveknej ingen Sr fom godt ja icke en„

Så mlnga fel vi begå 4 få tåta anledningar haf-
Ve vi ock at påminna ofs dera, fåfom brott
emot det Gudomeliga Majeftåtet; et åmne, V.

fom til bqtraktande uptager hela vårlefnäd»
$1
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gä vidt tiden och edert tolamod medgifva ,
vc-

]e vi til inbordes upbyggelfe foreftålla ofs en
upvåkt lyndare, infor fin Gud, i denna fak IjelF
talande, hvaraf vi fkole uptåcka flera

Anlcdningar til en dagelig hogkomfi
af vara fynder.

Altlå träder jag nu til digoch &c. N;0 252:6.
$. 6. Min Herre och min Gud! då jag

nu nalkas din Thron , i detta ögnablick ned-
faller på mitc anfigte, begynner min kropp
darra, mit hjerta bäfva. Jcg hommer ihog i
dng minä Jynder, ty jag befinner mig inlor en
helig och råttfardig Gud, hvars helighet jng
trådt för nara, hvars råttfårdighet jag intil
denna ftund foraktah Din vilja känner jag
djupt fkrefven i mit hjerta: minä ofvertrå-
clelfer ier jag målade for minä ögon. Vid min-
fta jåmföreHe emellan din helighet och mit
afvoga finne, din hoghet och min ulelhet,
dina fordringar och mit upförande, framftap-
lar min tunga: gack icke til doms med din tje~
nare i ty för dig •

- råttfardig. Då du forma-
nat har jag värit dof, då du hotat har jag
flytr undanj då du flagit har jag blifvit hår-
dare. Jag kanner min niifsglrning: ack !ve
at jag få fyndat hafver,

§. 7- fag kommer - - fynder ,
vid betrak-

tande af din godhet, barmhårtighet och Jång-
Snodighet, fom år hvar morgon nyöfvermig.
Redan innan jag var til, ånnu då jag icke fjelfStunde infe min ufelhet 3 fattade din kärlek

Q S mig ä
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mig, och uti din grundlöfa harmhårtighet fanf
jag upråttelfe. Huru har jag deiemot beiedt
mig? Din kårlek har jag bemött medhat, din
godhet med motvilja, din långmodighet med
förakt, din kallande Fadersrolt med vanvord-
iiad. Jag for å nyo viii, ej olik.et får utari
Herdc; men blef jag åndå lemnad til mit ö-
dö? Nej ,

din kårlek folgde mig på Jpåren,
på hvarje afvåg motte mig din nåd 3 jag lopp
undan, du lockade mig tilbakas; jag foll och
du uprättade. Huru mildeligen har ock din
omvårdnad ftråckt fig til mit timeliga lit! Som
en Far har du folgt mig genorn alla åldrar:
från olycksfall , från hungers nåd, från [mitta,
krig och ondan död har du mig hdrtils lifät. Du
har ftundeligen vifat mig dit faderliga hjerte-
Jjg: men har jag låtit mig deraf bevekas ? O
nej. Hvad du gifvit har jag forfloft; jag år
ieke vård at kallas din fon. dag, janu koni'
iner jag ihog minä Jynder.

§' §• 3a% kommer -
- fynder, i dag då din

nåd bereder mig et bord emot minä fiender,
i dag da du bjuder mig at vara din gäft, i
dag då du vii Ipifa mig med himntelfka rat-
ter„ då du med opna armar vii mottaga mig
fäfotn din van, fålom din ålfkade. Min Her-
re och min Gud! Jag år icke vardig at du
går urider mit takj ty jag år en fjndig man-
nifka.

§. g. ffig kommer - fynder, då jag mä*
fte intaga ijuklången, ifran hvilken jag kan-
iko aldrig mer upftiger. Är da min råkning

med
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nied dig, du råttfårdige Gud, nu få reh och
klar, at jag tryggt kan ftiga ur denna min
iång i gratVen , och derutur, nlr din alsmagti'
ga rört kallar, infor din Domftöl ? ty varr,
%g hafuer lefvat verlden lik , och fölgt min -

-

och hatut. Star jag då battre til Boks hos mi-
nä medbroder, min jlmnchriften och nafta ?

Har ropar en broder at han hafver något emot
mig: dlr fuckar Enkan at jag rifvit henne fifta
brodbiten utur munnen, at jag aldrig lökt hen-
ne i hennes bedrofveKe; har gråta fader-och
imoderlåfa barn, fom jag fnarare plundrat an
forlvarati dår klagar fjuklingen, at jag sldrig
befokt honom , den hungriga at jag aldrig mlt-
tat honom, den husyille at jag lemnat honom
under bar himmel, den vilfefarande at jag in*
Jedt honom på olyckligare afvågar m han for*
ut vandrade på\ Hvad fåga då de oftcåliga
kreaturen ?de torde vara nojde med mig ; de
tiga och fucka, ehum jag mer an offa obarm*
hårrigt handterat dem. Ja] jag rådes, om ock
hela den lefvande naturen fkulle tiga, borja
delfa liflola ting Tom omgifva mig, deffa eljeft
ftumma väggar at tala, at vittna emot mig. —-

Min Gud! sag kömmer - - fynder. O Herre
Zebaoth! Hvart jkal jag taga vågen ? jhvart
Jbal ifc.

§■• 10. £fag kommer -
- Jynder ,

då jagbå-
de hor och ier andras olyckor och elånde i
hvilket rätt få fnart kunnat drabba mig. Har
rågnar eld och fvafvel af himmelen at fortära
m ogudaktig Srad: dår opnar jorden fig och
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xipflukar Hera minä likan Är ja? blttre ali
«leffa? Har jag fortjent båttre ode? O nejj
det ar endift dm nåd, din kårlek och barm-
hartighet, Store Gud, fom befpart mig detta
ognablick, at befinna hvad min frid tilhorer.
Jag kannet med ytterfta forebråelfe min mils-
garning, at jag emot dig Herre min Gud lyn-
dat hafver. Mit lamvet gnager mig for alla
minä lifsdagar. Ack! ar då ingen falfva i Gi-
lead-? Jo! min hålfos Gud! jjagfiyr til dig,
for Jujut ej mig ,

min Gud -
- lörfomt.

$. ii. V; Åt Vara £gna famveten aro va-
ra ovåldigafte domare, De ftllla ols vifst al-
la vara afvikeller under ogonen, och fora ols
litan tvifvel til minnes de flera anledningar vi
haft och ånnu hafve åt komma ihåg Vara lyn-
der emot den himmelikö Fadrsn, Intet årj
ingen dag, ja knapt någon llund glr forbi,
st icke detta invårtes vitnet talar emot ols: vi
|)åminnas, vi låras, vi formanas ofta från det-
ta Gudi helgade rum åt bekånna, ångra och
äfbedja vara lynder; vi hore från andrå Lån-
der och Folkllag förlkråckände vedermalen af
Guds himdkråfjande råttfåfdighet; vi marke
til åfventyrs innoin ofs IjelfVe åtlkilliga hotan-
de forebud til verkel. utbirott af Herrans vre-
de j brodet år bls knapt; hat, o-
förlonlighet rojer fig ofver alt; goda' mån aro
Oåftan borta utur detta landet, och de råttfär-
‘dige, de fom Gudi tjena, aro få vordne i-
bland Sveriges barn. Kan alt fådant icke nog-
taint uptäcka for ofs vlr bdågenhet 3 blottå

Vårl
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vart innerfta? Men icke nog at vi infe vår£
elånde, komme ihog vara fynder: vi måfte ock
alfvarligen omvånda ofs til Herran, och ige-
nom Jcfum, fom for hela verldens fynder of?
frat fig fjelf, foka forlåtelfe och nåd. —Gode
Gud! karta annu en nades blick på vlrt fat?
tiga Fådernesland}

Förrtcon ofs Herre, Forlåt fynder alla',
Låt for din nide, Hogfta råtten
Det horer dig til vara god och rnild

Syndarom anne.
Emellan fynden fl ock vieden dina
Sätt din Sons lydna, kors och bittra pina;
Som låt fit hjerta opna och fin fida,

Veilden til godo.

Hbgmhffan.
Odu vår Gud och vår förbarmare 5

' du foin
hafver «nilkat ofs' i Chrirto, förr an verlden
Ikapades, du fom ålfkar ofs annu fåfom dine
hånders verk, och fåfom återlorte med din
finde Sons blod, hvilket hjerta år vårdigt ac
rått fatta din kårlek ? Hvilket? om icke det
ådmjuka forkroflade hjertat, fom under en
liflig kånfla af fine otalige brifter, icke åftun-
dar något hogre an din nåd, icke onfkar nl=
gon ftorre fållhet ån den, at kunna tåckas dine
egon. Ack uplys du ofs med dit ord, at hvar
•®ch en måite å denna dag betanka hvad defs

m
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frid tilhorer. Vi hafve uptrådt i din helge*
dom, där dit namn och din åra bor, for at
bekånna och afbedja vara fynder. Måtte dl
denna tankan i fynnerhet lyffeHåtta vår f jäi -

jag kommer ihog i dag minä fynder, Och dl
vi upfånde väre fuckar til din thron, då vi i
vårt ftoft våge anropa din barmhlrtighet om
forfkoning och tilgift for Jefu fortjenff; Gud!
gif o(s dl nld at åfven behnna din jxehghet apå det vi måtte blifva fkicklige at annamma
Jeium lå, fom hän ofs af Gudi gjord år, til
visbetj til råttfårdigher, til helgelle och forlofs-
ning. Vaifigna til den åndan det ordet fom i
i dag föreftallas fkall. Upelda dem fom det
forkunna, med pog varma kånflor för din åra
och årerlofta fjålars fanna vålfård. Då fkali
den himelfka fanningen icke forlora något af
fin gudomliga kraft, fåftån hon tolkas af fva-
ga dodeliga. Då fkal dit ord, o Hcrre ! lit-
ratta det, hvartil det af dig utgångit år, och
hvarom vi med trogna hjertan bedje uti Jelti
cgen bön Fader vår &c.

Text. Rom. 6: v, 1, 2.
livad vilje vi dä fåga ? fkole vi blifva

i [yndene, på det näden fkal öfver*
flöda ? Bort det. Vi fom dre do->
de ifrån fyndene > hurufkulle vi kw>
tiu lefva i henne ?

Chrirtelige Åhorare! Hvad Gud i afYeende
j>a månnifkors låra och lefverne hafver (äm-

män-
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manfogat, fkal månnifkan icke åtfkilja j annars
uprefer hon % emot den eviga visheten, och
förer fig ijclf imorker och elånde. Råttflrdiggo-
relfe och Heigelfe aro af Gud uti det nårmafle,uti
et ouplösiigt fsmband forenade. Det ena kan
icke vara uran det andra, Utan råttfårdiggo-
relfe och forioning med Gud har månnifkan
ingen formåga at vandra uppå Gudagtighetens
vag. Hon kånner icke kraften af Religio-
nens bevekelfe-grunder- Hon år et ondt träd;
huru fkulle hennes frukt konna varagod? Åf-
ven få litet kan månnifkan trofta fig af Rårt-
färdiggorelfe få långc hon ånnu tjenar fyn-
den, Ty detta vore en Guds hådelfe, det vo-
re det ftorfla misbruk af dcn båfla gåfva, af
Guds nåd, fom år dertil uppenbarad at den
fkal låra ofs forfaka alt ogudaktigt våfende
Tit. 2: u. Likvåi hafva i alla tider de fun-
nits, fom vågat fondra deffe bågge ftycken.
Erfarenheten, detta fåkra medel for at vinna
mannifko kånnedom, ofverrygar hlrom en hvar,
lom otan fordomaf vil hora dels roft. Hon
vifar ols å ena fidan fådane fora tro at de med
deras naturliga dygd och fromhet kunna beftå
for Guds ögon otan at behofva antaga Låran
ora forfoningen med Gud genom Tron på
Chriftum. Hon framfialler å andra fidan få-
dane, fom cndafl tala om forioning och fyn-
daforiåtelfe, utan at bekymra fig om en he-
lig van del. Pl liika afvagar kan fyndarcn rå-
ka, når hän tilfQutar dgonen fi?r Religionens
JJus och vil vara fin egen ledare. Vele vi und-

vi-
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Vika deffe farliga afvågar, vele vi lyckeligert
hinna det mål hvartil vi åre Ikapade, kallade
öch aterioita, få låt ofs troget halla ols vid
det ordet, fom vift Sr och lara kan. Önlke
vi at icke fela om den rStta vagen, lå lat
6fs framfor alt bemoda ols om at kanna
den. HSrtil ISmnar ofs vår hei. Hög-
ihaffo Text et onlkadt tilfälle. Paulus veder-
llgger deras vilfarelfe loin trodde at det vore
ålverflödigt at yrka en helig vandel ledan man
faftalt och antagit Uran om Guds nåds öfver-
flod uti en fyndares rattfårdiggorelfe. Hvad
tilje vi tä fdja ? Skole vi blifva i fyndene på
det mäen Jkal åfverjlåda ; Bort det! vi fom äre
iode ifrån Jyndene , hm Jkulle vi dnnu lefva
i Tienne? Deffe ord gifva ofs låledas en otvun-
gen anledning at betrakta;

J)en nödvändiga forbindelfe fom år
emellan Råttfärdiggörelfen och Hei-
gelfen.

i) Utah rättfårdiggorelfe kan ingen hei-,
gelle åga rum,

2) Uran et uprigtigt upfåt och et alfvar-
ligt bemodande at tjcna Gud med en
helig vandel, kan ingen göra fig for*
fakrad om fin råttfårdiggorelle.

Votom.
Når jag forkunna fkal dit ord och dina

under &e.
For-



239

Förfta Delen.
For at ofvertygas om den nodvln-

diga förbindelfe lom ar emellan råttfärdig-.
gorellen och helgelfen, mårke vi i) at utan
råttfärdiggörelfe kan ingen helgelje dga nm.
Det år rent af omojeligt, at en månnifka tro-
git och famvetsgrant kan upfylla flna plikter
emot Gud, fig fjelf och naftan , 11 långe hon
Snnu icke fått fina fynders förlåtelfe. Denna
fanning fkole vi fullkomligen kuna infe, om vi
a) fåreftålle ofs månnifkan i defs naturliga
tilftånd och b) betånke Guds helighet och rått*
fårdighet,

2) Betrakte vi månnifkan i des naturliga
tilftånd, fådan lom Guds heliga ord ols hen-
ne alfkildrar, lå finne vi henne uti en ganfka
hedröfvelig belagenhet. lfrån den vile och
valgörande Skaparens hånder kom hon utan
tvifvel ganfka god, igde ljus i forftåndet, Ig-
de helighet; ofkuld och råttfardighet i viljan.
Annu arkande hennes finlige begår fornuftets
herravåide. Hon kåndedet fannagoda, gilla-
de det, utvakle der. Men detta falla tilftånd
varade icke långe. Det felade annu männi-
fkan fardighet uti det goda. Denna fkulle vin.
nas genom ofning. Profvet var förhanden.
Nu blef den medfodda fmligheten i fynnerhet
rådfrågad och åtlydd. Frihecen rnifsbrukades,
månnifkan föll och forlorade Guds beläte. Ifrån
den ftunden måfte vi betrakta månnifkan, det
fornåmfta af alla Guds fynliga ikapade ting,
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nti et forderfvadt tiiflånd. Hvilken forödmju.
kande berraktelfe! Forftåndet Ir formorkat
fult med fördomar och villfarelfer, blottadt
pl Guds och hans heliga viljas fanna kånne-
dotn. Det kan, fig ijeif lemnadt, fornedra
flg til den lågfta grad af oformift, ånda dertil
at förvandla Guds oförgangeliga hårlighet
mi bdåte. Rom. i: v. 23. Viljan år af natu-
rein icke båttre. Den ar oheligj obenågen til
det goda, bojd til det onda. Och de finlige
begåren, ack huru måktige aro de icke at of-
verrofh, fornuftet! Så ondt år mannifko-hjer-
tats upfåt alt ifrån ungdomen. 1 Mof. #: 21.
Så åre vi alleafvekne, och allefammans odog-
fe vordne, det år ingen fom (af naturen) godt
gor, icke en. Ty vi åre alle af fyndelig fåd
fodde, alle bortkomne ifrån det lif iom af
Gudi år, genom den ondfka fom i ofs år, och
genom vårt hiertas blindhet. Fridlens våg
kanne vi icke, huru fkulle vi då kunna van-
dra deruppå? Huru fkulle vi kunna inråtta vårc
forhållande efter Guds heliga bud3 når vårt for-
flånd icke rättel. kånner dcm, och vår vilja
mer ålflcar det finliga, jordiika och forgånge-
liga an Gud? Vi åre af naturen nndeligen do-
de: Kan man vål vånta, at en dod månnifka
af egen kraft upftår och vandrar? Vi åre on-
da trån : Kan ock et ondt tråd båra god frukt?
Bore vi da långre kunna tvifla derpå, at en
högre gudomlig kraft år ofs af noden for at
blifva gode, och at Guds näds outlågeliga ri-
kedom år den enda kalla, hvareft vi kunne fi

kraft
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kraft tll et heligt hjem och lefverne., då vi
ols Ijelf lemnade, icke Ire beqvame något tan-
ka, låfom af ofs fjelfve. Så onekelig denna
fanning år, 11 vill ar det afven at jult denna
krafrcn til en helig vandel, icke kan af den
allgode Guden meddelas åt någon annan an
den ijäi, fom forut genom Tron blifvit af Je-
lu forlcning til fyndernas forlltelle , delaktig.
Innan det Iker, innan lyndaren på detta fatt
fått forllkran om Guds nåd, bar hän hvar-
ken luit ellet formlga til et heligt lefverne.
Hans dygde vandel år tralaktig, hårrorande af
blotta fruktan for llraffet, fåledes icke den
råtta 3 fom bor vara frivillig och komma af
klrlek. I detta alleendc tiltalar Paulus de
trogne Romare då hän läger: Nu medan J I-
ren frie vordne ifrån fynden och vordne Guds
tjenaie} hafven J edor frukt at J helige var-
den. Rom. 6; 22. Om vi betrakte della or-
den i fit fammanhang med de foreglcnde, få
fkal tydeligen Ikonjas, at Apokelen hår taiar
om befrielle få vai ifrån lyndenes fkuld och
ftraff, ioni iirin dels makt och hcrravalde,
famt at hän lllom aldeles nodvändig forutlar-
ter den forra befriellen, om den lednare Ikulle
kunna aga rum. Då vi na vete, at befriellen
ifrån lyndens Ikuld och liraff Iker uti rattfar-
diggorellen, men befriellen ifrån lyndens her-
ravllde uti helgellen, 11 målte vi åfven tilftl
at utan råttfärdiggorelle kan ingen helgellc åga
rum.

R i b) Den-
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b) Denna fanning beviles åfven af Gudi
helighet. Men för at infe detta bevifec måfte
vi forft gora ols et riktigt begrep om denna
Guds egen(kap, foni år et ibland de ftora fo-
remål til alla ånglars och utvaldas loffång.
Da det i Skriften talas ora Guds helighet, il
nienas dermed antingen, Guds vaiendes oånde-
Hga vårde och företråde frarn for alla andra
våfenden, eller ock Guds viljas fullkomligafte
öfverensftåmmelle med hans förftånd, i kraft
hvaraf Gud emojeligen kan vilja något annat
Ia det iora hans oåndeliga förftånd rcdan a£
evighet årkånt for fant och godr. I den
forra bemårkellen tog Hanna det ordet helig,
når hon, npfyld af den lifligafte glådje ofver
Guds bevifta vålgårning, uphojde hans ftora
namn mi denna lofiång: Ingen är helig fåfom
Herren : utan tig är ingen och ingen tröft är
fäjom vär Gud är. i Sara. 2: 2. Men uti den
fednar» bemårkelfen talar Petrus om Guds he«
lighet, når det heter; Efter honom fom eder
kallat hdfver och helig är, varer ock jfhelige uti
ali eder umgängelfe. Ty det är fkrifvit, £jf Jho-
len vara helige, ty jag är helig. 1 Pet. 1: 15.
Til följe af denna fin helighet, har Gud det
ftorfta noje och behag til fanning och dygd,
åfven fom han å andra fidan har det ftorfta
milshag til ali vilfarelfe, ofanning och odygd,
och utur famma grund ville Gud åfven fe ols vile,
fromme och gode. Til den åndan gaf han ols en
Lag, fom fordrar at vi anvånde alla vara bi»
å« fjåls ©ch kropps formogenheter til vår Ska°

pa-
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pares ar3. En Lag, lom forfåkrar ofs, at den
allena helige icke km varanogd med et och annat
godt up{ät,en och annan god gårning , utän
at han vii hafva hela hjertat godt, hela vår van-
del dygdig och råttfårdig, alla vara ord och
tankar rena och heliga. Hår år ingen obillig-
het, ingen hårdhet och ftrlnghet å Guds li-
da. Ty Gud hade gjordt månnifkan ganfka
god , och gifvit henne kraft och förmåga at
halla Lagen. Faft mera vitnar denna Gud»
fordran om hans ftorfta godhet och vishet,
emedan han hade forbundit (in heliga Lags
efterlefnad, och fin äras befrämjande med vårt
fanna vai uti det ouplöPugafte famband. Med
fådane begrep om Guds helighet måfte vi fe
på vår egen vandel, om vi vele veta, huru vida
den med fkalfkal kunna fågas vara helig, innan
vara lynder blifvit ols forlåtne uti råttfårdig-
gorelfen. Man foreftålle fig fåledes en mån-
nilka, fom efter båfta infikt och förmåga be-
modar fig, at, af egna krafter, fora en gude-
lig vandel. Jag vii icke nåmna deiom, at en
fådan männifkas båfta gårningar vitna om brift
och ofullkomlighet. Jag vii blott anmårka, at
alla defs dygder, ehuru lyfande de an lynas
vara, likvål icke aro i ftånd at uphåfva och
til intet gora den onda böjelfe fom månnifkan
fört med fig hit til verlden, och den hon, ge-
nora hvar och en ny fynd ftadgat och befåftat,
Kan nu en förofvad ond gårning omöjeligen
blifva ogjord, igenom en elier flere goda gSt-

R 3 nin~
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ningar ', hvilka utom defs, i kraft af Guds
heliga Lag, aro vår ovilkorliga plikt och fkyl-
dighet, få måfte en Innu ick-e råtrfårdiggjord
månnifka, få vai i anieende til den inneboen-
de arffynden, fom ock, i fynnerhet i anieen-
de til många utofvade verkeliga fynder, oak-
tadt de båfta tånkefått, båfta beflut, båfta glr-
ningar, likval icke kunna ungå at vara et fo-
remål för den Gadens vrcde och mifshag thvars ogon åro rena, och hata alt ogudakrigt
våfende. Derföre, om vår vandel fkal kunna
täckas Gudi, om han fkal kunna hafva valbe-
hag til vår forefats, vara gårningar, vårt be-
jnödande, få Ir det fannerligen af hogfta nod-
våndighet for ofs at den handlkrift fom emot
ofs år, och fom vitnar om vara lagftridiga
tankar 3 begårelfer, ord och gårningar, fårut
varder uphåfven, dödad och til intet gjord.
Men detta fker uti råttfårdiggörelfen , da Gud
for medlarens Jefu Chrifti fortjenft, fom den
botfardige fyndaren med en lefvande tro om.
fattat, icke tilråknar honom defs- begångne
fynder, utan i deras ftäMe tilråknar honom Med-
larens forvlrfvade råttfårdighet, hvarmed han
endaft kan heftå for Guds 6gon. Och fåle-
des hafve vi hår et nytt bevis dertil, at utan
råttfårdiggorehe ingen helgelfe kan åga rum.
Detta år ock ordfaken, hvarföre endaft råttfar-
diggjorde varda i den heliga Skrift til en he-
lig vandel förmanade. SI förmanar jag nu e-
der k ; re broder, fkrifver Paulus, vid Guds
barmhirtighet, (det år vid den ftora nåd och

kår*
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karlek fom Gud bevilat eder, mcdelfl fynder-
nas forlltclfe) ,

at J urgifvan cder fekamsn til
et offer fom år lefvande , heligt och Gudi be-
hageligt, edra ikäliga Gudstjenft. Rom. i.

Och på et annat ftiile fåger lian: få klader
eder nu (afom Guds -utkorada hclgon och ål-
fkeiige, uti hjertans barmhärtighet, vanligher,
ödmjukhet, faktmodighet, längmodighet. Och
undrager hvarannan ora någor hafver något
klagomål emot den andra ,

fålom ock Chriftus
eder forlåtit hafver, få gorer ock J. Col. 3:
12. Men på det vi annu iner naitte ofverty-
gas om den ofkiljaktiga forening fom år ernel-
lan råttfårdiggorelfen och helgelfen 5 (å vele vi i

Sednare Delen
Bevifa ,

at litan et uprihtigt upfäc och et alfvar-
ligt bemodande at tjena Gud med en helig van-
del, kan ingen göra Jig förfäkrad om Jinafyn.
ders förlåtelje. Til at forebygga alt mifsfror-
fbind af denna li vigtiga och granlaga Läran,
måfte jag hår tydeligare forklära mig. Jag
låger icke at til vinnande af lynda-fkuldcns til-
gift år det forft nodigt at hafva fört en he-
lig vandel, eller at lefvernets heiighet och
Gudsfruktan, år det vilkor och beting, uiader
hviiket Gud vil fkanka ofs fyndernas forlåtel»
fe. Då fkuile fannerligen ingen männifka kun-
na blifva infor Gud råttfardig gjord, halit loni
vi af det anforda redan åre öfvertygade, at

uran forutgången råttfärdiggorelfe år det icke
mojeligt at fora en helig vandel. Aradc va-

R 4 ie
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te Guds namn! vagen til denna lycklalighet |f
ols uci den hei. Skrift 11 tydeligen forelagd }

at vi aldrig kunne mifstaga oi's derom, Vi
varde rätträrdige uran forlkyilan af hans nåd ,

genom der. förlofsning lom i Jslu Chrifto
Ikedd Ir j hvilken Gud hafver latt for en nä~
daftol genom trooa i hans blod, Roni- 3. Men
då mlnnilkan igCnom tron har fätt fina lyn-
ders fnrlåtelfe , lå kan hon icive bibehålla den-
na fin lycklalighet, icke åga vifshet om fit nå-
daftånd , med mindre hon alfvarligen bemodar
fig , at anvanda de i nya fodellen undfangne
andeliga krafter til Guds åra, til en helig och
råttflrdig vandel. Denna fanning ftyrkes i) af
Pauli ord i vär Text a 2) af Trons egen na-
tur 3 3) af åndamålet med Chrifti återlosning.

X) Sedän Apolfelen Paulus i det föregå-
ende 5 Capirlet omftändeligen hadc beikrifvit
den vålfignade kraft lom Jelu lidande och go-
rande lydnad med fig förer til vär rättfärdig-
gorelfe, och at hvareft lynden, ti! fin
kånlla, genom en upriktig bättring, bhfvit
niäktig och åfverflödande } dar ofverflodade an-
na mer Guds näd • fä börjar hän det 6 Capit-
let lälunda.4 Hvad vilje vi tå låja ? fkole vi
blifva i lyndene, på det nåden fkal ofverfloda.
Bort der, Vi fom Sre döde ifrän fyndene
horu Ikulle vi annu lefva i henne ? Uti detta
lednare Apoltelens yttrande ligger utan tvif-
vel långt mera vigc an man vid förlla påfeen-
det torde kunna föreftälla fig. Chrifteligc Å-
horare! lät ofs derfore icke flygtigt betrakta

deffa
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defta orden: de fortjena ali vår upmlrkfamhet.
Apoftelen har dermed velat fåga: Ikulle vi fort-
fara at lefva 1 fynden , då vi uti Chriilo haf-
ve utftåct des ftraff, då vi hafve for fyndens
fkull lidit doden? Och fkulle vai denna tanka
forekomma eder fråmmande? Veren J då icke
at vi alle, fom åre dopte til Chriftum, til
Chrifli bekånnelfe, vi åre dopte til hans dod,
til delaktighet af hans död, hafve forklarat
det for vår ftorfta plikt at afftä med fynden ,

for hvilken Jefus i vlrt ffcälle lidit doden ?

Hans dod Ir vår dod: få åre vi då fåfom do~
de med Chrifto, begrafne med honom genom
dopet, likfom i vatnet drlnkte, åfven fom
en dod kropp med jordofverhöljes ; men fåfom
Chriftus år upvåkt ifrån de doda genom fa-
drens hlrlighet, få fkole ock vi vandra i et nytt
lefvernej fä komme vi åter up ur vatnet, lik-
fom ur vår graf, til et bevis, at vi begyn-
ne et aldeles nytt lif, i hvilket vi helt annor-
lunda In hittils o<s forhalia måfte. Huru vi
nu fkole vara finnade, fedan vi , i kraft af
Jefn upftåndelle ifrån de doda hafve fått et
nytt lif med honom , det vilår ofs Apoftelen
i de foljande orden, hvareft detheter: Vetan-
de, at vår gamla mlnnifka Ir korsfåft med
honom, likfom på korfet dodnd, på det at

fynda-kroppen fkal varda om inter, och vi ic-
ke har efter fkole tjena fynden. Vi fkole,
nemligen med den forfiktighet vTndra, med
den varfamher, klokhct och omtanka upfora
sfs, med det alfvare fly fynden, fom den

R 5 fkulle



- ( o ) hi-248
ikulle gora, hvilken genom en utotnordentelig
Guds nåd fick komina tilbaka ti! ofs ifrån da
fördomdas plågorum. Om nu en fåcfon fyn-
dare, fom hade lidit hclfveters ftraff, fick l.of
at komma tilbaka til ofs, for at begagna fig
af en ny nådatid 5 ackj fkulle lian vai å nyo
med upfät och ofverlåggning begå någon fynd?
Skullc hau icke tvirtom anfe för fin angelåg-
nafte plikt at fly for fynden fåfom for en orm ?

Skulle han icke förfkråckas for den minfta on-
da tanka? Skulle han icke med fruktan och
båfvan fkafFa fin falighet? fkulle han icke va-
ka och bedja för at icke falla i freftelfe ? Men
are vi icke dode med Chrifto ? Varder ock ic-
ke hans död och hans for ofs utflåndna helf-
vetes ångeft, genom tron ofs til godo råknad?
Äre vi nu dode med Chrifto, åre vi genom
hans död råttflrdigade ifrån fynden, få tro vi,
at vi ock fkole lefva med honom et nytt lif,
en nodvandig fölgd af vår delaktighet i hans
dod, och forklara derföre det för vår flörffa
plikt, at ftrida emot fynden, och tjena Gud
uti en ofkrymtad helighet och råttfardighet.
Sålunda fammanbinder Paulus i det Capider,
hvaraf vår Text tagen år, råttfårdiggörelfeu
och helgelfen. Så eftertryckeligen vifar han ,

at man for ingen del kan göra fig förfåkrad
om fit nådaftånd hos Gud och fina lynders för-
låtelfe, utan at tillika i hjerta och lefverne
ftråfva efter en fnnn Gudsfruktan och helighet.

2) Men denna fanning ftyrkes afven af
det begrep, vi cnligt den hei. Skrift böre gö-

ra
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ra ofs om tron på Chriftum : det medlet hvar-
igenom vi erhålle fyndernas förlltelfe för Ghri-
fti fkull. Ju angelågnarc denna f.ik är for
ofs alla, fom genom Chriftuin åftunde fftige
varda, ju forgfålligare har Guds Anda värit
at få uplyfa ois om trons åkra egenteliga na-
tur, at vi icke med nagon falfk inbilining
måtte bedraga ofs fjdfva. Derföre finnc vi.
at tron på Chriftum, varder i Skriften fore-
ftåld under fådane egenfkaper och kinnetekn,
fom tydeligen utmårka hjertats foråndring. Ty
hon måfte vara et bevis dertil, at månnifkan
år fodd af Gud , och blifvit et nytt kreamr i
Chrifto Jefu. Hon måfte öfvervinna verlden,
hon måfte korsfåfta köttet, hon måfte kufva
och dlmpa de måft alfkade luftar och begårel-
fer, cgenfkaper, fom forfåkra ofs derom, at
til tron på Chriftum nödvåndigt måfte fordras
något mera än blotta kun(kapen om Chrifto
och bifallet til evangelii fanningar. Ja! mine
Ahorare, har fordras framfor alt at man un-
der en liflig känfla af fin fynd och ovårdig-
het, med en hjertelig tiltorfikt tilegnar flg Guds
nåd i Jefu Chrifto. Hår fordras at man hung-
rar och torftar efter råttfårdigheten. Har for-
dras at man annammar fin Frålfarc få, fom
han ofs af Gudi gjord år, til vishet, ril rått-
fårdighet, til helgolfe och forlofsning. Då
forft kan Jefus gifva ofs makt at varda Guds
barn. Då forft kunne vi med en helig Apo-
ftel bekanna: jag lefver, dock icke nu jag u-
tan Chriftus lefver i mig 5 ty det jag nu lef-

ver
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ver i köttec, det lefver jag i Guds Sons tro }

fom mig ålfkat hafver oeh gifvit fig fjelf us
for mig. Och ehuru det icke kan nekas as
tro« i fin borjan endaft beftär uti en alfvarlig
långtan efter Jefu fortjenft , få lr det likvål vift
at denna åångtan måfle vara förenad med en
lefvande ofvertygelfe ora Jelu huldhet och
kårlek, famt des förfonings gållande kraft.
Men då en Ijål med en lefvande ofvertygelfe
infer detta, da hon fmakar och fer huru ijuf-
Jig Herren år, ftore Gud! hnilka kraftiga be-
vekelfe-grunder hnr hon då icke at med en
brinnande åter kårlek bemota fin Frälfarc hvii-
leä ftcal at anfe och vorda honom fåfom fin
ftorlfa vålgdrare. Skulle hon, denna lyckli-
ga fjålen, annat kanna, ån kanna det hvad
Paulus kånde då hän (ade: Chrifti kårlek tvin-
gar mig ti! at förfaka alt ogudaktigt våfende,
och alla verldfliga luftar, och at lefva tukteliga,
råufårdeliga och gudeliga i denna verlden?
S uren da håraf, Chriftelige Ahorare, at en o-
fkrymtad gudaktigher år en frukt af den tron
fom Skriften befkrifver, fåfom en lefvande
bjertats tro. Då det nu år onekeligt, at en
lådan tro år aldeies nodvåndig for ols, för at

biifva forfåkrade ora fyndernas forlåtelfe j ty
alla Propheterne båra det vitnesbordet om Chri-
fio, at alla de fom tro pä hans namn (kola
emä denna lyckfalighet; Ap. G. 10. få är ty-
deligt, at uran et npriktigt upfåt, och et alf-
varligt flråfvande efter at tjena Gud med en
belig vandel, kan man icke gora fig forfåkrad
»ra fina fynders forlåtelfe. 3)
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3) Och fkulle vi vai kurina draga denna

ftora ianning i minfta tvifvelsmål, då vi Intel.
betånke åndamålet af Chrifti återlosning, den
enda grunden til vår rättfärdiggorelfe inför
Gud ? Et åndamål af den vigt och betydenhet,
at vi (annerligen ej foitjente namnet af åter-
lofte, ora vi vele forgåta det, fedan Gud be-
hagat ofs detlamma uppenbara. Et åndamål,
fom Zacharias i fin hirliga loffång, ols fålun-
da foreftåller: Lofvad väre Herren Ifraels Gud;
ry han hafver befokt och forloflat fit folk __

at vi frålrte utur vara ovanners hand, måtte
honom tjena utan fruktan, i helighet och rått-
fårdighet tör honom i alla vara lifsdagar. I
anledning af deffa orden, kunne vi med full
vifshet fluta

, det Chriftus til den andan åter-
loft ols, at vi fknlle befriade varda, ej allenaft
ifrån (yndens fkuld och ftraff utan ock ifrån
defs magt och herravllde. Det ena Ir ofkiljaktigc
forbundit med det andra, Man kan omojeligen
åga någori befrielfe ifrån fyndenes fkuld och
ftraff, få långe"man annu ligger under defs
herravllde. Deifore betygar ock Apofleleti
Petrus , at Chrittus hafver fjelf offrat vara fyn»
der i fin lekamen på trld, pi det vi fkulle
vara dode eller fkilde från lynden och lefva
jil råttfardighetems tjenft. i Petr. .2. 24. Skul-
le nu vi, fom genom Chriftum föka rättflrdi-
ge varda, innu fjelfve varda fundne lyndare,
få vore ju Chriftus en lynda-tjenare, lå fkulle
ju hans nåd tjena til en anledning, til et täckelfc
för, gaiikm. Bon det. Hos Gud år forlå.

telia.
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teUe, at man fkal frukta honom. Forgäfvas
Hcal man tro/la lig af hans nåd, ora man icke
tillika belinnar hans heiighet, ora man icke
alfvarligen bemodar fig at lefva efter hans gu-
domeiiga lags forelkrift!

Herre, du fora af evighet tankt på ofs
til det båfta, du fora til vär uplysning och
forbåttring , i dit ord velat uppenbara ofs den
i dag forelfälta lanningen; gif du ofs äfven
nåd at aldrig, hvarken i lara eller lefverne
åtfkilja det du få noga hafver fammanfogar.
Gif ofs nåd i anledning håraf, at på denna
dag i ftillhet profva vara hjertan, och då vi
i vär nod lucke til dig, då vi under kanflan
af vär fynd och ovårdighet vlge anropa dig
ora milskundfamhet och nåd for Chrifti Ikull,
helige Fader! helga du då våra hjertan i den-
na din fanning, at hos dig dr fårlåtelfe , at
man Jkai frukta dig. Pl. 130: 4.

Aftonfången. '

Text. Pf. XXV: 13.
Se uppå min jemmer och elhndhet, och

jörlåt ?nig alla minä fyndcr.
Di/p. 1.

Ciud mifkunda dig åfver mig fyndare.
Propnf.

Syndare i behof af Guds miflcund och
Rad i badc a) andelig och /3) lekamlig måtra.

Difp.
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Di/p.. 2.

Jag är ali full med fyndafår -
- nåde.

Sv. Pl. B. N:o 17: 6.
Propof.

Månniflcans til både kropp och fjål öm-
kansvarda belågenhec under iyndens våldc.

Difp. 3-
SHg allenafl et ord lå varder min tjenare

helbregda, , Exord. Tina fynder förlåtas tig,
Propof.

Et ord af den forlonte Fadren i himme-
len til den botfårdigas iynda-förlåtelfs.

Di/p. 4.
Ho är en iådana Gud iom du afta den dar

fynder forlater.
Propof,

Laran o,m fyndernas förlåtelfc.
Difp> s*.

Mit hjertas jlramer år nu ftor/ ty fyn-
den -

- forfkräcker. Sv. Pf. B< N:o 253.
Propof.

Syndares jemmerfulla tilftånd utora nåden,
Difp. 6.

Herre til hvem fkole vi gå? du hafver
eviga liffens ord.

Propof.
Månfliflcans enda ulflygt under alt fit li-

dande.
Difp.
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'Di/p. 7.

Herre när bedrofvelfe Ir pa farde få fo-
ker man dig.

Propof.
Månnifkan föranlåten at i bedrofvelfen

loka Gud.
Difp> 8.

Genom ene månniflco år fynden kommen
i veilden, och for fyndines flculd doden.

Propof.
Synden, enda urfprunget til alt mannifkans

eLuide.
Di/p. 9.

Hos dig år forlåteUe.
Propof. ]

Den tröftefulla fanning at Gud forlåter
fynder.

Di/p. jo»
Kommer til mig J alle, f ora arbeten och

Sren - - vedercjvecka eder.
Propof.

Guds trofafta lofte at hugfvala ofs qnder
virt elånde.

Trkdje



Difpofitioner
öfver

TRE DJ E BÖNEDAGENS
Trenne Texter.

Ottefången.
Text. 1 Sam. 6: 20.

Ho kan blifva beftåndande för Herra
nonr, en få helig Gud?

Dispojitio. I.
Parafc. (Jm dn Herre iUI tilrdkna fyndema,
Herre! ho kan da blifva be/låndandes? IH. 130:
v. 3. a) Granfke vi med upmarkfamhet vår
lefnad , la (kole vi finna en otalig mångd af
lagftridige tankar, begårelfer, ord och gårnin-
gar, men b; Gud hatar alt ogudaktigt våfen-
de. Ty hans heiighet ar få oåndelig och hogj
jom han år ijelf. Darfore, c) Ho kan blifva
beftåndande 0111 Herren ville tilråkna {ynder-
na ? Ho kunde då {vara honom et til tufende.
Ho kunde då hafva nagon urlåkt?
Prop. ÖJiiöjUgbeten at beftå for- Her-

ranom, o?n han efter fin heiighet
och ftrånga rattvifa ville handia
med o/s. Hårom öfvertygas vi när
vi efterfinne

1) Guds heiighet. .
a) Til fin råti;a namr och befkaffenket b) til

Hom.F.FolJX.st.i, S fin
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finofelbara vifshet ianledning la vå! i) afförnuf-
tcts ljus, fom 2 jafden heliga-Skrift. i Pet. i; 15.
16. Job. 15: 15. Ho fkulle nu kunna beftå for
en få helig Gud, for hvilken fielfva himlarnesin-
'vånare fnåffe betåcka fina anleten och tilbedja he-
lit* heiiq. år Hirren Zebaoth? Icke kun-
re vi bcftå med vart renafte upffit 3 vårt båfra
bemodande , vara båfta girningar, ånnu min-
d.re nar vi betånkc
2) Vår fynd och ondfka fom vi

1) De!s af vara förfta foraldrar ärft hafve
2) Dels Ijelfve ådragit och åfamkat ols.

U/us.
År det omöjeligt at kunna beftå for Guds

helighet , om han endaft derefter ville handia
med ols, lå lät ofs under en liflig kanfla af vår
iynd i en Utin bättring fly til hans barmhar-
tighet och af Jefu forvårfvade råttfårdighet
himta krafc til en helig vandel.

D i/p <>fi t io 2-
Parajc.

Herren din Gud är en förrarande eld och
en nitålfkande Gud. 5 Muf. 4: 24.

Propof! Guds helighet fåfom en förtä-
rande eld.

1) I hvad affeende Guds helighet
hm kallas en förtärande eld.

Guds helighet, fom han i fin heliga Lag
ådagalagt a) ofVei-tygaf ofs om Vår ohelighet
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i tankat ord och garningar, b) denna ofver-
rygeJie upfylicr ofs med oro, ångeft och för-
{krikkelfe och låmnar ofs iugen frid, halli då
vi c) betånke at denna Guds hcligher hvarkea
l<an eller vii limua ååt onda oihafFudr Pf. 5;
v. 5> 6, 7-

2. Hvartilfkil denna föreflilningen,
at Guds helighet år en jörtäran-
de eld, upvåcka ofs?

«,) Til en upriktig forg öfver vara fynder.
/3) til et beftåndigt hat och aftky för fynden.
y) til en alfvarlig långtän efter delaktigheten
af Jefu forvårfvade råttlårdighet, hvarmed vi
endaft kunne beftå for den hei. Gudcns ogon.
£) til en fatt foreiats at vandra i et nytt och
heligt lefverne.

Högmafs an.
Text. 3 Mof. 11:44.

Jag hr Herren eder Gud; tberföre fko-
len J helga eder at J blifven heli-
ge; ty jag år Mig.

Di/p. i.

Parafc. V arer fullkomlige , få/om eder HimmeU
Jke Fader fullkomlig dr, Math. 5: 48.
Prop. Chriftnas dyraforbindelfe at efter-

fträfva och vinlågga fig om en evän-
gelifk fuilkömlighet. ■ I) Hvar-
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I) Hvantti befiär denfamma?

a) Icke uti en fullkomlig befrielfe ifrln
fyndens inneboende, eller fådan heiigher loni
Adnn uti ofkyldighetens' tfftånd ågde, eller
lom Chriftus, efter lagens fhsngafte mening,
var uran vank och fel, utnn B) ien tilracke.
lig ch ofverrygande kundfkap om Guds vilja,
och uti uti et oafhrutit redeligt bemodande,
at tned den kraft fom Gud ofs genom Jefumoch hans Anda meddela vii, lyda alla Guds
bud.
II) Huru vida hr en fMan fullkomlig-

het mojelig?
«,) Gud fordrar den, och Gud fordrar

ingen omojlighet. /S) Chriftus har forvårfvac
ofs kraft dertil, y) de Hehgas exempe] i den
hei. Skrift bevifa det.
III) Hvilka aro de fkai fojn förbinda

ofs dertil?
l) Guds befallning, 2) Chriftendomens

natur och beikatTenhet, 3) vårt eget fauna bå-
fta i tiden, och rika nåde-beloning i evighe-
ten. Ty den fom fparliga får, han fkal ock
fparliga upikSra, men den lom lår i vålfignei-
le han fkal ock upikåra i vålfignelfe. 2 Cor.
9: 6.

Di/p. 2.
Parajc. Är Herren Gud, f a vandrer cfter

honom. 1 Kori. B. ig: sj.

Prop,
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Prop. Guds hoga rättighet at af ojs.fordra
en heiip vati del.

I) Denna rättighet år vai grundad.
Neml. 1) grundad i Guds väfende. Han

Sr Herren '■ och han ar heiig. 2) Grundad i
Guds valgdrnmgar. Han ar vår Gud, fom
ofs (kapat, uppehållerj aterioit, helgar.
II) Henna Guds rättighet ar högftfår-

monlig och Jalig
I aHsende på ofs. Ty ora vår lydnad

år viUig, då vii Herren vara vh Gud, ocli
iålt det folk hvars Gud Herren år. Pf. 144: 15.

Di/pos. 3.
Parafc. Farer efter frid med allom, och ef-

ter helgelie, utan hvilken ingen far fc Her-
ran. Ebr. 12: 14.

Prop. Den vigtiga at- vian HeU
gelje fär. ingen fe Herran.

1) Hvad jordras egentel. til helgelfef
a) Upriktig affky och hat til a!Ja fynder

Jae. 2: 10. b) et förlakande och ringa aktan-
de af verlden i betraktande af himmelen. c)
En upnkrig kSrlek til Gud och naftan d) Et
dageligt framtrådande til nådaftolen Jcfum for
at fä ny nåd och kraft til det goda.
2) Hvilka hvo de fkälfom Jiyrka at in-

gen utan Jadan hclgelfe kan fåfe
Herran?

1) Sjelfi



2öo 4* Co) 4*
i) Sjelfva fakens natur. Ty Gud år he.

li g och fäledes kau ingen le ellei' Lii forenad
med honom utan helgelle. 2 Cor. 6; 14, 15, 16.
2) Utan en lefvandc tro kun ingen 1c Her-
ran • men denna tron år verkande genom kar-
leken, och vilar lig i gårningarnc, medelft et

heligt iefverne. 3) Chriftus hafver återloft ofs
ti! ialighet. Men ändamålet af hans återlös-
ning fordrar ock Helge!Te. i Per. 2. 4) Skrif-
tens tydeliga vitnesbord intyga denna lanning.
Apoc. 2f; 27. Matth. 5; 8.

5) Huru fkole vi mbta de inkaft fom
otron gör emot denna fanning?

i) HeigeHen år icke mojelig. Sv. Gud
fordrar ingen fulikomlighet af ols efter La-
gens ftrångafte bokftaf. Han fordrar endaft en
evangelifk fullkomligher. (Vide Difpos. I. Pars.
I.) Chriftus år jti vår råttfårdigrret. Vai!
jnen han Sr ock vår helgelle. i Cor. i: 30.
3) Rofvarens exempd på korfet 3 bevifar
har inter. Ty få vida han, under kånflan af
egna plågor, 'och under åfyn af Frålfarens
aldradjupaftc forneäririg, likvål erkånde Jefu
herradöme, Jefu magr, nåd och himmelftca
rike; åfcen forodmjukade fig , cch beftrarfadc
tien andre rofvarens hädande ondflca, få vir.
nardet, at hans Ijål var helig gjord , ehuru han
ichz ågde riitalle at med många utvårtes går-
juingär ådagalågga fin helgelle. ;

AftOK■
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Aftonfången.
Text. Rom. 6: v. 22.

A 7?/ meäan J åren fri vordne ifrån
fynden och vordne Guds tjenare3

hafven J edor frugt at jf helige var-
den, och til andalykt evinnerligit lif.

■ Difp. 1.
Parajc. Om Sonen gor eder fri, ia åren J

rått/nga fri. Joh. 8: 36.
Prnp. Det faliga tilflånd, at genom Chriflum

vara friad ijrån fyndens tjenji, til at tjena
lefvande Gud.

1) Hvaruti beftår den rotta friheten?
Deruti 1) at vara fri ifrån fynden, 2) at

vara Guds tjenare.

2) Huru komme vi til detta tilflånd?
Genom en fann omvåndelie.

3) Hvad faligket få vi då ätnjuta?
1) i tiden., 2) i evighetcn.

U/us.
a) Sjelf-profning , cfter detta tilflånd, b)

«pvådceHe for fyndens tråiar, c) upmuntran.
och nöft fofjeiu tjenare.

Difp. 2.
Parafc* Hvad {kai jag göra at jog ipå £å c-

virinerligic lif? Luc. j,©: 25.
P*o£«
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Prop. Vagen til evinnerligt lif.
i) Man mäfte frias ifrån lyndens fkuld

och ftraff, 2) ifrån des magt och herravåide
til at tjena lefvande Gud.

Dijp. 3.
Pam/c. Et godt trdd kan icke båra ond frukt,

icke kan eller et ondt trdd bära god frukt.
Marh. 7: ig-

Prop, En rdtt Chriften fåfom et godt trdd.
1) Huru hau blir et godt trad? 2) Hvad

god frukt han då bar ?

Auma rkni ng.
Som innoin den forefkrefne tiden ellei- Mars

ManadsUrgång Inga Predikningar ofver Tredje Bo-
nedagens Texter blifvit infande 5 bar man nu måft
detta Stycke bifoga några korta Difpofitioner ofver
famma Texter, fom åtminfione gitva nägon anlcd-
iting til deras forklarande. Så vida några til deti
liriarte Beloningens vinnande for Predikningar ofver
JV;de Dagens Texter behagaconcurrera; Ikola de
fstnma i fall de belonas i na'fla Stycke ineddelas;
i vidrigt fall vill Sållfkapet vara omtånkt at om an-
dra Utförde Predikningar ofver lamma Texter befor-
ja, Upfala d. 1 Apr. j JS7- *

STOCKHOLM,
Tryckt iioi A, J.. Nordström , 1787.
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AND RA PREDIKAN.
Foretalet.

Hiirn dyr, är dm godhei
,

Gnd ,at månnifkors
barn froft hafva under dina vingars j.htg-

ga! Uri et lå odmjukt, andåktigt och tilfor-
Hgtigt Loftalj opnar Koming David både hjertä
och mun , tii den ho g(le vllgoraren i himme-
ien ; då hän, kåndofull af hans Fäderliga god-
hets makalola ombet bch huldhet emot ofs
iifla ovårdiga rnännifkör, få hogt arär hans
bårliga Namu innerligen forludad i defs åkal-
lando och prifande åtanka: och van at ujutä
defs hagn, likalom kaftar dg åt hvila trygi:
i hans nläktiga bevarelles fkugga , vårdandd
omfofgs öpna ikote, fågande: huru dyr är diri
godhet , Gud, ai mdnhifkors barn trdft hafva uh-
der dina vingars fkugga! Ordeh lal as iPh 36:
g. David uthrifter i defla ord j 1) npfyld af
fårundran, ofver Gnds gödhets ojemforligä högd
bch vidd-y när, hän betlilker och omtalar den
lamma, fafom en Gudommelig godhet: kuru
dyr, låger hän, dr din godhit , Gnd. Hog må
den vai kallas; fålom den hogfte allena rilh.ö-
tig, fålom lyftande på vår hoglta lyckfalighee,

Horn. F. Voi. IX, St. 4- Ta IS*
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fålom ofta utguten i det hugfta inärt, och la-
iom den hoglia aran vårdig. Den år, ti! fin
vidd, ej eller naindre: enår den går otver he»
la verlden ,

llråcker fig til alla Creatur, i fyn-
nerhet naånnifkotna, och vet af inga grånlor.
Ja! til varaktigheten jenavål, är den oändelig,
och varar i ai! evighetj hvilket David naed
innerlig erkänfataahet lig erindrar, och ols til
det lamma upmuntrar: tacker Herranpm, ty
hän år mild

,
och Hans godhet varar evinnerli-

ga. Ph 118: i- Ehvart vi hilft vånde vara ogon,
år ols Guds godhetaiieftldes til mötes: den fore-
går ols, och bereder ofs framglng i alting;
den foljer och lediagar ols på Ipår, lanat fagnar
ols med fit mårkbara inflytande i alt, hvad
til var timmeliga bärgning, och eyiga välfSrd
tjenar. Ovårderiig och olkattbar, ofvertygar
den ofs 0111 fin oumbårlighet vid alla forekom-
naande hlndelfer och tilfållen; l’å vift, at vi
omöjeligen kunde et enda ognablick åga beftånd,
uran defs verklananaa hägn och vård: Herrani
mildket år thet, at ännu icke år utu med ofsi
hans barmhdrtighet haft er dnnu ingen ändal
litan hon år hvar morgon ny, och hans trohet dr
ftor Klag. V. 3: 22,23. Sadanr hade David noger-
farit, når hän jenavål, i foregående orden til vårt
anforda ingångs fpråk, fig utlåter: Herre

, din
godhet råcker fä viat fom himmeten år j v. 6. och
pået annatfiålle, låger hän; din godhet år båttre dn
lif. Pf. 63:4. David talar i vårt foretal, 2) intä-
gen af glddje , öjver Guds godhets Jmakadefotma
och Ijiifhct j ty, utan at kuntaa utråkna defs in-

VSft-
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vårtes varde, el!er befkrifva defs oforlikneliga
angenåmhet: kallar hän den ofver alt mått
dyr och likfom hanryckt at de(s fulkomliga
bchag, utropar: huru dyr år din godhet, Gud?
den är fotare an honung, dyrare In det fina-
fie gull, högre In fjelfva himmeten, rikare
an hela joiden, Ijuf ofver alt fom nlmnas
kan. Den befredar famvetet, frogd.ii hjertat,
fyller och mattai fjålens eljeft omatteliga be-
glr, och fliger vida ofver ali vår onfkan :fmaksr
och fer , huru ljuflig Herren år'. fåll dr den, fom
trojlar uppå honoml Pf. 34: 9. PI (ådane gmn-
der, låggrfg David , 3) trygt at hvila

,
under

Guds godhets Jkygd; fåfom uti en vllbeflft ftad,
dar hän ifrän alla fientliga inbrotr, tror fig vara
fullkomlig.cn flker och lager; Huru dyr dr din
godhet, Gud'. at mäiinijkors harn trofl hnfva under
dina vingarx fkugga! Gudi tilfkrifvas, ia hlr,
fom på flere andre hallen i Skriften , yingar ;

at dermed få mycket eftertryckeiigare betekna,
Mde ömheten och fäkerheten af Hans Fader-
liga befkydd och forlvar. Och fålom foglar-
na fdrfamla, betacka, virma, och fortvara li-
na ungar under tina vingir; fä kumia ock al-
la botfårdiga lyndare, troende och Gudllfkan-
de Ijalar, fkynda fig at biifva troftade , til-
fridsftllde , frogdade, och befkarmade under
Guds Faderliga befkydds vingar. Under dem
taga de fin fakra tilflygt, da de, af lagfens
hot och forbannelfe , af fatans freflelfe, verl-
dens forföljelfer, famt hvarjehanda motgånger,
oro och fruktan anlatte varda: och biifva

T 3 nå-
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nådigt emottagne, famt iirin ali fara och olyc?
ka raddade och befriade. De akalla den
Alsrnåktige pm hjelp, och fåga : bevara mig
Gud, jorty jag tröflnr 'vppå tig: Pf, 16: i.

Herre apå tig förtröjlar jag, lät mig aldrig på
[kam homma: frdls mig geiwm tina rdttjärdig-
het. Pf. 31: 2. De iro jemväl ville om bon-
hqreHe, och hafta fig i full tilförfigt, i Guds
faderliga hågn , at njuta nodigt forlvar ; ry
Herrans- riamn dr et fa/i Slqtt: den rdttfdrdi-
ge löper dit, ochvarder bejkärmad: Ordlp. B. igi
10. Herren dr mild, och et jdfie i nödenes tid,
och kdnner dem foin tråftq vppå honom. NaJi,
V: 7:

Tr.xxr.N Efa. 41: v. 10.

Frukta dig intet; jag år med dig;
vik icke af; iy jag år din Gud:
jfag flyrker dig, jfag hjelper dig
ock, jag håller dig vid makt , ge-
nom min råttfårdighets hogra hand.

Betraktelfe - Ämner.
En mder fit oförtdnkta lidande

} icke def s
mindre 3 om Gudf ndrvcirelfe och kraftigq
bejkydd } mder haus Hingars Jkugga} hän-,
hart tryggad och fårfdkrad Chrijlen.

Ajhandiingm.
Til en lå tilfridfam forfattning, under

Imrjehanda motgång och yedervardighet här i
ti.
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tiden , fardeles emot vrånga mannilkors for-
följelfe ;v. 11: 12. ledes en Chriften, i vår
forevarande Texr, at lika fom grad-och trap-
pe vis efterhand uplliga, ifrån mindre til Hor-
re andelig fjäla-llyrka!

1:0 Upmanas hans finne, til en glad mun-
terhet, genom et hjertflyrkande tilial; frukta
dig intet! det ofver alting hogft fruktans var-
da himla majeftetet, har vai, at forklara fin
llranga rattflrdighet, uppenbarat fig ftundom
under forfarliga bilder och Ikraramande anftal-
ter ; lom det i fynnerhet Ikedde, vid Lagens
utgifvande fordom pä Sinai berg; under dun-
der, Ijungeld och haluna Ijud, 2 Mof. B. 20: 18.,
tökn

,
mörker och Jlorm. Ehr. j2l v. ig, Ja!

ock i den blidafte IMllning, och det nådeful-
lafte annalkande, mille dock den Store och
Alsmaknge Guden, forekomma en * fyndig
månnilka forlkråckelig. I fynnerhet, mille
de obotfårdige och otrogne mannilkor, altid
få linge de i fådant tilllånd framhirda, fruk-
ta och anfe honom for en llrang domare.
Det år ej eller til dem hon fåger: frukta dig
intet. Men dock, få Inart mannifkan blifvit
af honom llild tiifrids ,

och förlakrad om hans
Fadcrliga vånlkap, omher

,
och vårdande ora-

forg för henne, varder hon, likalom ur Ijclf-
va dodlens Ikote, på nytt upvåkt til Hfs, med
ny munterhet och finnes ftyrka beglfvad.
Så ofra Guds hårlighets, eller nigon Ångla
wppenbarelfe, gjordt et odrageligt intryck på
fvaga månnifito fjålar ; har a'ltid et eller annat

T 4 hjgru
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hjerrflyrkande upmuntrans-ord, ifråti hans fu
da

, värit det förfta, at ftida håpenheren, och
åteifkafFa lugn och frimodighet i finner. Når
G-ud fopdom uppenbarade fig for Abraham,
fade han; frukta dig ieke, jag dr dit befunrmach din gänflta flora lån. i M of. B. i5: r. De på det
Bethlehemitifka fåltet, ofver den kringlyfandc
genomtrångande himla klarheten förfkråkte iier-
dar, antyder Ängelen, med et ganfka vanligt
tiltal, at icke vara forfarade. Lue. 2: 10. De
bedrofvade och beftorta Qvinnor, i Chrifti graf,
upmuntrar Ängelen fom dem fyntes, likaledes
til frimodigher, då han forfakrar dem 0111
vifsheten af Fralfarens upffåndelfe; varer ieke-
jörjärade. Marc. 16 6. Den borttagne manrien,
bereder vår nidige Frälfare, at kunna taga vid
tron ,

om fina lynders atkunnande forlåtelfe.,
med della fjåla förfrifkande ord; var vid godt
mod min Son. Matth. 9; 2, Til den ofver fin
cnda lons oformodade bortryckande genoip den
timmeliga doden bedrqfvade Ankan i Nain ,

iade han med mycken medlidfamhet: gråt ie-
le. Luc. 7: 13. m. m. Hvi fkuile ock ieke
an i dag, en bedrofvad och modfald Cliriften,
få kånbar troft deraf, når han antingen låfer
eller horer, och tillika enfaldigt fattar i Hjer-
tat,ord fom den kårleksrike Gudenfattat i fin
barmhårtighets innerfta, ord fom den Alsmaktig
Gnden Sjelf lätit gå af fin aldraheligafte mun, ord
fom den fanfärdige Gudenaltid kinnesvid och al-
diig låmnar obeflyrkta i verket : frukta dig in-
tät \ sle blifva ingalunda, antagne och betrakta-

de
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de utan motfvarande efrertryck; at ju icke en
fin Gud om hjdp och belkydd 5 genom Chri-
Ihim i trona innerligen anropande f jäi måfte
rona deffa ord med vigt och fiyrka talas i dels
innerlta, låfom vore de med liflig voit fagde
til henne ifrån fjelfvi himmelen; frukta dig
intet! hvartil den medvirnande beredlkaps an-
den? Mger et krafrigt, Amen! Deffa aro makt-
ord, blrftammande ifrån Ijclfva Alltnakts Gu-
den, och åga i fjelfva verket en invärtes Gu-
dommelig krafr, at taga fornuftet tilfånga med
altfor ljufva bojor, at rora och beveka viljan
ti! lydna, at undanrodja alt hvad fruktans-
yardt Sr, at ftalla f jalan tilfrids , at larta och
upiyfta det tunga hjertat ti! et nytt hopp ; ty
Gud har ju fagt, och det ingalunda for forlta
och fidfta gangen, utan låger ånnu, och utgån-
gen har ofta belannat at det ej ffcedt forgaf-
ves; frukta dig intetl När Guds ande far Jågga
deffa orden in i et hjertaj lom med innerligt
begår efter troft, bojer fig ned at gifva akt
demppå , lågande - , tala Herre, ty din tjenare
fiörer til 3 1 Sam, 3: g. la blir Ijäien beredd
och utruhad, at med förtröftansful! tillåmp.
ping, emottrga ali den andeliga och himmel-
Ika mufl: och mårg, hvaraf Jefu Chrifti dyra
Evangelium ofverHodar; och likafom fåfter
fig vid den forfta troftegrund, lom della or-
dens eftertryck hgt i hjertat; frukta dig intet !

Om ock en Chriften, hadeflere fiender på jor-
den, än hår på fit hufvud; få Ikola de1 dock
??ke kunna tilfoga honom det tingalle mehn

,

T 5 - fä



272
11 fnart hän fatt fin fulla lit til honom, fom
lagt, och träder i fuil borgen för dna ord;
frukta dig intet \ deriore flger David; jagfritk,
tar mig hiet, för mäng hunctrade tujende, fotn
Vdgga fig emot mig alt omlring. Pf. 3; 7. O ! et
irollefult tiltai, under (yndabordans tryckande,
under korflets mattande, nnder verldens for-
foljdfe, under armod och fattigdom, under
ohålla och fjukdom, ja! in i fjelfva dods-flun-
den; frukta dig intet O! at vi altid

, vid alt
hvad ofs mota kan, och vidrigt är kånde
jifjigen i fjll och hjerta, troften, (fyrkan, kraf-
ren och faften af deffa fota, ljufva, och hjert-
ftyrkande ord; frukta dig intet\

2:0 Upmanas en Ghrifteri', i vår Texr at
fetta en kär.Jlojull hugnad9 öfver Gitds trö/ieful-
ia närvarelfe , genom en tilixidsftållande oivike-
]ig forfåkran : jag år med dig, Om det herer
ril de ogudaktiga: eder ond/ka, åtjkiljer eder,
och eder Qud ijrån hvarannan; Efa. 59: 2. och
påfoljderi af en fadan fkilnad, lyderan bedrofve-
Lgire: ve dem ,at de ifrån miv vika, de måftefor*
därfvade varda

, ty de aro ifrån mig affdlligm
vordne: Hof. .7: 13. ve ock dem, når jag
ijrån dem vikm år: Hoi. 9: 12, Så kan vål
ingen ting vara trofteSigare, färdeles i nöd och
död, at fa höra , i hjertat fatta, och uri fjå-
len lifligen forfara, an en kraftig forfåkran,
om Guds nådefulla närvarelfe. Således hetec
det, med alt (kai 5 fmkta dig intet: jfag är med
dig; xy når ali Fruktan uphorer, fa år det et.viifc

at Gud ej allenaft år »årvarand? 5 utan.
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jemvSl kånbart uppenbarat fin narvarelfe • och
par Gud rones vara med ofs, få måile ali
fruktan vika, och ho kan vara emot o/s? Rom.
g: 3r, Guds narvarelfe år vål icke altid lika
mårkbar; men deraf foljer dock icke, når fjä-
]en eljeft flnner hos fig en fann, ehuru ofta
fvag tro

, hjertelig kårlek til Gud, famt villig
Jydaktighet för hans helga bud , at han år vi-
ken ifrån , och ofvergifvit henne, Ty då år
han vift nårvarande, ehuru han doljer' for
mlnnifkan kånflan och tröflen af fin nårva?
relle; och då måfte hon halla fig faft vid Guds
klara och pfyikeliga nåde-loften, famt genom
de m, (I godt hon förmår, vid fin Gud ,

ru det måfte fke, lika fom henne fjelf ove-
rande, och i det fordolda; famt af alla krafter
kampa en god trones kamp, och trågit bedja,
tils han låter henne igen förfara med hugnad,
at han år når. En chriften må har repa mod
med Patriarchen Jacob, fom kåmpade med Gud,
och hoit honom qvar, fågande : Herre, jag
Jlipper dig icke, med mindre ■du ydlfignar mig.
i Mof, B. 32: 26, Et fådant fordriflande, grun-
dadt i hjerrans odmjukhet och tilförfigt, på
Gud fjelf, hvars kraft år måkrig i da (Vaga;
2 Cor. i2" 9. varder altid af honom gynnadt
pch underftödr, med hemlig krafts ingjutande
i den kåmpande fjålen Matth. 15: v. 22, 25,
27, 28 j ty Guds nåd vii få vai vinna pris på,
den fyaga iom ftarka tron: och dår aldrig xz-
rit en ivag tro förrut, år fnarare at befara,
det den ftarka ej torde vara få aldeles ren och

fann;
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fann: ty genom Jlillhet ochhopp, fåger Gud,
varden Jhxrke. Elä. 30: 15. De troftefulla
nåde-kånflor i fjålen, aro vai ganfka goda och
hugneliga at forfara • men de utgora icke
egenteligen trones vafende, fom beftår i et
brinnande och i anledning af Guds nådeloften
fortroftande begar efter Jefum, at kunna blif-
va faft och hångande vid honom och hans
blodiga förtjenft, och fåledes vara fattad, famc
innefiuten i honom; faft ofta på et for fjålen
forborgadt fått; utan de aro allenaft virnande
och tilfredsftällande vedermålen deraf, at I’jå-
len ar i Chrifto : naftan på lika fått, fom dags-
fjufet vitnar, at folen år upgången på himme-
len, och varman i et rum nodvandigt måfte
hafva eld til fin orfak och uphof. ja ! defla
känflor kunna ock i längden vanflägtas, och
blifva en blott vane; la framt icke Ijålen mel-
lanåt, forflttes i nodvåndighet at hungra och
torfta efter råttfårdigheten i Chrifto : och fåledes
föranlåtes, at håmta den råtta lifgifvande fyrkan
for fin tro, ur fjelfva kallan och falighets
klippan. Och har vår frållare ej fagt for-
gåfves ,

at de andelige fattige, fom kanna fig
på alt fått anne och torfrige i andanom, famt
de fom tillika hungra och torfta efter rltt-
färdigheten, aro i fjelfva verket lalige 3 Math.
5; 3> 6. ty juft det , at de på det innerligafte
ftråcka fin llngtan efter Jefum, at låfom en
tårr och i laknad af regn-droppar fprucken
jord, torfta efter honom, Pf. 143; 6. inry-
gar 3 at de hemhgen, och uti et vift, ehimi

fvagr
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fvagt mått, fmakat och fett huru ljufiig Herren
dr , i trone. Pf. 34: 9. Men fiår fjålen åter
får rona hos fig lifliga och hugnande intryck
af de orden: jag dr med dig ; o! hvad glådje
och fornöielle uprinner ju icke då i den inre
niiinnifkan: hvad fot hvila, och ]juf fjåla ro,
upfyller då icke hennes brihnande långran,
och hjerteliga onfkan! Tråffär ofs morglng
och vedervårdighet, få låt ofs ftraxt komma
ihog, at Herren fagt, och forfåkrat: jag dr
med dig ; Ja fkole vi kunna fatta mod, och
lyckeligen Jopa vår förelagda bana igenom:
jag trö/ler theruppå , at du Ja nådig dr, mit
hjerta gtcider fig, at du jå gdrna hjelper: jag vii
fjunga Herranom , at han få vdl emot mig gör S
Pf. 13: 6. Anfåtter ofs fjåla fienden med fre-
ftelfer och (vara anfåktningnr, få at vi i vår
ångeft icke kanne, om vi höre Gndi ti!, eller
icke j fa låt ofs taga den alrnheligafte på fina
ord : jag dr med dig; hvad gåller , når vi tage
der for en afgjord fak , at ju djefvulen måfte
vika, och ångflans ftormvåder lugna af i
fjålen. Det fßr ju faft, fom Gud en gång
for alla lofvat: jag dr ndr honom i nödene, jag
jhdl taga honom derur, och låta honom ti! dro
komma. Pf. 91: 15. Anfaller ofs den onda
verlden med förföljelfer, och derigenom våckec
hos ofs fortretj bekymmer och oro; fa låt
ofs loka forfvar hos honom fom ofs tilfagt:
jag dr med dig j få ikal hsn, antingen gora
vara ovånners hemliga ftlmplingar krafrlofa,
eller beveka deras hjertan at låmna ois i frid:

f 9
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ty Herrans rådår underligt, och han s.år det
liga igenom. Eia. 28: 29. Mäile' vi Mmpä
med en ivag tro, och icke veta, om vi få
fegra, eller dock åntligen , hvad det li-
der, Jigga under ; ia lat ofs fatra tron 1, at ehu-
ru vi vore an fvagare , få går den eviga Sin-
fårdigheten dock icke ifrån fina ord; jagår med
dig 5 han har ju jemval forfäkrat, at en for-bråkad rök Jkal han icke fonderbryta, och
en rykande veka Jkal han icke utflåcla. Efa. dz:
3. Så väl den fvaga, fom ftarka tron, aro
begge Guds verk, det han iåter fig genoni
Chriftum i nåder behaga! Eekymrar det ofs
hogeligen, at ehuru vi nu kanne ois ftå i tro-
ne, ia kan det dock lått hånda, det vi ej rorde
varda fundne beftåndige deruti iritil åndanj
lå må vi vara forfåkrade, at han fom fagt, Jag
år med dig, vii aldrig lamna ofs ifrån fig, få
framt vi vilje blifvä vid honom : han år tro-
nes begynnare och fullkomnare: Ebr. 12:
2. och den famme, fom nti ofs et godt verk
begynt hafver , Jkal det ock fuborda 'intti JefuChrifti dag. Phil. ii 6. Lat ois rrägit anhålla
om nld, at tilbringa hvar dag, och hvar
ftund, at kunna våxa i trone; och tillika, at
noga underfoka ois iielrva, huru rått och fafi
vi bygge vår tro på ialighetens grund JefurriChriftum ; 2 Pet. 3: ig. 2 Cor. 13: 5. ia
Ikal genom Herrans nåd, tron jemvål finna*
hos ofs i det fifta ognablicket: at Vi, med Gudf
magt, bevaras i trone och få vår tros åndalyht *

mmligen vara fjdlart Jalighet, 1 Pet, 1: 4,9,
3:0
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-3:0 Anmanas ytrerligare en chriften, i
i vår Text: at låta fit finne upjlipa , til en
oförfagd behjertenhet i Gudi; genom afftyrkan-
de af ali tvekfamhet, och upmanande til full
tilfridfamhet: vik icke af, ty jag år äin Gud!
Han Ir en Allvis Gud, fom noga kinner va-
ra behof, och finner på de bafta och fakrafte
utvagar, at hjelpa o{s! han är en Alsmåktig
Gud, fom Iger ftyrka och formågä nog, at
utreda ofs af alla fvårigheterj och forefe ofs
med nödiga andeliga krafter, nir vi ire fom
fvagaft! han ar en ofver ali vår tanka god och
barmhirtig Gud, fom menar ofs ganflca .vii,
och vånder ai ting, ja! ock det fom honom.
forutan vift kunde fkada ofs, til en god ut-
gång, och vårt fanna bafta! han ir en fan-
fardig och trofaft Gud, fom icke ofvertalar
ofs at tröfta på fig forgafves- utan gor full-
komligt befked, for det han lofvat ofs' kun-
ne och bore vi då icke, med ali trygghet,
anförtro ofs honom i vård, utan at behöfva be-
fara det minfta årventyt;. nlr vi Hkvil, ofs?
fjelfva öfverlimnade, ire utfatte för orakneli-
ga farligheter, och dock behofve hans nådiga
handräckning, om de antingen fkola lyckeligen
förekommas, ellef vi ur dem ofkadde utredas?
Och fkulle vai Herren, nagonfin bafva kun-
nat limna ofs halfofammare och tilförliteligare
råd, in då han få faderligen formanar, och vii
ftilla ofs uti fig allena tilfrids; vik ic\e af,
ty jag år din Gudi Bör det icke vara ofs et
ftårkande medel, nir vår tro ionj öftaft af

fvag-
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Ivaghet ftaplar och lutar 5 an at den ena fi,
dan san åt den andra, lika!otti på vågen at
råka i urjdervigt, och flielpa under iin egen
vanmagt: at ej allenaft formmma, uran ock la
med ali trygghet taga ril hjertat, det Herren
ej biott vil, men ock i IjeJfva verket bevilar
fig vara vår Gud , lanat låledes gör fulikomligt
Ikål , for hvad ban ols tilllger : vik icke af,
ty jag dr din Gud\ hlrmed vil hän låra ols
forllå, at eho loni halli 3 uti et botfärdigt
och trofafl: hjertans upllt' vil ehvad det be-
drågeliga fprnuftet iin kunde deremot invåftda,
gå aideles utom lig Ijelf och fin ovårdighet, lanat
kalla fig iGuds nådes hän Ikal lannerligen
få fornimma, fig aldrig blifva tiibaka ft6tf s
ellet- hafva gjordt et flikt lleg forgåfves. Sali
och lyklig är vift den månniflca, lom ftåller fig
tilfrids ,at lefva Gudi på blotta nlden, och
Jelu dyra Förlonings bekollnad3 lanat vil ej
annat veta af, Ja ffsjrm Chrifttm och honom
horsfåflcm, x Cor. 2- 2. på hvilken hän af
alt hjerta tror, den hän ofver ai ting ållkar 5

lanat den hän foljer, lyder och tjenar, naed honom
fornogd i lii och dod; hän bedrager fig intet
dårnppå, Råkar hän falla ,

lå faller hän dock
icke aideles ifran, otan blir åter uprattad af
honom: blir hän ftåndande, låavarder hän yt*
terligare ftårkt och bemannad af honom, lom
lagt: vik icke af, ty jag är din Gud\ O ! hvad
får en dyr och olkattbar formån, at hafva
honom til Gud, til belkydd och befkårm,
hvars ftörfta lull det är 3 at beltyra om viic

lan-
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Janna vllfård! Ingen herde ka n få vai anla li-
na får, ingen Mkare få forgfålligt vårda ea
fjuk, och ingen mor fä ömt Hiota fit barn;
fom den Evige Forbarmaren och makalöfe
inannilko-vännen5 vakar med ofortruten fiit
for vår välgång >

både til f jäi och kropp; hans
mildhet och frikoftighet tildelar ofs rundeli-
gen alt, hvad vi hafve af noden: hans ömhet
och forgfallighet afböjer , ofta redan på långt
afflånd, hvad hau ler vara ofs til fkada och
fofderf. Menar hän ju dä icke o(s oforlikne-
ligen vai, når hän fåger; vik icke afy ty jag år
din Gud! Vi må ,vål an en gång racklaim:
uprepa vlrt ingångs fpråk, och faga: himo
dyr är din godhet, Gud: at mdnnijhors bar®
tröjl hafva unåer dina vingars Jkugga.

4:0 Anmanas an til fiut} en' Chriften s vår
Text: at läta jitJtnne fladzas uti en oförfkrdkt
JlåndaUighet i fm förtröjlan på Jm Gud 3
iom lofvat ali den kraft, hillan d, och vtnder-
llod , hvilka aro måktige nog at den underhll-
Ja 5 då det heter; 'Jag Jiyrler dig, jag hjetper
dig ock,jag håller dig vid makt, genotn min råttfår-
dighets hogra hand. Vår fvagher bör ej go-
ra ols modfålde, eller fkråma ols ifrån vår
fortroftan til Gud $ ty hän känner den granc
forrut, och rager den ej til ogna-mårke, an
mindre tilviter ols derfore, och alraminft for-
kaftar ofs af en fSd an orfak; utan i de Is lialle,
har med vår fkroplighet et nådigt ofverfeende ?

och lofvar ofs nodig flyrka. Jfng fnjrker dig.
Hän gifver den tröttabraft 3 och dem magtlöfom

Havu F. Foi, IX St, 4. U
"

Jiark-
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ftarkhet nog; £1 at de Jom vånta efter Herrasi,
få en ny kraft, at upfara med vingar jåfom 6r<
nar: de [kola lapa, och icke upgifvas: de [kola
vandra, och icke trötte varda Eta. 40: 29, 31.
Råke vi i någon nod 3 ja! faft i det ftorfta
elånde • få tillåter ingalunda hans faderliga
miflcundfamhet, at vi fkole blifva liggande3 an
mindre forgås dåruti: ty han racker den fjun-
kande fin nådiga Almakts hand , och rycker
ofs våldigt ur faran; Jag hjelper dig. Han år
icke Jåfom en förtviflad hjelte) eller fom en Idin-
pe den intet hjelpa kan : Jer. 14: 9. ty vi haf-
ve en Gud3 en Gud then ther hjelper , och Hir-
ren 5 Herren thenifrån döden fräljar Pf. 68-" 21.
Vore vi ock på yttterfta brådden at gå forlo-
rade, och intet hopp mer vore at formoda
om någon nprårtclfe j vore vi af månnifkor
foraktade, forfåljde , fortrykte, anfaktade,
angflige, bedrofvade, och fortviflade: få låt ofs
uplyfta ånnu det fvaga trones oga, til ali
barmhårtighets Fader, och ali hugfvalelfes Gud}

fom ofs hugfvalar i ali vår bedrofvelfe , 2 Cor.
1: 3, 4. och göra fom David, nar han fade,
jag lyfter minä ögon up til bergen, ifrån hvil-
hom mig hjelp kommer; min hjelp komtner af
Herranom, fom himmel och jord gjordt hafver :

Pf. 1: 1 , 2. Han har ju fjelf forfåkrat, jag
håller dig vid makt, genom min råttfårdighets
hogra hand. Lafofs ivalla flitigt uti med den
kärabonen, och med innerligt åkallande af Jefu
hogtgållande fortjenft och forbon ,

ofortrutit
rora på Guds faderliga hjerta, efter Frålfa-

rens
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rens anvisning, fom lålunda lydar, heder och
eder /hai gifvit varda , foker och t J fkolenfirma ,

klapper och eder [kai uplåtas ; Marth. 7; v. 7.
il fkole vi omfider med glldje få rona, at
Herrans hand dr iche Jörhårtad, få at hän icke
hjelpa hän-. EC. 59: 1. men vai, at den håg-

fies högrci hand hän ai ting förvandlcr, Pf. 77: 11.

ty då den eldnde ropade , hörde honom Herren s
och halp honom utur ali hans nåd PL 34: 7.

Valan! SI lät ofs då, med hela vlr fortro-
ftanj vånda ofs til Gud, och gifva ofs honom
allena i vård l Hän betager ofs ali fruktan, och
gcr ofs et muntert mod ! Haa forlåkrar at va-
ra med ofs 5 och aldrig ofvergifva ofs! Hän
befaller ofs derfore, at utan minfta tvekfamhct
och befarande, vara driftige och behjertade i
honom ! Hän ger ofs ftyrka ?

hän fänder ols
hjelp, hän håller ofs vid rnagt, genom fin
rättfårdighets hogra hand, at vi genom hans
nåd fkolc kunna vai beftå både i tid och evig-
het! O.' Herre hjelp-. 0! Herre låt vdl gå!
Pl. 118: 2 5.

TREDJE PREDIKAN,
Företakt.

Defalt Herranani dm väg, och hoppas uppå
Honom , Hän (hai vdl görat ! Et af de haita
och påliteligafte råd, en Chriften nagonfin kan
Vidtaga, vid alla fina lefaads omitan digheter ffärdeles de, fom äro af vigt och värde, tordra

god och et vllfattadt beflut;
-U 3 £O-



forelågges ofs af K-onung David i anforda or-
den, iålunda: Befall Herronom din vdg , och
hoppas vppå f/owom, han (hai väl goratl Pf. 37:
5. David råder ois frar, 1:0 At öfverlåmna o/>,
och hvad ojs hdlji här i verlden mota och ■hdnda
kan, Gtids allrådc-iide Jiyrfel, och fåger: Befall
Herranom din vdg. Det order i Andans egit
fprak, fom i vår forevarande Svenika öfverfått-
ning 5 uttydes med ordet: befalla , ger vårt och
vara årenders hemflållande under Guds befty-
rande , ec iårdeles eftertryck • och vii fåga la
mycket, lom at vdltra en tung borda ifrån iig,
in pä den Alsmaktige och for vårt båfta va*
kande ypperfta Valgöraren.' Der kan ju ej an-
nat, ån ralla vårc infkrånkfa begrep, la tungt
fom omojeligt, at kunna llrlcka vår infigt til
vara tilkommande öden5 och utråkna afloppet
af vara' nåtvarande omrlåndigheter: hvarjemte
vår formåga ar ganfka fvag, at kunna beftyra
om laker ,

lom icke aro i vara hånder, eller
tvingas af någon nodvandighet at foga fig ef-
ter vår vink. Alt detta föranlåter ols altlå

}

at genom andåktiga och trågna böner, under
et i Gudi tilfridsftåldt finne, och med et uti
innerlig tilförfigt til hononi öpnadt hjerta,
aflkudda ofs 111 a odrågelig-a och mattande be-
kymmer, och lajin vår omforgpå Herran : Pl.
55: 23. lom då rårteligen fker ,

når vi i in-
nerfta förtroende , och utan det minfta forbe-
håll, urgjute vårt hjerta; med deis hegar, in-
for Honom : då vi anfortro vara årender och
deras beftyrande, hans godtfinnandc; når vi

an-
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andrage hos honom vara angelågenheter , up-
tåcke för honom vara behof, hemltalle honom
vara fornodenherer och klage för honom vår
nod och åliggande: 5/, vi komme til dig , ttf
du är Hnren vår Gud: fannerligen , Ifrael
hafver ingen hjelp} utan allena af Herranani vår
Gud. Jer. 3: 22, 23. David rader cis hår,
2:0 at af alt hjerta tro Gud om godt, iågande
vidare: och hoppas uppå Honom. Hoppet år
någon flags tilfridsftällning, den vi kanne öfver
foimodad latther, at .kunna århålla hvad vi
vånte. Det fySetfttter fig endaft med tilkom-
mande ting

,
och har någon upmuntran i fol-

je, fom underhåller hos ols et godt mod, tils
vi ernått hvad vi åftunde. At bygga fit hopp
på männiikors gunft och formåga, på egen for-
ilagenhet och drift, på tilfåiliga håndelfer och
en blind lyeka, flår merendels felt 3 men dar-
emot et fom har en trygg fortröftan
på Gud f jelf til grund, och hvarfore han i
fit "ord gått i full borgen r har aldrig fvikit
någon: den fom'hoppas*uppå' Herran, honom

fkal barmhärtighet omfatta: Pf. 32: 10. ty hop-
pet låter icke komma påjkam : Rom. 5; 5. der-
fore trölla uppå Gud

, Ja varder han dig ut-
hjelpandes: råtta dina vrfgar , och hoppaf uppå
honom. Syr. 2'. 6. David råder ofs, i vårt an-
forda ingångs iptåk, fedan vi i förenämde
matto, befalt Herranom vårvig, och (täit vårt
hopp til honom, at ånteligcn an, 3:0 låta
förfdkra ofs om en ånjkelig uigång-, da han M-
ger til flut: han fkai vdl gårall Hans Allvis*

U 3 . . het,
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her, fom med et ögnakaft infer alla, fa vå! nlr-
vande } iom tilkommande tings fammanhang ;

tillåter ofs ingalunda attvifla, det ju icke han
allena båft forftår, at beftyra om vårt båfta,
ehuru fSlHamt och omojeligt, der Sn tyktes
vara at förmoda , i vara ogon : hvarofver David
ftadnar i en djup forundran, och låger; Herrei
min Gtidj Jlore dro Dina under, och dina
iankar, fom du på ofs bevifar ; dig dr ingen ting
tik:' jag vii förkunm dem

, och deraf fdga, dn-
dock de icke Jiå iii at råkva. Pf. 40: 6. Guds
Allmakt, lom råder ofver allting, Ityr hela veri*
den, har utmårkcfig för telin och under, och f örmår
vånda afven det fvåraftc til en god anda 5 ger
ois den fullkornhgafre anledning at tro, det
han rihäiga f örmår göra öjver alt hvad vi bedje
eller tdnke: Eph. 3: 20. Han har ej forgafves
tagit fig narrn, af en Stor och Stqrk Gud,
Hrren Zebaoth

, firÄ i råd och i gdr-
iiingar: Jer. 32: 1%, 19 ty vår Herre dr fior,
och Jior dr hans makt, och det dr obegripeligt,
Tiuru han regernr. pf. 147: 5. Guds Godhet,
iom ofver ali vår onfkan menar ofs vål, ofor-
trutit yakar for vår vålfSrd, och bevilar ofs
otaliga vålgårningar til fjal och kropp, hvarom
il vai Skrirten fom alla tiders erfarenhet vjt-
riar, ftyrker ofs Sn vidare i den fafta tilför-
flgt, at värt förtroende til honom ej fkal kun-
pa fakna fin nlde-beloning: hvarofver Prophe-
ten i innerlig tackfamhet uthrifter, tacler Her-
ranom Zebaoth, ty Herren dr god} oc\ gör ju
altid, yål 1 evighet. Jer. 33: u.

TEJC-
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Te xx. Pfalm. 42: v. 12.

Hvad bedrofvar du dig, min fjåL, och
år få orolig, i mig ? Hoppas uppå
Gud: ty jag {kai ånnu tacka Honorn,
at Han mk anfigtes bjelp, och min
Gud är!

Betraktelfe - Åmnet.

En under fafl jorjahan, om Guds haf-
tiga Bifländ och ofelbara underft6d,
fig tiljridsjallande , och fin våg, i
hopp om ånjkelig utgäng, Herranom
anbefallande Chrtfen!

Afhandlingen,

En Chriften ftaller fig, uti denna forfatt-
ning, i anledning af vår forevarande Text,
tilfrids: j;o Gmom et munfrande, och likaani i
vänlighet bejlrajfånde tiltal

,
til fig Jjelf\ livar-

ini hän, under fit iråkade lidande, med David
befrågar fig Ijelf , hvad Ikäl hän tror fig åga
at forja? och då hän, vid nogare underfok-
ning, ingen giltig orfak dertil finna kan; fö-
rebrar fig onodigheten , af fin modfälda och
bedrofvade! finnes ftållning, iamt derigenom,
tvårt om, yrkar faft mer på en tilfridsftåld och
ftilla Ijåla-forfattning: Hvad bedröfvar du dig,

min fjäl? 1) Bcfkyllcr hän fig hår, fåfomjin
egen plågare, hvilken fjelfvåckt detta bekym-

U 4 mer



mer hos fig; få vida utom honom_, ingen gål-
lande utvårtes anledning dåitil gifves , den han
kunde upvifa och forfvara, hvarfore hm ock,
med få mycket ftorre flcål, fig Ijelf tilfpörjer:
Hvad bedröfvar du dig , min Jjdl? 2) Förebrår
han fig, lika välbefogadt: at om han ock dgde
något f/idl,få vore dock forgen onödig, Ty når
orfakerne til bedrofvelfen falla oramare på
hjemt ån de borde; och nöden genom forgen
icke håfves } utan okes; få blir ju iorgen, i
bcgge fallj onodig, fruktlös, och fkadelig; och
frågan, icke mindre nu, ån forrut fkålig:
h .ad'bedröfvar du dig, min fidVi 3) Tilviter
han fig, en öfverdrifven forg-} Tågande yrter-
ligare til fin fjål; hvad Sr du få orolig i mig?
Lika (om intet råd mer vore ofrigt, ingen ur-
våg mojclig, intet medel uptånkeligt, at flip-
pa utur det förevararsde betryck, hvaruti du
rakat; eller, fåfom vore ingen den rjngafte'
rroft at finna, ej eller hopp om råddning ac
vånta: hvarken i himmelen eller på jorden ;

viljande genom urropandet af defla ord, lika-
lom betinga fig nödigt anderum, fåfom trångd
på fidor, dels af fin bedrofvelfe, dels
af fin fkåliga fortrytlamhet dåröfver, når han
f åger: hvad bedröfvar du dig , min ff dl, ock
år få orolig i mig? O! huru ofta hånder, at
vi dikte ofs forger, af foga eller alsintet åm-
ne; och de månnifkor, fom af naturens for-
derf, fatt på fin lott, at vara fallne för fvår-
modighec: tro fig ej bo.ra, ora de ock fiun-
dom kunde 3 vara tilfrids., utan at kanna fie

til
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til Onnet tunge, modfalde, angflige, och be-
crofvade: och tyckes et ofverMtadt tilfMnd af
bekymmer vara det element, hvarufi de, ehu-
ru under myeken vantrefnad ,

mena fig båft
trifvas. Deffe hade vift af nöden ,at fom
oftaft, under en trogen och andåktig bon, och
fit finnes nMlland,e i Gudi, i andans ljus prör-
va, tiltala, och muutra fig med defla D.avds
ord: hvad bcdrofvar du dig , min Jjdl 5 och år
få orolig i mig ? Salomo fager vål, at genom
forgvarder hjertatfårbåttradt; Pred. B. 7: 4. men
den bor icke vara en ftåndigt
ivårighet, lom betager den nodiga munterhe-
ten och friheten, och gor männifkao o; ;
forfagd, orolig och angflig, obeqvåmat tjenaGud,
gagna fin, nafta, och {kota fig Ijelf; uran en
måttelig forg, iom varar fin tid, och åter
lemnar finnet fin beqvåmligbet och ro. Oni
den håftiga och långvarigä (oigen, fåger hus-
Jåraren Syrach: drif Jörgen långt bort ifrån
dig} ty forg drdper niånga mdnnijkor , och tjenar
dock ingenfläds tii: Syr. 30: 24, 25. hjert.ins
ångejl forfvagar krafttrna , Syr. 38: 19. jeni-
vai Salomo; et glndt hjerta gor lifvet hifligt,
men et bedråf-vddt finne uttorkar benen. Ordlp. B.
17: 22. Mängen inbillar fig, ehuru i hjerte-
lig våimening, at den lanna Chriftendomen
bor vara et befiändigt angflans och bedrofvek
fes tilftand , menande fig deruti vara Gudi nog
tåck och angenam; men bedrager fig ynkeh-
gen dervid, ia vida den af Skaparen inråttade
manniiko-natnren fordrar til fit beflånd et

U 5 mnn-



288

muntert och tilfridfamt finne; och vlr Chri-
ftendom åfkar detfamma, ehuru af helt andra
orfaker. Apoftelen Paulus llrer: varer altid
glade j i Theff. 5: j6. varer gladei kopp et; Rom.
12: 12, och onfkar, at Gud ville upfylla ols med
ali frögd och frid i trone ; Rom. 15: 13 ty
Guds rike beftår i rdttfdrdighet, frid och frögd
i den helga Anda j Rom. 14: 17. hvarföre hän
jemval muntrar fina Philipper til iådan ande-
lig glådje 3 jrögder eder i Herranom altid, och
äterfdger jag , frågder eder. Philipp. 4: 4.

Derfore
, trycker och plåsar ofs vår m-

turs djupa fårderf-, klaga ofs vara Jyndcr an :

dngflar ofs famvetet :förfkrdcler ofs Guds Jlrdnga
vrede ; hotar ofs lagfens förbannelfe och fdtter
ofs åtankan af det eviga flraffet i full befiört-
ning; la lät ols muntra ols med deffa Davids
ord: hvad bedröfvar du dig , min f jäi; ffefus
Chrifius dr ju ojs af Gudi gjord , til visdom ,

til rdttfdrdighet, til helgelfe och til förloffning !

I Cor. 1; 30. hau dr fargadfor vara miffgdr-
ningars fhulf och Jlagenför vara fynders [kuli;
nåpflen har legat tippa honom, på thet vi fkulle

frid hafva: och genom hans får dre vi helade !

Lät ols derfore upiyfta det blodiga trones öga
åt Korlet at gora en tilfårfigtig blick uti Je(u
fem blodiga får; fi Guds lamb , fom borttager
verldenes Jynd\ Joh. 1: 29, 36. ty hän dr för-
foningen för vara Jynder , icke allenajl får vä-
ra j utan ock för hela verldenes. 1 Joh. 2: 2.
Altfå lyder det: om edra fynder dn vore blod-
råda, få Jkola de dock varda fnöhvita; och om de

m
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ån vore /åfom rofenfdrga, få /kola de dock var.
da Jä/om en ull : Efa. i: 18. efter Jefu Chri-
fii Gnds Sons blod renar ofs af alla Jyn-
åer. i Joh. i: 7. I, ftyrka deraf, gor Gud,
af faderligt adelmod och hjerreligt foibarman-
de , med Jefu Chrifii dyra Forionings blod y
et utplånande nådeftrek ofver hela vårt vid-
lyftiga fynda-regifter, och lager : £fag , jfag
utflryksr din öfvertrådelfe } för min [kuli

, och
kommer dina fynder hitet ihog: ffig utftryker
dina mifsgdrningar fåfom et moln, och dina fyn-
der fåfom en dimba: vånd dig til mig , ty jag

förlojfar dig! Ela. 43; 25 > 44: 22. Var der-
fore vid et godt mod, min Son 3 min Dotter:
dina fynder for lätas dig! Matth. 9: 2. Och låt
cfs trqfeliga framgå til nådajlolen: at vi måge
få barmhdrtighet, och Jinna näd, på den tid ofs
hjetp behofves ! Ebr. 4: 16. Oroar ojs vär dju-
pa ovdrdighety och vii aldeles utefluta ofs jfrån
delakrigheten af den nåd, fnm Jelus ofs for-
värfvat hafverj få bore vi veta, at vi då al-
laredan gått air for långt dåruti; ty vår ovlr-
dighet bor ingalonda (kråma ofs aldeles ifrån,
utan trånga ofs fä mycket nårmare til Chri-
ftum; i det forra fallet:,,ar dets kånfla ofver-
drifven och hogft fkadelig, famt ftår i den
mrmafte forening med fjelfva otron: men i
det ienare, både nodvåndig och nytrig. Lat
qls derföre fora ols til råtta igen , och muntra.
ols med Davids ord: hvad bedröfvar du dig, mm
fjdl, och år få orolig i mig ?Ty hade den All-
vetande Gudcn, fom allaredan af evighet nog-

famt
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famt infåg, jemte alla vara fynder, jemvål var
ovårdighet; anfett denfamma fafom et oofver»
vinnerhgt hinder for ofs, at kunna komina til
forening med honom ;få ar det vift, at haa
aidrig fånt ofs en Frållare. Håremot kunde
än en bekymrad fjål invlnda, och figa; Fräl-
faren ar koitunen, och har gjordt Gnds ftrån-
ga rättfärdighets fordran tilfylleft; men det år
fkedt alienaft for de utvaldas, men nlppli.
gen för min fkull, fom ar få fyndefull och
ovardig: huru fkal jag våga taga mig del dar-
uti, uran fruktan at dock fe mig och mig fjelf
bedragen ? Men ho ar den, fom vil predika
fådana tankat i vårt hjertaj ar det ickc lög-
nens fader fjelf, fom uprörer och öfvertalar
den narurliga orron hos ofs på fin fida; och
vil berofva ofs alt hopp om nad hos Gud,
vid b ifbnde egen rättfardighet. Kunne vi
Vai förlora något dåruppl, om vi inneflute ofs
i Jefu dyra fortjenft, och däruti foke uprätta
vårt forf-allna faiighets hopp: ty den Jom icke
hålkr fig vid gårningarna, utan tror på honom

fom den ogudaktiga gör rättjärdigan, hans tro
varder honom räknad til rdttfdrdighet ? Rom. 4;
4, Men må vi icke bora vara viflare om
at bedraga ofs , om vi gä Chriftum forbi, och
derfned gerad Auta ofs ur nåden -

y ty derige-
nom hafvc vi ju alt forlorat, och ingen fa-
li-ghet at hoppas; Vil icke Guds oåndcliga
kärlek och Jefu fullkomliga hlfylleftgorelfe
vinoa fin tilborliga pris , åfven på de aldraflör-
fta lyndare, och de ovårdigade? och viije vi
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allenaft berlkna de minfta fyndare och minft
ovardige, del dlruti; lå bjude vi ti!, af in-
fkrlnka Guds Nåd och Jefu forfkyllan, innoin
grlnlor; hvilketbellriderGuds oandeligafullkom-
ligherer, och fornekar återlosningens Indamål;
ty då tilfkrifve vi Guds kårlek, nåd och barm-
hårtighet et vift mått, famt gore Chriftum til
en ofullkomlig ,

och icke hela verldens Fräl-
lare. Llt nfs fnarare befinna

,
at nm vi vore

aldrig iå oftraftelige infot Gud, IS at vi ej mer
badeän arfiynden,fåvore vi dock urom Chriftum
likäfnlt forlorade, fl mycket mer fom arffynden
aralla fynders forgiftiga kalla, och detforfta och
ftorfta onda, hvarutom intet ondt vore ti!, Men
hårvid kunde an goras det inkaft; at vi, i lidan
handeille, dock hade driftigare framgångti! Chri-
llum och nåden ; men genom hvem ? och
måfte fvaras, genom ols fjelfva; ry vi ville ju, i
fådant fal!, tiltro ofs om någonflags egen- ratt-
färdighet, loin fkulle tyckas bora gora ofs be-
rlttigade til Chrifti rattfärdighet; och ville fol-
jakreligen,icke låfom grundarme ovätdige fyn-
dare , blott af idel nåd , for Jefu Chrifti fkull
(uran jemvål tilkka af egen forftcyllan), ratt-
fårclige och falige varda: utom hvilken förft-
nämnde ordning och forfattning likvål, ingea
Ijil kan frllft och råddad varda; klrt fagt? lä
långe vi fe på ofs fjelfva allena och icke pl
Jelura, få fe vi ingen mojlighet at falige
varda. Ap. G. 4:12. Roni. 3: 21-25. Gal, 3: 10. g:
4, 5. TrOttar och mattar ofs kor fsbordan, hvar=
under vi känbart fårlvagas j få llt ofs betln-
ka, at den är ois nyttig; dsls for vår tros

prof-
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pröfning, dels for vår ofning i egen forfakel-
ie , odmjukhet och tolamod , dels at alt mer
döda det hos ols inneboende onda

,
dels at

tvinga ols til lå mycket lifligare betraktande af
Guds ord

,
dels at vi måtte få anledning at

gora båttre framfteg i den andeliga forfaren-
heten : hvarjemte Gud forfåkrat, at hans kraft
dr måktig i de Jvaga. 2 Cor. 12: 9.

En Chriften ftåller fig, uti forenamde for-
fattning i anledning af vår Text, rilfrids; 2:0
Geitom et tyckligt träffande på det Jdkrcjieför-
/lag, at i förlitan ddrUppå, kuntia fatta mod •

anrnanande fig Ijelf, med Davids ord, at driftigt
gripa dertil, och ofortrutit begagna fig dåraf,
ilgande: hoppas uppo, Gnd\ Ty ftår nå-
gon hjelp at vånta

, få kan den aldrig annor-
Itädes ifrån fåndasj hvarfore ock David , af
mångfaldig erfarenhet dårom ofvertygad, lå-
ger; jag lyjter minä ögon np til bergen, ifrån
hvilkom mig hjelp komtner : min hjelp kommer aj
Herranani, den himmel och jord gjordt hafuer.
Pf. L2i: I) 2. At hoppas på Gud, Sr: at
dialla hela fit fortroende til honom, och vanta
alt godt af honom: då mäti tilkka foiviflar fig
pl det låkrafte, at hän både vil, kan, och hjel-
per åfven i fjelfva vSrket; famt hjerteligen
trogdar fig derofver, fåfom David gor och
lägcr: det dr min glddje, ai jag håller mig in-
til Gud, och fdtter mit hopp til Herren, Her-
ren. Pl. 73; 28. Vi bele hår, dels hvctruppå
detta hoppet fg grundar ,

dels hvarnti det fig
vifar, Det fioder fig i) vid Guds fordna tm-

defs
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der; genom hvilka hän af ålder bevifl fit namn
hårligt for månnifkors egon, Om Kraels barn
fordom långe mlfte fucka under Pharaos ok 5
fl förde hän dem omfider, med våldig hand,
ur iEgypren och håmnades ali dem tilfogad
oforrått, ej allenaft förut genom Trio plågor
ofver hela Pharaos rike, uran jemvål medelft
hans fordrånkande med hela fin krigsmagt i
röda hafver. Tillåt hän jåmvål Job, at långe
plågas- lä gjorde hän ock en lycklig anda på
alt hans elindej och gaf honom dubbelt igen,
i defs ftålle hän forlorade. Tilftadde hän Da-
vids fiender, at på mångfaldigt fått tilfkynda,
honom förtret, bekymmer, och oroj få nåpfte
hän ock hans forfoljare med eftertryck, och
lät honom endteligen komma til ro. Nlr nu
Guds barn fucka i fin nod, och dageligen vån-
ta hjelp hos Gud; men alla fuckningar tyekas
vara forgåfves, och ingen hjelp hörs komma 5
gå de tilbaka med fina tankar och erindra
fig de framfarna tider, å hvilka Gud, ej alle-
naft under gamla fdrbundet gjordt många tekn
och under, for fit folks råddning: .uran an fe-
dermefa, jemval ock i deras tid gjort hemli-
ga under, då hän på et fordoidt lätt, utredt
dem ur må'nga farligheter. Deraf gora de fol-
jande flut: har Gud forr värit måktig, barin»
hartig, och hjelpfam ; hvi icke fammaledes nu,
få at det forra mä lånda ofs til troft : väre Fä~
der hoppades uppå dig, och då de hoppadss, halp
du dem ut : til dig ropade de, och vordo hulpne ;

de hoppades på dig, och vordo icke til fkam :

Pk
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Pf. 22; 5, 6. hoppet fioder fig, 2) Vid Guds
beftdndiga villfarighet♦ Ty ehuru fvårt Guds
barn fom oftaft finna fig vara utftålde, fårdeles når
noden llnge varat j iå rycker fig hoppet dock
fe hjelpen likaiom for ogonen, ehuru pålångre
afftand. Och faft hjelpen ej genaft infinner
fig, iå inart de borja at hoppas, utan drojer
fin beftämda tid 3 ia kommer den dock fom
lagligaft, da den mä (f år af r.öden. Kättä ti-
den år ej el!er in-ne, lå länge månniikan anna
ej ifllt alt fit hopp til Gud allena, utan til-
foricr fig ännu nagon jordiik och maniklig
hjelp utom Gud ; men iå inart Gud allena år
hoppets foremål, blir ej eller hans villfarighets
berygelfe länge tilbaka; i hvilken finnes-for-
fattning jemvål David talar; Min Jjdl vdntar
allenafi i flillhet efter Gud den mig hjelper:
ty hän 'år min tröfl, min hjelp , mit bejlårm. Pi.
62: 2, 3* Männiikan onikade gårna blifva
hulpcn, lå inart hon rakar i nod; men det gär
ej altid an, få vida Guds affigt hårvid år, at
låra jrenne hoppas. Och ehuru hon jemväl
ftundoin, tycker fig hafva något hopp til Gud;
få år det hoppet dock ej heftlndigt, emedan
det hvarken år bygdt på fina råtra grunder,
eller tilfylleft ofvadr. Det ratta hoppet bor
vafa grundadt på tolamod och andelig förfaren-
het; tolamod behofs, at kunna betånklåmt och
ftåndagtigt uthärda profningen ; förfarenhet år
Bodig ,

dels at veta, hvad godr tolmodigheren
under profningen hos ofs åftadkommirj dels at
kanna erindra fig 3 huru Gud jemvål förr, vid

lika
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Jtka fvåra tilaillen bevift ofs fullkomlig hjelp
Koin. 5: 3i, 4> 5- D«ta hoppet vilar fig, 1)
nti en hjertelig Idngtan , fom ftracker hela fic
begår til Gad , och gor vlr Scrä alt mer brin-
nande efter honom, och en nådig handråcknihg
i vår nod. Och kan man aldrig få innerligen
långta efter morgonrådnans anbrytande un-
der en fomnlos nau 3 fom fjålen med hela fit
begår, af alla krafcer trångtar'efter huglvalelfe un-
der fin bedrofvelfe, och inftämmer med Davidj

fåfom Hjorten ropar efter frijkt vain, Jå ro-
par minJjäl Gud til dig; minf jäitorflar efter Gud,

efter den lefvande Gud: når Jkal jag ddrtil hom-
ma, at jag måtte Je Guds Anfigte? Pl. 42: 2,

3* 3aS utrdcler minä händer til dig , min Jjdt
törftar efter dig, fåfom en torr jord: Seta!
Plalm. 143: 6. Hoppet vifar fig, 3) nti en
odmjuk tilforfigt ,

at åfven kanna liitt erhålla ,

hvad man onfkar. Ty at Guds barn hoppas
på honom-fom en Fader, det gor dem ofor-
iagde, och muntrar dem til en driftig tilgang
til honom; at få utgjuta fit hjerta infor ho.
nom, och aflemna alla des befvår och äng-
flande vedermöda uti hans opna Faders fköte»
med den otvifvelakriga tilforfigt, at hän fer
dertil 5 fåfom David fordom fatic fig dårotn for-
fåkrad, når hän fade: Herre

} for dig dr alt
mit begår ,

och min fuckan dr dig intet fördold.
Plalm. 38: 10. Earnafhaps-anden betagex dem
ali fruktan, få at de ej behofva bafva for ho-
nom fåfom for en ftrång domare,, för hvars
ogon de ej vågade komina, maa at håldre on-

Hom. F. Voi. IX. St, 4. X Ikä
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fka fig undangomde från hans forfårande up„
fyn; derfore halva de ock likafullt fortroendc
och karlek for honom, ehuru hän ftundom a-
gar dem; vetande, at/ hv e m Htrren dlJr;av , den
agar hän , och hafver behag til honom , fåforn en
fader til Janea. Ebr. 12: 5. Denna tilförfig-
tsn Hgger icke halfdod under träldoms fruk-
tan, uran lefver uti en barnflig fruktan, och
uplifvas ak mer genom barnafkaps-andans med-
vitnande: rdddhåga dr icke i kdrlekenom, litan
fullkomlig kdrlek utdrijver rdddhågan. 1 Joh. 4:
ig. Hoppet vifar fig, 3) nti en oivifvelaktig
vijshet; ty en ofvad tilforfigt ftadgar fmå-
ningom fortroftan: och et mogit hopp , Hgger
grund til tron. Och (å fnart en Chriften, un-
der fit lidande, begynner tilforfe fig hjelp j
borjar genaft det halfdoda hoppet få lif, fom
är det enda medlet at kuona i nöden bibehåila
et mantere mod, och hvarutom fortviflan latt
kan infinna fig. Sallan hander, at mannifkan,
ehuru af nod och elånde ofverhopad, dock
icke hoppas en lyckelig åndring, faft den ock
icke fkedde i detta lifvet. Om nu en blott
naturlig månnifha kan hoppas, hvi fkulle då
en Chriften gifva fit Kopp förloradt, nar haa
dock ager de fäkrafte gi under, at bygga det
uppå: hvaremor, at aldeles Ilta hoppet fara,
är och blir ahid en vifs och ofta obotelig for-
Juft. En Chriften bor altfå, genom Guds nåd
och biftånd, gora fig få trygg hän nlgonfin
kan, i fit hopp; ty få vida det heh och hallit
grundar fig pä Guds visher, allmakt, godhet

och
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och fanfårdighet, famt afvaktar hjelpen af Her.
rans hand; fkai det aldrig fvika

}
utan ftå fafl;

(om en klippa i et ftormande haf, och omfi-
der medfora et lyckeiigt och fegrande flut*
den Jrommas hopp Jkal iche borta btifva : Syr. 16;
13. varer tröfte , och ojurfdrade, alle Jf Jom
Herran förbiden. Pf. 31: 25.

En Chriften ftäller fig mi berorde forfatt-
ning, i anledning af vår Texr s tilfrids; 3:0
genom en ögonfkenlig utfigt , til en ofelbar och
fäker hjelp • om hvilken hän fig, i alt fit alig-
gande

,
under des ftilla afvaktande, med David

hSr forfåkrar och iåger; jaa fkal dnmi tacka
honom, at hän mit cmjigtes hjelp, och min Gud
dr. Hårmed vil hän ftadna 5 vid foljande red-
bara tankefliit; ehuru hårdr min nod nu tryc-
ker mig, och des långvarighet går mig nog
kånbart til finnes ; få år jag dock i mit inner-
fla fafi foriäkrad 3 och hvarifrln jag ej eller
vil läta ofvertala mig, at Gud i nåder tänker
deruppå, och ofelbart fkal bevifa fit namn hår-
ligt nti min rlddning, få at jag med glådje
an får ie et nytt prof pl hans hje'pfamher9
och fågna mig af et nytt åmne ti! hans lof 9
och fåga: lofvad väre Gud, den min bön tele
forkqfiar ,

eller vånder /in godhet ijrån mig!
Pf. 66: 20. Jfag vil lofva Herran i ällän tid ,

Imu lof JJcal alt id vara i min mun 3 min f jät
J,Vai beromma Jig af Herranom, at de eländige
Jlenla höra det-, och glddja Jig. Prifer med mig
Herran ,

och låter ofs med hvarannan up/wja
hans namu: ty då jag Jökte Herran } /varade

X 2 hau



han mig? och, frålfle mig utur ali min fruktam
då den eländige rupade , hörde honom Herren,
och halp honom ut ur ali hans nöd. Plalm. 34:
2> 3, 4, 5, 7. I Textens nåft anforde ord, i
hvilka David kallar Gud fic anjigtes hjelp, lig-
ger et lardeles eftertryck. I foregående 6 ver-
ien

,
vii han racka Gud ,

at han hjelper honom
mcd Jit anfigte, hvars muntrande anblick, ej
annat båda kan, an hjelp vid alla trångande
behof. Men här i 12 verfen, vifar han fin
heredvillighit at tacka Gud, fåfom fit anfigtes
hjelp; och fer näft foregående n
verfen, hvaruti han oroar fig ofver lina fien-
ders forfmideHe, hvilka, til Ifventyrs, antin-
gen för hans ringa anfeende i fin Gudaktighet
för vexlden, eller något af honom begångit
månfkligt fel, tilvitte honom at vara af Gud
forgäten: hvaraf ej annat folja kunde_, ån at
han made kanna en modande ängflan i Ijål
och kropp, lamt til folje deraf fkåda fina fi-
ender med et rrrodfålt och nedflagit ognakalt;
men hoppades dock an få fe den tid, at ige-
nom Guds erhållne hjelp, ej annat ån frimo-
dighet fkulle lyfa ur hans anfigte, til ogon-
fkenligt vedermåle deraf, at Herren dock ån»
nu vore hans Gud. (Marc. Gejeri comment. in
Pfal. Dav. 42: 6. 12. pag. 691. 6980

Imedlerud, och tils det fker, bor en Chri-
ften, 1) fafa fort med anddktiga och trägna bö-
ner til Gud. Ty få trågit han våntar, at den
nåd fkal honom vederfaras, at med et gladt
och muntert finue, få tacka Gud for undfån-

gen
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gen hjelp; få inneiligen och ofortrurit, bör
hän jemvål halla fort at bonfalla derom3 at
hans bon må i en vålfignad flund blifva for-
bytt i en hjertrorande tacldåjelfey efter ock
Gud, genom Davids mun, det af honotn for-
drar: alalla mig i nödene

, Ja vil jag hjelpa dig3
och du Jkal prifa mig, Pfnlm. 50: 15. Bönen
ar det forfta och fifia råd, en CHriften vid
alla tilfållen bor tilgripa, fårdeles i nodenes
tid 3 och få vai Guds ord, fom månge Chrift-
nas erfaVenhet, beftyrker noglamt, at trågna
och andåktiga boner, fom uci trones innerliga
ålitande å Jefu hogtgållande Förbon, tora på
Guds Faderliga hjerta, aldrig värit forgåfves.
Låt vara, at noden år Ivar, vår ovårdighet
ganfka ftor, bone-kraften Ivag, vankelmodig-
beten ftorer til, och finnet mäfte efta fvåfva
imellän fruktan och hoppj la bor man dock
icke låta derigcnom aldeles afvifa fig ifrln Gud,
eller fktåma fig ifrån bonen: ty Gud vil ja
bli årad, och trodd om godt af ols derigenom;
vi kunne, hvad heldre, utora bonen dock al-
drig vinna någon tilfridsftallningj och dertii
blifve vi ånnu Ivagare, ar kutina gora fatan
och vara egna vidriga tanke-infällen motftånd,
om vi fcrfumme derta medlet at nalkas Gud
med. Vår Frlllare upmuntrar ols jemvål
med hopp om en god urgång, om vi af alla
krafter gripe ofs an, at oaktadt med hjelpen fkulie
dröja3 dock upfiiga til alt ftorre trägenhet hår-
uti: heder, låger han 3 och e der fkai gifvit var*

da: föker 3 ech ,c}' fkolen finna : klapper och eder
X 3 Shal
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Jkal uplåtas , Matth. 7:7. En naturlig Far,
hor ju gårna fic barn tala, an mer nar det i
barnlligt fortroende anhåller om något angelå-
gic behof bos honom, ehuru med ftaplande
tunga , darrande lappar, och brutit in II j burn
mycket mer, den rdtte Fadren öfuer alt det
Fcider h:;ter i himmeten och på jorden. Eph. 3 ;

15. Fadrens ende ålihelige Son, Jefus Chri-
hus vår Medlare och Forfvarare, tar fig omt
väre behof och åliggande an; och med upvi-
fande af lie dyia Forfonings Blod, manar o-
förerutie godt for ofs, och drifver trogit och
kraftigt vår lak, medelft fin hogtgäilande for-
bön. 1 Tim. 2: 5. 1 Job. 2: 1. 2. Ebr. 7: 25.
Rom. 8 : 33- 34. Den Helige Ande vaeker
och munerar ofs at bedja, uplifvar hos ofs en
barnflig tilforfigt, forfäkrar ofs om bönhörcl-
ien, lamt ber och luckar igenom och jemte
vår anda, Rom. g.' 26• Hän talar Davids ord,
med eftertryck, i vara hjertan; jag fkal dnntt
tacka honom , at hän mit anjigtes h]elp ,

och min
Gnd dr.

Hårnnder bor en Chriften, 2) hiåa och li.
da iet Jlilla tulamod • och ehuru hjelpens lån.
dande tyekes draga ut på tiden, fiålla fig i-
mediertid i hoppec med David eilfrids; jag
Jkal onnu tacka honom , at hän mit anjigtes hjelp,
och min Gud dr, Ty vi ma aleid vara dfver-
eygade, då vi i trone anlitc Gud om hjelp, at
ehvad haUt ofs forekomma kunde, hän låiom
Gnd, dock aldrm kunnat affiå ols denfamma 1O 7
.njen yäl vil hän, at vi fkole tola ocb vånta,

tils



ti!s den beftåmda tiden infaller: tolamod gors
eder behof, pä det jf mågen göra Gudr vilja,
och fä det fom lofvadt dr. Ebr. ie: 36. Låt ols
darfpre bida och lida i et ftilla tolamod, f,dm
vi genom bonen anbefalt Gudi vår fak; ty den
evige Forbarmaren har nådigt tagit vårt ålig-
gandc til hjertat, bonen år uptagen och honi,
hjelpen likaledes utfåft och beuuten, hjelpe-
ftunden jemväl allaredan utfarc och beltåmd,
ehuru ånnu icke utlå -d och kommen. Låt ols
imedlertid taga aeffa ord,*af Herrans heliga
mun, til troft och tilfridsftållning, under det
vi vånte: fåjdger Herren: jag hafver hort dm
hån, och fett dina tårar. Ei. 38: 5' Ty dnnu
en liten tid } jå kommef den Jom lomma Jkal ,
och fördröjer iche: Jå kafler nu icke bort eder
troft, fom en ftor lon hafver. Ebr. 10: 35. 37.
Låt ofs bida och lida i en ftilla tolmodighet,
och Gudi heh ofverlåmnade foka vinna det
ena ognablicket efter det andra., den ena ftun-
den efter den andra, den ena dagen efter den
andra: ty derigenom famle vi fmåningom myc-
ket godt tilfammans, enår hvar dag lom kom-
mer har en tredubbel vigt, vålfignelfe och
hugnad i folje: de!s har vär bedröfvelfes tid
i fin viffa mon blifvit minfkad, och foljakteli-
gen något mindre an forut deraf ofrigt; dels
har hjelpen åter fkridit ols et fteg närmare:
dels hafve vi vunnit någon tilokning på en
lyckeligen rramfhuen och vai anlagd tid. Låt
ols ftilla vårt finnes oro i Herranom, få fkal
vål fjala-ftorrnen makligen lagra fig: fnart går,

X 4 -. med
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med Jefu hjelp, det rrorka forge'-mo!net åtev
forbi, och rårtfåidighetens Soi bryter fram
med ljSl.l ffogdande ljuf-Va ftrålar, på Guds
Nåde-hiramol. Mal. 4: 2. Och under alt det-
ta, talar ofs Barmhårtighetens Fader, och ali
huojvalelfes G«tf, 2 Cor. 1: 3, ganfka trofte>
ligen til: jag hafver uti et litet ögnablick öfver-
gifvit dig\ mm med flor brrmhdrtighet vii jag
förfamla dig: jag hafver uti vredenes ögnablick,
fom fuardft gömt mit anfigte jör dig; men med
evig nåd vii jagfårbartna mig öfver dig: fåger
Herren, dinförloffare. Ef. 54: 7. 8. Ty Her-
ran? vrede varar et ögnablick, och han hnfver
lu/l til lif; om aftonen varar gråten, och om
morgonen glädjcn. Pfalm. 30: 6. Efter ovdder
låter han joien /kina, och efter jåmmcr och gråt,
hegåfvar han ojs rikeliga med glädje* Tob. 3: 2.
Låt ofs bida och lida i en ftillä tolfamhet, ty
Herren har fina nog vigtiga heliga (kål, hvar-
före hin drojer. Måtte handa, at han fer no-
digt, at fånka ofs få mycket djupare i vårt
egit intet och vär ovårdighets hfliga kånfla?
Måtte hånda, at hans nåd, lom aldrig kan af
ofs til fullo värderas, vii nårmare forklara for
ols fin ofkattbara dyrd, lira o(s båra for fig
flörre vordnad an hårintil fkedt, at få vinna
få mycket mer pris på vår råddning? Matta
handa, Gud vii profva, huru beftåndige vi la-,
te finna ofsi trone; om vi tro allenaft til en
tid, och ndr freftelfen påkommer, med berådt
mod, fnlle derifran. Luc. 8: 13. Måtte han-
da; Gui vii wnderidka, til hvad hait kårlcke»
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tll honom hunnit komina hos ofs: om den
vunnit den ofvervigt på egenkärlekens ofta o-
tidiga ömhet, at den foranlåter ols 5 at villigt
jvåtaga ofs Chrifti ok Matth. n: 29 ooh od-
jnjukt fträcka vara matta Ikuldror at mcd Si-
mon af Cyrene bdra lorfet efter ffefum ; Matth.
27: 32. om vi finne ofs i ftånd ,

at i toHam-
hetens rätta och otvungna Iprak, fäga; Chrifti
kårlek tvingar ofs. 2 Cor. 5: 14. Måtte hän-»
da, hän vil ofva ofs i trona, luttra den ifrån
ali främraande forrröftans flagg, finna den ko-
fdigare an det jörgångeliga gnll, j Pet. x: 7.
då hän går ois utlårade i bedröfveljens ugn.
Ef. 48: 10. Mitte hända, hän vil öfva ofs i
karleken , at lika fullr hara til honom et varmt
barnå-hjerta, fa'ft hän ftundom agar ols, och.
kunna liiga raed David; det dr tnig ljuft, at
du hafver fpdkt mig, at jag ma Idra dina råt-
ter. Pf. 119: 71. Måtte hända, hän under-
foker vår.t hopp, om vi deruti tilförfe ofs med
vifshet den hjelp vi ännu icke hafve i hån-
derna, och kuona diirvid läga; jag Jhal dnnu
tacka honom

, at hän mit anfigtes hjelp ,
och

min Gud är. Måtte hända, hän vil profva
vårt tolamod, huru gärna det vinlägger lig, at
gora det em framfteget efter der andra i Guds
Andes Skola: at fraåningom i Chrifto öfver-
vinna alt lidande, och til Sika vinna vår fjäls
forbättring, verande: det vi Jkole hehålla vara
Jjdlar , genorn vårt tnlarmd. Luc. 21: 19. Måt-
te hända, hän foker beväpna ofs emot ulkona-
TOande freftellsr, och bevara ofs från nyttfalh

X 5 .«//
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ali agefynes väl tiu icks vara til frogd, tttcm til .
ånqejl- men fedan vedergåller han en fridfatn
rditjdrdigheteni frttkt }

dem fom deruti ofvcåe
åro-. derfore lyfter up edra lata hdnder, och
tråtta kndn. Ebr. 12: 11. 12. Måtte hånda,
han vii jemvål ofva ols i en oförfagd och be-
hjertad tilfridfamhet och fornojfamhet i fig
allena 3 at kunna vara glade i Gudi, ehvad ofs
hånda må, få vida vi i honom åre ganfka vål
bevarade ; och kunna lara uttah AfTaphs fpråk,
for egen räkning: Herre ,

när jag hajver dig,
få frågar jag efter himmel och jord intet: om
mig an kropp och fjdl Jor/mdktade, få dr du
docl, Gud t altid mins hjertans trqfi och min
dJ. Pf. 73: 25. 26. Mätte hånda, han vii
öfva ofs 1 andeiig forfarenher, och fina hem-
hga allviia vågars rårta forfrind- hvaruti han
dr en fördold Gud, Ei. 45: 15, fom forer fina
heliga underligen. Pf. 4: 4. Måtte handa, han
vii gora hugfvalelfe-ftunden, få mycket mer
vcderqveckande och forfrifkande; få at vi kun-
ne foga ofs icke, for långe hafva vantat på en
få dyr och koftelig gåfva, når tiden går in,
at vi uti hans nadiga hjclps förfarande, få

fmaka och fe , huru Ijvfiig Herren dr : ty då pri-
ie vi ofs vifst med fog fålle, at vi troftat tip-
pa honom. Pf. 34: 9. Imedlertid, ftår det fa-
ftare ån berg, ja! In både himmel och jord :

at dem fom hafva Gud kdr , tienä ai ting til det
bäfta: och at vi i alt detta öfver-
vinne genom honom fom ujs dlfkat liafvtr, Roni.
§• 37 3 oh-
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Ti! flut, bor en Chrifien i detta tilftånd:
3) Ja fatta fm f jäi i Gudi ,

at hän anfer äen
tilkommandg hjdpen jöga amorlunda, än fom
hcide hän den allaredan i hdnderna j ty då borjar
munnen, at af hjertats fulihet, med David af
vår text tala tilfridfamhetens fpråk, jemvll i
yttcrfta noden: jag Jhal dnnu tacka honom , at
hän mit anjigtes hjelp , och min Gnd dr. Nar
en Chrifien, ej allenaft ofvervågar Guds for-
tråffeliga egenfkaper, erindrar fig hans trofi-
rikaloften, betraktar hans forana under, och
genom egen erfarenhet Jart fig kanna hans
faderhga villfarighet, hvart for fig: uran jem-
valj af a!t derta, gjordt fig en låroful! np-
jmmtrande laromanfactning j tycker hän fig i
trone, (e hjdpen likafom rnalad for fina egon,
hvaraf hjertat lå kånbart låttas, at lammanrin-
nande lifligheter i anfigtet munvra hans utfeen-
de, och lian kanner fig forfakrad, at Herren
hans Gud ar, Hans Gudommeliga egenjkaper
lanana ofs en faft for faktan ?

om alt hvad vår
valfard tarfvar, bade rii fjäl och kropp. Huru
fkulle hans allvetenhet vara okunnig om vara
fornodenheter och vårt åliggance, hvilko iu-
gen tjng år fordoldt? Kan hans barmhärtighet
vara kånflolos a'f vårt Hdande, fom hos honom
innebar en medlidfamhet i hågfta mått ? Under
hvad (ken, rimmar fig hans allmalt ,

med nå-
gon flags oformogenhet at kuuna hjelpa och
radda ois nr nod ,

{om kanner ingen omoje-
lighet? och hvad vore vai varre, an at vilja
påborda hans Janfdrdighet den minfta troloshet?

med
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med hjerta och mun, ed och forbund , bar
hän tillagt o(s pna loften; lom då de , i kraft
deraf, tihörfigtigt tagas til hjerrat, ingjuta lif-
]iga trolle - kånflor, och verka loin en förfri-
fltande dagg, på et tort fålt: at vår ande kom-
mer til fig igen, fllom fordom Simlons, nar
hän fick flåcka fin lekamliga torft, efcer en
håftig tråffhing med de Phililleer.Dom. B. 15:19.
Fruktfi dig hitet, lager hän, jag dr med dig •

vik icke af, ty jag är din Gud ; jag Jyrker dig,
jag hjelper dig ock, jag håller dig vid mcilt ,

genom min rdttfdrdighets hogra hand. Ef, 41:
10. Frukta dig intet, ty jag hafver fårlofsat
dig j jag hafver kallat dig vid narrin

,
du dr min i

cm du gär igenom vain, viljaa vara ndr dig, atJlrom-
marne icke/kola drdnka dig: om dagår igenom elä,[kai
du intethranna dig, och IdaanJkal intet hita på dig:
ejter dufå dyrför minä ogou aktad dr. Ef. 43:1,2,
4. Man ock en qvinna kutina forgdta Jit barn, Jä
at hon icke förbarmar fig sfver Jn lifs fon?
O m hon an forgdten, Ja vil jag dock icke for-
gnta dig: Ji , uppo, händerna hafver jag teknat
dig. Elä. 49; 15. 16. Ty hergen (kola vai vi-
ka, och högarna fai la ; men min nåd Jkal icke vi-
ha ifrån dig, och min jrids forbund Jkal icke
f orjalla : jäger Hirren, din forbarmare. El’. 54;
10. Hu clåndigc, ojver hvilken alla vdder gä,
och du trojllöfe: fi, jag vil Idgga dina ftenar få-
Jom en prydning, och Idgga din grmidval med
Saphirer. v. n. At lå mycket mer, komina
vår kjcntrogenhet til hjelp; har hans allmagt
åkladt och gjordt fig fyn-och mårkbar, ge-
nom dråpelige tehn och tmder 3 lom vakt en

ryi-
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ryfning i hela naruren: och deffaftå i hansord up-
teknade', famt tilvinna honom vårt fortroen-
de ,

når de måla ols lifligt for ogonen, med
hvad nit han hulpit och ftridc för fit" folk.
Ingen af ofs torde eller vara, fom icke på fit
iått, en eller flere ginger värit ftadd i nod,
och deruri ront et utmårkt prof på Guds Fa-
derliga villfarighet. Lat vara, at något natur-
ligt medel, eller månnifklig åtgård, haft del
deruti; fa utefluter det ingalunda en hufvudfa-
kelig Guds med-verkan. Hvem har beftyrt
ora hjelpen? Hvem har fogat omftåndigheter-
na få rillammans, at den kömmit i fin rltta
rid? Hvem har gifvit lycka dertil? har icke
Herren gjordt det ?

Detta torde, genom Herrans nåd , nu tje-
na ofs tll anvisning, at mi ali forekomrnande
nöd och elånde, kunna begagna ols af Davids
ord i vår text: hvad bedrofvar du dig, minfjdl,
och dr få oroiig i mig? Hoppas uppå Gud'. tij
jag jkal dnnu tacka honom, at han mit anjigtes
hjelp, och min Gud dr! De låra ols det båfta
£Stt, at kunna ftålla ols tilfrids, når Gud for-
drojer med hjelpe - ftunden! vi flnne mycken
anledning, at forebrå ofs, det vi genom en
onodig klenmodighet, are våre egne plågare,
när vi lorje både forgåfves och for mycket»
De låmna ofs det tryggafte forflag, at knnna
blifva oförfagde, genom hoppets ftållande i
full tilforfigt til Gud: i våntan pl en, i 6p-
nad ogonfkenlig utfigt, ofelbar och faker hjelp l
Lat ofs derfore gora en början til denna vån-

tan j
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tan , med den kara bonen, fom ånnu aldrig
aflupit utan Fruktj Lät ols bida ocb lida uc
vårt måtr, i et ftilla tolamod! Låt ofs inhlm-
ta den infigt, af hvad vi i ordet ISrdc om
Gud; at anfe den tilkommande hjelpen, lå-
fom vore den redan mrvarande! Framfor alt,
llt ofs icke läta modet falla , eller noden lii-
ga vårt hjerta fl närä, at vi forlore alt hopp,
och låte onodigt vis, ols til obotelig Ikada,
fkråma ofs ur vårt falls, hvarinnom vi dock
kunne vlrja ols! Låt ols med alla krafter, be-
manna ols i Gudi, och i hans llarkhets inakt;
få Ikal den vilst annalkande hjelpen muntra
vårt hjerta, at med oppen mun och gladc
anfigte, ljunga hans lot. Pf. 13; 6. Pf. xiö:
7, 8, 9‘ Pf. 66: I3j 14> 15. 20.

fjer.de predikan.

Företalet.

Jag är nalen kommen af min moders Hf* iirien
Jkai jag åter fara dit : Havren gaf och Herren
tog: våtfignadt väre Rerrans namn! Med få
efterrånkfamt, toligr, fornögdt och tnckfamt
finne, antog fardom den af flerehandj mot-
gånger och vedervårdigherer mycket plågad-S
och profvade Job, den ftore Gudens faderli-
ga aga, fedan han derigennm forlorat båcftj
barn och agodelar; il at, ehuru känbart en fl
berydande forlaft fåraclc haris omina bjerta,

gec



ger hän fig dock dnfkeligen vai tilfrids med
Guds nådiga vilja, erkånner hans godhet i
det hän honom gifvit, tillika med hans råttig-
het at åcertaga fic lån : altfammans med et un-
dergifvit och tacklamt hjerta, fägande: ffag
är nuken kämmen af min moders lif3 nalen {kai
jag äter fara dit: Herren gaf\ och H rren tog;

vdljignadt väre Herruus nami ! Orden låfas nti
Job x: v. 21. Låt ofs nu något nårmare of-
vervåga deffa Jobs ord och mårka, huru vai
betänkt hän nti dem bevilar fig vara i Gudi
ftäld tilfrids, och huru mogna forfiag, famt
fåkra utvågar, hän uti dem jemvål låmnar ofs,
at kunna gå in i lamma hlllofamma forfatt-
ning, vid alt det lidande fom ofs någonfin i
detta ufla lifvet mota och traffa kan, Förjl ,

fer hän hah efter fig, på den torftiglaet och
uielher, hvaruti hän åfven fom alla andra mån-
nifkor vardt fodd til verlden, och fager: jag
år naken kämmen af min moders lif. Dermed
vil hän utmårka fig påfoljande fatt; efter jag
ingen ting fördt'med mig in i verlden, utan
kömmit hit blott och naken • få måfte det al-
tid hlifva mig en drSgelig forluft, om jag ocfc
forlorade alt hvad jag federmera forvårfvat haf-
ver: hvad har jag då for fkål, at grama raig
öfver en timmelig fkada? For det andra

, Jer
hän framfore fig , på fit tilkommande tilftånd,
och det elände, hvaruti hän få vai fom alle an-
clre Adams barn måfte lemna verlden- famt,
uran at behofva raga något med fig, til krop-
pen blifva et damb, et ftoft, et inter: kallan-

de
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de det en återgång til fit och alla dödeltgaS
gemenlamma moderlif, at i jorden , den allas
vär moder är, begrafven varda ; Syr, 40: iä

fågande : nuken fkal jag åter f a?-a dit. Och
tåla orden denna forklaring; fä vida jag lika
blott och arm, måfte likvål, hvad hålre, gä ut ur
veriden. loni Jag kömmit derin 3 blir det rnig
arer ingen vinning, om jag nu an hade ali
min egendom i behäll 3 och faft mera därtil
i fall möjeligt vore, agde alla jordifka ågode-
lar; emedan jag i min dodsftund, ej mer
kan gora mig det ringafte gagn deraf; hvad
vil jag då rakoa på en timmelig forlufi? For
det tredje 3 vdrderar hän ganjka rdtt fit medel-
Jlånd eller den tid, fom beloper fig ifrån fo-
delfc-ftunden, intil dods-minutenj och erkån-
ner, at både hans lycka och olycka ar en
verkan af den alsmåktige Gudens altftyrande
hand, lom agerat fa vål flcånka fom taga i-
gen, enar honom hälffc behagar; forenande der-
med en nödig erindran af fin fkyldighet, at
tacka honom ej mindre for mot- an medglng,
fagande: Herren gaf och Herren tog: väljignat
väre Herrans namn!

Icke et enda bedråfvande tilfålle , eller be-
kymrande tilftånd kan gifvas, hvaruti deffe
Jobs ord icke kanna tjena ofs, at infamla
innda tankar, at ivalka et af oro uphetladt fin-
ne, at vinoa et angenamt Ijäla-lugn: de dåmpa
inakligen en ofverilad forg, dana et färadt
hjerta til llkning, och lemna et vederqveckan-
de anelemin for en af ångeft andtåpt fjåk Den

ali-
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allvife Guden har få fogat, at vlr vedermoda
aldrig kan varda la ar den'ja icke i
vift affeende kan lånda ofs til hugnad: nSr vi
jätnke ois i god forfattniog at raga den emot,
och (kicke ois rned efterrånklam behjertenhet
dervid. Lät ofs ,

til följe af defla Jobs ord,
fe i) på vår ingång i verlden. Hvad var våc
födelfcdag? Den forfta gryningen af vår lef-
nadsdag, en knapt iynbar Ijus-rand på vår lifs
horizont: efter en tftodofam och åfventyrlig;
urgång ur et qvåfvande morker, uti et om-
ikiftande ]jus: ucur et lefvande fängeife, til et

dodeligt lif. Vi rt gemenfamma forfta Imnej
var jord: i Mol. B. 3: 19. vår hårkomft. en oren,
fodelfe af iyndig facl; Pf. 51: 7. vår fårftai
hålsning gråt: Vish. I>. 7:3. vår drägt nakenhttz
och hela vårt utvårres tilftånd brift och ufel-
her. Llt ois 2) beie vår vandring i verlden ;

lom år et omvåxlande tilftånd af förräd oehs
torfrighet, af frihet och tråldom, fornojiam-
het och ieda, halia och ijukdom, med- och;
motgång; hvarunder vara lifskrafter fornotas,
vår tid forkortas: och iåledes hafve vi hår
hvarken fullkomlig trefnad eller beftåndig var-
aktighet. Ebr. 13: 14, Det nårvarande for-
vandlas hvart ognablick i det framfarna, och
det tilkominande likaledes efterhand i det når-
varande: vår lifstid fkyndar fig foi -t 3 uti et
gemenfamt lopp mcd den allmånna tiden, och
vi förlåpe fåfom vatn i jorden, det. man icke
uppehåller, 2 Sam. 14: 14. Hvar hvar
itund vi lefve åftadkomma vjfla, ehu.ru icke

Horn. F. Voi. IX, St, 4. Y altid
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altid kånbara förändringar uti vara kropparj
låfom nodvåndiga verkningar af den allmånna
förgängiigheten, hvilka årens fena lammanlkott
gor nog mårkbara ; hän tvingar på vdgen min
hrajt, hän förkortar minä dagar. pl. 102: 2/g
Lar ols ock, 3) ftracka vår utfigc på vår uU
gång ur verlden. Hvad'är et lif ,

loin icke et
enda ögnablick kan vara fåkert för dödlens
anfall? En daaelig, en ftundeiig död, under
ntvdrfes /irid , invärtes råidhåga, 2 Cor. 7; 5*
Hvad år vår dod? En Imårteiull urgång ur ec
ufelt Hf: en ånda pa ali jåmmer, dem fom la-
ligt aflida: en borjan ti 1 en evig dödslmärta s
dem fnm o Talle Ikiijis hådan: Herre i/plys vara
egon , at vi icke hortjomne i dådmnm: Pf. 13:4.
nti dodfins fhtnd , på ytterjla dumen, hjelp oft
mUde Herre Gud! Vi are fafom et damb, en
tokna for vådret, loin ftra för lågan, fom
vrak vid brädden af en håfrigt rinnande flod;
inter år, ingen månad, dag, ftund, mi-
nut, åre vi trygge för dödfens anfall; en ha-
llig fjukdom, et oförmodade fall, eller någon
annan olyckellg håndelle, kan hafva döden i
föije : kuru platt intet dro alle mdnnijkor, de
dock Jä fdkre lefva; Sela ! Pl. 39: 6. Alt detta
bör påminna ols, at, genom dagligt famvets-
förhör, dagelig ånger, dagelig bön om vara
lynders nadiga förlateife trones ftyrka,
dagcbgt beflitande at få bekante med
vår Erä Kare, at bafva homHfe Oåndigt i minne
och genom trona boende uti vara hjertan, Eph.
3: 19. dagelig Cnnes förnyelle, och dagelig

öfning
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öfnirig i tolamod och tilfridfamhet _ ijncd Gud,
utider'hjerreiig racklågefe för med - och mot-

gång, loka anlågga vår lorevarande .dyra na*
detid. Da bSifVc vi åfven, genom n.aden Ikic-
kelige gjorde, at emottaga lycka och olycka,
borda och låtenad, iif och dod af Herrans
hand , och at kuntia laga med Job, af et i Gu*
di fornogdr hjcrta ; Herren gaf och Herun togi
Vdlfgnadt väre Herrans tidihn !

TexTEN Pf 6g: V. 20»

Lofvad .vctre Heffen dageliga; Gud läg-
ger ofs en borda tippa: men hait
hjelpcr ofs ock!

Betraktelfe - Åmrier.
En i Gndi tiljridjam , och honom få for moi»
Jbtn medgang, et angeiidmt lof-offer frambäraft*

de Chrifteu!
Afhcmdlingen.

En (2h.rifr.ens Tackfamkct for . motgången.9
fåfojn utgötände vår nu tiiåmnade Betraktelles
ESrra Del, fpreftåller ofs Konung David, ge-
nom egir efterdömme och urofning, uti vår
förevarande Tcxt fålunda: lofvad väre Herren
darreliga : Gud lägger ofs en borda uppå! Någre
Skriftens urtolkare uttyda ordet dageliga på
vår /kyldighet, at med innerligt forlu(tandea
dageligen ofva ois i Guds lof och bibehållä

Y 2 fatn-



314
lamrna delning, imellän orden af de tvånnö
forfta meningar, Tom flcilje-reknet fiakar i vlr
Text ■, lojvad väre Herren dageliga-: Gud läg-
ger ofs en börda uppå. Andre åcer lampa der,
til Guds allvila godtfinnande, och fadeiliga
valbehag, ar, fit namn til åra, och ofs til
nytta, dageligen belagga ols med kors och mot.
gång • lamt flytta fkiije-teknet albaka, la at
meningen blifver foljande: lofvad väre Herrsn:
dageliga Idgger Gud n/s en börda uppå. Mcn
Ihilje-teknen i Andans egit fprlk, urmårka
dock, at den forra ar den råtta och egenteli-
ga meningen. (Geijeri Comra. in Pf. LXVJH.
V. 20. p. iti 6.)

I den naturliga och oföriokta mSnnifkans
tycke 5 förefalier det nog motbjudande, a?
kunna farta lmak for fådant, lom tilfkyndar
henne nsgot derfore år ia mycket
tnindre at undra, om hon antingen aldeles ic-
ke, eller om det dock åndteligen måfte fke,
ganfka ogarna tackar Gud for motgången. SJ
llnge manniikan lefver en beqvåmlig och latc
verld, fer ai ting likalom lyda des vink, och
foga fig efter des onfkan, ledfagas af nogda
och glada dagar, ager många rika och mäkti-
ga vånner, och faknar ingen ting fom tjenar
at gora det naturliga lifvet muntert och luftigtj
kan hon ej annat, an i fit finne hata alt, iora
betager henne flike oumgangelige fordelan
Deriö>e kunna ej eller andre ån omvande,
pä nytt fodde, forfarne, och til vi{st mått
iiadgade Chnitne, inte motgångens .nytta, an-

. taga
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taga den med öch derforä hevi-.
fi fig emot Gud tacklarnme.

En Chrilten lofvar Gud för mofgången s
i) få vida den Idrer honom , ai ndrmare kanna

fig fjelf ; då den nodgar honom, at vika in
iil fig IjelF, på en angelågen ofverlåggning.
Forftåndet far hår tilfalle, at inle fina orikti-
ga tankeflut; viljan roner anledaingar til mifs-
nojc ofver fin veklighet at bifalla oordenteligabc-
gar: och foljakteligen finner hela fjålen orfaker
st beftraffa fina afvikelfer, granfka fin AS»
ta hushåilning, och fin ej fålian forfattnings-
loia ftyriel ofver kroppen, Vi lare h&r kan-
na igen hos ofs, naftan oräkneliga brifter ,

fvag- och ofullkomligheter, at hafva dem til
vårt forodmjukande ftlndigt för ögonen, och at
arbeta, cfter ali mojelighet, på deras un-
danrödjande och forbåttring. Vi rone, hum
laet vi kunne forfynda ols emot Gud 5 forar-
ga vår nSfta, och fiota vårt famvete. Vi er-
fare, at vi af ols Ijelfva, intet formå at gora
något godt 5 hvarmed Gud kunde vara belåten;
at ju icke, utoih gårningens ofullkomlighet i
fig fjelf, ofta oforraårkt affeende å egen heder,
egen vinning, egit noje, kan befiieka fig der-
under; lå at ali vdr rättfärdighet ,

år Jåfom et
orent kldde. Elä. 64: 6. Vi påminnas härige-
nom, hum litet vi ofta vilje vara tilfrids med
Guds faderliga aga, fom dock är ofs på mång-
faldigt fått nytrig; och faft vi vålj icke ville
tubeilla i uppenbart koot, få gror dock et
hemligt mifsnöje i hjertat, fonj utao myeken

Y 3 kamp
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kamp cj kan tyfbs oc'n beqvamas at b-Srd
ChrjfU ok, at dcrvid Anna ro ril fja len. Match.
11; 29. Alt fådant med mera

, kunde vi lätt
gl forbi, och icke riivitä ofs fåfotn fel, der ej
morgången tvingade ofs dercil. Ma vi då
icke halva orfak at fåga: lofvad väre Herran
dngeliga ; Gud lågger ofs en bar da lippa , enar
vi man der hälfofamma intryck, en kidan tyngd
dock gor pä vår Ijal, famle i morkret, och
lope i villfarelfe, Tom medforer en obotelig
fkada, et ouprltteligt fall , et djupt förderf?
Och må icke Gud gor vai emot ofs

, och gor
fig hogft forrjent af vårt lof, nar hän genom
motgångens tilfkiekande eller rilJärande, for-
anlåter ofs at granfka vara fel, då det herer;
ffag vil näpfa dig med måttelighet , pä det du
icke [kai halla dig ojkyldig , Jer. 30; jj.

En Chriften lofvar Gud for morgången,
2) efter den furanläter honom, at nagare taga
Vara pä fg Jjelf, Tv nar Gud mårker, at vårt
hjerta icke yttrar en om kånfla , och redebo.
gen lydna, for Nådens invånes aga • få nod-
gas hän gripa til efrertryckeligare medel, och
antingsn tilltådja ofs invånes anfåktningar,
eller utvartes kropps-plågor. Huru lått kunde vi
ickeeljeft fallai fåke rh et, genom fåkerheteni lynd,
genom fynden i Guds onåd, och undgr onåden
uti den åfventyrligafte fjila-våda. Och der ö-
re handlar Gud ganfka valment emot ofs, når
hän, fom i fin allvetenhet fer forut. til hvad
farliga utfigter det vil båra med ofs , fokefl ee*
nom vexkfamma medel dem i god tid fore*

kom*
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komma. Hän ftaller ofs flledes på nytt, i a!£-
varlig forfattning : at raga .vara uppå, och
forgfålligt nyttja dsn dyranåde-tiden: at fortfara,
med den få angelågna digeliga blrtringcn : at
våxa i näden, och fHrkas i andanom: at va-
ka for vår {jSia-rådduing, och derunder haf-
va dodcn, domen, och evigheten i ftandigt
ognafigte; at vandra villligen och variigen ge-
nom verlden , famt undvika farligi ftotelfenar;
at genom Guds hältofamma ords betraktande,
dagdigcn infanda mer IjuSjtroft, och ftyrka;
at ftlrkas i tro, hopp , och tolamod; at
dageiigen beredasj til emottagande af en eyig
iätlher! Ar dä icke morgången en vålgarning,
loin vi bore .opna både hjerta och mun at

tacka fore; lofvad väre Herren dageliga: Gud
Idgger ofs en börda uppå! Lofva Herren, miu
Jjdl: den dit lif fårlåfer ifrån jårderf, och krå-
ner dit? med nåd och barmhdrtighet. Pl, 103;
h 4»

'

3 4'

En Chriften lofvar Gud for mofgången,
3) emednn den tjenar honotti för et medel

}
at

kuuna fly fynden. Ty genom lidande, fotn
inorgången fororfakar, forfåttes mannidcan uti
helc andra tankar, fqm hindra henne ifrån
Jynden, och gores tillika oformogen tilat fyn-
da; ty den fom lider i köttet , hcm vänder äter
affynden. i Pet. 4: 1. Synda-froec, fom lig-
ger i hjertat, qvåfvcs igenom korfen i fia
grodd, at det ej far växa up til mognad, och
gora dödenom frukt. Rom. 7: 5. En Chriften
har jemvål, genom motgångens tillijeip, laet

Y 4 at
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at firida emot det inneboende on da, fom eljeflr
uran haftig kamp och ftrid ej kan beiogras.
Roni, 7: 18, 19, 22, 27, 24. Bor hän då
icke med fk-Jl utbrifta, jemväl i detta affeen-
de 3 och fåga; lofvad väre Herren dageliga :

Gud lägger ofs en börda uppai
En Chriften lofvar Gud for motgången,

4) ty den lår honom rätt kanna verlden 3 hvars
hela våiende år ftadt i det onda, 1 Joh. 5: 19,
har en fmittande art, fom lätt inflyter ifrån
<ien ena mannifkan, inpå den andra, och af
likfinnade (nart tilvinner fig biFali och anhän-
gare*. och Kuru laet kan ju icke fke, at afven
Guds barn af verldens fkenfagra väfende kuu-
sia bedragne varda. Någre mlnnifkoc tyekas,
likafom naturligt vis, vara danade at ålfkas,
andre äter at hatas af verlden; men fa vida
verldens vdnfkap3 år Guds ovånfkap: 1 joh. 5:
19. fer det ut3 ioni vore de (enare, lyckligare
an de forfe. Ty iå vida Guds och verldens
tyeke ftrida mot hvartannat; ia mäfte det
jemval blifva ganfka iållfynt, at et allmlnt
vcrlds - tyeke, kan fta i forening med Guds
Vanfhap, i famma perfoner. Dock når det
Iker, måfte en fårdeles lycka, och urvalda
egenfkaper, vara oriaken dertii: en af Chri-
fti LSrjungar, var jemvSl bekant med, och nog
liden af Ofverfle Pråften Caiphas,, Matth. 26; 57.
J°h* 18: 15,16. ehuruFrållaren ijelfvar forfolgd.
Men på det en Chriften, icke måtte for myc-
ket blandas in med verlden; få låter Gud ho-
sioin råka uc för motgång genom' verlden 4 el,

ler
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ler for verldens fkull: at hän måtte Hra kan-
na henne fä mycket närmare, och finna at för
mycken bekantfkap med henne ar honom
ikadelig-; fiimt huru nodigt hän foljakteligen
bar, at trada in i en förfigtigare och varlammare
författning; ty ftummeraktigheten år i alla fall
afvemyrlig, och ledlagas af ledfamma och
förderfveliga påfoljder. EnChriften, !om omt
tanker på fin valfärd* frambår jemyäi härfore,
fin trofafte Gud, et fornögt och gladt lof-of-
fcr, och fåger med David : lofvad väre Her-
ren dagdigaGud Idgger ofs en bårda tippa!

En Chriften lofvar Gud for morgången, 5)
Jå vida den hidrager, at, gora honom förnngd
i Guäi ; nar den affondrar honom ifråti alt
fom ar utom Gud, och ickc formår ftlila hans
odödeliga fjål tilfrids, farnt foranlåter honom,
ar med en ‘hrinmnde langtan, föka alt narnyre
förening och bekantfkap med honom , och fin
Frålfare Jefu Chrifto, hvilken hän erkanner och
vördar, för fit hogfta goda, fin adlafte egen-
dom och dyrafte fkatr, fåfom Frålfaren fåger;
der edrci ågodelar åro} der dr ocl edert hjerta.
Matth. 6; 21. Denna fornöjlarnheten, både
börjar och tiltager, af Jefu Chrifti tillågnande
och åtnjutande, genom en lefvande tro, (om
i Nya Födelfen biifvit verkad i hjertat ; hvil-
ken innefluter Jefum nti fic begär, och bar
ali fin åtrå och langtan i Chrifto infattad ; fa-
gande I den närmafte tilförfigt; min van år min

,

och jag drhatis; Hög. V. 6: 2. Chrijlus år mit
Uf: Phil. 1:21. Chrifitit lefver i mig, och jag lef-

, Y 5 ver



ver i Guds Sons tro. Gal. 2: 20. En fScUn
fjål, hir fätt den räcra (makea på det hogfta
goda

, hvaruti lion fmakar och Jer huru Ijuflig'
Herren cfr , och lifligen forfar, huru fäll den
dr fom trnjlar uppå honom \ Ph 34: 9. (amt
känner, uti Guds godhets itnjutande, et in-
vårtes forluftande, en himmehk fjSla vålluft,
uti en Ijuf fårfmak af den tilkornmande verldens
Irnft: Ebr, 6: 5. la at hon , på et andeligt
fätt, varder drucken af hans hujes riko hafvor.
Ph 36: 9, Cch efcer en Chriften är (innad
efrer Guds (inne, få århanocknogd med hans
faderliga vilja, och alt det Gud gor behagar
honom vai 5 rackande honom jemvål for mot-

gangen, (årdeles når hän market, at den drif-
ver honom närmare til Gud ; lofvad väre Her-
ren dageliga : Gud Idgger ofr en borda uppå!

Denna morgången Sr af fierahanda (lag,
och ingen kan aflopa utan ångeft och oro, uran
moda och betryck • derfore kai las den ock ivår
Text, en borda ; hvilken genom (ie tryckande for- •

fåtter den invårtes mån nilkan i den fonn och
Ikapmd, (om Guds faderliga affigt, och defs
(anna vålfård fordrar: annors, och om den ej
fororfakade något lidande, kunde den ingen ting
verka på männifkans foråndring och rättelie,
Naturliga tyngder forlåtta genom håftyg, el-
jefl orörliga kroppar i rorelfe: Gud lågger
jemvål, genom tilflyrande niotgånger, bordor
på var kropp och (inne : at genom dcras ver-
ka n tvinga ofs den våg hän vil, och den vi,
til åfventyrs, eljeft icke ville gä in uppå ; ty

fraf-
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hrafet alteno, tdrer gifva ckt på orden, Efa,
;g: 19- Men !å år ock derjåmte vift, at, ehu-
iu Gud ftriner nodigt at aga flna barn här i
tiden ; och de icke ftraxt, elier (å fnart bordan
blifvit lagd på deras fkuldror, ftgulle forftå fig
på hans egenteliga affigt dcrmed; p fyftar
hah dock ingalunda på deras förderf, utnn
forbStrring: och derfore ' tukcar Ivan dem icke
til dods, utan til lifs; hans vrede varar et ögna-
blick., och han hafver hifi til lif: om aftorien
varar gräten, och om morgonen glddjenl P(, 30: 6.

En Chriftens tacklamhet for medgangen,
fom flcal.blifva åmnct af vår betrakteifes Setiä-
re del, fprehåller ofs David uri vår Text,
hvaruti han til flut, jemvål npter ofs et gan-
fka bevekande fkål dertili och iager; lofvad vä-

re Herren dageliga: ty han hjelpcr ofs ock \

EHcr efter orda forftåndet i Anduns egit fprak :

han år sck vår frdlsning \

Gud hjelper ofs, 1} då han, under påflå-
ende motgång, och genom denfamma, agar ojs
matteligen, och 'hvarken for hårdt eller lanne.
Vi måfte dock bekånna, at det ej är forfta da-
gen, vi Jåre tagi Guds vålmenta aga rårt emot
och behorigen fkicka ofs derunder. Inn. n de
finliga invåndningar hunnit blifva hos ofs för-
lagde, och den forfta hetran fvalkats af: rria-
fte den Åddmodige Guden

, tålahos oh mår.ga
Ivagheter, til och med dårfkaper, Börj.m ftcer n.e-
rendels dermed.at vårvfirine inlåter fig-uti någion
hemlig åntring medGudjlom, utom hvad hvar
och en hos fig Ijelf har kunnat erfara, nog år at in-

håm-
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henna af Johs och Jeremiå exempel. Och 6ri
Chriften kan

, for der inneboende forderfvets
fkull, ej vara uran vidjldandte ivagheter, och
ofverilade fel • iåriedes i foriokelfe-ihinden, fom
nog ftaller den manikliga fvaghctcn på prof.
Hvarken vilje vi gårna, cller kunne vi no-
ga, i forfta borjan Ia underioka vårt ril-
ftånd, at vi kunde fatta den ofvertygelfe,
det vi behofve en alfvariam aga ; ty egenkår-
lekens oordenteligherer aro ånnu icke aldeles
åode, fom Jått leda ofs in i den tankan at
tro ofs båttre an vi dock verkeligen are, Vi
kunne foljakreligen icke ftraxt finna ofs, ari
gifva Gudi Äran , fom haft de fullkomligaftc
Ikål at Ipåka ofs. Vi våge ej eller taga for
en algjord fak, at Gud af en om faderlig kar-
lek derigenom löker vårt bafta, och nu nil-
Ife iikaiom bruka vald på ois, efter vi icke lä-
tit vir.na ols på lindrigare fåtr, at draga et
tujiigt oi, och gå med tnjnkct tämmar ; Hoi. ii;

4. utan vi tro halre, det hän nu handlar med
ois, fåfom en ftrång domare, och flraffar o(s

för vara brotr. Vi bafve icke lagt Davids
ord ratt på hjertat; varer icke fåfom håftar och
mular, Jom intet Jörfdnd hafva j hvilkom man

måfe lågga hett och betfel i niminen
,

om de ic~
ke til dig vilja. Pf. 92: 9. Kott och blod me-
nar, man lider oikyidigt i detta afieende ; och
fafl: vi ej vågade forklara ofs fjelfva rättflr-
fardige infot Gudi; få trorman fig dock vara rått-
fardig, jemforelfe- vis med andra manniikor

}

fom cj veta af något lidande; åfven fom Joboch
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och David fig dåruppå fom .oftaft beropade.
Man tycker, Gud handterar ofs för hårdt3 och
har intet medlidande; at han nu aldeles vånt
igen at vara nådelig, hoier ingen bön mer, och
fånder hvarken troft eller bjelp, och hans
loften fynas nu icke mer angå ofs. Si, iå
fvage kunne vi biifva, nSr Gud under pröf-
ningen döljer fin tilfridsflållande nld, for ac
vifa ofs vårt intet, och hvad nfle kråk vi are
utan hans krafr. Herren dodar 3 och gifver lif
igen; förer til (jordiflct) helvete, och ddr ut igen.
Dock hafve vi icke lkil at rro, det Gud icke
agar ofs måttebgen, och fåledes hvarken for
hårdt, eller för lange håller ofs under rifet.
Ty han kånner ofs nlrmare ,

ån vi fjelfve,
och fer djupare in uti vårt hjerta, an vi det
fjelfve göra kunne» Hans vishet profvar, i
affigt på hans ära och vårt fanfkyldiga bafta,
nödigt at ftundum fkårpa agan ; men hans Fa-
ders hjerta blöder dock derunder, vid hvarjc
flag: och' det gör honom ondt, at han målte
få alfvarfamt handtera fina barn, nar han ter,
at mildare medtart ej vii vara tilrackelig, at
forekomma deras förderf, Iraedlertid måfte vi
medgifva } at han i detta affeende, hjetper ofs
och: nemligen, jenom en måttelig, och efter
vårt behof afpaffad aga, ifrån en obotelig fka-
da til vår fjal Ho dr vis, den detta förftår ; och
klok, den detta mdrhr; ty Herrani vägar aro
rätte ? Hof. 14: 10.

Gud hjelper ofs, 2) ndr han tindrar var
Hrda. Ty dels ingjuter Han, gqnQra fina Na-

de-
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defulla lofrenj trofti vårahjerfan, under l<örs»
fet • dels minikar han tryckningen af mutgångs*
bordan, och gcr ois några lårtare ftunder: kmic
låledes lemnar ofs något anderum , några foo*
frilkmngs- rider. Ty lian forflår vål inblanda
tiåg.on fötma i den bittra kaiken, han itifkånkt
ofs at utdricka* han inmångcr et g!adt hopp i
vår bcdröfveife, at den dock måfte blifva o(s
drågehg; och det gör Han ril den åndan, at
den iörbräkade ron, ej måtte af ångeltens håf*
tiga ftorm-ilar aldeles afbryras och kullkaftasi
ellor d;:n rykande trones veka, i anfiktnin-
gcns morker, af forrviftan qvåfvas och utflacS*
kavEfa. 42: 3. Således gommer fig en Fa-
deilig kårlekj under en alfVarfam tuktan ; t>ch
någre Nåde-itndär bryta fram bakom det inörkä
forge-rriolnet, at båda ofs glådje i (org och bedrof-
velfe, och lindring under bordan. ja! deit
mildc Guden vilar. ogonfkenliga prof derpå,
at han killgör fit löftej ia% (kai uplyjta, båra
och hjelpa Efa. 46: 4. Ty hau hjelper ofs vck!

Gud hjelper ofs > 3) Då Han jemvdl ojta
håfver, och aldeles \år bårda. j Lag*
ger Han dna barn på f-pikfdnggn s at med Ko-
nung Hifkia qvida och ångfks ofver dödsbu*
det, når de ånnu icke kanna fig mogne, at i
onfkelig fjålå-forfattning kanna aflicla, fant in*
ftamma i Hans klagan : Herre jeig Uåtr nod, li-
Jamiq-j Ela. 38: 14. (å rycker han, med for-
barmande hjerta och hjelplam hand, dem aterur
dödfens klftar: gor dem friika och iunda igen,
och likaiona på nytt vacker dgm til lifs: får-

liiSi-
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langer dem Nåde -tiden 5 at an få , under nåde-
inedlens lorgfålliga och hälfofamma
mer uplifvas i Chrifto, famla ytterligare Ijäla-
ftyrka, djupare rotas i kårleken, ofvas i hop»
pct, vaxa i odmjukhet cch tolamod, fradgas i
lydnan, famt gå» lar.gre in i fömojlamheten uti
Gudi; få at de kunna, med glädjefull tacklam-
het laga; Du lät fntg pottina, och gjorde mtg
kfvande Elä. 38:16. Hvad vil detta annat la*
ga j an at Hän hjelptr ofs ccl?

Agar hän andra medfattigdom, la at de tll och
nied,måfte med bekymmer le fig om,efter mifkund-
famma hjenan och gifmilda hånder 3 och enår de
lållan tråffa gå dem til motes, kanna en tryckande
tillokning på hoidan, genom förlpord obarm-
hårtighet i karghet och ofta hårda ord; och
iblmd hvilka, flike torftige tyckas vara in-
nom antalet af de foibarmans-värdafte, fom
kanna fig i tilftånd at med den oratta Gårds-
fogden klaga: gfafva orkar jag icke, tigga bty-
ges jag-, Luc. 16r 3. ty utorn bekymmer, for-
-I'pord hjelploshet, och ftrangt tiltal, målle de
jenivai bereda fig på at Ivålja forfmäcleller; lå
har Hän vai utvågar for deras lifs bårgningj
cmedan Hän har barn af mer och mindre fpr-
mögenhet, dem Hän ar van at med finFaders
hand rora p 3 hjertatj fom genalt bloder, lå
at deras ögon fuktas, vid forfta anblicken af
torftige och ufiingar, dem de veta hafva Jelum
på et ofynligt och kanbart fått i folje 3 och med
detlamma, på dellas vågnar aika deras gifmild-
hec fig, til prof på deras tro och medlidfam-

het,
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het, til en angenäm tjenft, Dartil kan Han
vai urlpifa et fattigt forråd, i deras gömmor,
vid fortåringen , ja ock under njutande naring
deraf; och fullbordar åra dageligen, geuoin
hemliga under, hvad Han forlåkrat genom Da.
vids mun : jag vii vdljigna deras fpis , och gij,
va deras fattiga brod nog, Pf. 132: 15. Ja fd-
ger Herren ; de Jkola åta, och [kai dndocl åf.
vcrblijva 2 Kon. B. 4 : 43. Må det ock icke har-
mi iannos, fo m Divid fåger i vlrText: Han
hjeiper ofs och! '

TilJåterHan nagre at bUfvajörtryckte, och
likafom utfiåller dcm til et mii, for vranga
månifkors hat och forfoljeHer, å et eller annat
fätt; hvarofver Konung David ofta måfte klaga,
och fåger bland annat; Ack! Herre, humman-
ge aro mine fiender, och få månge Jdtta fig np
emot mig. Manne fdga til min fjdl: hon hajver
ingen tyelp ndr Gudi; Pfalm. 3:2,3. (a vet Han
vål at bevara dem ofkadde, at gora deras for-
följares aoJåggoingar kraftlofa, eller beveka dem
til fridfammare böjelfer, och hjeiper de fina, på
oråkneliga andra latt ur faran. Han håller ju
deras välfård under en (a noggran bevakning,
at ock deras hufvudhår aro rdknade. Matth. 10:

30. Han bevarar demjåjom fma ögnqftenar. Ordf.
15. 92: 10. Zach. 2: 8> Man icke detta jemvål
ögonfkenligen bevilar; at Han hjeiper ofs och ?

Någre tilftadjer Han at råka i fvåra anjdkt-
tiingar , hårdt tilvitas af fin lyndefulh ovårdig-
het, kampa med den upftigande otron , fpörja
hos fig naftan alsingen, eller ock en fvag tiuj

ång-
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angflas af tvifvelaktiga tankar om fin fjäla-radcU
ning och lahghet, med meraj och fåledes til-
bringa fin tid i forg, med et oroligr och ofor-
nogdtfinne; råkna många muina och bedrofve-
lisa, men deremot ganfka få klara och glada
dagar, få at det måfle heta om dem : Du jpi-
far dem med tårars brod, och Jkånker dem et fiort
mått fult af tårar■ Pf. go: 6. Men flaller dem
åter tilfrids, ftarker deras tro

, och forviflar
dem om deras nådeval, genom påminnande och
forklarande af et eller annat ljufligt trofte-fpråk,
få at de under tillåmpningen deraf kanna fig
hugfvalade, och kunna fåga med David: om
din Lag icke hade värit min tröjl , få vore jag
förgången i mit elånde Pfalm. Ix9: 92; jag ha-
de mycket bekymmer i mit hjertamen din trofi
glaclde min /jäi Plalm. 94; 19. Vifar Hän icke
harmi kånbara prof derpå, at Hän hjelper
ofs och ?

Nagra tager hän åter fit tån ifrån, foin
Hän betrddt dem pä en tid at hiukalla med

, af
det lekamliga godä-3 de's genom vådeld, dcls ge-
nom fkeppsbrott, dels pä flere andra fatt t fa
at de mafte foka tilfridsftailning nti Jobs ord
och efterdömme: jag dr naken kämmen af min
moders lif • naken [kai jag åter fara dit : Her-
ren gaf, och Herren tog: vd/fsnadi väre Her-
ran s narnn! Men, äfven fom Gud gafffob dub-
helt få myettei fom hän tilforene haft hade Job, 42:
lo* få fatter hän dem åter på nytt i fländ, få
at de ofb blifva formognare an forut, hvar-
af farntida exempel kunde upvifas. Det ftac

limn. F. FoI, JX Sh 4. 2 faft 3
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faft, och håller altid prof: at Herrani hand
är icke forkortad, få at hän icke hjelpa kan: Efa.
59: I* och orn hän Idgger ofs en borda uppå>
få hjelper hän ojs ocl\ Vi rnå har upråkna til-
fållighcter och omftåndigheter, få llngt vi fedt
och hordtj få fkole vi altid, med innerlig
glådje få erfara, huru Davids ord, nåft efter
vår Text, fannas :vi hafve en Gud ; ja, en Gud

}

den der hjelper !

Gud hjelper ofs, 4) når hän jemvdl trå-
fmr ofs efter bedråfvelfen. En llkare gifver i
borjan af ljukdomen, den fjtika tömmande me-
del in ; fom, ehuru med koftnad af lifskrafcer,
utdrifva krankhets åmnet: men fcdan utflaget
for en an anvantande återftållning och hälfa
yttrat fig, och krafterna, fom tiilika afragit,
behofva ftårkas at forfolja fjukdoraen fåfom
ftadd pl flygt: underftödjer hän naturen med
ftyrkande medel efrerhand. Den ypperfte laka-
ren hushållar på lika fått med vara fjala-
Ijukdojnarj forft ger hän ofs in af ångeft och
bedrofvelfe, fa myckct vi någonfin formå for-
draga; och når vara andeliga oarter derintil
blitvic brutne, at hän fcr hopp om vår för-
battring, ger hän ofs åter genom ordet in et
mått af hugfvalelfe, at rltta finnet up , forefe
ofs med mod och invårtes krafc, at kunna
arbeta på vara felaktigheters framdeles undan-
yodjande. Når vi då marke, huru vai vår
fjäl borjar ml framfor det forra , och hvad
redbara andeliga hålfo-ahningar efterhand up-
sinna uti vår invårtes Ack! med

hvad
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iiVåd obefkrifveliga glädje-roreMer j opnår fig
då icke hjerta och mun, at inftåmma i PiOi
phetens tacklamhets betygelfe til Gud, för
mot- och meågång;Jag tackar dig 3 Herre $ at
du hafvtr värit vred på rriig: och din vrede
hafver Jig vdni, och du trbftar migxji, Gud af
min hdlfa : jag dr fdker j och frukfar mig intet :

iy Herren Gud dr min Jlarkhet , och min Pfatrri,
och min hdlfa! Efa. is: 1,2. Sedän eri
förnuftig modef agat fit barn for några be-
gångna fel, och mlrker derhös at barnet ar
nedflagit til finnetj lemnar hon det icke i få-
dant tilftånd, fa framt lion, fom fig börs vi! tan-
ka på des forbåttring; utan muntrar det up

och lemnar finnet tiiralle at upftiga til
adla böjeher: famt formanar det
at fatta luft for motivariga dygder3 och at vin-
Mgga Cig ora deras utöfning, for deri hirliga
beloning dem ofkiljaktigt i tid ocli evighet
åtföljeri . Sedän Gud agat fina barn lemnar
han dem icke til lifegneflafvar under traldoms-
frukran, ty derunder aga de ingen kraft af
fullborda den dageliga helgelfen; utan genont
irigjutandfi och en rått imak på
Guds kraft, leder dem alt mer in i trones fri-
inodighet: lom gef dem ljus, luft och kraft, at
af alt hjerta, vandra for hönom utan fmktan,
i heligbet och råttfdrdighet alla Jina iifsdägafi
Luc* 1: 74, 75, Om någönfin anhors, 1%
hafve vi viit i detfa fall, orlak at med
frambåra Gudi vårt lofoffer : lofvad väre Her*
rmi dageliga ; ty hän hjelper o/t ock !

Z 2 Möd
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Men den fullkomhgaite hjelpen, den kraf-

tigalte troften 3 hafve vi at Vantaiden iållaEvig-
heten, ty Guds folk fiår dnnu en rolighet tilbaka.
Ebr.4: 9. Dårfkal, for Guds barnasglådje, ingen
bedrofvelle mer kunna beftå * ali oro och ve«
dermoda (kai vara långt borta ifrån deras fåll-
ikap : ali jämmer och klagan , evärdeligen for-
vift ifrån deras iällä bonings grånfor: ty Gttd
Jkai ajtärka alla tårar af deras ogon, och in-
gen dvd Jhal fedan vara, icke gråt , icke rop
icke eller någon vdrk varder mer, ty det förra
år förgångit Upp. B. 21: 4. Deras foi [kd
icke nedergå

,
eller deras måne tappa Jit Jken : ty

Herren Jkal vara deras eviga ljus , och deras
forgedagar (kola en dnda hafva. Eia. 60: 20.
Af deras bittra tåreflod har i lifvet, bereder
Jefus dem en ymnig troite-kålla i det tilkom-
mande; ty hvad dem har bedrofvat, fkal där
blifva en ardedning ril deras hugivalelie: få at
ju ftorre vedermödä de har utftådt, defs Jifli-
gare frogde-och fornojfamhets kånflor vånta
dem i himmelen , dår det varder lydande om
dem: dejfe dro de, fom homne dro ur jlor be-
drofvelfe, och hafva tvagit fina kldder

}
och gjordt

dem hvita i lambjens blod, Upp. 6.7:14, I ftållet
för tlrars brod, och et fullt tåremåtr, fom har
i verlden värit deras dagcliga fpis och dryck;
JkiinMP Gud dem med vdlluft3 Jåfom mcd enftröm.
Pialm. 36 : 9* Af ijelfva bedröfveliens bittra
fro fkola frukter af en helt annan art upvåxa:
af en ångeftfull tårelåning, en ymnig glädje-
fkörd i evighet fortiåttas: for en timmelig få-

nings-
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nings-tid, en evig lyckfalighets ande-tid, fom
aldrig uphora (kai! År denna låningen Ivar, ftri-
den håhig imellän kott och ande; då latan tilk-
ka iatter til med fina freftehcr och anfåktnin-
gar, verlden med finareteher, förargellcr och
forföljeller, och vlr egen fvaghet tyckes dervid
luta til undergång: få lat ofs ickc ledas vid,
ty hvarken utTSder eller grödan /kai varda för-
ipild, och vi Jkole ock i Jinum tid få up/kdra
utcm återvdndo v. 9. /å at de Joni med tdrar få 3

pola med glddje upfkära: de gå åjlad och gräta3
och hara ut ädel fdd ; men homma med glddje
igen, och bdra Jina kdrfvar Tl, 126 5, 6.
ja! deras fjålar pola varda inhimdne nti de lef-
vandes knippe, ndr Herranom deras Gnd 1 Sam.
25: 19. Sjeifva bedröfvellcn måfte tvart emot
iin oroande art, trofta dem redan på vift fatt 5
hår i verlden : ,när deras forftånds- /yn fkär-
pes x orders lefvande ljus 3 at genom forge-
tocknen, ftundom gora en frogdande bliek i
det himmehka glådje-(kenet, hvaraf en tilfrids-
ftållande fdrlmak af det himmehka väiendet up-
går i deras fjalar: hvaraf dem meddelas både
infigt och erfarenhec, at med kånfla och Ityr-
ka i andanom leta fram Apoftelen Pauli troftc-
fpråk: var bedrofvelfe, den dock timmelig och Idit
år, föder i op en evig och ojver alla matto
vigtig hårlighet 2 Cor. 4: v. 17. Ty icke af en
blott gilsning, men vai uti kånfla af evighetens
obeikrifVeliga (ållhet, måfte Apoftelen Paulus
hafva fagt: jag håller det få fore, at denna tid»
lens vedermöda, år icke lika emot den härlig-
het, fom på ols uppenb ms fkah Rom, g; t8«

Z 3 HSr-



4* ( o ) 4>332

Hara f kumia nualla Guds barn famla en rik tråft,
\dd alla eljeft tråftlöfatilfällen. Aro de (juke, och hvar,
ken la'kare eller falfva finncs i Gilead Jer. g: 22- få är
fian den ypperfte läkaren, fnmläker til fjal och kropp ?

och fjelf fagt: Jag ar Herrendin lakare 2 Mqf.B.is;: 26,
Åro de fattige, fä är Gud rik ofver alla , Mdngen dr
fattig i rikedom , och mdngen dr rik i fin fiattigdom :

tnen Herrntis vdlfignelfic gdr rik tuon modn Ord. B,
16? 22. Åro de fortryckte, fä arhan deras kraftiga for.
fvar: hvilken den ringa upråttnr ur (lofitet, och tiplyftsr
den finnigci ur tråcken Pf. 113:7. Åro de bedrufvade,
få är Gud hugfvalaren, deras troft och fiörlojfare Pf.ici:
35. Åro delyage, fä vil Hän vara deras ftarkhets Gud,
hvsrs kraft är mägtigide fvage 2 Cor. 12:9. Äro de
rådlofe, lå felar honom aldrig råd, fom kallaa underlig,
rdd, hjelte Efa, 9: 6, Hän delar dein rdd s och ftnrkhett
nnda. Elä. xl: 2. fom fidrer dem pn en jemit vdg Pl. 143:
10. kortfagt: de jnä råkaihvadnöd fom haift, få,/;fl«
den Higftns hand nl ting forvondla Pf. 77: n Omfider
Ilcal den välfignade ftunden infalla, då de flyttas at
njuta fullkomlig befrielfe ifrån alt öndtj der H erien
fkal vara deras lifs troft, deras. ogons Ijus, deras
hjertas gla'dje: fom fulleligen mättar och tilfridsftäl-
ler deras fjäls begär, ofver ali deras tanka och on-
£kän. Deras ogon Ikola matte varda af Guds liårlig-.
Jiets belkädandc, anfigte mot anfigtePl,77; 15. De-

mun fkal vnrnfiull nfi lojc , och deras Idppnr affirogd,
Job. g: 32. Deras tunga fkal fjunga en helig him,
?nellk loflång forutan ända : Helig, Helig, Helig dr
Herrat Zehaoth , Ef, 6. V• 3? Sufpir. Lib, Pfalin,
70* v. 10, *



En rdttfinnig Chriftens vdlgrunda-
de -Afflag på Verldens för-

förifka Anbud,
Föreftälclt

Uti Högmåffo-Prådikan
på förflä Sondagen i Faftan;

hallen uti Kongi. Slotts-Capellet i Stockholm

178 7.
Af

K*ls Sam. Swederus, Kongi. Hofpredikant.



Imprimatur.
Stockholms Confiftorium

d. si Aug. 1787»

Ad mandatum
ÖL. HAMBR-ffiUS

y. Confift, Not.



I JESU NAMH
§. i.

Jag hafver nog> Mm Bro der! behalt
det Du hafver. „_ V. Å' Det ar in-

tet af Herrans ord fom icke tjenar ofs tii up-<
byggelfe, Huru om, huru rorande ar icke
den beråttelfe, iom i i Moi. B. 33 CnP-
Ves ofs om de bägge Broderne Elaus och Ja-
cobs möte i Canaans land efter en fkillsmäfTa
af hela tjugu åren, Det upftär då en ftrid emel-
lan deffa broder, ej om hvijken fkullc äga
herravåldec ofver' den andra, utan hvilkerj
fkulle ofvergå den andra i ådeimod , i forla-
Icelfc af egen vinft öch egna rörmaner. Jacob
hade af de ågodelar, hvarmcd Gud. yålfignar
honotti uti Mef"potamien, fändt Efau fkanker
for at blidka och ferbinda honom, och fokte
ganfka entrågit förtnå honom at emottaga dem
(åiom et prof af fin broderliga kårlek. Efau
ater vagrade lika ådelmodigt, lika enftandigt, at

annama deffa fkanker: han nåndes icke från-
taga fin broder det hvaraf han ijelf hade ym-

Z 5 »°g*
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noghet och ofverflod. Detta-Efaus upforande
fortjenar lå mycket raera upmårkfamhet M. Å [

iom den Hei. Skrift beflcrifver honom lafom
en ogudaktig man och hatfull Broder , fom på
intet fått var nograknad om medel at befråm-
ja fina brottfliga affigter och tilfridsllalla fin
håmdelyftnad. Han hade ftått efter fin bro-
ders lif och fåmedelft tvungit honom at of-
veigifva bade fin Faders hus och fit Fådernes-
land} och när-han Intel, efter en long från-
varo kommer tilbakas, gor Efau fig redo med
400 mån at åter bortjaga honom. Jacob
hade emedlertid tagit fin tilflygt til den Guden
lom alt ifrån hans ungdom värit både hms råd-
gifvare och forfvarare; uti en ifrig och aifvar-
lig bön fortror han fin fak i hans hand och
föker hjelp af honom. Denna bon återkom
med et bevis derpå at Herrans hogra hand kan
ali ting förvandla. Efaushjerta blir i en haft
forvandlat3 hans grymhet och hat förbyts i
mildhet och karlek. Han glåmmer fin forra
fientlighet och löper Jacob til motes ? tager
honom i famn och kyffer honom ; rorde af
den ftorfh ömhet och glädje greto de tilfam-
mans: och nar frågan blir om de fkånker fom
Jacob fåndt fin broder } vii Efau aldeles icke
låta ofvertala fig at emottaga dem; han fager:
fjfag- hafver nog behålt det Du hafver.

Men låmnom deffa broders glådjeberygelfer,
deras inbordes dygdiga tåflan, och gorom der-
af en uppyggelig tillåmpning, och dragom nyt-
ta af det fom kan lampas til de bindelfer, hvilka

mo-
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pi{jta Guds barn under deras vandring på Chri-
flendomsTvägen. De hafva derunder många lom
Sfven genom de rikalle Ikånker vilja forbinda
fig clem; de {ynas gora det i god mening,
men utgången vifar at deras rltta afligt värit
at undergrafva de Gudfrugtigas lycldaligher,
at draga dem ifrån Gud. Vi lefve M. A!
uti en Verld fom gör fig ytterlla raoda at til-
draga ilg vår upmärkfamhet, Ofs tilbjudas tu-

fende nojen ,
ols frambäres mångahanda val-

luft, ofs vifas de flcrfb de fkönafle fkatter,
ofs lofvas den maft lylande åra, om vi vilje
vandra i Rkflllligher med verlden. Men hu-
rudana nöjen, hurudan åra, hurudana fkatter?
Jo {ldatta Tom i vår ngrvarande belågenhet aro
farliga for vår ododeliga (jål, efter vi få flllan
kuona hilla maitan i vara begar och deras til-
fridsflållande. Hvilken djup kundfkap uti Guds
rikes hemlighet, huru mycken Irfareuhet uti
Chriflgndomen och hvilken fynnerlig flyrka i
{jålen fördras icke for at kunna affll verldens
förforifka anbud. Det ftora antal af oförfig-
tig Ungdom, fom blifvit och dageligenblifva of-
fer for fin tilgifvenhet för verlden, vilar nog-
iamt at der icke Sr hvar ock en mannifka uran
åtfkillnad> fom kan ernotflå och ofvervinna
yerldens fråftelfer. Ne] detta Sr allenaft en
rattfinnig Chrillens lotr • det är hän endaft
{om med et ådelt forakt kan låea tii den brott-
fliga och förforifka verlden; f)'ag hafver nog 3
behålt det Du hafver. Vårt hei. Evang.
i dag gifver ofs anledning at vidare lara

klo»
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kanna en råttfinnig Chriften utur denna fyn-
punkt, at becrakra hans upforande emot den
brotfliga och forforifka veriden. Man he-
]ige Gud, barmhartige Faderlgif Da for Jefnfkull at detra må lånda dit ftora namn til pris
och ols fyndare til upbyggelle och forbåttring.
Vi bedje om denna och alla vara ofriga ange-
lagenheter med vår Fcålfares egen bon; Fader
vår (hm dfl i bimtom &c.

Evang. Math. IV: i feqv.
Föreftdllning*

En råttfinnig Cbriftens vålgrundade af-
flag på verldens forforifka anbud.

Votum!

2. V. Ä! At fralfa hela månnifko-
flågtet ifrån det eviga fordcrfvet och återfor-
fona det med Gud, afkade en Frållare af de
aldraftorfta, de ypperligafte egenfkaper. Vår
JeSus Guds Son ägde desn i hogfta falkomlig-
Jighet. 1 allmånhet kan man fåga at den
manniika, (om altid haft fullt upp i veriden
och fltt fagna fig af en beftåndig mcdgång3
gcmeni. år något kånfloios vid andras nod
och oiyckor •. da deremot den, fom fjelf lidit,
Ullan år hård då hän fer fina broders lidande:
den iom f jelf värit i forlågcnhet om brod år
merendels den forfte at en annan gång bryta
det åc lin hungriga nafta; den fom Ijelf måft

blan-
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blanda fin dryck med gråt, drojer icke långe
at huglvala fina lorjande medmånnifkor. Je-
ius kunde fålom en allvetande Gud icke vara
okunnig om den nod och elande fom naftaa
ouphorligen trycker ofs for fyndens fkull,
och låfom ali barmhårtighets kalla och ur-
fprung kunde han icke eller vara kånflolös vid
vara olyckor. Men han borde ock i anfeen-
de til den månlkliga naturen hafva kunfkap
om och arfarenhet af vårt lidande for at med
li mycket mera ömhet och ofe!barhet befria
o(s derifrån. Ibland annat lidande måfte han
ocklå blifva fräftad på det ban fkall hjelpa
dem fom fråftas. Och fålunda fe vi tydelx-
gen oriaksn hvarfore Jefus af Andanom ble£
ford i oknene at forfokas af Djefvulen, hvar-
om vårt hei. Evang. i dag talar. Denna frä-
ftelle tilhorde helt och hallit Jelu månlkliga
natur. Och lafom denne vår Fråliare icke
ågde någon inneboende lynd eller arffynden,
lå kunde han ej egentel. fraftas ifrån denna
fidan ; men den-liftige Fråftaren forftod dock
at gora förfok ifrån hans hjerta i anledning
deraf at han var Gud och. månnifka i en pet-
fon, och at hah i folje af fin Guddom hade
magt at gora det lom kunde fmickra hans bo-
jeller fålom mlnnifka. Sdg at Jlenar varda
bröd och kafta Dig utfor» Taket af templet ll-
ger han derfore til Jefum: låfom allsmågtig
kan Du åftadkomma det forra och låfom Gud
kan Du åfven ofkadd våga det fenarej och
hvijken Ira IkalJ Du icke fålom mlnnifka i'n-
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lågga hos månniflcor genom få lyfande garnlrtä
gar, vii Fraftaren fåga. Om hogmod nagonfiri
kunnat upvåckas och åga rum hos Jefum, {å
fkulle det fke genom en få fin lift; men hans
forftånd var for uplyft at kunna bedragas, och
hans villja for helig at kunna ohelgas , och
Fraftaren blir bedragen i fit hopp at pl det-
ta fåct kunna fegra ofver fjelfva heligheteti,
Han bereder fig til nya anfall, dock ifrån en
hei annan fida: han förfoker om icke Jefu
hjerta kunde bedåras och fortjufas af verldert
och de ting fom i verldene Iro;!han forer
honom derfore pl et ganfka högt berg, och
vifar honom alla de landfkaper fom ogat der-
från kunde uptacka , utmårker deras ikönher
och harlighet och har den forfkräckeliga for-
måtenhet at iåga: alt delta - tilbeder mig,
men åfven hår måfte Fräflaren afgå mcd fkam
och hans forforifka anbud blifva afflagna med
alt det forakt de fortjente. V. Å! en ratt-

finnig Chriften Sr en rått Chrifti efterföljare 4

han fokef beftåndigt i trone at likna fin Må-
ftare och föregångare och at vardigt Vandra i
hans vlrdiga fotlpor. Nlr han derfore af eri
ond och forforifk verld fråftas och anmanas at
deltaga uti defs våfende, nojen och hårlighefj
afflår han det medj et adelc forakt och fåger:

hafver nog, O verld! behålt det Du hafvefi
Och detta hans vlrdiga beflut fkola vi nu ta-
ga uti et nogare fkårfkadande*

§. 3. At fegra ofver Verldens förforifkå
anbud åV icke få lått lora mången torde fore-

ftål.
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ftålla fig. Hvad Paulus fade under fin kamp
och ftrid med fit eget brottfliga hjerta ; Jfag ar~
me månnifka ! ho Jkai löfa mig ifrån denna död-
fens Iropp? kan åfven låmpas på en Chriftens
ftrid med verlden. Men Gud Ike lof fegren
Sr doch icke omöjelig. Genom en nårmare
kunlkap af verlden och dels våfende, genom
en vidftråktare årfarenhet i Chriftendomen och
en långre utofning deraf, men i lynnerhet
genom Guds Andas kraftiga medvårkande uti
förnyelfen, kan en Chriftea komma lå longc,
at hän icke allenaft icke faller et ofFer for
verlden

,
uran kan åfven fegrande nedlågga

denna farliga fienden, afflå alla dels förfori-
fka anbud och bibehålla fit hjerta rent och
obelmittadt inril Jefu Chrifti dag.

Verlden tilbjuder ols 1:0 Nöjenoch Lujlbar-
heter. Hon inforer ofs uti fina ftora Sälllkaper,
dår glådje fynes målad i allas anfigten5 munterhet
hvila på allas låppar och alla lorger och bekym-
mer vore' dår alt tyckes vittna om de
måft rilfridsftållda hjertan ; man förer ols til de
jåckrafte bord lom Ijelfva vålluften fynes haf-
va dukar, dår man låtter fit hogfta goda uti
njutandet ai flere lånders kråfligheter, dår man
fritt får ofverlåmna fig åt fin Imak , uran at
befvåras af någons torra påminnelfer ora mått-
lighet» Della nojen våxlas om, ty man
mafle med något forkorta den långa tiden.
Spel fynes vara et få ofkyldigt tidsfordrif och
hoppec om vinft få ångenåmt, at man 3 uran
at gora fig lojelig, ej kan neka fig detta nojet,

Men
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Men nya luftbarheter vinta ofs: man fk/ljes
§t för at årer famlas pa raera lyfan de ftållen 5hvaråft" ogat förrjules af den utföktafte prakt
och orat af de ljufiigafte toner, röfter och ljud?

dår inan uti omvaxlande uptråden framkallar
forntidens håndeHer, med påftåendc at förbåt*
tra åfkådaren under det at man förnöjer ho-
nom. Och dår detta nöjet flutar, vidtager et
annat, med ej mindre fken af olkuld, Man
famraankommer med iånade anfigten, lånadt
tai 3 Iånade åtbörder at föka likna månnifhan
i des naturiiga tiiftånd forån hon intrådde i
lamhälien. Jag fkulle vifferligen trotta edert
tolamod M. A! om jag företoge mig at up-
rlkna alla de nojen och behagligheter, fom
verlden har at gifva. De aro alt för vai kån-
de. Och huru löker man icke at afmlla des-
iä nojen med de behagligafte färgor ; vi Ire,
iager man, icke flcapade at lefva uti beftån-
dig oro och forg; hvad maten år for krop-
pen, det Ir nöjet för fjålen : låmnom det
trumpna, det obehagliga åt låga och nedriga
fjälar och åt den afmattade llderdamen; hju*
tom lifvets behagligher, medan de kuana
Imakas; fkyndom ofs , innan tiden flyr ofs
utur hånderna j glåd Dig, Du yngling, i ai-
noin ungdom och lått dit hjerta gladt vara.

§. 4. V. Apgifvom God aran och lå-
tom o!s fördomsfiie ofvervåga derta, få at vi
bvarken afvike på den högra fidan e!!er den
vanftra; lå at Reiigionens dyra fannirgar, der
liplyila förnufeet, och mänlkliga naturens he*

h#f
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hof må alla bibehållas i fin helgd. En rått-
finnig Chriften må med fit upförande låra ols
ffuru vi {kole vandia vifliga. iVied en råttlin-
nig Chriften forfta vi en (adan fo m af Guds HL
Anda geuom en råttfltaffens ornvåndeKe och
en verkelig ny fodeiie blifvit gjord tii et råtc
Guds Bar» och hans hjsrta til en boning
för den högtlofvade Treenigheten. Genonv det-
ta o£ver alla motton fålla och laliga tilftånd
uphorer han icke at vara månnifka, icke at
vara fornuftig. Han fåtter det varde på verl-
åen och defs våfende, fomhanbor, ncmligen
hvarken for mycket eller for litet. Han dra-
ger fig icke undan mSnnifkors åiyn och be»
rofvar dem icke den uplyfning och förbåttring
han kan åfbdkomma, ty det vore det (amma
lom at fåtta et ljus under en ftjppa. Når
famvetet icke kallar honom tii vigtigare aren-
den, foker han gårna fina vånners muntrande
fållfkap; inen icke fitter han dår de befpottare
fitra; icke trifves han dar Inillet (kaffar fig be-
undran på Religionens tfch dygdens bekoftnad:
och icke kan det ftå tilhopa med hans Chri-
ften dom at hafva buken til {in Gud at lefva i
fråfferi, dryckenfkap och ty det
vore at råfva ifrån uflingen, lom forlmagrar af
hunger, forgås i brift på alla lifvets nodvåndig-
heter. Det år' delsutan heh vifst M. Å!
at man domer mycket annorlunda om verldenä
nojen, fedan man blifvit omvånd och fått årfa-
renhet af den ianna Chriftendomen, än man
forut gjorde. Då nåns man af kårlek til Gud

Horn, F. Voi. IX. St. 4. A a icke



icke dcltaga uti många af de nojen, iom matl
forut trodde vara rått ofkyldige , då uptäcker
man mer an ofta, at verldens gladje värit et
forftåldt våiende. De verldens nojen åter,
fom verkligen i fig fjelfva aro ofkyldige,
nyttjar en råttfinnig Chriften, men ganfka
fpariamtj tv han vet at afven de aldraofkyl-
digafte blifva brottflige, då de nyttjas for of-
ta och i otid, at de nemligen då forveka fe-
derna, at dc lemna tomhet i fjålen , af de ic-
ke fullkomligcn kunna tilfridsftålla vår ododc-
liga anda och gora ofs rltt fomöjda, och ån-
teligen at de aro berofvade det våfendteligafte
af det iom utt;ör en fullkomlig gladje och
lyckfalighet neml. varaktigher; ty verlden för-
gås och hennes lufta, men den lom gör Gnds
vilja han blifver evinnerliga, Joh. 2: 17. Det
år ock derfore lom en råttfinnig Chriften på
iå vålgrundade fkål afflår verldens förfårifka
anbud af deis nojen och luftbarheter. Jag
hafver nog, iager han, O verld! behålt det
Du hafver: jag hafver nog, ty jag har Je-
ium i min Sjål, och han gifver mig alt det
lofliga, det nyttiga ,

det faliga iom mit hjer-
ta begårer ; jag finner den ypperfta gladje *uti
utofningen af minä dyra plikter, det år min
lotafte tilfridsftåilelfe då jag kan hjelpa och
hugivala minä nödlid.mde biöder: jag h-ar min
luft i Herranom, och huru oåndel. uphojd år
icke denna frogd öfver ali den, iom verlden
har at gifva, O verld' behålt då det Du haf-
ver : behålt dina farliga nojen 3 dina tomu

tids-
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tidsfordrif, dina vekliga jullbarheter: fåg mig,
o verld! fag mig inför lefvande Gud , hvad
duga dina frogder? kanna de gifva nä-
gon verklig troff under ufvets borda, någon
frimodighet i någoc förfvar pl den
forfkråckeliga domfensdag? nej gack. ti! den
doende., lom värit invecklad i verldens dårfka-
per, nojen och forftroelfer och da fkali ho-
ra honom forbanna i ftållet for at uphoja dem j
ty de—de hafva kaftat honorn mi den afgrund
af pllgor och qval3

hvaraf hän da kanner den
bittrafte förfmak.

§. 5. Verlden tilbjuder ois 2:0 Riks-
domar och Ågodelar. Hon lofvar ols at fa
klådas i purpur och kofteligt linklåde, at fa
lefva icke allenaft några gängor, utan hvar
dag kråfeliga , at få tilbringa vår tid i mak-
lighet och befrias ifrån den olyekliga belagen-
het at ie andra i handerna, med flere fådane
befväriigheter, fom åtfolja den tryekande far-
tigomen, at tå sga de högas vånfkap och
beikydd, de nedrlgasjtvordn.id och undergif-
venhet, at fa gora alt hvsd vart hjerta lyfter
och opåtalt gå dit vara begar kalla ofs. DefTa
foreftållningar hafVa alt det retande, det fmic-
krande, det foiförilka loin kan ådnga fig de
ftndgades, ännu riier de fvagas upmårkfamher.
Men verlden vii icke få aldeles til fkånks gif«
va ofs fina fkatter; hon åfkar at vi for at få
åga dem fkole nederfalla for denna verldens
Forfte och tilbedja honom, och at vi uri hans
tjenft ej fkole vara nogråknade om niedlsn och

Aas uv>
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utvagarne at fkaffa ofs rikedom* Religion,
och Samvete, och dygd, och kårleksverk aro
i hennes tankar blott ogångbara mynt > fom
ickc duga at göma: med flit och årbarhet
kommer man altför långfamr til fit åndamäl;
nej man måfte3 figer hon, genom lift och bc-
drågeri foka åtkomma en del af andrns ågo-
delar, och få fkall man ockra på den fattiga;
det fkall gifva en lika få hiiftig fom lonande
vinft, iomt tretfio fait, fomt lextio falt 3 iomt
hundrade falt: vidare måfte man gora fig hård,
liuta fit hjerta til for fina nodftålta broder,
bortvånda fit anfigte åfvenfom fina tankar ifrån
den forrryckta Enkans tårar, och med hårda
bannor och forevitelfer afipifa uflingen i fin
jlmmer, forhålla arbetaren fin fortjenta lon,
forfnilla något af andras ombetrodda gods o.
f* Vt - Men huru förhålier fig en rattfinnig
Chriften vid della fkenfagra foreftållningar och
forforilka anbud ? Han anfer rikedomar, då
de i Gudsfrugtan genom flit och arbetfamhet
aro råttvifligen för en vålfigneHe af
Gud, hvarmed mycket godt kan utrattas;
men at genooi fyndiga och vanhedrande me-
de! komma dertil, kan han icke hafva på fit
lamvete

,
och alla fådana anbud r.ffllr han med

den itorfia ftåndagtighet och underkaltar fig
hallre fjelf en ofoivitelig fattigdom an at rikta
fig på uflingens bekoftnad, genom hans fvett
och tårar. Och huru Ikulie de fmickrande
loften om yppighet och ofverflod kuona be-
draga en rattfinnig Chriiten, fom vet at det

mera
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mera fkadar an gagnar honom i lekamlig, an-
nu mer i andelig matto. Hän 5r icke okun-
nig om huru få månnifkor gora et ratt bruk
af fina rikedomar och at deffe faft fnarare aro
fina ovifa ågare til en {nara, hvarigenom de in-
Jedas i tufende fråttelfer, fom de få fållan kuo-
na oivervinna. En råttfinnig Chriften moter

derfore verldens forforifka anbud med detta
afflag: jag hafver nog, behålt det du hafver:
jag hafver nog, da min Himmelfke Fader gif-
ver mig mitt dageliga brod fom jag hoppaa ät
hän for fin innerliga godhet och barin härcig-
het fkull icke nekar fina barn: jag hafver
nog, ry genom trona på Jefum, ager jag alla
de falighetsfkatter, fom denne min FräKare
genom fin fortjenfl forvarfvat mig; ja, jag
ager Jefum fjelf, en egcndom oandeligen dyrba-
rare an raong tulend ftycke guld och filfver»
fortrafFeligare ån millioner vecldar: hvad yp-
perligare, hvad högre, hvad faligare fkulle jag
kunna önfka mig hår på jorden, och hvilket
afven en gång fkall opna mig ingång til Him-
melen. Brottfiiga Verld! behålt då det du haf-
ver, behällt dina forforifka rikedomar, dina
vanfkeliga fkatter, dina ovaraktiga ågodelar,
fom du få illa anvånder, du fkall ingen ting
taga med dig harifrån, och om det ån kunde
Ike, få hjelper dock icke guld och filfver på
Herrans vredes dag: och hvad båtar det ma n-
nilkan at hafva forvarfvat hela »erldcn, om
hon dock på fiftone blir bortkaftad ifrån Guds
anfigte uti det eviga pinorum|Tjsr.

Aas §.6,
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§. 6- Verlden tilbjudcr ofs ockfå 3:0 Åra
och Anfeende. Hon forer ols ril de höga och
mågtiga på joiden, vilar ofs den glants och
häriighec fom orogifver dem 5 de praktiga pa-
lats och hus fom de hebo, den vidloftiga be«
tjening fom uppaffir dem, det ftora antal folk
fom dageligen upvackta, fraickra och forguda
dem. Hvad det måtte vara forträffeligt, låger
hon, at kunna befalla ofver andras 6den,
borrvila hvem man viii, befordra den man
behagar ? at hållas med ftora och prunkande
areritlar, at vid minfta vink blifva åtlydd, at
vid alla tilfållen framfor andra blifva utmårkt
hedrad, ac hvad man talar det måfte vara ta-
iat fåfom nedcr af Himmelen och hvad man
fager, gålja på jorden : at hvad man forerager
det måfte heta alt vai gjordt. Ehuru for-
tjulande deffa anbud aro , och ehuru mycket
lofvande della utfigter, forvillas dock icke en
jåttfinnig Chriften deraf: han ler dem an med
uplyfta ogon, och betraktar dem med en mo-
gen eftertaoka. Han vet at en vålbeftåld Re-
gering icke kan hafva beftånd uran vifia högre,
med ara och anfeende forbundna åmbeten. Ja,
om han fjelf har kunfkapcr, ftyrka och be-
hjertenhet nog at beftrida dem, tror han fig
icke hafva rättighet, at vågra emottaga dem,
ty han får et vidftråcktare fåit at utbreda Guds
ara och et ypperligare tilfålle at vara fine med.
månnifkor nyttig; Men M, Å! icke upftiger
han til åra och anfeende i verlden på förtryck»
ta bröde*s (kuldtor, icke tilvinner han fig Re-

gen.
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gentens nåd genom et lågt och nedrigt fmic-
ker, icke fkaffar hän fig lylande hedersftållen
genom brott, ränker och mifsgärningar • hän
vill hållre då for fit Fldernesland än genom
defs olyckor bringa fig upp til hoghet. Haa
år få långt ifrån at mifsunoa de hoga deras
anfeende, deras Imberen, at hän faft fnarare af
et uprigtigt och redeligt hjerta beklagar dem,
i anfeende til det vigtiga anfvar dem föreftår
infor alla Herrars Herre, ty den fom mycket
fått hafver, af honom (kali ock mycket krafc
varda; deras ara år dem i ofrigt ganfka dyr,
i anfeende til de orakneliga befvårligheter , be-
kymmer och oroligheter fom åtfolja den fam-
nu. Det fordras i fanning en Himmelfk ftyr-
ka ,

at med jåmna lleg kunna vandra på en få
flipprig ban, at kunna upfora fig la at man år
Gudi tåck och mlnnilkom behagelig. Ar det nu
få fvårt, at ratt upfora fig uti de höga åreftål-
ien, få illfånas en rlttfinnig Chriften icke der-
efter, hän afflär faft fnarare,’om handetmedgodt
Samvete kan, yerldens forforifka anbud deraf.
Jag hafver nog, fåger hän, O verld behålt det
du hafver. Jag hafver nog hår nedre få jor-
den, ty jag år et Guds barn och Herrenannin
del. At jag, efter fullandad vandring’ hår i
dodligheten och når tldens dagar halva en ån-
da, må få upfta i minom del, med oforgln-
gelig hårlighet prydd ingå uti de faligas bonin-
gar ock dar utan ånda ikåda Gud och fjunga
Gudi den eviga Fadrenom, Jefn min kare
Frålfare och hugfvalelfens Anda et evigc Halle-

A a 4 iu-
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luja, år den ypperliga åra jag idkeligen efter-
ItråfVar, ouphörligen onfkar migj Behålt då, o
verldj det du hafver, behålt din flippriga åra,
dina fåfanga hsdcrsteken, din flygtiga hogher,
den hai' ali likhet med gråfet på marken fom
i dag blomftras med hårligher, i morgon gör
en våderpuft at hela defs prakt forfaller. Intet
af alt ditt lylande anleende kan förblinda det
Altfeendc Ogat, icke kan det rora icke får-
ikråcka Hononi fom har intet anfeende til
perfonen: det år allena, o månnifka! din tro
eller otro hvarefter Du fkali ftilågas eller for-
domas på den flora råkenfkaps-dagen.

§♦ 7. V- Å i Detta år en rårtfinning Chri-
ftens upforande i anfeende til de fårföriika an-
bud honom goras af den brottfliga verlden.

At verlden år forforifk och farlig > lårer
ingen kunna neka: at den verkeligen gjordt
många månnifkors timmeliga och eviga olyc-
Ica, år lika lå fant fom bedröfligt. Jag fer en
oforfigtig yngling intråda i verlden och mit
hjerta blöder vid denna lyn. Man låter ho-
nom ofvergifva en olkyldig Landsbygd for at
fkaffa fig det man kallar verld : lian fkyndar
til de flora Ståder, fom beklageligen kunna an-
les for ofkuldens och dygdens grafvar. Hans
hjerta år icke odygdigt, men det år ej eller be-
fåftadt i nåden : tuiende fnaror låggas for ho-
nom lom fkulle bry och förvilla en ftadgad
man. Denne ynglingen vet icke at verldens
nöjen aro ia farliga lom de i fanning åro. Han
imakar dem, «ch de behaga. honom. Han

nytt-
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nyttjar dem ofrare, och kan fedan icke Vara
dem forutan. Han år redan drucken af den-
na valluft loni forgiftat hela hans hjerta. Han
borjar icke långre kunna beftrida koftnaderna
til deffa nöjen; men hans Stallbroder biftå hö-
nom: Anteligen år ock denna titgång ftängd,
men utan nojen kan han omöjeligen lefva.
Han faller i röfvare hånder3 fom betjena fig af
hans behof, och forleda honora til de nedri-
gafte foretaganden , ty det ar lange fom han
glomt Gud och Religion och Foråldrar. Falfk-
het och bedrageri kunna icke mera frålfa ho-
nom: nu ar hans olycka for handen. Om han
icke viii, icke kan, icke f~år atervånda til fin
af forg emot grafven lutande far och med den
forlorade Sonen figa: Fader jag hafver fyn-
dat i himmeten och för dig och ar icke vard
at kallas dit barn, ia fkall må fke et ijelfmord
göra flut på hans ufla lif ochbefria honom från
en uppenbar vanheder. JJar nu den råttfår-
dige varder med plats falig, hvar blifver då
denne brotfliges. fattiga fjål ? I hapnen
vid denna målning M. Å! Men lefvande
Gud år mit vittne at jag icke gjordt den i
annan afligt an at affkråcka ifrån laftens farli-
ga ftigar. Chriftelige Foråldrar! varen vid
Guds barmhårtighet formanade at tanka pl
det ftora anfvar, hvaruti J ftån i anieende til
edra barns upfoftran. Veten at efterdömengo-
ra tulende ganger ftarkare intryck på barnens
hjeru In alla möjeliga formaningar, Och

A a 5 olyck-
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olycklige aren J, om de af edra exempel in-
fupit karlek til verlden, dels dårfkaper, nojcn
och forftroelfer ,

en brotrflig lyftnad efter rike-
domar, en omåttelig åregirighet, fom fedan med
de hetafte tårar af eder icke torde kunna ut-

plånas, J;ig beder eder for Guds och Chrifti
ikul! at icke hafi: med edra barns införande i

oc 1 r alt icke forrån deras hjer-
un, aro vål ftadgade bri en allvarligoch ofkrym-

Gadsfruktan. SkafFen med frugtan och
bafvan as både J ijelfve och edra barn måcte
falige varda. Ja V. A! Horen alla i gemen
famt hvar och en i fynnerher, horen, läggen på
hjertat och efcerkommen Apoft. Johannis oma
formaning : i Joh. 2: 15, 17. åljker icke veri-
dena icke eller de ting /om i verldena aro ; ty
Verlden förgås och hennes lujia, men den fom
gör Guds vilja, han blifver evinnerliga.

Amen.
G. A. Ä.
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OTTESÅNGEN.

Text. Pfalm. 34: v. 2.

jfag vii lofoa Herran i allom tid , Hans
loj Jkal altid vara i minom mun*

§. 1.

Jrlvilken dr vh , och beliåller ietta? Såjkota
de mdrha , .huru många vdlgdrningar Herren be-
vifar. Det vi ej med alfvar och upmårkfam-
het hctrakte, kunne vi aldrig rltt fatta och
begripa; det lom vi ej erindreofs, forgate vi,
Den fom da vii blifva vis, han måfte bruka ef-
tertankan, och den, iom vii behålla en fak ,

han måfte ofta påminna fig denfamma. Dock
hvad Guds vålgårningar vidkommer, få iynes
det, fom man ej en gång fkulle bchåfva gora
fig få myeken moda. De åro få många: vi
Sre af dem på alla fidor omgifne: de forlufta
och uplifva alla vara finnen: Guds godhet år
hvar morgon ny, och Hans nåd ar våldig åf-

ver
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ver ofs evinnerliga. Men ehuru få är, ehuru
det ej Sr mojeligt, at aldeles forgata Guds god-
het, ehuru hän igenom fina vålgarningars myc-
kenhet forekommit en allmannelig forgätenhet
utaf fitt kårleks-rika och välgorqnde vafende;
få hånder dock under tiden, at juft fjelfva
valgarningen, fotn borde påminna om Gud,
blifver tvartom for den jordiflct finnade man-
nifkan, den männifkan, hvilken hafver, och
annu mer- inbillar fig hafva få många bchof,
och vårkcligen hafver f| många onytdga om-
forger odi begårelfer, anledning, at glomrru
Gifvaren , lom Sr Gud

, af hvilken ali god och
fullkomlig gåfva kommcr. Deflatoin, ju mer
man tanker på Guds valgarningar ju mer man
erindrar fig hans godhet, alt ifrån fin moders-
Lif; ju mer man ranfakar Skrifterna och fer,
hvilka vitnesbord de haroin innehålla, defs
mer utvidgade och hoga begrep forvärfvar maa
fig naturligtvis om Gfflds godhet och valgarnm-
gar, ehuru de ickc ftå til at råknaj och juft
för det de aro få många, få foljer ock håraP,
hvad David flger i Pfalm. jo v. den 43: hvilken
dr vis .

- Merren hevifar.
§. 2. Hvaraft fkal man börja, da raan vii

tala om Guds vålgårniragar, och hvaraft Sr grän-
ien, dSr man {kai ftanna? mi naturens rike
aro de oraknelige, och uti nådenes outranfake-
lige. Sjomannen kun ej vara mer villrådig,
hvilken kofa han (kai halla uti opna hafver,
an den a fom förefatc % 3 at til Guds löf och

piis
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pris omtala och uphöja Guds många och flora
vålgåtningar, och fom gifver fig ut på elettä
vida och rika falt. Låtom ofs rm derfore M.
Å. vid detta tilfålle infknnka ofs inom Guds
aimanna vålgårningar emot ofs 3 fåfom fynda-

hvilka hän vil gora falige. Måtte betrak-
tandet hiraf, ockfå blifva en almånnelig anled-
ning, uppå denna Stora och Almänna Bone-
och-Tackfäjelfes-Dag, at gifva akt uppå farm-
ina Guds valgarningar, få fkole vi mårka,
huru många hän bevifar ,

äfven utidet, fom
verlden icke kånner, och forn den naturliga
mlnniflcan icke kan fornimma. Måtte då vi
atrninfhme, vi fom hafve hans guddomliga ord
få rent och klart ibland ofs, vi fom lefve uti
en uplyftare tid , uti hvilken Guds verk i
naturens rike igenom månfhliga vetenfkaper,
(a vai aro kånde och updagade, och få myeket
uppenbaradt, fom ånnu var fordoldt for vara
fåder: måtte då, fåger jag, vi framfor alla
andra folkflag på jorden, tacka Herranani för
Hans godhet, ochför Hans nnder , fom Hän med
mdnnifkors harn gör , och prija Honom i För-

famlingen och inför de åldfla lofva Honom, Hår-
igenom (kole vi beredas til at förftå och fatra
den ftora våigårningen , at Gad i anfeende til
ofs år, hvad vi kalle Honom i bonen; Fader
vär fom djl i himlom se.

Texten; Pf. 34. och v, 2,

§. 3. David har, for fin råddning ifrån
den faraj hvaxmed hän hotades af Achis, de

Phi-
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Philifteers KonungiGath, fammanflcrifvit den*
na Plalm, hvarurur vår nårvarande Ottelångs.
Text at tagen. Hiftorien hirom låfcs mi i
Samuds 21 Cap. ifrån den 11 til och med dea
i6:de verien. Ifrln dcnne Achis eller Abime-
]ek

5 hvilket fednare var et gemenfamt namn
for alla Philifieernas Konungar, undkom David
genom et befynnerligt päfund , hvarti! nod och
forliktighct tvungo honom 3 men David, ioni
lait fig forftå, at alt belkydd och ali framgång
kommec ifrån Gud

, gor vid erindran af den.
na oformodade råddning, hvilken hän itke til*
fkref (in klokhet , utan Gud , detta fkyldiga och
alfvarliga lofte, at ock altid och allcftådes fin-
nas tacklam emot Gud, famc Jofva och prila
Honom for Hans forforg och nåd. Emedan
nu hvar och en Mlnnifka är et lika kårt före-
mal for Guds godhet och har uti fin egen lef-
nad enahanda anledning, at tacka och lofva
honom , få fha! det ock vid detta tilfålle blif-
va vårt Gudeliga göromål, at erindra ofs och
betrakta :

Guds åra utaf (ina välgårningar.
i:o Guds välgårningar 1 och
2:do Den ära 3 jom Hän ftg harige-

nom beredt hafver„
§. 4« Vi hafve redan nåmnt at Guds vSI«

glrningar, lika forn Hans verk i gemen ho o-
rsknelige. Vi ikole hår förnimligaft handia.

ora
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om dem, hvilka Gud utbreder uti fitr nåde-
rike på jorden. At Gud {kapat verlden

,
at

Hän gjort den få härlig och Ikon, at Hän
tillika med oråkneliga andra kreatur £att ofs
deruti, til at lefva, roras och halva väreile:
at haa få inrattat den famma, at ock alt, hvad
{om fatc lif, dår nåres och uppehållcs, detta
alt , når man betrakrar inrattningen och rike*
domen, är en ftor och beprilclig Valgärning j
det hade kunnat vara mycket mindre, och In-
då ganlka godt, det hade kunnat varaknappa-
re och åndä ganlka rikt, flmre och åndå hår-
ligt; men fe nu har det värit honom behag-
ligt, at fålunda {om vi hafve det for ogonen,
tilreda det, och gora ofs efter fitt bdåte, at

vi ofver altlammans råda fkulle, ty himmeten
är himmet och dr Herrans, {åger David, men
jorden har Hän gfvit at männi/kors barn. Dnck
emedan denfia vcrlden år et verk, fom Gud
af blotta vålbehag heilutit och i de vifafte af*
figter {kapat hafver; få låg det uti famma he-
ilut , famr tingens fammanhang och natur, at
ock famma verld Ikulle vid magt hållas och
hafva beltånd, anda til defs, at alt det vore
fulkomnadt, fom Skaparen i och med det fam-
ma forefatt fig, och fåiedes alla hans vila och
outranlakeliga Indamål med detta fitt Storverk
upfylda, Således år detta Ikedc, icke blott, fom
®n vålgårning emot ols , utan fall mer , at Gud
derigenom Ikulle få vila fin vishet och harliga
magt; i anledning hvaraf det nu om Honons
vai nu lågas ; Vid hvilken viljen Jdå lihna Mig,

Hm. F. Fel. IX. Sf, 4. S b
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' den jag tik dr fdger den Helige. Uplyften edra
ögon i högden ochftr; ho hafcer de ting [kapat
och forer deras hdr fram efter tai? den, jom
toltar dtm alla vid namu. Hans formåga och
fiarka %raft dr Ja Jlor ,

at Honom icke et fela
Aan. Ef. 40: 25 , 26. Ju mer vi, betrakte veri-
dens fkapelfe, deis ftorre och obegripeligare
varder den; fofnuftet forlorar fig hårvid , och
maa kan icke begripa, huru det kömmit til,
utan tron målte komma det til hjelp - ty geuom
tr na bejinne cller vete vi , at verlden är fullbor-
dad genom Guds ord, få at alt det manjer-, är
vordet af intet. Ebr. 1 1 : v. 3.

0. 5. Ibland dc vaigårningar, hvilka annu
mer, an fjelfva den fkapade verlden oka glan-
fen af Guds ära uci vara ogon

,
kunne vi 1:0

rakna Hans godhet och låugmodighet emot de 0-

tackfammn och onda. Han låter Jin Soi itpgå of-
ver onda och goda , och låter rdgna öfver rdtt-

fdrdiga och ordttjärdiga. Math. 5 : 45.
Uti fina allmånna väigärningar låter Han alla

likadeitaga. Ofca ofverhoparHan den ogudaktiga
med det mada goda, at Han fålunda med fina väi-
gärningar måtte kunna vinna hans hjerta, och
locka honom til fig. I detta affeende fynes Gud
icke altid gora åtlkilnad emellandem,tom Honom
frukta, ochdem, iom Honom icke frukta, atden
ogudaktige icke måtte få minfta anlcdning, at
ikjuta {kuiden til fin otaeklamhet och kånflo-
loshet for Guds bevifta väigärningar, uppå nå-
gon nekad Guds godhet, iom andre framför
honom ägaoch åtnjuta. lom i fin vishet
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förftår afboja folgderna af det onda : fom deraf
kan låca det godt årframkomma, lom dermed
kan befråmja “lina barns halla; Hän fordrager
3ånge fin lags ofvertrldare i affikt ; at Hans god-
het lålunda måtte beveka deni til efterfinnan-
de. Hminder mårkte dock Salomo

,
at efter

det icke Jlraxt går domen öfver onda gdrnhigar,
varder mdnnifkans hjerta fullt til at gåra ondt

.

pred. g: 11. Syndaren befinnar icke, at Guds
tolfamhets och långmodighets rikedomar locka
honom til blttring. Men juffc hår Sr det ock*
fom Guds godhet vifar fig la ftor. DennaGuds
efcergifvenhet å ena fidan , och detta lyndarens
foraktå andrafidan, utggra, undernädens hushåli-
ning, et åmnetil den (lorfta forundran öfver Gud,
fålom en Gud. De, fom icke rlitt kanna Gud, de a
fom ora honom Iltapa fig begrep efter fit egec
tyckeoch forutfatrade meningar , och de, lom
vilja vara kiokare an Gud, ( hviidet år ea (jtroiig
galenlkap ,omman ejharuppåhadelåmångabevis
uti verldsn,) de tagalig hlraf anledning at neka
GudsFörfyn, at nnga alaa den°Helige i Israel,
at klaga öfver brift på rlttvifa uverldcns re*
gering, och fåledes uxfprida ogudaktiga villo*
meningar emot den eviga visheten och god-
heten. —Men den , lom af Chrifii låra inhåmtat
hurudan Gud vår Herres JefuChrifti Fader år 5
ihvad affikt Hän Ikapat verldenj hvarfore Haa
tillåtit, at det onda deruti Ikulle få inkomma ;

hum rattfårdig hän år, nar Hän en gång ftraf-
far; hvaruti nu domen ligger, och huru det en
gång varder uti evigheten; den fer uti alt der-

B b % ta
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ta mannifkornas Fader, iom icke vil nagon
fyndares dod

, utan at hän omvander fig och
lefver; den fer Honom, forn tai vet, hvad
for et verk vi are- Honom, fom nu i nårva-
rande verlds- fårfatrning, oFverler med man-
nilkots fvighecer och ofullkomligheter, hvilka,
illoin af fyndig läd fodde, icke kuona vara
batrre

, innan Hän fltt upvåcka och ikapa dem
til nya kreatur, ty Hän uppehåller denna ar-
ga Md, och della ikadeliga barn, at uppå dem
få vifa fin nads ofverfvinnerliga rikdom i Chri-
fto JeFu. Det ar genom De (s Gudomliga be-
medling , lom Hän nu icke ailenaft fullkomli-
gen uprattat fin ära, utan ätven fltt hifille,
ar uran fin Helighets krankande igenom lång-
modighet och bjft-mhlftighet emot de vrånga
och orackiamma viia fin underliga godhet och
mildhet, och forbarm»inde öfver alla. Derfo-
re bidar fä Herren, at lian fkal vara eder nu-
delig, och dr %ipfdnden, at Hän [kai fårbarma

fiq öfver Eder:*Hän [kai vara nådelig ,
ndr du

ropar ; Hän varfer dig fvarande ,fd Jnart Hän
det hårer. EL, 30.'

6. Guds ara framlyfer vidare och 2:0
nti den vålgdrningen, at Hän upjoker fyndare ,

och drager dem til fig. Hvilken dr den tnan u
Hand eder , fom hafver hnndrade får , och om
hän tappar hort et af dem, låter hau icke de
nio och nittio i okrien, och går efter det, Jotn
borta dr, til defs hm finner det. Eller hv id
qvinna dr, fom hafver tio pnmingar ,

om hon
borttappar en af dem} tdnder hon icke up Ijns ,

oc/t
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och fopar Imfet }

och Joker granneligen til defs
Tion finner honom? Luc. 15. Sanjmalunda loker
ock Gud borttappadc Syndaie, eller dem

, hvil-
ka igenom Lagens ofvcrtrådelfer aro bortkom-
ne ifrån det lif, fom af Gud år. Syndaren år
dcn fåtlorade fonen, hvilken Gud llter folja
fin fria vilja; emedan Hän få hafver anlagt
veflden och deruti la ftyrer omffåndigheterna
for fyndaren, at denne i finom tid (kai lang-
ta efter fin återkomft til fin Skapare och Fader,
fåfom efter en N;ld, Denne årerkomft påfkyn-
dar Hän fjelf derigenom

, at Hän i månnifkans
hjerta infkrifvit och an närmare för henne up-
penbarat en Lag, fom igenom fina beftåndiga
påminnelier dageligen fkuile kalla til båttring*
och i Evangalio, redan innan ånnu Syndaren
klnt de(s kraft, gifvit et godt hopp om nåd,
om hän eljelt vil ftå up och gå til fin Fader
igen. Hti denna flora, Guds och vär Herres
Jelu Chrjfti Nådes- låra

,
fer nu en fyndareGuds

hjertelag , få at fr ukran for Guds rårtfårdighet
icke mitte affkråcka honom ifrån hoppet om
Guds nåd. Hvilken år väl dcn fyndare, fom
kan beromma fig deraf, at lian forfl: lokt och
ålfkatGud? nödgas icke faft håldre, hvar och
en, fom ifrån iynden til Gud återkommen Sr,
bekänna: Uit hafver dragit mig , och jag haf-
ver rnig draga lätit ; Du hafver värit mig för
Jiark , och hafver vunnit. Jerem. 20; 7. Jag haf-
ver värit en forlorad penning och et borttap-
padt fär, menDu hafver uplokt rnig, och hjelpt
af idel nåd. Nu *for(tår jag, at den, fom fkal

B b 3 kom-
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komma til Inger åfver fina lynder, den fkai
Du napfa och tuktaj den fyndaren, lom fkal
vända fig til Dig, hän måfte forut kanna fig
forutanDig, vara fortappad; den, fom fkal und-
fly den tilkommande vreden, honom måfte Gud
forut vila den afgrund, uppå hvars brädd hän
fllr; den , fom fkal komma til Sonen, honom
måfte Fadren draga; med st ord, den, lom
Ikal varda falig, honom måfte Gud frålfa:
taclom da Fadren , fom ofs håfver beqvdme gjort
til at delaktige vara af de heligas arjvedel i
ijiifet.

§. 7. Sedän Gud lålunda forbarmat fig och
■upfokt ols, lå okar Hän 3:tio denna fin vai-
gerning darmed, at Hän fårlåter fynderna , och
hdar o/s af alla vara brijier. Guds tolamod med
lyndare, den tid de annit fara viife, och icke
kanna och icke en gång vilja kanna Honom,
och ånnu vlrre; (om eljeft något kan vara vir-
ne aa detta,) i fitt hjerta hara Honom, och
Guds fokande cfter dem, under alt detta, Ir redan
en valgerning , fom icke kan belkrifvas eller utra-
las. Hvad fkalHan mi va! kuuna gorafin vingård
mer, an det Hän honom gjort haFver! dä,efterHan
liu en gång utgifvit finSon, och fdrordnat Honom
til en Nädeftoligenom tron uppå Hans efter
Hän taiat til ofs genomSonen,hvilkenar infatt til
at vara Öfverfte- Prlft, evig och fullkomligj efcer
nu Guds ord ar fullftlndigt, och ali Guds vilja
®ch rad om vJr falighet uppenbarad, korteli-
gen 3

efter ali ting Ir redo 3 få lynes det, fom
Haa horde ieitma fyndaren åc fig Ijdf, och

of-
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ofvergifva honom at fitt vrånga finne > om Hän
forfummar, eilcr icke aktar en fådan (alighet,
iom kommen år. Men ie, der gor Hän icke,
utan Ijeli upfokcr Hän , och !å forlåter Hän.
Nar vi hårvid befinne Guds helighet och rätt-
färdighet, då forft Itunne vi fornimma, huru-
dan vålgarning fyndernas förlåteife år. En fa-
dan valgarning (kulje fynas ftridande emot Guds
eget våfende, och det vore icke mojehgt, at
fatra och rro den iamma ora icke Chriftus
kömmit i verbien, lidit doden for fyndare, i
deras ftålle gjordtall Guds ftraffsnde Råttflrdig*
het til fyileft. Men denna Chrifti ankoraft och
detra Hans fåndande af Fadren, denna Guds
kärlek , lika (om den , at Chriftus lårt fig do*
das for ogudaktiga, det ar ju en vålgarning- ,
('om ofvergår alt hvad vi kunne tanka cller tala,
och fåledes hlifver ju fyndernas forlåtelle, få-
fom nårmafte frukten af alt detta, den ftorfta
nåd, (om Gud nigon tid kan bevifa affålliga
(yndare på jorden: den (lorfta, (om alla Him-
melens rättfiirdiga varelfer, de dår fullkomligen
kånna Gud, kunna foreftalla fig utaf Honom,
efter hårom (kedd uppenbarelfe. En (å ourfä-
gelig ftor vålgarning bevifade Gud ofs, at Hans
forlåter o(s vara fynder, faftän Hän år Gud
den Aldraheligafte, Dock ånnu en hlraf foljan-
de och bogft beprbehg Nåd. Der år 4UO den,
at Kan uptager dm , hvilha Hän fålmda för lä-
tit deras fynder ,

til fm bar n och årfvingar,
Detta var ju icke nodigt til fynda-forlåtelfen

,

utan en tilåkning af Nåd. Jag trudc bruka
B b 4 detta
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det':a matta och ofullkoml'ga urtryck om en fa
hog och outfågelig väigarning, emedan den
icke ftår til at utrrycka, om man In talade med
anglars tunga. Det hade ju värit nog, om det
hecat, dina (ynder forlätas dig ; du fkal ej var-
da bortkaftad ifrån mitt anfigte evinnerliga; du
lkal varda änglarna lik; jag fkal åter upvåcka
dig til \ii och väigarning; jag {kai mårta dig
i min Faders rike med våluft, lålom med en
ftröm; men nti heter det, mm Son , min Dot~
ter j dina fynder forlätas dig. Dock efter tron
hår gifver anledning til betraktelfer, af hv ilka
den ena år hårligare än den andra, och hvilka,
icke ens kunna ritt uttryckas eller fattas af ån-
glarna, lom i vishet och kratt åro ftorre, ån
vi, få hafve vi då hårom icke något mer at
låga, an detta: Sen til hurttaan kdrlek Fadreit
hafver bevifl of s

, at vi kallat Gudt barn. i Joh.
3 : v. i.

§. 9. Sådane åro nu de Guds välgårningar,
igenom hvilka Han 2."d0 hafver beredt fig et
lof, fom aldrig mer kan forgås. Om det an
ikulle förgåtas utaf männifkor , om de ån ikullc
förfumma atgifvaakt deruppå, få år det dock
etverk, hvilket redan år gjordt, och hvilket
infor den otaliga Ånglafkaran, de forftfoddas
forfamling, fom i Himmelen åro beflcrefne,
och de fullkomligen råttfårdiga andar, vittnar,
hurudan nåd Gud bevifar och hurudan gåfva
han gifver, då Han vii, at det fkal varda an-
fedt, f åfom et bevis uppå Hans finne, och
fåfom en väigarning utaf Hans hand. Mittfolk,

fdger
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fåger Herren , /kai af minä gäfvor hafva tiljyl*
kji. Hvad lynes eder vål ock om den gåfva
fom Gud gifvit hafver, då Han gaf fin Son til
en fårfoning for vara fynder. Kunnen I vål
foreftåila eder någon ,

iom är hårligare och
fiorre ? Sågen då ', hurudan den fkulle harva
värit? Vara begrep ftråcka fig ju icke långie?
at Gud urgifvit fin enda Son, at en fådan Hog
Perfon icke fkåmmes kalla ofs broder, icke
heller ar fornedra fig fjelf alt intil korflets dodj
at nu Gud hafver betedt ofs (ådana vålgärningar,
derom hafve vi icke något annnat til at faga,
ån at lidan vishet och godhet iro ofs för höge,
och vi kunne dem icke begripa.—Sluten här-
utaf til den hårlighet, iom komma fkal. Har
icke Gud, fedan Han fattat det beflut, at uppå
ofs vifa fin nåds hårlighet, gjordt Nådegåfvan
lådfln, at hon icke kunnat blitva fullkomligaref'
hviiken Nidegåfva år Chriftus. Sen di håraf,
hvad de, lom kailade äro, hafva at hoppas,
och huru ftor Hans arfs hårlighet år för Hel-
goneft. Hvad "(kole vi då fåga til dem , iom
icke kanna, och foljakteligen icke heller tacka
och bedja Gud om Hans vålgärningar och gåf-
vor? jo! til dem fåge vi det famma, fom Je-
fus til den Sarnaritifka quinnan: forflode du
Guds gåfva , och ho den år , fom fåger til dig:
gif mig dricka, då beddes du af honom, at Han
gåfve dig lefvande vatten.

§. is. AHa Guds vålgärningar bidr3ga {|.

ledes til Guds åra. Månnifkor mi kanna dem
•ller icke ; lå aro och blifva de dock i fig fjälf-
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va lika ftora, outfajliga , obegripeliga och Gud
vårdiga. At om mannilkor icke derfore prila
Gud, Cl har Hän dock harigenom Sjelf beredt
fig et lo£ ifrån evighet til evighet. Emedler-
tid kunne vi , angående den välgårning, lom
Gud hafver bevift ofs uti Chrifto Jefu vår Her-
ne, fäkert tro, at oaktadt lafternas grymma vål-
de, verldens gudloshet och ondlka, denlamma
Sndå icke fkal aldeles och lå varda förgäten,
at aila fjakr den fkulle förkafta. Jag nåmner
har välgårning, och icke vålgårningar ,

emc-
dan denna enda drager , da man den riirr betrak-
tar, ali upmarkfamhet til fig ifrån alla andra;
den är likalom lolen uppl fåffcet , vid hvars
majeftät och klarhet, de andra himlaljufen
icke kumia befkådas. Menen I vai, at den tid
fkal komma > då ingen häruppå Ikulle akta , el-
ler for denna välgårning tacka Gud ? menen I,
at uti en verld, hvareft alla hafva tyndat, och
tryckas af forganglighef, Hän, hvars namn är
det enda, lom blifvit männilkom gilvit, genom
hvilket de kanna falige varda, at Hän, fäger
jag, någon tid Ikulle biifva almänneligen glomd,
och ai ingen mannilka eherfrågad och lokt-
Nej, likatå vift, lom den, i en okn af liet-
tä forfmäktmde vandringsmannen, Jångrar ef-
ter den friftca kallan, lika få vift, fom den
hungriga loker brod och fången frihet, lika
få vift fkal ock Jelus varda uplokt i fitr ord
och i Iraa heliga inråttningar i verlden, och en
fldan Guds valgarning, lom Hän år, biifva i-
hogkommen och prifad ifrån tlagte til tlägte.

Ke-



Red an, innan Chriita s var kommen, prifade
de, lom harom fått lofte och uppenbarelfe ,

Gud , och de anfågo fig falige i hoppet ora den
andeliga välfigneife, fom kumma fkulle i de
himmelfka ting genom Honom; men annu mer,
har alt ifrån den tid, dl Hän blef uphogd fran
jtfrdcn på et kors och, efter fir lofte, dl {laille
draga alla til fig, denna faliga nåd aldrig värit-
fä forgSten, at icke i alla tider nlgra derefter
frågar, den fsmma forhariigat och fägt; Her-
re, Du dr vdrdig, at tasa prix och aro , ty Du
hafver återkopt ofs Gudi med Ditt blod. Ifr iin
den tiden, har Jefus icke faknat tiogne tilbed-
jare i verlden, och de, fom Honom tilbedja
gitva ja dermed tilklnna, at de fojfta

, hvad
for en flor valglrning Hän Sr ifrån Gnd och
hvad harlighets rikedom det ar for de Heliga
at vara Hans arfvede!. —Ja under hela det
nya forbundets tid fkal altid horas en ftor Iltani
at alla landfkaper och flngter och folk och
tungomål de dar ropa med hdg röft och faga:
Salighet Honom , fom fitter på Jlolen , varoin
Gudi och Lambenä. Alle Anglar Jlå kring om
Jlolen , och om de äld/ia, och omde fijra djuren,

och falla på fin anjikte framfor Jlolen och tilbedja
Gud och Jääa : Amen , lof och dra , och vishet
och tach och prix och krnjt och ftarkhet väre vä-
rom Gud ifrån evighet til evighet. Upp. B. 7.

Omi dl, fdrgatne af eder heligalfe pligt,
-icke viljen Ira Gud, om I ej viijen tacka Ho-
nom for fådana valgarningar ,

fom Hän ofs be»
vift hafver igenorn Jcfum Chriftum vär Herre;

fä
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fl aro dock de af den befkaffenhet, at Haa
hårigenom hedrat Si% Sjelf. Manne Guds Ira j
den fkapade naturen blifver om inter, faftln
mlnnifkan uppå den famma ickc fkulle gifva
akt? Om an de fkulle tiga, fä förkunnar dock
fäftet Hans handers verk och Himlarna fortllja
Hans Ira, I)å barnen ftraxt elter Jefu inridande
i Jeruialcm, ropade uti Templet, HofiannaDa-
vids Son ,

och Pharifeerna ville, at Hän fkulle
forbjuda dem det, fvarade Hän dem, at om
de vid detta tilfålle tego, fkulle dock ftenarna
imurarna ropaj tammalunda ock nu, om I for-
tigen Guds Ira i Chrifto Jefu, och omlforfum.
men at hlrom undervila och härtil upmuntra
edra barn, få fkola dock ftenarna uti murarna
af de Tempel hvilka vara Chrifteliga forfadec
uti denna affigt upbygt, Jefu ord och forbunds
tecken, och den himmellka hlrfkaran, fom
vid Jefu fodelfe, med hog roft fade, Ira väre
Gud i högden, och frid på jorden, mlnni-
fkom en godvilje, alle fkola forkunna denfam-
ina, alla blra vmie emot eder, om I någon
tid fortigen eller forglten den valglrningen*

at Chriftus hafver Iterlåft eder med fitt blod.
Hafven 1 dä icke et hjerta, fom kan roras,
icke en tunga, fom kan tala

, icke en kropp,
fom i utvartes åthlfvor och frojde-betygcller,
kan vifa Ijålens innerliga Irkanfla af en nåd,
fom lr hogre an himlarna, den ock Ånglarne
aftundade at utlorfka? Liknen derföre icke det
otackfamma och vrånga flagret om hvilket til evlr-
dehg blygd ar uptccknadt; De förgdta Gudfin

FrdU
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Frdlfare , fom få for ting uti Egypten gjordt
hr.de: Vidunder i Hans hand a och förfkråcksliga
gärningar i roda hafvet. Och Hän ville furgnra
dem,

om Moje 5 Hans utkorade , den plågan icke
för lagit hade , och afvånt Hans grymhet , ai
Hän icke platt Jkulle jbrddrjva dem , och de får-
aktade det lujliga landet

, och trodde icke Herruus
ord. Pf. 106. Så forgäta ock många än i dag
den FråHaren, fom for deras fynder hangtup-
på kodet; hvars ftora niannifko-kårlek blifvit
uppenbar af himmelen, af hvilken de ocklä nu
aro fralfte igenom vattnet, det år dope!ien ; och
dl de fortjent bortkaftas for fin otackfamhet,
hatver ock Hän bedic for dem hos fin him-
roelfke Fader, hvars lufiiga land , fom år det
himmelfka Canaan de Indå forakta, och tro icke
Hans ord. Mätte dl denna Bot-och Bonedag fa
leda dem til en rattfkaffans Itanka af de vål-
gårnlngar, fom åro i Chriftojefu, och hårige-
nom til battre kannedom af Guds eviga hådig-
het och Ira; hvilka dina nide - våigårningar,
Herre! om de af raig forgåtas, få väre mki
högra hand forgåten, och om de ej af mig he*
prifas 3 få låde min tunga vidmin gom! Amen,

HÖGMÅSSAN.
T
J—tofvtr och prifer Herran fa högetiga fom ff

förmä, Hän år äntd hopre. Prifer Honom af
alla krafter och vdnder icke igen ; Likvdl hinner
f icke der intit. Ho hafver fedt honom at hän
*/ honom fäga måtU, Ho hau fa hogt prifa

Ho-
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Hotiom fom Han dr? minjl fom vi fe
af Hans- veri. iy mycket florre dro ofs ånnu
fordold.

Bå Sedoläraren Syrach å ena lidan up-
manar ofs at lofva vår Gudj få vifar han,
å den andra > at vi icke böre tanka det vi
med et iadant lof i lit högfta kunne fvara e-
mot det fom han och förer ofs få-
ledes til den fkyldigheten, at med en helig
vördnad ungå med en få hög fak, fom det
är at tala oin Gud. Lofver &c.

At lofva vår Gud upmanar ofs Sedolä-
raren : Lofver och prifer Herran få hågeligafom
ff förrnu ; Prifer Honom af alla kraf ter och van-
der icke igen. Gud lofvas af ofs på flere-
handa fätt i fynnerhet; men i gemen lofve
vi Honom, ndr vi ädagalägge ,

at vi hålle Ho-
nom för den , fom Hän Sig i Naturen och Or-
det uppenbarat. Då vi jämnföre bägge deffa
böcker med hvarandra, få finne vi, at Gud
är i Sit väfende och egenlkaper högft full-
komlig, och, i Sinä välgärningar emot ofs
i fynnerhet, vår Skapare, Uppehållare och
Styresraan, vår Återlöfare och Heliggörare.
Genora en falig erfarenhet komme vi til lif-
lig öfvertygelfe härom : Och ju iifligare en
fådan öfvertygelfe är; defto villigare och-fär-
digare blifve vi at fårkunna Hans dygd , fom
ofs kallat hafver ifrån mörkret til Sit underliga
2jus. Vi nyttje då detta vackra tänkefpråk
med höglla alfvare: Kommgars och Furjiars
råd Jkal mcm förtiga 3 men Guds verk (kai mnn

hur-
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ftdrligen prifa och uppenbara. Vi anfe då för
en koflelig ting at loffjunga den Aldrahögflas
Namn 3 om morgonen förkunna Hans nåd och
om ajtonen Hans fanning. Naturen upmun-
trar härfcil. Ali djur på marken frögda fig 3
Hvar påTit fätt, lolfjunga Dig , Du ftore verl-
dens Herre: Hvar fogel fjunger på fit vis ,

Dig loiva hagel, fnö och» is j mig bör ej va-
ra värre 3 jag har fådt mera godt 5 ftorre gåf-
vor, bättre håfvor än the alle: ty bör jag
Tig( o gode Gud! ) mer akalla. Nåden up-
muntrar: Vi få då le in i der Itora Aterlös-
ningsverket mad des faliga tilläinpning: och
ju mer vi fe derin , ju billigare blifver för
ofs denna bekännelfe: Up min fjäl, min miya

och tungä,' up, mit hjerta och min röft, til
at prifa och loffjunga Jefum, fom mig åter-
löfts Jefum taeka och berömma; Jefu godhet
aldrig glömma!

Men at vi ej måge göra ofs alt för fto-
ra tankar om vårt lofvande j utan tvärtora
hänföras til en helig vöidnad, då vi hante-
re den höga betraktelfen om Gud: få vifar
ofs Sedoläraren, at Herren, i anfeende del»'
til Sitt väfende ,

dels til Sinä egenfkaper 4
dels ock til Sinä gärningar är oändeligen öf-
ver alt vårt lof. Han dr dndå högre: Vi hiw-
ne icke der intti: ho han Ja hågt prija Honom
Jom Han dr ? Thet dr minji fom vi fe af Hans

verk 5 ty mytket fiörre äro ojs åuun fördold 3 he-
ter det.

Gå
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Gå vi til Naturens bok; få håller detta
ftånd. Vi kanne ofs ej fjelfva; ty vi äre ofs
för närä: andre ting utom ofs kanne vi, för
nägon liten del, til Ikalet allenafl; ty de
äro få långt ifrån ofs. Likväl fe vi uti alt.
fammans en härlighet, fom intet kreatur kan
göra efter. Som vår fvaghet röjes vid bc-
traktandet af de ting, fom äro ofs ganlka
närä; få vifar den iig än mer vid dem, fom
äro på längre afftånd. Dock äro ganfka mån-
ga och långväga verk fådana vittnen, at de
Jårtdlja ojs Giids dra, cj mindre än de när-
mafte. Förnuftet häpnar och finner ej fättet
hv.ru alt , kvad Jom Jkapc.dt dr, dr vordet af in-
tit', det kan ej komma längre, fig fjelf läm-
nadt j än til denna flutfats: utaf intet blifver
intet j och likväl måfte det, underhjelpt af
uppenbarelfen, anfe faken fåfom oftridig, at
Himmeten dr gjord pjno m Herrani Ord och at
Hans hdr genom Hans muns Anda. len lika
häpenhet ftannar förnuftet, då det betraktar
verldens uppehållelfe och ftyrelfe: ty fom vi
icke fe begynnelfen eller ändan af de Ikapa-
de tingen: få begripe vi ej eller fättet, hu-
ru de uppehållas och ftyras, och likväl kun-
ne vi icke neka med något Ikäl, at altfara-
mans värit och är vål bejtdldt , fom den Gu-
domliga uppenbarelfen jemväl öfverflödigt
intygar.

Om vi nu altfammans hogt lofva, hvad är
thet? Gud dr dock mijcket hogr» än ali Hans
verk. Kas nian fom nogaji befinna en gnifta

af
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af JjetJva Hans luftiga verk ; huru mycket fvå-
rare är då ät begripa Honorn

, fom gjorclt,
uppehåller och ftyrer alt detta. Vi blifve li-
ka fom uplvolgne af en oändelig djuphet och
rikedom

, när vi tänke på et väfende, fom
altid värit, är och blifver: fom är oändeligit:
oombyteligit: allvift: alleftädes närvarande:
högft rättfärdigt; alsmägtigt och fjelfva kär-
leken, m. m. Då vi enfaldigt följe Natu-
rens och Hådens böcker; få blifver Gud få
ftor, at vi aldrig ikulle våga at loiva Ho-
nora , om Hän icke

, Jå/om en Fader öfver alt
hvad Fader heter i Himmeten och på fforden ,

låckat ofs til fig och upmuntrat ofs til denna
glada fkyldighet fåfom barn Då vi belinne,
at vi ej kunne gora Honom ftörre elkr tnindre ,

få fkulle vi fnart anfe alt Hans lofvande o-
nödigt, om Hän ej uppenbarat ofs, at Hän
i Nåder behagat upråtta Sitt lof til och med
af unga barnas och fpena-barnas mun. Och då
vi fåledes få tilfiånd at oifra Gudi vårt lof ,

kunne vi fom högftkomina, när vi fäge med
Sedoläraren; Herren är cfåjeliga ftor.

Nådens bok, fom undervifar ofs , at Gud
i Chrilio är alla fyndare nådig,fom voro dö-
den värde: fom läger, at Gud fårklarat alt
under otro, på det Hän [heti Jorbarma Sig ofver
alla, innehåller en få hög lära och få ftorfc
ämne til Guds lof, at ock Paulus, fom var
upryckt til tredje himmelen, dervid utbrifter :

O! hvilken djuphet af den rikedom
, jom är hå~

de i Guds visclom och kitnjkap! Huru obegripe-
Horn. F. Voi. IX. St. 4. C e lige
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tige åro Hant domar och outran/hkelige Hans
vägar. Ty ho hafver kdnt Herrans Jtnne ?

eller ho hafver värit hans råde,ifuare? eller, ho
hajver gifvit Honom något tilförene ihet Honom
/kai betalat varda ? Ty af Honom, och igenom
Honom, och i Honom äro ai ting: Honom väre
dra i evighet! Chrifti Brud fjunger derföre
härligen: Ora alla de träd och gräs uti raark
de hade båd' ftämma och tunga: om foglar
och djur de kunde än ftark med ängla röiler
utfjunga; förmåtte de aldrig tilfylleft Guds
Son vår Frälfare Jefum lofva. Och är det
väl underligit ? Det är ju denna lära, wjra
vifar ofs rätta vägen til vårt rätta Fädernes-
land: men kött och blod kan den ojs icke up~
penbara.

Herrans Jefu Återlöfte! Vår Höga
Öfverhet har behagat förelägga ofs en
Högmäfib-Text på denna fifta Store Böne-
dagen af innevarande år, fom gifver o('s an-
ledning at betrakta Guds lof för den ftora
hufvud-välgärningen, at Gud var i Chrifto
och förjonade verlden med Sig jjelf. Lät ofs
ock hufvudfakeligen halla ofs därvid. Det
behöfves fä mycket mer, fom den dyra for-
fonings läran af ganfka tnånga fkamligen för-
aktas i vår tid. Och gifve Gud, efter Sin
oändeliga vishet, godhet och magt, at det
icke ma hända lådant otackfamt folk, hvad
Herren fordom fade och fullkomnade: Iher-

före at the icke annammade kdrleken til Jännin-
sena, at de måtte Jalige varda; förden/knlt* (kali
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Jkali Gud jdnda dm krnftig villfarelfe , få at
de Jkola tro lågnene j på det de [kola alle dom-
de vardtiyfom itke hajva trodt fanningme ,

«.

hajva lufc til ordttfdrdigheten , 2 Theff. 2:
io 12, utan hafve Hän tolamod med o/s •på
det ingen mä fårgäs ; utan at hvar omvänder jig
til båttrlng! 2 Pet. 3 : 9.

Alle J, fom hctfven Herran ffefum räft-
jlrmelipä kdr, hjelper mig bedja och iofva med
fammanfläramande bön och loffång! Gud hjel-
pe Eder och mig, at, til en välfignad början,
upftå och fjunga, til Jefu lof, efterföljande
härliga Pfalm, N;o 141. Fader vår &c.

Text. VC 48 : 11.

Åmnet:
Guds vår Frälfares lof, alt intil verldens

åndar, for Sitt dyra Forfonings-arbe-
te och deraf flytande Salighet.

l\mo. Sjelfva Fårfonings-arhetet och den Sa-
lighet , Jom o/s deraf tiljlyter.

Z\do. Huru vårt loj dermot bör vara be-
Jkaffadt.
Emedan Konung Davids 48:de Pfalm,

hvaraf vår upläde HögmällbText är tagen,
är en härlig Prophetia om Jefu och Hans
dyra Förfamling i Nya Tefiamentet. 5 om Je-
fu vishetj godhet och magt. hvarigenom Hän
Sin kara Förfamling köpt, uprättat och ftad-

C c 3 fäftati



fäftat: OmFörfamlingens härliga bekännehe
och lof i detta ämnes famt om den upmun-
trari och förmaning, fom henne fluteligen
gifves, at behörigen annamma och nyttja de
af Jefu henne förvärfvade ialighets-fkatter:
Ty hafve vi den fullkomligafte anledning,
at antaga och afgöra det redan förutfagde
ämnet.

Vi vilje i Forfta Delen betrakta:
Sjelfva Forfonings-arbete och den

Salighet, fom ojs deraf tiJflyter.
Mig hafver du arbete gjordt uti dinafyn*

der och qjordt mig m'6do uti dina mifsgdrnin-
gar. Jc>%, fjag utjlryker din öfvertrådeljefor
minä Jkull, och kommer dina Jynder intet ihog ,

fäger Jefus genom Eiaiam i det 43 Cap.
Och det är fjelfva Hans dyra Förfonings-ar-
bete, fom Han här omtalar.

Vi märke genaft at detta arbete haft fit£
affeende dels på något ondt, fom fkulle bort-
tagas, dels på något godt, fom fkulle för-
värfvas.

Det, fom fkulle borttagas, var dels fyn-
dens, dels flraffets onda. När männilkan
genom - olydnad vände ryggen til Gud j la
blef hon lyndig, ond och*afvog, famt för-
derfvad bäde til kropp Och f jäi. På detta
onda måfte ftraffet följa, få länge det förra ,

fåfoai orfak, ej var förfonat.

Det,

378
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Det, fom fkulle förverfvas, var en få-
dan rättfärdighet, fom för Gudi gäller, och
männiikan genom fit ftora afFall bortmift, u-
tom hvilken vi aldrig- kunne. nalkas Gud a
eller blifva af det himmeHka goda delagtige.

Sjelfva Jefu Förfonings-arbete är fåle-
des korteligen: et fullkomligit görande och li-
dande, hvarigenom mdnnif/tjo-Jlägtet blifvit jrålji
och faligt gjordt.

Detta har den allvife Guden pröfvat nö«
digt at befluta forr dn verldenes grnnd lagder
var: Detta höga beflut har Han kungjordt
männilkorna vid deras fall: Quinnones Sdd
ftal Jöndertrampa ormens hufvud: Denna glada
tidning liar Han allagamla Teftamentfens ti-
der igenom förnyat ; ty Honom, Chrifto , bdra
alle Propheterne vittnesbörd, at hvar och en ,

fom tror på Honom, (kai få Jyndernas förlåtel-
Je genom Hansnamn: Detta ljufliga bodfkap
var icke toma ord, utan et ofvikeligit frid-
fens beflut; ty da tiden vardt fullkommen } fdn-
de Gud fin ion.' Det dr et f a/l ord, och i
alla matto vdl vdrdt at man det annammar

, at
£jejus Chriftus dr kommen i verlden til at frdlfa.
fyndare.

Han kom fåforn Gud, en evig Fader ocri
Frids-furfte; annars bade Han aldrig kunnat
bära tyngden af det antagne Förfonings-ar-
betet, mindre det famma öfvervinna och full-
borda. Han kom uti en antagen fann Man-
dom, och var ojs i ali ting ltk

, dock utan
fynd-j på det Han, fåfora vår Goel, vårjkyl-

T/C 3 dc
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deman , fkulle kuntia i Förfonings-arbetet ut-
rätta hvad för Guddomen 3 fom hvarken tål
förnedring eller uphöjelfe, var omöjeligit. I
bägge deffe Naturer, fåfom ouplöflige ~ var
Han en Chriftus, hefig, o/kyidig, obefmittaå ,

Jkild ifrån fyndare och hoqre dn Himmelen.
Men ehuru Han var Guds hdrlighets /ken

och Hans våfcndes rdtta Beldte: ehuru ali Gud*
domfens fuiChet bodde i Honom lekamliga, få at
Paidus fäger: Gud var i Chrifio; rähiade Han
likval icke for rof Gitdi jämlik vara; utan för'
nedrade fig fjelj, tagande på fig en tjenares

fielfe , vdmjuhade fitr och vart lydig intti döden ,

jat intit korfetf död.
Han bevifade en fnllkomlig lydnad i gö-

rande och lade både med ord och gärningar,
at Han jhdle upjylla alla rdttjdrdighet. La-
gens invärtes och utvärtes fordran blef Han
alsintet fkyldig, utan fullbordade altfamraans
i alla fyndares fiälle. Hans lydnad i lidandet
var ojämnförlig och aldeles fullkomlig. At
Han föddes i fattigdora: lät Sitt dyra blod
utgjutas på B:de dagen: gick i Landsflygt:
arbetade tungt för fin nödvändiga utkomft
3ntil defs Han tilträdde fit Läro Embete, då
Han fedan hade fit underhållaf almofor, utan
at äga något vift hemman: at Han fedan un-
dergick de liftigafte förföljelfer på mångahan-
da fätt, alt frivilligt och för vår ikull 5 det
är väl ojämnförligt: men vi måfte ftadna i
ftörita häpenhet., då vi följe Honom til död-
fens plågoinark Gethfemane, där Han emot-

tog
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tög dödsdomen för alla fyndare, eller, fom
E Talas fäger, där Herran kaftade allas vara
Jynder uppå Honom

, och där verkan af Tamma
dom gjorde Hans fjäl bedröfvad intil döden,
få at bloden präffades gcnom fvetthålen; men
där Hän likväl gick alt igenom med en full-
komlig lydnad: Fader , icke min litan din vilje.
Hilkeligit blifver för ofs at påfe belkrifningen
om Hans medfart i fyndares händer, ifrån den
ftunden Hanblef förrådd och gripen, intil defs
Hän var näglad vid korflet. Än fafeligare är
at betrakta fjelfva invärtes lidandet på Kors-
fet, ifrån 6:te intil 9:de timan, då Jefus fmakade
alla den andeliga och eviga dödens plågor, få
medelfl: , at ali tröft af Himmelen blef Ho-
nom undandragen och fjelfva fyndaflraffet,
från fin oändeliga längd, fammandraget til fin
möjeliga högd af bitterhet, och Honom på-
lagt; få at Hän ropade: min Gud , min Gud,
hvi hajver du öfvergifvit mi? ? Men detblifver
i famma mon obefkrifveligen glädjefullt at
läfa , höra och -förltä . det Hän ftridde man-
neligen för ofs och icke fläpte någon del a£
vår annars förlorade läk, utan kunde förfäk-
ra ois , det alt var fullkomnadt. Och at den-
na förfäkring är faft och pålitelig; det vitt-
nar få väl Jefu rop til Sin Himmellke Fader;
Fader , befaller min anda i dina händer, fom
ock hvad derpå fölgde, nemligen at Jefus
Idt Sit timeliga lif af Sig fjelf , når Hän ville

,

och gick genom förlotten , det är, Hans kått ,
ena refo i det helga , fom dr Himmeten, och

fani en evig förlofsning , til hvilken intet kan
Cc 4 lag-



383 4- ( o ) 4.
läggas , och från hvilken intet kan tagas:
At Han ined beiynnerliga . omftändigheter
lemnade Sin helga Lekamen åt jorden intil
3'dje dagen, iå at Han äfven da kunde kan-
nas ifrån alla andra: At Han på srdje da-
gen af eaem kroff ptertog fit lif, fåfom den
där nu mera var fri och lös från Förfonings-
arbetet i fyndares fiälle:. At Han vifte Sig
en Segerherre öfver döden, djefvulen och
helfvetet: At Han med en förklarad Leka-
men, ära och härlighet upilod från de döda:
At icke allenaft Himmelfke Härholder vitt-
nade härom, utan ock Jelus fjelf i4O dagar
bevifade Sig vara vår leivande Salighets Her-
re: At Han iedermera, i fynlig matto, up-
for, fom Han fjelf fade: til Sn F&dfr och vår
Fader, til Sm Gud och vår Gttd. At Honom
dr ali magt gifven i Himmeten och på jorden:
Och at Han både fjelf och genom fin Hei»
Anda i Ordet lägger den ena fienden efter
den andra fig til en fotapall , och utbreder
kraften af fin dyra Förfoning alt intil verl-
denes ändar.

Vi fe fåledes, af hvad redan anfördt
är, at af detta Jefu Förfonings arbete ofs
ftor falighet tilflyter: Men för de enfaldigas
fkull vilje vi något närmare yttra ofs derom»
fom Guds Ord lärer.

Genom Jefu död , fäger den H. Paulus,
dre vi forlikte med Gud

, den jlund vi dnnu vo-
ro ovåmter: mycket mer 5 efter vi dre forlikte 9
blijve vi tm iehållne genom Hans Lif, Iher-

fån



383
fåre beprijar Gud Sin kdrlek til ofs, at Chri-
Jlus år död for ofs ndr vi dnnu vore fyndare.
Så varde vi ju mycket mer behållne genom Ho-
nom for vredene , efter vi äre rättfårdige gjor-
de i hans blod. Rom. 5. Som-nu Gud gil-
lat och antagit den förlikning, fom i Chriflo
ikedd är; få måfte det ock vara oftridigt, at
Guds hjerta är til ofs i Nåde> eller, at Gud
är vår bäfta vän; hvilket är en fällhet, fom
ej kan befkrifvas. Ar Gud för ofs; ho lan
då vara emot ojs ? På famma grund vii Gud
förlåta ofs alla vara fynder 3 ty Jefu Chrifli
Guds Sons blod renar ojs , dfven tilldmpnings-
vis, frän alla fynder. Och [dll dr den, hvilken
åfvtrträdeljen forlåten dr ,

den fynden öfver/kylä
är ! fdll dr den mdnnijka, fom Herren icke til-
rdknar mifsgdrning, Och aldenftund Chrijlus
dr Lagens dnde til rdttjdrdighet hvarjom och *-

nom,fom tror 3 Fördenfkull dr intet fördome-
ligit i dem , fom aro i Chriflo , de ddr
icke vandra efter kottet , utan efter andan. Sali
är den f jäi, nppå hvilken Jefus dragit, rdtt-
fdrdighetens kjortel; til henne heter det: fi ,

min kdra 3 du djl dägelig, Hög. V. 4.
På en fådan grund följer ock barnalka-

pet, fom Paulus förfäkrar: At Gud och vårs
Herras Chrijli Fader vdljignat ojs med ali
andelig vdifignelfe, i de himmel/ka tinp, genom
Chriflnm ; och hafver tagit ofs Sig fjelfvom til
barti genom ffefum Chriflum , efter Sin viljat
goda behag, Sinä hdrliga Nåd til lof, Eph. 1.
Säll är den3 fom är Guds barn! därföre up-

Cc 5j mun-
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muntrar ock Apoftelen Johannes: Ser til

,

hurndanna kärlel Fadren hafver he ift ofs , at
vi hilias Gudf bärn. Dfe dro fodde af Gudi
til et lif fom af honom år , til et nytt vdfende
efter andan: Til den nannalle förening med
Gnd: Til den befynnerligalte förforg afGud;
Til den nådigafte forikoning af den öme Fa-
dren : Til den vifalle tuktan af hans hand;
Til den aldrabäfla upfoilran, fom et Guds
barn ägnar; Til en enfaldig tilförfigt: Til
lladga i Nåden; Til belländighet i det goda
intil ändan: Och til et arf, fom ej betyder
mindre än en evig och öfver alla matto vig-
tig härlighet.

Andra Delen.
Då nu Jefu vår Frälfares Förfonings-ar-

bete är få ftort och medförer en få väiändte-
lig falighet; Huru bör då vårt lof dtremot va-
ra befkaffadt'?

Vi hafve tilförene vifat, at vi aldrig
kunne, aldra minft här i tiden , fvara emot
hvad Herren jeius af ofs förtjent och förtje-
nar. Men ju ttärmare vi hinne til det fullkom~
liga ådagamgadndet ctf vår tUgifvenhet
och glddje Jrir Per/on , Ambeten och Väl-
gdrningar, f.mmed de-
Jio mera rdtt/koffem lofve vi denna vår orygge-
liga falighets klippa

Nu fäger Skriften: At en annan grimi
kan ingen lägga, dn den 3 Jom lagder är, hvil-

ien
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ien dr jfefus Chrijlus: At i ingoin androm år
falighet: Icke eller något namn under himmelen
mdnnijhomen gifvet, i hvilket de kanna falige
varda, utan i jfeju namn ällena : At Gud ut~
tagit Chriflum utur ångeji och dom, at han för~
hogt honom, efter Mandomen, för den full-
komliga löfepenningen fkull, och gijvit ho-
nom et namn

, thet öfver ali namn dr: at i Je-
Ju Namn Jkela Jig båja ali knd , deras fom i him-
larne ,på jorden och under jorden dro, och at
alla tungor Jkola bekånna, thet Jefus Chriftus
är Herren, Gud Fader til dro*

Den fom nu vii beprifa , fsrhdrliga och
tojva han måfte göra det efter Or-
dets klara förelkrift; ty kött och blod kan ej
vifa o/s Jaken , emedan Evangelium dr sn fior
gudaktighetens hemlighet» Vii man enfaldigt
och uprigtigt följa denna ledeftjeman: Så
lofve vi Jefum då rätteligen efter ordet, när
vi i:mo anfe ojs utom honom och haus förjo-
«ing3 Jåfom fortnppelfens bam til kropp och
fjdl. Sådane äre vi utom honom: Sådane har
Gud förklarat ofs: Alle åro the fyndare. Neke
vi dettaj få göre vi Gud tilljugare: ja,vi ne-
ke förfoningen; ty där ingen fynd är, där
äger ftraffet intet rum; där behöfves ock in-
gen förfoning.

Vi lofve Jefum dårätteligen efter ordet,när
vi, 2:0 fåiom fyndare, fattiqc i andauom, för-
lafte ai fcrtröftan på vårt görande ,

låtande och
lidande, då frånan blifver om nåd och fyndernat
forlåtelfe, rdttfärdighet ochfalighet ty/om detta

alt
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år af iiad och icke af gärningar j annars vore
nåden i Chriflo icke nåd: få kan dm ende lagde
Grunden 5 fom år Chri/lus , icke tola någon
annan jemte Sig. Hnn viii icke gifva Sin dra
en annan, elter Sit tof Afgudomen.

Vi lofve Jefum då. rätteligen efter ordet,
när vi 30 under /yndenet aljvarliga kännedont
och ånojfi , tele an/ifor omöjeligt at genom

fum ja nåd och jyndemas förlåtelje , titan hålle
dm reaan fkedda forfoningen för aldeles fultkom-
lig. Om Jefus icke fullkomligen ärlagt, för
alla den erfordrade löfepenningea,
få hade Han bliivit qvar i dödlens fängelfe :

och då vore vår tro fåfång: men nu har han
ena refo, genom Sit eget blod, ingått i det
Helga och funnit en evig förtofming: döds-
fängllet hafver Han brutit, och liffens dörr
upflutit, ofs himmelen öppen gjordt. Vore
verlden af vår Herre tulend gångor ftör-
re gjord, och des fynder ftörr' och fmär-
re, uti tankar, verk och ord } vore af ofs
alla flätt öfvade på många fätt: kunde dock
Guds nåd ej ftäckas, och Hans kärleks-eld
utfläckas. Men at deremot på nåden
för fyndens myekenhet och fvårhet fkull, är,
at rent af neka förfonings arbetets fullkom-
lighet, ja> at emotfäga Honom , fom> fedan
Han hjeltemodigt kömmit med fegren ifrån
alt helfvetes qval, tförfäkrat: thet dr fulU
komnadt.

Vi lofve Jefum då rätteligen efter or-
det» när vi 4:0 under kdnnedomen af fyndens

vi'



vederftygglighet och fara, kate den famma och
åflunde ,

tned hjerteligit alfvare, at homma til
och fårkofrns i Guds barnas hurliga frihet,
Chrijlus dr fSrdenfkull död for alla , at de ,

Jom km lefva, fkola iche tefua Jig Jjelfva ,
nfan

honom , fomfbr dem dod och upjländen dr. JJe-
fus dr iche lammen at förderfva mdnnifkornas
Jjdlar, hvilket likväl hinde fdgas, om mun fin*
ge fynda fritt på Hans räkning 3 litan til at
fr alfa dem. fjfefns gaf Jig fjelf ut for ofs , på
det Hän Jkv.lle förlojfa o/s från ali ordttfdrdig-
het och rem ofs Sig til et egendoms folk , Jom
fig om goda gdrningar bcflitar. En fånge
längtar från fängelfet och bojorne: och der-
tii drifves hän af luft til den naturliga frihe-
ten. Ville hän ällka detta tvång 3 få anfåge
hvar förnuftig honom för finnes-lvag. In-
gan förnuftig Ikadar fig fjelf med vett och
vilja. Ingen tackfam fjäl vanärar fin välgär-
ningsman; och hvar eftertänkfam tager gärna
det bäfta för det fämfta. Lät ofs iämpa det-
ta på det andeliga. Hvem är olyckligare än
den oomvände fyndaren? Här mår hän illa:
och efter döden får faken et långt förfkräc-
keligare utfeende. Är därföre omvändelfen
uprigtig; lå mäfte hän loka det bäfta. Och
hvad kan vara fkamlöfare och orimligare3 äa
at göra Chrifium til en fyndatjenare?

Vi lofve Jefum då rätteligen efter ordet,
när vi, s'.tu, under öfvertygelfe om JJtfu jull-
komliga förfoning, hjertdigen åjlunde at anmm-
ma honom , fly til honom och omjatta honom ,

til
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til visdotn , til, rdttfdrdighet , til helgelfe och til
förlojsning. Detta är af få hög vigt, at det
kan bättre kannas, än beikrifvas. Jefus lä-
ger Sjelf: vådret blås hvirt det vii, och du
horer des röH

,
men du vet icke hvarifrån det

kommer , eller huart det far j altfå dr ock hvar
ock en, Jom af andanom född är.

Men detta Jefu lof är fådant, at det .e-
------genteligen bör tilfkrifvas nåden, fom drager"
ofs til Jefum. Vi kunne intet göra. Det en-
da , fom kan fägas, fedan vår naturliga mot-
fträfvighet blifvit af Nådens Anda bruten >

är, at vi, under omvändelfen, icke egenfin-
nigt ftå nåden emot} och det är få liten be»
römmelfe för ofs, fom om en tiggare ville
göra iig en förtjenft deraf, at han, utan geto-
ftörtighet, emottoge af en rik och frikoftig
gifvare , en ftor ägendom. Men Jefu lof fker
icke deftomindre derigenom, at vi, ej fåfom
häftar och mular, med bet och betfel tätn-
jas, utan fåfom frie och förnuftige kreatur
lemne ofs under nådens dragande kraft til
Jefum: prifandes honom då rättel. när vi på
honom grunde ali vår lycka i tid och i evighet.

Vi lofve Jefum då rätteligen efter ordet,
när vi 6:to vije at den nya mdnnifkan,fom i
nya födeljen tilkommit, dageli*en ådagaldgger en
Ufvande tro och en brinnande kdrlek, med jladig
tilvdxt i ali Jlyrke i Honom, fom hufvudet dr ,

Chriftus, Den lefvande 'tron , fom i fjälen up-
gådt, med kunfkap, bifall och förtröftnmg,
är af fådan natur, at den måfte dageligen

wn-
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underhållas och ftadgas, tiltaga och befäfias,
Och fom Tron är kärlekens rnoder; få loljer,
at denna kara dottren jemväl måfte iortfätta
fin tilväxt digeligen, och genom den nåd
fom Gud gifver, ju mer och mer kläda fig
uti enfaldighet, uprigtighe* förtrolighet, til-
gifvenhet, förnöjfamhet, tolraodighet, mild-
het, fdrfonlighet, långmodighet och godhet:
Med et ord: låta fit ijus få lyla för männi-
fkor, at de måga fe defs goda gärningar, och
däraf bevekas at prifa Gud och vår Frälfare,
fom är i Himmelen.

Vi iofve Jefum då rätteligen efter ordet,
när vi 7;mo, genom Nådms krqftiga bijiånd öf-
verviime naturein häpenhet för döden , och cmje
den for vår vimma , da hän kommer. Om vi
förkunnat Jefu lof i dcn onda och goda da-
gen, genom fegrande öfver djefvulen, verl-
den och köttet, och fåledes dödt hvar dag,
under åtankan på vårt rätta fädernesland: (ä
måfte, i dödfens fiund, ehuru f vår denna fkils-
xnäffa emellahi kropp och fjäl än är, nåden
betaga naturen fin röft och göra döden få
ljuflig, at vi med hela vår åhoga kunne ha-
fta Gud i famnen, fom da vifferligen pä det
närin alle omfamnar o‘s, och förer ols ifrån
detta brufande hafvet på den rätta glädje-
flrahdeii. Hvad för et ftort Guds och vår
Frälläres lof ligger icke uti en trogen fjäls
yttrande på finfotfäng , eller i dödlens fiund,
hvar fom hälfi; Ej kan mig döden och la-
taus magt bedröfva: min Jeius hafver dem

ai
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al fin kraft beröfvat. När jag mfomnar; hau
mig orafamnar och förer mig til den trygga
hamnen, i glädjen, Viffheten om den eviga
faligheten gör at en lådan ijäl icke dör,
när hon dör.

Tillämpning.
Herrans Återlöfte! Elaias fäger, j53 Ca«

pitlet ora Jefu: therföre at hans Jjdl arbetat
hafver , /kai han få fe Jina lujl och nog hafva,
Gifve Gud, at denna Prophetia få vift full-
bordades på hvar och en af (ora det är
et faft ord, .at vi alle äre återlöfte! Efter
det är hans luft at göra ofs godt, i tid och
evighet; (å lät honom ock. få !*e lin luft på
o(s. Du otrogne och okävlige männilka!
Gud har icke luft til din död. Hvarföre vii
du den da fjelf, och envifas til din egen för-
tappelie? Til din ofärd drar han leda och
din tynd gör honom ondt Du befinnar lik-
väl icke dit bäfta. Men vak up och le dig
om, ännu är tid: ännu är din Gud dig
huld och blid. Se huru mildt Gud Fader
dig upväcker och fine Faders armar til dig
räcker; förfumraa ej at taga nåden faft
genom fen dock fannan fyndabot. Du på
vägen til Jelu fotapall ftadde iyndarc! det är
Jeiu öma kärlek lom drager dig frarn fig til
et lofoffer; fölg nåden och frukta ej at det
då flår dig felt; ty Jelus är vägen, och fan*
ningen, och lifvet. Du, til jefum komne

du bör loiva Jelum i allan tid; Hans lof
fkal
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£kal alticl vara i din mun, Ju nännare du
känner honom} deftomer ällkar du honom,
ju raer lofvar du ock honom med hjerta ,

mun och gärning, lå länge du här är: Och
när du ändteligen kömmit öfver tidens gränts,
lå (kali du i ftörre ljus och fullkomlighet u-
tan ända lofva honom, anfigte emot anfig-
te, honom fom för verlden död och upftån*
den är. Amen.

AFTONSÅNGEN.
Text. Pfalm. 104 v. 33.

jfag vii fjunga Herranom i minä lifs-■ dagar., och lofoa min Gud, fä länge
jag år til.

§, I.

TJerre , Herre , Du hafver begynt vifa Din
tjenare Din hdrlighet och Din flarka hand ; ty

hvilken år dm Giid i himmeten eller på fr den
fom jörmär efter Din verk och Din magt gora%
Detta år Mofis rrbs bekännelle nti 5 Bok.
ora Guds hlrlighet och magt, hvaraf hän värit
et älynä vittne ah ifrån den tid, da hän forlla
gången lag den famma uri den brinnande bulken,
ända intil dels, at det hÖrjade lida til hans lef-
mds-afron. Då man ler Guds verk, jordea
med alt hvad loin deruppå är, och himmelen
med ali dels här, lå lynes, lom man ej Ikulle
hehofva le mer, for at lä hoga och utvidga»
de begrep ora Giid, emedan det, fom man re°

Honu F, Voi. IX, St, 4, Dd
'

fon
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elän fer, är mer Sn hvad man kan lara fig kän~
na och begripa. Men läclan Ir vlr natur; det,
fom vi liljan fe, gor uppå ols lifligare in-
tryck, an det loin vi dageligen ie; det, fom
fållan hånder, liorre intryck, an det, lom dagli-
gen tildrager fig omkring ofs. Moles var up-
fodd i a!l Egypticrnas lardom; hän klnde få
mycket fom någon uppå fin tid

,
den vishet

och konit, hvarmed de Ikapade tingen blifvit
inrattadc: hän forftod fig uppå himmelen och
delslopp, ochkände, huru man derefter Ikuile
indela och råkna tider, roånadcr och Ir. Det-
ta oakradt, fol! hän mi en ånnu djupare forun-
dran ofver Guds Majeftlt, magt och harligher3

dä hau fick fe de under, fom Gud gjorde i
Egypten, igenom hafvct och i oknen, ånda
til dels de kommo uppå granforna af det forlof-
vade landet, och hvarvid Gud hade valt honom
til et medel, at hän det forut förkunna Ikulle
for Pharao och Ifraels folk. Sedän hän nu
fjelf ledt, at Gud med lamma kraftiga ord
hvarigenom verlden blifvit Ikapad , regerar,
eller fom David figer, blott Hän taiat* ,få Iker der,
blott Hän vil, lå ar det gjordt; fedan nu, fager
jag, Mofes battre an någon annan haft tilfalle
at le och kanna detta , utbrilter hän Hill af får-
undran nti denna lollång til Gud: Hem ,

Her-
re. Du hafver begijnt -

.

-

- efter Dm vtrk
och Din magt gora. Alla Guds verk ijro mån-
ga , llora och fådana, at den fom dem be-
traktar, hän hafver luit deraf och en förno-
jelfe fom inga finliga vällufter fdrmå gifva,

§. g.
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§. 2. Guds glrningar och vcrk Sro
hvarmedGud talar ril hela.verlden. Et la mycket
tydligare tungomål, fom dc: på et och famma
iatt kan fes, horas och begripas af alla. Saloni
de ftarkafte och maft bcvckande fkåT, at for-
må Hraels barn at halla Guds Lag, feder och
råtter, anfäg derfore Mofes de tecken ock verk,
Ibm Gud gjordt ibland de Egyptier, for Pha-
rao , och i hans land. Hvad Han gjorda på
de Egyptiers magt, på deras häftar och vagnar,
då Han lat komma varten nf det roda hafvet
och dränkte dem ; hvad Gud gjorde i oknen,
och medDathan och Abirain, huru jordenopna-
de fin mun och upfvålgde dem med deras folk
och tjall och alla deras ågodelar ; alla defia ftorat
Herrans gärningar hade deras ogon fedr: han
uprepar och paminner dem ock nu hårom, på det
deuti deras linnen och hjertan måtte upvåcka en
rilbörlig frukran och vördnad för Gud, och
blifva dem en kraftig anledning, at halla Hans
befallningar oeh undfly hvad däremot itrider.
I fanning aro ock Guds kraftiga gårningar gran-
ior for ogudaktigheten ; inom hvilka den blif-
vit inftängd, likafom hafvets boljor inom de
hoga bergen. Hlr måfte, Du Gudlöfa maan-
fka, dina ftolta boljor iltta fig, hit fkola de
komma, men ej hårutofver. Af defla måfle
du erkånna 3 at en Gudar; at han ftraffar och
belonarj at ingen kan fti emot Hans vii ja. Des-
fa tvinga dig, at om Gud gora dig itörre begrep,
ån du fjelf viii. De betäga dig modet at hilla
UC »ed fårakt for Gud och för den röft, hvil-

D d 3 ken
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ken ora Honom talar til ditt hjerta. Ack! mat-
te du hora och kanna den lamma! mitre du
deraf krafteligen bevekas, at med lann botfår-
dighet anropa den Store Gudens milkund och
Nåd ! Fader vär m. m.

Betraktelfen:
De gärningar , hvarmed Gud burit vittne

om figSjelff emot dem 3 fom Honom
icke ära.

i:o Hvilka de aro , fom icke ära Gud,
2:do De gärningar, hvarmed Gud emot

dem burit vittnesbord om fig Sjelf, och
3to De anledningar , fom vi af alt detta

hafve at ära Gud»
§• 3»

Hvad! gifves vål någon, fom icke årar
Gud? kan vål nlgon månnifkas finne ocb hjer-
ta blifva få forvåndt och förftockadt ?. Man
borde kunna neka detta; man borde kun-
na tro, at fadant år aldeles omojligt, om man
icke i alla tider haft bevis deruppå, at det gif-
vas icke allenaft la ftolra finnen, at de halla
Gud i fina tankar för intet, utan åfven Guds
hadare, de dår gjort fig en Sra utaf at tala
forfmådeligt om Hans hoga och Gudomeliga
våfende. Hvilka aro då fom kunna gå få
långt i arghet och galenfkap? ty et otroget
hjerta 3 lom tråder ifirrån lefvande Gud, hvad

Sr
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Sr det annat, an den varfia utaf ali ondflca, och
at håda Honom, lom bor i hogden, och kr
deråt, och for hvilkcn, Hans fiender, då Haa
låter dundra i himmelen , forfkråckas, hvad år
det annat, an den ftorfla af ali galenfkap; ty
en, fom ej forlorat fornuftet och fina finnens
rltta bruk, hm har anna den kanilan qvar, at

man bor halva fruktan och vördnad for Gud.
Hvilka aro då nu i) de, lom (a forlorat

den naturliga kånflan af Guds Hoghet och Ma.
jeftäc ? De, hvilka vi kunne kalla vlrre an
Djeflarna, lom tro och bafva, eller Itminftone
at tamma finne lom de, och i gemenlkap med
demj jo, de fom nplåteligen och framhårdande
fynda, emedan den fom gör Jmd, hän dr af
djefvukn , ty djejvtilen fyndade af begynnefen.
x Joh. 3 :

4. Kottfiigt finne år en fiendfhap emot
Gud efter det icke dr Guds lag underdånigt , icke
hän det eller. Rom. 8:7-1 denna finnes for-
fattning, långt ifrån at åra, foker faft häldre
lyndaren få mycket lom hän formår, och la
långt, fom hans lorftånd ochfintlighet kan ftråcka
fig, at fkåmma Guds ära. Så långe hän anna
ftår uti famma finne , fåraktar hän icke allenaft,
wan hän milsbrukar åfven ali lanning. Sågcr
man honom, at Guds lag år fullkomlig, at
den af begynnelfen värit lanning ; at alla Guds
rattfärdighets-råtter vara evinneriiga, och at alt
hvad fom dåremot flrider, år vilfarelfe och
logn; få gor hän fig vifare ånlagen, och klo-
kare an budorden ; och om hän ej har forllånd,

D d 3 nog



396
nog, at gora logncn fannolik, lå foraktsr ha»
dock länningen i fitt hjerta , och foljer det,
lom hän ej inom fig visft vet, om det lr
råtr ellet icke. Då hän ej kan förfvara lina
glrningar, taiat hän harat emot Gud lom ef-
ter haas mening gjordt detta narvarande la
ufelt, at darföre ingen tack ellet Ira fortjenasj
litan det hade värit bättre, ora hän ej fkapat
verlden, hvareft Hän fkapat rioga ellet ingen
gladie, men li många plågor och bclvarj och
da Hän hartil haft fa ilor formäga 3 hvad blif-
ver da darvid Hans visdom och godhet ? Stat
np Herra, och uphäfdin hand, hvi fkal dsn ogud-

färfmdda Gud och i fit hjerta jåga ; Du
Jkoter där intet om? Pl. 10: 13. De oaudaUi-
ge varde til fhatn och tyftade ihdfvetet. Tyfine
de fal/ka 5 jom tola emot den rdttfdrdi-
ge härdeliga , högmodeliga och hånliga. Pl. 31:18.
Men de ogudaktigs beromma fig utaf fit fjelfs-
Vald, aro arga Ikalkar ochj afvoge alt ilr'n
moderlifvet. De underlata ej Guus lof, får
det, at de kanna fig ofverrygadc darom, at de
ej aro Honom nagot Ikyldige, otan for der, at
deras glrningar icke kanna heitä med Hans
lag , och fäledes for det at deras Ira icke kan
hellä med Hans, uran mille Varda tii Ikam.
Men ehuru verlden Ir fbdd i det onda, lå
har hon dock ej någon tid kunnat beröfvaGud
fit lof, utan midt ibland det vrånga och van-
arriga flagtet har man Indå funnic nitilke och
rltta tilbedjare, hvilka med David pjnngit Her.
ren i alla Jim lijsdagar, ocb lofvat fin Gud, fa
tdnge de värit ti!. §. 5.
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§. 5, Det andra llagct, fom icke Ira Gud,

aro de, fom icke tro och bekanna, at Jelus
Sr Chriftus, eller de, lom hafva Antichrifts
Anda, få at de icke Ira Sotien, låfom de Ira
Fadren. Ho dr en ljugare ,

utan den
, loni ne-

kar, at dr Chrifitts ? Den dr Antichrjl
,

Jom nekar Fadren och Sonen • och hvar och m ,

Jom nekar Sonen , hän har icke eller Fadren.
1 Joh, 2. Nu foregifva de fig Ira Fadren, el-
let Gud, loin ali ting Ikapat hafver; men So-
nen vilja de ej veta utaf, utan Honom gå de
forbi; dock detra Ir allanaft et Ikrymteri. Icke
hogakta de Gud , faftln de lä flga, utan de
loka endaft hlrunder Ikyla fin Ijelfvilliga for-
blindclfe for det fafta Prophetilka ordet, och
fitt köttlliga finnes forakt for de llrdomar och
bud, pm dygd och hclgelle, fom dar finnas.
Men at det icke må lynas vara af ogudaktig-
het utan af ofvertygelfe fom man icke crkln-
ner, at Jelus Ir Chriftus lefvande Guds Son,
och loin man med Honom, icke lamlar utan
•forlkingrar, lå'vifar man fig hafva lå myeken
flörre vordnad for det man kallar Skapare och
Gud, Sålunda inbilla de fig at deras nit emot
Chriflum må varda anledr, fåfom et nit for Guds
Ira och for fanningen. Deffe Iro gemenligen
få forftockadc, at om mäti In aldrig lå myeket
formanade dem, at icke förakta Guds i Chrifto
uppenbaradeßåd til lalighet, utan låta forfona
fig med Gud genom Jefum, få gitta de dock
icke ratta fig derefter, icke eller Ir det under-
ligt, ty då de forkalla Skrifcerna, hvilka vitr-
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m om Chrifto, hvars klnnedom tilkka med Hans
Faders år et evinneriigt lif; huru fkulle de då
uppå andras föreftallning afftå ifrån en lidan
ogudaktighet, fom den ar, at icke tro i Guds
cpda Sons ramn? Til della må ingen Lårare
v nda fig med någon predtkan om Mttring 3
Idnän de blifvit ofverrygade om nodvandighe-
ten af lyndaforloningen igenom Jelu fortjenft;
•Ci-fl är cch blir for dem afven änflamllet a£
re.ma Stora» Eonedag forgafves, utan efter de
firtnas, och aro ty vårr, inkomne i verlden ,

la nämnas deendait, dem til varning, fom fo-
ka undfly den tilkommande vreden. Den A-
pofteten Ir häruti vårt eherdome , fom låger;
Mine emedan jag tagitmig före , atfkrif-
Va ede.r til om allas vår Jalighet , fyn tes mig
behöjvasfarmona eder med Jkrifvetfe, at fj kam-
pa mätien för tron , fom ena refo helgonen före-
gifven år 3 ty det dro några månnifhor med ibland
inkomna , om huilka fordom fKrijvit var til detta
firajf; de dro ogudaktige } och draga vår Guds
nåd til lösckf.iglet , och nekci Gud , Join alkua år
Herre j och vår Herre ffefim Chriflum, Jud,
Ep« 4.

§, 6. Det tredra och fidfta fhget aro de,
fom endaft an- mma Chriflum til hiilten, kalla
Honom Herre, Herre; men göra icke hvad
Hän befalt, Ja raer mlnoilkor folca forenaGuds-
fruktan och lidana gSrningar, hvilka ej kun-
pa befta med kgrlcken til mflan, dets mer var-
der, l|{om fktifver år, Guds namn förjmddat
ibland hcdningama, Jelus iokte visft i alt fin

Fa-
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Faders ara, oeh at befordra gudaktigbeten på
jorden j men förkaftade ail fadan falrtc gudak-
tighet fom ej var förenad med goda garningats
utofning. Detta ar en få allmänt bekant fak ,at
jag ej haroin behöfver mycket tala. Det St
ock mårkligt, at fkrymtare mSil forordfakat
trons och ordets ringa aktning i verlden, D<n
lafibara ogudaktigheten , och den arga
röjer fig fnart och forförer ej fä latt til affall
ifrån Gud} men fkrymtaren, fom har et fken
til Gudakrighet, fom inbillar många ,

at ingen
har mer vördnad för Gud an hän, fom flitigt
och noga iakttager alt det yttre nti Forfam-
lingens Gudstjenft, fom haller låiiga böner,
gifver tionde, och fkaffar fig igenoro allmoföf
rykte, at vara en mennifko-van ,■ om och nar
man fedan uptacker at utaf ali den vördnad haa
vifat för Gud, ingen ting värit grundadt nti
hans at hän i löndom värit oråttfårdig
och lagens öfvertradaie , at hän heniligen rorch
för fig fjelf ej trott och verkfllJt nagör af den
falighers- lära

,
om hvllken hän Intiat fig vara

öfvertygad och för den Tamma nitalfkat, at hän
i fallfkaper och famlefnaden ibland lurtiga brö*
der, med garningarna nekat, eller med orden
Itertagit, eller med hvad man kallat qvickhet
och vett kartat fkugga på den tro eller lara,
hvartil hän fig offenteligen bekanner- nar fa-
ger jag ildant fedan blir kunnigt 5 få varda månge
vålmenande igenom (ådana mannifkor, i fynner-
hec om de gifvit fig ur för LSrare, förforde
til affall, och de, fom icke tro, foka fig deruri
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et fltygd for deras otro. De förre, fom fjelf-
ve icke kunna profva Andarna, om de aro af
Gud, uran donia få, fom för ogonen är, tån.
ka häröfver vid fig fjelfva:; hvad fkal man vål
hådanefter tro ? och hvaruppå fkal man vai
kunna lita, nlr den eller den, fom lyfte af en
lidan gudsfruktan, och derfore alLmänneligen
varkänd, ej hade mer alfvar medfig? rätt fom
man horer dem icke tala om annat ån Gud , och
ier dem framför alt fara efter detj fom of-
vantil år, få hörer och mårker man at de med
Demas endaft fattat kårlek til at buken
värit deras Gud, och at de blott aktat hvadjor-
den tilhorer. Straxt efter, fedan man hort dem
ifrigaft taia om fanning och rått, framför alt
uphoja et dygdigt och heligt lefverne, hafva
de ålflcat och gjordt lögn. Igenom et {ldant
fkrymteri år det, fom myckenhcten i verlden
blifvit och ir få forvjllad, at hon icke vet, hvad
hon fkal tinka och tro om Gud och Hans ord.
De fcdnare eller de otrogne åter, de taga fig
hlraf anledning, at (kåmma gudaktigheten 7 at

gora ali den vordnad, fom ratte ock trogne
Guds barn vifa Gud, til fkrymterieis fåkra
kanneteckenj lå at den åra fom Gudsfruktan
och dygd fkulle hafva , blifver landforvifl utur

verlden och deremot ogudaktigheten anfedd
iälom en löfen 3 hvaraf man fkal domma och
kanna, hvilka fom äro upriktige eller icke.
Gfflom Skrymtarens mun varder /ähdes hans ntiftn
forderfvad , men de rättjärdige märkä det > ocb
VBrdaförlo£ade.Oiå t ß,ii:g. Dock ve männifkor*

aa
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tia nSr tilftåndet ibland dem Sr fådant, fomE-
faias beftcrifver det på fin tid, nemligen de aro
allejammans /krymtare och onde ,

och hvar och en
mun talar galenjltnp. Tagen eder då til varafår
de Pharifeers furdeg , Jom dr Jkrymteri. Luc.
12 | I.

§. 7. Hvilka Iro nu 2) de garningar,
hvarmed Gud emot alla deffa hafver burit vittne

om fig fjelf"? ara icke Gud Ijelf berett fig et
lof, inm aldrig kan rorgås; få flculle det ju
långetcdan hatva uphort i en verld, hvilken
bJitvit upfyld med få onda och otackfamma
vareller, {'om miinnifkors barn. Gud fåg nog
det förut, innan verlden var fkapad, och be-
flot d-irfore, at med garningarne vifa, hvilken
Han år, lata alt fornuft blifva hSpet öfver
Hans (tora vishet och magt, och alla dem rådas
Hans vrcdc, fom forakta Hans godhet, och icke
viija vara foremål for Hans nåd. Naturens
Bok år få ftor och II fann, at ej nlgon tid
förmår igenomlåfa henne, icke heller något
foinuft vederlågga defs innehåll ; det {pråk,
hvarpå hon blirvit forfattad få tydeligt och ali—-
mant, at alt folk af allehanda tungomål forftå
det, och varda deraf undervifte och upmuntra-
de at lofva Gud. Lofvct då Herran
Du Gud år ganjka hdrlig, Dn är ddjelig, och
alts thtges väl beprydd, Ljus dr din hlddnad:
Du utftrdcker Himmeten fåfoui en tapet: Du far
i JJeyn , fäfom i en vagn 9 bergen refa fig up, och
dalarna Jatta Jig ned. Du låter kdltor utbrilla
s dalarna , at vildåfnoma måga Jlåcka fin törfl.

Du
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Du låter grds vdxa for bofmpen. Du plante-
rar Cedertrd pä Libanon , ddr foglarna hafva
Jit ndjte. De håga berg aro flengetters til-
jflygt, och fenklyftornci de kunilers , Du gör mä-
tien ~ at derefter fhijta året. Svlen vetfin W-
dergång. Dä natt varder3 dragaf g ali villdjur
ut. men nir Joten upgär , Idgga defg nti fina
hulor, ech då går mdnnifkan ut fil fitt arbete
och åkervtrk intil aftonen. Herre , kuru aro dina
v*r\ fåfor ochfå tnång! Du hafuer viflgen Jkidiat

-de -n ali,
,

och jorden dr fiill af dina ågodelar.
Hafget, det få fiort och vidt dr , där kråla uti
litan taibade for och liten djur. Ddr gå
fiepp s där aro mlfifkar , fom Da gjordt hafver,
at de deruti leka Jkulle. Herrans dra dr evig♦

idi lofva min Gud, Ja länge jctg dr tiU
Syndare fiafve en dnda på jorden, och de ogud•

aktige väre ej mer til! Lofva min fjdl Herren,
Halleluja.

I fin regering öfver verlden, alt ifrån dels
begynnelle, i den naturliga forbiadeUen emel-
]an lait och ellnde, ogudakcighet och ftraff,
hviikcn aildrig foråndras, bar Gad lemnat be-
vis af garnmgar, hvilka aro lå fruktansvlrda

}

at mlnnifkor af båfvaii for den allsmägtiges
vrede gårna Ikulle vilja nekadem, och deruti
loka en faifk nöft, otn de kunde, och ora ej
deffa gårningar ftode i lammanhang med de
Prophetilka virtnesborden , de ojafaktigafte min-
ncsmärken och ora de ej igenom naturens ena-
handa lopp och de fruktansvarda handeller,
hvarmed fyndiga lånder och folkhag an i dag

hem-
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hemfokas och tuktas, uplyftes och befannades.
Syndafloden och afkan af Sodom och Gotnorra y
hvilka Gud omflörtade och Jätte för en efterdöm-
melfe dem ogndaktigom} Join fedan homma fkulle♦

2 Pe*. 2: 6. De odjnr, ormar, fygga foglar och
ugglor, fom nu bo och fjnnga i de lujliga Pa-
lat-s och borgar , hvare/l Babel, det aldrafkö-
-71afe ibland riken, de Chaldeers hårliga jpräl, for-
dom ftått ,

och hvareft nu for tiden Sr et fådant
oderum , at och de Araber , fom Phropheten fl-
ger, ddr ingen hydda göra, och de herdar ddr
inga bodar upfdtta♦ Ef. 13. De ringa hus af
ften och ler , de manga odeplatfar, de få in>-
vånare, den magt, fom nu ofver den heli-
ga Staden och Templet, hvareft Guds har-
lighec fordom bott, år låmnad ide otrognas
hånder: alt detta ar, utom andra, dels åldre
och dels nyare håndeUer och Herrans garnim-
gar uti hushållningen med månnifkors barn,
lika många vittnesbörder, hvarmed Gud emot
dem j fom Hononi icke ara, gor fig Ijelf ratr 3
och forordnar, at de (kola vara evardeliga inin-
nesmarken emot dem, lom Honom och Hans
lag icke akta, och om några icke hafva fl
mycken kunfkap, at de med egen ofvertygelfe
kanna fanningen håraf, uran måfte lita uppå am
dras ord : ihvilken oknmoghet likvdl icke borde

finnas ddr} Iwardf Guds ord til läsmng utbjudes
åt alla ) få hafva de dock de andra gärningar-
na, neraligen i verldens fkapelfe och uppe-
hällelfc, jarate fine egna lefnadsöden, och få-
ledes fftmer ogudaktighcten uppå jorden ingen

fri-



friftad eller urfåkr. Du foraltare , menar du da%

at man icke (kaifarakta dig? når du hafver fulU
ikomnnat äinför altelfe ,

[hai manföralta dig igeny
Merren dr uphöjd , ty Hän hor i hogden: Hän
hafver gjorät Zion Juli med äom och rdttfdrdig-
het.

§, 9. De, iom icke vilja tro pi Chri-
flum, aro ock på alla fidor omgifne af (Idana
Guds gårningar, hvilka blra vittne emot
dcm. Från verldens borjan har Gud derom
dragit fdrforg, at det, ioni (ke (kulle, mie-
te varda uppenbart, innan det ånnu (ketr,
på der, at man efter (kedd fullbordan deraf la
nyeket tydligare (kiille fe, at der var komtnet
ifrån hans hand; emedan ingen varelfe, utom
honom, ifrån hvilken alt, hvad vi (e, leder
iit urfprung, kan (Iga, hvad utglng och (lut,
der, fom låiunda forordnat år, (kali taga, el-
ler utom den, (om Hän det velat uppenbara,
Guds allmagt uti naturens, och Guds allve-
tenhet i nadens rike pl jorden, aro tvånne
ilåndigt uppenbarade sgenlkaper hos Gud, fom
sila kunna (c, och faledes undfly de otrognas
förforeKer och tvifvelsmål. På fådant tdnken
dock och var en fa(!e ff åfvertrddare; gån til
edert hjerta. Tänken nppå det i förtiden och
af ålder värit hafver ; ty jag dr Gnd och ingen
mer, en Gud

, hvilkens like ingenfädes dr, jag
fom förhumar tilförene, hvad hddanefter homma
/Kati, ojeh tilförene for än det Jkett , och fdger:
mitt räd blifver (låndande

, och jag gör alt det
tnig tdcUs, E(. 46. For tknna ordfakens

(kuli
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Jkull var det, fom verlden fa långe fkulle be*
redas, at emottaga Chriftum. Otron fkulle
icke hafva något at urfåkta fig med. Guds
råd om vir falighet, och Hans af evighet fat-
tade beflut i Chrifto Jefu, fkulle vara fatte i
en få fullkomlig dag, at den upfåtligafteiorblin-
delfe , fkulle lårt kunna {e och finna deni. Man
fkulle håiaf kunna veta och förftå, at de, fom
forkaftade Chriftum och foljakteligen Hans ord,
de fkulle anringen vara fårforde utaf ryktet ,

få at de forkaftade hvad de ej kande eller
fjelfve underfokt, det år vara ogudaktige pa
god tro, eller ock upfåtlige foraktare af fan-
ning och dygd , ty Chrifti fanning och dygd,
eller de fanningar, fom Chriftus helgat och
de gärningar, fom Han kallat goda, aro af
den befkafFenhcten, at man med alt mer och
mer upodlat fornuft, och vid alt mer och
mer tiltagande erfarenhet och ljus, måfte er-
klnna deras riktighet och fe deras fortrafflig-
het och fkonhet. Huru har det gått i nar-
varande tid? Otron har haft denna verlds vi-
fe for figj min utruftade med mycken kun-
fkap och naturlig fkicklighet hafva fokt den-
famma befordra, och dock hafva alla forfok
endaft få mycket mer bidragit at uptacka, det
ljufet Ir kommet i verlden, men at månni-
fkorna alfka mer morkret an ljufet, ty deras
gårningar aro onda. De åro emot Chriftum
icke få mycket af ofverrygelfe derom at han
ej värit f and af Gud, fom faft mer deraf at
de f e at de; år lant och kan bevilas, och at

oi*
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om denna öfvertygelfe blefve alrhån få fkulle
deras gårningar icke kurina beftå vid et fådant
ljus 3 utan de derar nödvåndigt varda ftraf-
fade, Således kommer otron förnåmligaft
ifrån begarelfen til det onda och omlorgen
at holja det med morker , få at den ar en
ftörre förhårdelle och lift uti det onda, å'n
blotta lagens öfvertådelie, hvarvid fyndaren
endaft har til foremål fornojandet af den fyn*
diga begårelien 5 raen otron år tillikä et be-
modande, at fkyla ondlkan och göra lannin-
gen til logn, at fynden icke måtte fynas va-
ra fynd, hvarril fordras både fkicklighet, for-
ftånd ock uplylning , ty man måfte med kon-
ftens tåckelie holja ondfkan och under fken
af fannolikhet kalla det onda godt och det go-
da ondt, och neka de tydligarte vitneshörder
derom> at Chriftus var fånd at Gud for en
Larare. Til forekommande håraf har Gud
velat, at det Propherifka ordet fkulle vara
iå faft, II begripligt och få tydligt for alia;
derföre Jkole vi defs bdttre taga vara uppå det,

fom o/s fagt dr, at vi til dfventyfs icke förderf-
vas \ ty var det ordet faft, Jom igenom dnglarna
taiat var , och äfvertrddelfe och olyåighet hafver
fått fin rdtta lån; huru fkole vi unapy 9 om vi
en fMan falighet icke akte, hvilkan

, fedan den
fårft predikad vardt af Herranom, dr kommen in
uppå q/j- af dem, fom det hort Gud
hafver gifvit vitlnesbörd deftil, med teckrn, un-
der och mångahanda krafter ,

och med d/rn He-
lige Andas ut/hiftelje efter hans vilja. Hfebr. 2»
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§. 10» Lika visligen har ock Gnd förc-
byggt at ej Hans åra flculle minfkas ellcr for-
dunkias, genom de månge.fkrymtare i vcrlden.
De, fom uppå dem ftota fig och falla, aro inga
andra ån de> iom ånnu inom fig åro fynden tilgif-
ne. Et fruktande och ovift iamvete, år det
enda, fom afhåller dem ifrån at öfverlemna
fig åt fig fjelfve, och at efterfolja fynden uti
hcnnes luftar. De hora den ena tanka (å, och
den andra tanka li , den ena tala på det fåt-
tet 5 och den andra på et annat* de veta icke,
om de fjelfve tanka ratt, oeh harva an hem.
lig råddhlga , at på något fått ådraga fig Guds
ogunft och vrcde-, men om de få det minfta
fkål, fom ftyrker det de gårna vilja, nemli-
gen folja fit kotts begir, få falla de ftraxt til.
Nlr de låra kanna, at fkrymtaren, hvilke»
fyntes vara iå Gudfruktig, icke i fit hjerta
och ofverrygelfe år fådsn, fom han iyntes,
få tycka de fig vara fåkre deruppå, at ingen
fannfkyldig Gudsfruktan gifves, och at man
vål ma vandra på den breda vagen, hyilken
de flåfte gå, Således blifva många fötforde
igenom fkrymtares falfka Gudaktigliet, i fyn-
nerhet de, fom ej aro uplyfte til forftåndet,
©ch hafva tvifvelaktiga och fvaga famveten.
Men et fådant fårftånd och et fådant famvete
år ju månnifkors egen fkuld dår, hvarcft man
råtteligen kan blifva uplyft af ordet, och til
fanningens kunfkap komma, Hvarfore fe de
på månnifkor, och icke på Chriftum ? beror
icke ah, hvad Han forordnat och taiat hatver,

: Horn. F. Voi. IX. St. 4. E e ut-



( 0 ) •{“408

utaf Honom fjclf ? Öin alla mlnnilkor Voro
lkrymtare3 få år Hän dock lannfårdig: om än
alla voro lögnaktige, lå blifver dock Hän faft
och fann uti fit ord, och vinner då Haa
dommes. Haa Sr imn fynd , Helig och Ritr-
färdig. Den mifi vålgprande Perlon 9 foin
verlden haft 5 den omfintäfie, den ållkansvår-
dafte, den ifrigafte at forlvara olkuld och
rattvila 5 den vifafte och faktmodigafte och til-
kka den frimodigsfie i fimningens framftållande,
den oforånderligafte i lefnad och tankelatt alt
intil doden, den odmjukafte, dentoligafte, af
det ftorftiPoch Idlafie finnelag, fjelfva dygden
och fullkomiigheten , med et ord, fanningen,
vågen och lifvet. Du Ikrymtare, fom urat an-
dra ikrymtare tager dig anledning til uriåkt,
for det, at du icke tror och gor, hvad Jefus
hafver befalt, och med fit heliga exempel dig
til efterrärtelfe foregått; (kali då din öfver-
tygelfe icke grunda fig uppå Jefu egen låra,
uran på månnilkors lannfardighet och dygd ?

Skall din tro ftödja fig på manniikors vishet 5
och icke på Guds kratt? Skall din gudaktighet
inrårtas efter tnSnnilkors upforande, och icke ef-
rer Chrifti föreikrirt och efterdome? Så lågg
då nu bort alt fvek ,

ondjka och fkrymteri, och
åfhmda förnuftets rnjolk, /om e] af jvek vet.
i Pet. s. Tjena din Gud af et råttfinnigt
hjerta.

§. ii. Hvad anledhing hafve vi
då nu 3:0 ai: ajt detta at åra Gud ?

När
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Nar (kiille jag Auta tala, om jag ville up-
räkna alla de anledningar til Guds pris
och lofj (om Guds trogna barn hafva uraf alla
Guds verk, hvarigenom hän burit vitnesbörd
om fig fjelf. Hän bar gifvit dem verlden at

bebo, (amt kropp, (jäi, ogon, oron och alla
lemmar, förnuft och alt finne, och det hllier
Hän ånnu vid magr. Om an i denna allmånna
godhec något (kulie fe!a; (å(om Herren (ager
til Mo(en, hvilken jag år nådelig, honom år
jag nådelig, och ho hafver gjort dumbm och den
döfve ? eller den blinde- ? hafver icke ffag Her-
ren gjort dem? 2 Mof. B. 4: n. om an, (å-

--ger jag, någon år (å vaniottad ide nnturliga
formånerna, få bar hän dock i Guds underli-
ga och uppehällande forlyn, (å mycket rikare
anledning, at vorda och Ira fin Gud, hvars un-
der det år, at hän, en (Idan ufiing, lefvat och värit
forforgd i(å många år. Men an mer : I
Chrifto Je(u hafve vi alle enahanda tilgång och
del. 'Utaf de vitmesborder hvaruti Hän tyd-
ligen och infot ali verlden vifat fig vara Guds
Son, hafve vi mi alle lika (åkerhet och trofk
Vi hafve en åfverfte Pre tl , Jom fitter
iippå högra fidan utaf majejldtets thron i
himmeten , Honom lofva alla ånglar och dea
himmeUka herrfkaran. O! hvad anledning
hafve vi, at åra denna FråKaren ? Vi, til hvil-
kas (lågte Hän raknar fig; Vi, (om åre af
honom dyrr kopte : Vi, fom hän kallat at va-
ra helige falom Hän: (kiille icke vi åfa Ho-
nom i den (tora forfamlingen, och uphoja

E c 2 Hans
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Haps mmn ifrån flagte til fllgte: ja, Pris och
Sra väre Dig Herre Jefu innerlig!

Sd /dger da Herrm den Helige i Ifrael och
haiis måflare: åjken telen af tnig} ti/en min bam,
och minä hdnders verk til mig. jfag hafver gjort
jorden och Ihapat mdnnijkcm deruppå : jag dr den,
hvilkens händer himmeten utftrdckt hafva, och hu-
dit ali de/s hdr, El. 45: 11. Måtte han då
varda årad af månnifkors barn! måtte Hans
lof vidt omkring hordt varda! Låtom ols haf-
va nit om Hans Ira, ty Han hafver icke lem-
uat ois utan vittnesbord om fig Ijelf,
aro lika många vittnen med ols emot dem,
loni Honom icke Ira. Vi hafve hela naturen
med ols; de hafva den lamma emot fig: Vi
hafve alla håndeller i Guds Regering med ols ,•

de hafva dem emot fig: Vi hafve Gud
med ols; de hafva Honom emot fig: Vi hafve
alla helige Ånglar på vår lida, de fyflelfatta
fig med det lamma fom vi, och vi med det
famma fom då vi Ire Gud. Guds Ira Ir ju
åndamålet af alla hans jag lånar då flu-
teligen til eder den Ingelens ord

, fom Johan-
nes fåg flyga midt igenom himmeten , och fom
fade med hög roft : Frukten Gud och gifven ho-
nom dra, ty Jlunden dr kammen til hans dom,
och tilbedjen honom, fom hafer gjort himmel och
jord, hafvet och vattuhälhrna, Upp. B. 14; 7.

In*



Innehåll
Af

Sv. Theologiska Sållskapets
Homiletiska Förs ö k.

Vol. IX.

Första Stycket.
I) Utkast til Predikningar öfver Herrans

Bön.
a) Öfver Femte Bönen.

I. Pred. Hvilka hafva at hugna sig af Guds
nådiga beredvillighet at förlåta deras synder.
sid. 3.

2. Vissa billighets-reglor, dem kärleken til vår
Nästa ålägger oss, at ovägerligen emot honom
i akt taga, 7.

3. Bevekande skål til christelig och broderlig
kärlek emot vår nästa. 10.

b) Öfver Sjette Bönen.
I. At Guds Barn i synnerhet dro utstålde
för Satans frestelser. 13.

S. Huru ganska lätt in oförvägen driftighet
bringar människan i fara. 17.

Ee 3

411+' ( o ) -t



412 -f ( o ) +

3. Djefvulens frestelser, ehuru onda til sit up-
hof, natur och ändåmål} tjena dock en
Christen til förkofring i det goda. 19.

c) Öfver Sjunde Bönen.
1. En christelig försigtighets nödvändighet i

en ond och farlig tid. 26.
2. Tröst samlad af lidande, såsom upmuntran at

uthårda ochförekomma alt ondt här i verlden. 30.
3. Rätta Christnas försigtigt fortsatta och väl

slutna vandring, til befrielse ifrån alt ondt. 32.
d) Öfver Beslurer af Fader Vår.

I. Guds Namnspris och åra såsom et ämne hvar-
uti en Christem sig dageligen bör öfva. 36.

2. Gudålskande Själars innerligenforlustande smak
uti et Gudi angenämt Losossers dageliga fram-
bärande. 40.
II. Predikningar öfver Fjerde St. Bönedagens
Texter 1786.

I. Ottesången. Rätta sättet at vedergälla Her-
ranom hans vålgärningar. 49.

2. Guds godhet såsom en ganska vigtig upmun-
tran til hans lof.

5. Aftonsången. Christnas stora förbindelse, at
i alt förhärliga Gu d, och bevara sit Namns
värde. 84.

Andra Stycket.
I) Likpredikan öfver 2 Petr.I: 13-15. En Chri-

stelig



Stelig Lärares trogna bemödande och vissa
hopp, at med glädje så aflägga sin jordiska
hydda och tilträda sit himmelska hem, 112.

II) Utkast til Predikningar öfver Förfta Sr.
Bönedagens Texter 1787.

I. Ottesången. Svar på den frågan: Hvad skal
man göra för at blifva salig. 147.

2. Högmässan. En råttskaffens Lycksalighet.
människom beredd genom en råttskaffens Guds-
fruktan. 165.

Tredje Stycket.
I) Belönte Predikningar öfver Strödde Tex-

ter,

I. Öfver Psalm. 73: 11. En öfver sit myckna li-
dande, i jemförelse med fin ombeslitade oftraffe-
liga vandel ,

villrådig och om råd och tröst
förlägen Christen. 199.
II) Pred. öfver Andra St, Bönedagens Tex-
ter 1787.

I. Ottelången» Anledningar til en dagelig hog-
komst af våra synder. 231.

2. Hogmässan. Den nödvändigaförbindelse , som
är emellan Rättfärdigörelfen Helgelsen.
238.
III) Predikningar öfver Tredje St. Böneda-

gens Texter. 1787.
I. Ottesången. Guds helighet såsom en förtä

rande eld, 256,
Ee 4 2.

413



414
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I) Predikningar öfver Strödde Texter*

I. Öfver. Ef. 41: 10. En under sit lidande om
Guds närvarelse och beskydd försäkrad Chri-
ften, 265.

2. Pred. ÖfVer Pf.42:12. En Chriften, som under
försäkran om Guds bistånd och understöd, tryggt
befaller Gudi sin väg. 285.

3. Pred. Pf. 68: 20. En i Gudi tilfridsam Christen,
som tackar honom så för mot -som medgång. 313.

4. Pred. Öfw Math, 4:1 II. Evangel. på I
Sönd. i Fastan. En rättsinnig Christens väl-
grundade afslag på verldens förföriska anbud.

, 338.
II) Predikningar öfver Fjerde St. Bönedagens

Texter. 1787.
I. Ottesången. Guds ära utaf sina välgärnin-

gar. 358.
2. Högmässan. Guds vår Frälsares lof, alt

intil verldens ändar , för Sitt dyra Förso-
nings-



415
mings - arbete och deras flytande Salighef.
366.

3, Aftonsången De gärningar, hvarmed Gud
burit vittne om sig sjelf, emot dem , som ho
nom itke ära, 394.

Skrif-
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Skriftenes-Språlc,
Som i danna Nionde Volums til Ingång och Textcr'

äro nyttjade och förklarade.

NB, I betyder at Språket är til Ingång ocli
T, at det fäfom Text är nyttjadt.

I Mof. B. 33: I. 335, Matth. 4: 1 11. T, 338.
41: g. T. 229. ,

„,

3 Mof. B. n; 44. T. 257. 6: 12, T* 4.7.J0.
5 Mof. B. 5: 29. T. 165. _ 13. T. r 3,17.19-

30:19,20.1.163. ■Dom. B. 6: 13. I. 193. 13- T.26,30,32.

Pf»I«. 10: 43. I. 355, Ap.G. 16; 30.. I. 145.
22: 26. T. 82. t» A, T „ r,, *

34- 2. X. 337.
36: 8. I. 265. _ 22, T. 266.

42: 12. T. aB5- • I2: 10, L I0<

48: 11. T. 374. J3. gm g.
63." 4. 5- T. 60. ■_ ■'

"

t65: 2. T. 49. 2-Cor. 4: 17. I. 29.
68: 20. T. 313. 5. Up, 1. 105.72:18,19. I. 34- . °

73: 11. T. 199. Eph. 5: 15,16. I. 25-
Q2: 2, 3. I- nQ- „.

116: 12. I. 47. 2 Tim - 4' 8, 9- *| 32.
119: 1. T. 147. Ebr . I2J n. 1, jg.
I3o: 3. I. 255-

_

8. I. 3. 2Petr. j: i3_is.T. iii.
Ef«* 41: 10. T. 268. Jac. L 7& .
Mich. 7: 9, I. 228- .
Syr, 3: 27. I. 16.

Rc-



R egifter
Öfver de märkvärdigafte ämnen hvilka

blifvit afhandiade uti denna
Nionde Volumen.

A.
jfffatt utur Nåden, hvad

4s. därmed förftås? 176.
en Chriftena, på

rerldens förförifita anbud.
338- f-

Aga, Guds, nyttig. ig.
f. 227. f. Jfr. Frd-
ftelfc.

Anfåktning , mcd andelig
pröfvas ofta en Chriften.
326.

Anjeende och Ara tilbjudas
ofs af vcrlden. 343.

Affjynd, hvad?, 291.
B.

Barmhårtighet , Guds. 23T.
JBedrvfvelfe, timelig , är ba-

de kort och lätt, 30, famt
ärfättes i det tilk. lifvct
med evig härlighet. 31.

Beljof, alla böre vi öfver-
lerana Gudi. IS3-

Eekymtner, andeligt. 288-
Beloning , vifshet om i e-

yigheten, mantrar en Chri-
ften under defs mcdofam-
ma vandring i verlaen. 33,
en fann Gudsfruktans b*de
i tid lgo ochevighetiB2.

Befkydd, i Guds, äre vi fäk-
rait. 277.

Betali; huru vi kunne, Gud*
godhet och da?el. välsär-
ningar ? 47. ff. At betala
Gud lina löften, hvad? 53.

Biftdnd, förfäkran om Guds.
285-

Båttrinpjen dagel.nödig.j 77..
Bon ; därtil upmuntras och

drifvas vi då freitelfer på-
komma. 23. Trägne där-
uti börc vi vara. 298-

D.
Djefvuhn, en ordfak til dt

Chriftnas villrådighet un-
der lidaide, 200.

Driftigbet , en oförvägen ,

bringar männifkan i far»
och freftelfe. 17 f.

Dod, Männifkans, hvad ä-
tankan däraf btfr verka ?

312.
F.

Fattigdem, både SJägger ocfi
lättar Gud, den aldrahög-
fte. 325.

Fel,- vår Näflas, böre vi
vara btnägne at tilgif-
v». 9.

Fri-
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Fntåv.kare, 205. Emot dem
predikar både Natur och
Religion. 206. f.

Frukta fig , behöfver ej den,
fom öfverlemnat fig Gudi.
268- ff-

Frdficlfer , för fatans, äro
Guds Barn i fynnerhet ut-
ftälde, 13. ehuru til fin
bäde natur och ändamål
onda, ledas dock af Gud
den freftade til godo. 19.
f. Männifkan är ofta fjelf
fkuld at hon råkar däruti
I<l, 17- Kumia i Chrifto

25. nyttan af.

Förfareabet, andelig, huru
vinnes ? 24.

Fårbårlign Gud., huru det
fker? 92.

Fuvlåzclje, Se Synda-Fur-
Utelfe.

Förmäner, andel. af en rätt
Gudsfruktan. igo.

Förmåeenhcter.,vaT Sjals, ef-
ter fallet förderfvade. 714.

JFörfigtigber, en chriitelig ,

nödvändig. 20. f-
FSrfyn ,

i Guds , kunne vi
trygge öfverlemna ois. 96.
219.

Förtrojran på Gud, bör va-
ra beftändig. 279. f.

Forttycky uti, tillåter Gud
ofta fina Barn at råka, men
hjelper ock. 326.

G.
Gliidje, den hircmclfka, obe-

. fkrifvclif. 184.

Godhet , .Guds, hvad darmeJ
förftås ? 6s, 265. f., bör
beveka ofs til defs lof. 63.

följer ofs i hela vår
leftiad. 66- Är mäft fyn-
bar uti iterlöfningsvcrket.
67. och cjef? tillämpning
genom den H! Ande, 68»

Giid, defs väfende och egen-
fkaper 85. f. 166- För-
fkräckelig for alla ogud.
269. men högft Ijuflig for
de trognc. 270. f. tro-
faft. 277.

Gudsfrukt.m, befkaffenheten
af enrätt, (07, 177. famt
defs lyclcfaligh. 178.184.

H.
Heheife och Råttfårdigtfi.

reijk nödigförbindelfe dera
emellan. 238- f-

Htligbet, Guds. 242. for«
dringar. 243-

H/elp, oin Herrans, i ai nöd
gör en rätt chriften fig fä-
ker. 297- f. 305. Huru
Gud i med- och motgång
beter ofs fin hjelp. 313.
n 1

til en
dagelig,affynden. 231. f»

Hop , defs föremäl. 283- £

292. f. och rätta bcikaf-
fenhet. 294- f. ~' ■'■•tfärligbet, Guds, hvamtin»
nan den framlifer. 36. f.
och huru den uphöjes och
bejarifas. 37. f.

Hyi»,
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fiyddhi hvarförc vår krepp
kan få kallas. 115,

I.
Ingatta itierWeKjinänmikanSj

hurudan? 311.
K.

l7l.
Kampi nul'u cn chrillen fäg-

nar fig öfver fin vai ut-
ftåndne. 32.

Kors. Se Aga- De trognas
förhållande därunder.29 f.

Kropp °Gn S/dl, af, beftår
männifkan. 113. huru dc
verka på hvarandra. 113.
F. är efter fallet myeket
förfvagad. 115.

Kunfkap om Gud utan up-
penbarelfen, hurudan? 84.

Kanna. Gud,börevilära,72.
Kdrlek, Guds, til männifkan,

166. börbeveka henne til
broderlig kärlek emot fin
nafta. 6.

KMek til vår Nafta, huru
befkaffad?# 7. f.' hvad där-
til bör beveka ofs. 63 10.

L.
Lag, männifkan gifven, en

fölgd af Guds helighet.
242.

Lefnad, i hela vår, äre vi
mål för Guds 66.

t,idandci huru en Chriften
äfven däraf kan famla
fig troft. 30. f. 268-
296. f.

Lif } vifshsten om *t tilkom.

mande, hogftnödvändig.
105. f. 119. f. det mänflc-
liga, hurudant, til början?
3f 1, fortfättning ? 31 r.
och flut? 312.

Libia Gud, böre vi föka at
kunna. 74.

Lof, uti Guds, förluftar fig
en chriften dageliga. 40.
huru inrättadt, om Gud
däruti fkalfinna behag^r»
51' !-■> 373- därtil UP"
muntrar hela naturen. 60.
372, 374. tröghet iGuds
lof hvadan? 62.

Ldrarcs, en Chriftel. pligter
äro vigtige. 120. upräk-
nas 121 132. defs hopp
om en härlig belöning.
132. f.

Lufte, är man fnar at göra
Gudi. 53, med defs up-
fyllande prife vi Gud och
likafom betale defs väl-
gärningar. 53.

Ly eka och Qlycka-, begge a£
Henans hand. 313.

Lyckfalighet , en rätfe, hvad?
178- f. .

M.
MarJom, Jefu, i alt vår lik,

och hvarföie? 339.
Medgäng, en Chriftens fkyl-

dighet, 195. f. och tack-
famhet därunder, 321. f.

Medlidandei at i kärleksverk
få vifa, iir et himmellkt
nöje. 57, däruti böre vi

föka
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föka likna Gud. 75. blir
den fom fjelf värit i be-
hof och olyckor. 333. f.

Mifströftnn emot Gud, hu-
rudan? iyß«

Mod, fattar en Chriften, i
de befvärligafte omftändig-
heter, under hoppom Guds
biftånd och hjelp. 2Q2- f.

Matc n°sgj huruvi äfvender-
före fkole tacka Gud. 313.
f. fördelar dätaf, 196.

' 315- f -

Motvilja , ■ huru vår , emot
Gud fig vanligen yttrar.
193.Munurhet-, en Chriftelig, hu-
ru den vinnes ? 269. f.
283-

Måmiijkor, betraktade i de-
r-as naturliga tilftånd.239.
hafva olika öden. 107.
ech lidande, 217; vilrå-
dige aro de otrogne och
fritänkande. 205. f. fäkre
.och gtidlöfe. 2CB- fanit de
annu på omvändelfens väg
iladde, 210.

N.
NrtWH, Guds, härligt. 36.

f. är männiikans högfta
plikt at lofva. 60, 84- f-
go. däruti Jefus fjelf fn-
regått henne med et vig-
tigt cxempel. gj.

tinmn, fit, böra Chriftne
högft värdera. 78. f.

Nflw*flrrf,'vidjefu begäende,

bör fynden ärkännss och
afbedjas. 232.

Ndrvtirdfe, Guds , til fina
faliga förmåner. 272- f.

Näfte, vår fkyldighet i an
feende til honom. 7. f.

Nud, i ali, kunna de trog-
ne vänta faker hjelp af
Gud. 280. 296. f.

Nojaa, verldens, hurudane?
341- -f-

O.
Ofårvdgznbet i andel. fall.

Se Driflighet.
Olyckor, egne, göra ofs mecl-

lidande nti aiidras. 338.
f. Se Medlidande. andra»
irikade böra ärindra ofs at
vara fynder förtjent fam-
tna öde; 23.3.

Omvdiidelfe , beffcafFenhCen
af en fann, j 7c. f- defs-
förutan kari ingen rättlkaflF.
Gudsfruktan äga mm. 168»
237-

Omjbrger harrna»nifkan män-
ga onyttiga, 356.

Ord, Guds3 kraftigt at trö-
fta. 270. f.

Otåligbet' Se Motvilja.
Ovdrdigbet ■, vår , bör ieke

afhålla ofs at uti Jefu fo-
ka del. 289..

P.
P/iper, männifkors, emot

hvarandra. 7, f. Lärares
ibland de vigtigafte. 120-f.

Plä-
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Plåga, kunne vi fjelfve of-
ta tilfoga ofs. 285- f.

Pldgor, do fördömdas. igg.
R.

Rtgeriftjr, uti lin öfvey verl-
den, framlylcr Guds god-
het. 70, 96. tRikedomar och Jtgadtlar til-
bjuder verlden då hon vii
frefta och förföra dcn fin-
liga tnännifkan. 345.

Råttfårdtggörelfe , när den
fter. 173. förbindelfe e-
mellan den och Helgelfen
nödig. 233. f. fölgder där-
af. 173/ f.

S.
Salighet , hvad til defs är-

hållande fordras. 147. ff.
Sjelfkhkhet, männifkans, til

fin befkaffcnhet och ver-
kan. 197.

S}uk4»m,Guås mägtige hjelp
därunder. 324. tjeaar at
påminna ofs vår-bråttflig-
het emot Gud. 232. f,

Sjål, männifkans bättre de!;
defs och kroppens inbördes
verkan å hvarannan. 113.
f. är efler fallet flaf under
kroppen i ftället för defs
herre. 114. aflhgger i dö-
den finjordifkahydda.i 16.
för at tilträda en ny, fora
befkrifves. j 16. ff.

Skvte, i Guds, en fäker fri-
ftad, 275.Skrift den Hei. innehåller
inga vojrkel.tnotfaUer.i4g,

Sorg, onödig och öfverdrif-
ven. 286. f.

Siraffl hvarföre Gud därmed
upfkjuter.2oQ.bor enChri-
ften toligt bära. 227. f.

Strid, en Chriftens med veri-
den. 341. f.

Svaghet , männifkacs egen ,

orfakar villridighet hog
henne uti motgäng och för-
fökelfe-ftunden. 204.

Synd, är Gud. beredvillig at
förlåta. 3. f.

Sjndtforldtilfe, hvilka där-
utaf hafvaat fighugna. 4.

T.
Tid; defsrätta bruk. 2<j>
Tilfurfigt , en rätt, lii Gud

ecb faans förfyn, 96, 278»
282, 295. f.

Tilftdnd, fyndärer.s ölika, före
och efter—rätrfärdiggörel-
fen.' 173. f.

Tiilamod förvärfves och öfvas
uti freftelfe-ftunden, 21-
uti bör Guds hjelp afbi-
das. 300.

Tro, en rätt, hvad? T52. f.
ftärkes genomfreftelfcr.24.
en tiländan ftåndagtig.33,
är rätta medlet til fal. är-
hållande. 148, defs ver-
kan. 157.

U.
Vtider, vi.d Guds fordna, fä-

fter och ftöder fig en Chri»
flens hopp. 292.

Vplys/iingen; när den hog
mänraikangår för fig. 172.

Up-
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Uppeniarelfen, til hvad ända
männiikom lemnad. 86. f.

noga iaktta-
gas. i?g.

Utgängux verldcn, männi»
fkans, hurudan? 312.

V.
Vakfamhetj verkas af freftel-

fer. 22.
Fandring, en Chriftens för-

iigtiga. 25. 32. en helig
jemtc en rätt Tro bidra-
gande til faligheten. 148.f. och fåledes ofkiljaktig
ifrånförfoningenmedGud
1 Chrifto Jefu. 237. Manni-
fkans i verlden, hurudan ?

311.
YerLlen och defs nöjen. 337.fanit föiförifka anbud

3 hu-
l-u dc afliås. 338. f.

Vilfarighet, vid Guds be-
ftåndiga', itöder lig den
Chrifines hopp. 294.

Vilja , uti och med Gnds
ar en Chriften väl tilfrids,
RO9»

Vilrådig är man ofta under
lida:: de , när Satan. £OO,
verlden 201 och vår egen
fvaghet 204. få välde öfver
ofs. Uii lTtdan vilrådighet
fiadnar ialcdes Fritänka-
ren 205 , den fäkre och
gudlöfe 208, den ännu på
omvändelfe-vägen ftadde.
2io. Huru denna vilrådig?
het fig vi'far'2l2. fanit me-
del deremot 215 f.

Vrede, därtil bör man icke
gifva hvarannan ordfak,?.

elter fjelf vara fnar och
benägen til. 8.

Väri-, uti Guds , kunne vi
raed ftuifta fäkerhet ofs
lemna. 277.

Väg, huru en Chriftcn bcfal.
ler Gudi iin. 281. f.

Välgärningar , Guds utan
giänior 356'. huru de kan-
na vedergällas. 49. förbin-
da ofc til lof och Guds
namns förhärligande. ijo,
356. f- därigfcnom haiGud
beredt fig ära och lof 366.
f. de uti näde-riket pä jor-
den. 350. f.

Väljignetfe, lekamlig, fkän-
kes ock en rätfgudfruktig
iSo.f. ja, kommer barnoch.
barnabarn til godo. 182.

Å.
Aterlosning, i männiikans,

framlyfer aldramäft Guds
godhet. 67. Ändamålet
med Jefu ärlagde 251.

Ä.
Ära, har Gud beredt fig ge-

nom fina mångfaldiga väl-
gärningar. 366. f. 394. f.at
ftändigt befordra den bör
därföre vara en Chriften
hogft om hjertat.B6. verld-
ilig QchAnfecndc tiibjudaa
ois, låiom en lockemat, af
verlden. 343.

Ö.
Ö',/e»,allavåra 3 böve vi tryggt
;'_ lemna i Guds hand. 281.T.
Odmjiåhet} deri öfyaa enChri»

ften 3 gcnom ircftelfen. 21.

STOCKHOLM,
TryckthosAnd, J. Nordström, T7S7.
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