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©û jag enligt framftäHb begäran mid lata ett iort förort» beleb= 
faga ben mja upplagan af paftor ©Í). SBaderiu?' prebiiningar 

in. m , få fler betta cnbaft för att lämna en upplysning om fjälfroa 
utgifmanbet af benita roärbcfuda famling oä) om benna upplaga§ 
förijådanbe till ben föregåenbe. fRågot egentligt förorbanbe af beéfa 
prebiiningar m. m, ian få mydet minbre iomma i fråga eder af 
mig åfyftaS, fom båbe paftor 2SaUeriu§ fjälf roar få tidräcfligt 
iänb od) fjané arbete reban få tidfpdeft bolumenterat fig inför 
bcm, fom föia en roeriligt funb odj iraftig uppbyggelfe, att Ijroarje 
anbefadning I)är roifjt må anfeS adbeleå ofroerflöbig, för att ide 
fäga malplacerab.

©å förft benna minbre famling od) bärefter en i möjligafte 
måtto fuUftänbig årgång af paftor SBaderius prebiiningar utgåfrooS, 
få iunbe odj mide roäl be§fa abreten i förfta rummet betraitaS 
fåfom färffilbt abreéferabe tid ben tjögt wärberabe lärarens många 
enftilba åtjörare od) nattroarbsbarn od) utgöranbe få att fäga ett 
fjan§ teftamente tid bem, för bem få mpdet roätbefudare, fom be 
förut cnbaft unbantagíroi?, någon fädfpnt gång fått ljöra Ijonom 
offentligen förfunna ®ub8 orb. 2Ren ben fnabba åtgången od) ben 
adtjämt fortfaranbe efterfrågan ty b a bod på, att be§fa famlingar 
munnit inträbe ÎgoS en ännu ftörre bel af roårt fprfofolf, odj läm= 
na rum för Ijoppet, att oeffå ijäbanefter många, fom funna för= 
braga oci) önffa ijafwa en iraftig oelj tväglebanbe Subä orbä lär= 
bom, fiola begagna fig af ben funba odj näranbe anbliga mat, 
fom Ijär etbjubeS. ©et ipr bärfor anfettå fom en angenäm ffgh 
bigíjet att tidmöteägå be uttalabe önfEningame om er np upplaga 
af ben flutfålba förfta famlingen, äfmen om bet forfta od) närmrfte 
beljofmet iunbe anfeé mara tidgobofebt genom ben förfta upplagan



Såfom reban t förfta upplagan anmarftS, far intet af froab 
fär mebbelaS roarit af författaren utarbetabt för trydning utan 
enbaft affebt att tjäna fonom fjälf tia lebning roib bet muntliga 
förebraget ©äraf är roiSferligen en följb, att roisfa formella bri= 
fter, fom ijelt roifjt ijabe blifroit unbanröjba, om författaren fjälf 
fått lägga en fifta fanb mib fitt arbete, nu Iroarftå odj alltjämt 
måfte iroarftå. ©etta inroerfar bod ide aUé på innehållet, fom 
är lila pålitligt och Iraftigt ocf, minft fagbt, lita frifft od) urfprung= 
ligt. Uppenbara ftriffel far man emellertib anfett fig böra rätta, 
litfom od några nöbiga ifyllningar fattS inom Hammer. Snbaft 
tioänne roiftigare afroifelfer från förra upplagan äro att anmärfa, 
nämligen fib. 80, bär mib 2 Scnb. efter ißäft ben förut förfomna 
men nu återfunna förberebelfen införtå, famt å fib. 197 ett par 
orb införts på ben grunb, alt be finnas i originalet.

©en nya upplagan fom nu utgår, far rounnit en afferoärb 
tillötning, bärigenom att • åtfliHigt, fom ffolat intagas i ben föregå; 
enbe men bär måft utelämnas, feban bet på förfanb beräfnabe 
arftalet betpbligt öfroerffribitS, nu far tunnat intagas. $ör att 
cmeUertib bereba bem, fom reban äga förfta upplagan, tillfälle 
att, utan att beföfroa löpa bet fíela, förflaffa fig bet roärbefulla 
tillägget, far ett antal ejemplar af betta gjorts tillgängligt i ett 
färflilbt fäfte, fom fan få löpaS enfamt.

Så må bå ben för några år feban femgångne men ännu 
af många i lifligt od) tadfamt minne beroarabe läraren få genom 
betta orb fraftigt tala tiH många, äfroen feban fan är böb, ocf
fålunba få roerla i roälfignelfe genom fttt gjorba arbete, faftän 
fans egen arbetstib reban är afflutab.

©öteborg ben 2 Dltober 1901.

£ llorbotij.



1 Stimbagen i >bvent.

(®antla årg.)

giouê barn ware fllabe öfwer fin Innung.
3 ben 149 ®av. PÍ- tjanblaö bär om fëerren Êijriftuê, 

f)uru £an ftall regera od) uppet)åKa fitt rite ocf) t fina trogna 
fegra öfroer ail fienbenâ wait, od) tfiiru beêfa fëanê Religa 
ffola få ^afroa ben äran titt flut att fä böma öfwer ben 
otrogna roärlben. 3 ben roiéfa utfilten tiH '®ubé foltö fïut= 
liga feger od) Mrligljet gifroeé ben uppmuntranbe förmaning; 
en: $ionS barn o. f. ro. fßf. 149: 2.

l:o. 3ioné barn betjöfroa en fåban uppmuntran tiU 
att roara glaba, tp be bafwa många anlebningar titt oro 
od) betymmer.

Sions barn äro be, tjroilta genom orbet odj fatramens 
ten blifroit anbligen föbba eller föbba på nytt od) fålunba 
aro rätta unberfâtar i etjrifti rite, ^it t)öra bå atta trogna 
äfroen på ©aoibs eller gamla teftamenteté tib; men förnäm« 
ligaft fyftaé bet i benna profetifta pfalm på be 3ioilS barn, 
Çroilta Çôra till bet anbliga 3âïael i nya teftamenteté bagar, 
©eéfa 3ionê barn (fafroa många anlebningar till oro od) be= 
tymmer; be äro i fig fjälfroa froaga, ufla od) fattiga. ®e 
äro omgifna af mältiga fienber, fom ej lämna bem i freb 
meb fina freftelfer, o$ färbeleé förfroåraé ftäHningen genom
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beras egen otro. 2lf ®ubs orb od) afinen af tibens teden 
meta be, att be gå froårare tiber till mötes. ©är fatuas 
fålebes ide för bem anlebningar tiU oro od) betpmmer, od) 
bärför uppmanas be äfmen t)är od) annorftäbes i ®ubS orb 
till ott mara glaba, odj bärtiH tjafroa be ännu ftörre ftäl.

9:o. ©et fom för Bions barn utgör förnämfta anleb» 
ningen till beras gläbje, är beras ^ärlige fonupg.

©et anföreS äfrocn i bet följanbe af ben 149 fßf. 
fåfom ämnen för bem till gläbje, tad od) lof, att Herren 
Ijafwer bebag tin fitt foil nd) Ijjälper be elänba ^ärligen el
ler fnnjdar fina öbmjuta meb faligpet. Dm Bions barn meb 
en ftabigare od) fullare tro fattabe od) polio faft, proilten 
mättig, fattmobig od) nåbefuH tonung be Ijafwa, få ftuHe be 
ide få ofta mara trpdta od) nebflagna. ©e ffuHe oftare 
mara glaba eller roib gobt mob ocb oftare meb fullt bjärta 
tunna inftämma meb ©anib: 3iag WtH upphöja ®Í8, will 
®ub, ©u ionung, od) wälftgna bitt namn alltib od) emití» 
nerligen, jag wiH bagligen lofwa ©ig od) bitt namn prifa 
alltib ocb förutan änbe.

Dm benne Bions pärlige tonung roilja roi banbla, bå 
jQan nu åter meb ett nptt tprtoårs början påDer fitt anbliga 
intåg i fitt Bion.

Smne:
©íb troftliga uppmuntran, fotn Scfu lärjungar i 

itetaâ florn fwog^et, elänbe, ufrlljet orf) fattigbom Ijaf= 
tua att Ijätnta bärof, att 3t0fS fonung är mäftig, (aft= 
tnobig orfj full of nåb.

I. ©en tröftliga uppmuntran, fom 3efu lärjungar i



fin flora jwagljet Ijafroa att bämta bäraf, att giouê lo* 
nung är tjärlifl i wait.

II. Sen tröftliga uppmuntran, font 3eju lärjungar t 
fttt jtora elänbe odj fm ujclijet ijafnm att Ijämta bäraf, att 
3ioné fonung är neblätanbe i |itt faftmob.

III. Sen iröjtliga uppmuntran, font 3efu lärjungar 
i fm jtora fattigbom (jafraa att ijämta bäraf, att 3toug 
fonung är full af näb.

Sen Iröjtliga uppmuntran, font 3eju lärjungar i fin 
jtora fumgljct ijafroa att Ijämta bäraf, att 3iong fonung är 
Ijärlig i maft.

l:o. 3ioné fonung är förlig i maft

2Bib ben tiben, bå Herren Sefus ftällbe fina fteg för 
att gå titt fitt fifta libanbe, talabe &an flera gånger om 
fig fjälf jåfom en fonung od> bomare od) lät många ftrålar 
af fin gubomliga Ijärligjjet bryta fram i unbermerf för att 
förroara fina lärjungar mot att taga anftöt af bet roibriga 
utfeenbe, £anö fat fnart ffulle få. Särffilbt lät $an bem 
roib förberebelfen tiU fitt tonungöliga intåg fe prof på fin 
gubomliga aUroetenfjet, od) ijuru $an meb fin t)järteböjanbe 
matt regerar öfroer männiffors tjjärtan, bå föan gaf bem be= 
fällning att ^ämta åfninnan od) jalan, jom roar buuben när 
fyenne. !Jlär lärjungarne gingo åftab på fëanê orb, jå gicf bet 
atíbele® i öfroerenéftämmelfe meb ^ané gubomliga maftjpråf.

9lu, feban £an fatt fig jåfom fonung på ben gubom= 
liga tronen, är ÍQan meb ben matt, jom bliftoit ^jonom gif=
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roen öfroer aßt i ljimmelen od) på jorben, när be fina alla 
bagar intill roärlbené änba. 91är en männiffa går åftab 
efter §anë orb att föfa frälsning, få beßöfroer pon ej gruf« 
roa fig för pinbren, ti) £an ftriber i ben nöbfiäUba fjälen 
unber pennes roanmaft meb fin malt, få att pon oaftabt 
alla pinber inifrån od) utifrån fälert tömmer fram, blott 
pon ide pinbrar fig fjälf. 3Jleb fin malt mättar ocp linb« 
rar fåan freftelfes« odj libanbesnöben för be fina, (ätter 
en beftämb gräns för pxparje nöb, puru långt ben får gå, 
od) gör, när féan mill, men alltib i rättan tib, flut på ben= 
famma. 3 fèanê mättiga od) trofafta panb ligger reban
pjälpen färbig eller tidrebs för aU fommanbe nöb. ®rum
ben pärtiU är ide blott ben, att San är fann ®ub ocp pögt=
lofmab i eroigtjet, utan od att ^au tunnat gifioa fig i all
nöb od) frälfa fig fjälf ur ad nöb, på bet £an ffulle funna 
frälfa be fina od) göra ett gobt fint på all beraé nöb.

2:o. £>äraf Ijiifrua 3efu lärjungar t fin ftotA faag» 
Ijet att pämta en tröftlig uppmuntran att meb fullare för« 
troenbe palla fafi wib 3efu orb, fä påHer orbet bem uppe 
i all nöb.

3efu lärjungar få miblännaé fin flora fioagpet i be 
bagliga freftelferna, i libanbet oå) unber trpdningen af ti« 
bens roebermöba, .odj betta är nöbroänbigt för bet bagliga 
afböenbet, fom utgör förberebelfen till bet eroiga lifroet. lin« 
ber benna beraS ftora fioagpet pafma be ide froårt för att 
ertänna, att, om bet tomme an på bem fjälfioa, be länge« 
feban f)abe tröttnat i loppet od) blifroit tillbafa. ©et famma 
gäller od, bå be fe framför fig på be pögre anbliga prof, 
fom efter ®xtbs orb äro att roänta. Sllen fi, bå är gobt 
för bem, att be pafma e1’ f“ niättig fonung, fom ßionö 
fonung är. ©ärför ffola be ide meb förnuftet fpana in i



bet fommanbe etter uppgöra fina beräfningar på egen tjarib, 
ti) i ben rätningen inblanba [ig otron od) bjäfroulen meb 
fina troifroel od) motfägelfer titt att förmörta eller rent af 
ftänga utfiften titt t)jälp. Utan be fióla fe upp titt §onom, 
fom warit i nöben, men nu fitter upptjöjb öfroer aU nöb, 
od) meb fuHafte förtroeube ära fconom, SionS mättige fonung, 
genom att blinbt tro &ans orb od) blinbt gå åftab på betta 
föans orb tifa enfalbigt od) utan några motfägelfer fom lär* 
júngame i tejten. Då fan bet albrig flå bem feL etter gå 
bem illa, od) bet ffatt utgången roifa, fåfom reban tufenfalbt 
t)ar Rett. ttlär ben ena gången efter ben anbra fudarne 
unber nöben genom beras $tälfareS mäftiga fjanb förroanb* 
las titt ben glaba tadfägelfen reib foten af föanS nåbetron, 
jå få be ur mörfret fe fin luft på £onom, ßionS mättige 
fonung, f)urufom ide blott meb fin mäftiga fjanb tom* 
mit alla fienbernas onbftefulla tiUftättningar på ffam, fanit 
l)iir nöben od) utgången bärpå blifroit raiba linbrigare, än be 
föreftättt fig, utan be få od fe, l)uru dofofto
maft få ftyrt ben, att ben långt ifrån att fiaba i ftäHet be* 
forbrat nåbemerfets framgång i beraS fjälar, bå be feban 
ännu tryggare tunna ftöbja fig mib fåonom, finna fig mera 
belåtna meb föans föranbe i bunfelíjet, od) i ett roisfare 
bopp motfe en lita f)jälp i tommanbe nöb. Dd) få funna 
be titt flut, mib böbens antomft, meb fèané orb i fina l)jär= 
tan, litafom forbom ben gubsmannen Tlofe på berget gid 
in i bet mörfret, bär (Sub mar, meb trygghet gå in i böbs* 
mörfret, bå be ijafiua fQonom meb fig, ty allraminft i betta 
fifta mörfret frotter bem ßionS mättige fonung utan bewi* 
far fin maft adra Ijärligaft på fina lärjungar, när besfa neb* 
fjunta i fin ftörfia froagljet, i fanSlöSl)eten od) manmaften, 
i bet §an genomför ben fulla förlovningen, fåfom $au få
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många gånger förut på beraé bönerop förloéfat bem utur 
ben ena nöben efter ben anbra.

II.

2)en tröftliga uppmuntran, font 3efu lärjungar i fin 
ftora ufeí^et Ijafroa att pämta bäraf, att lonung är 
neblätanbe i fitt faftinob

r.o. 3ion§ lonung fåfom neblåtanbe i faftmob.
$örut ijafroa roi betrattat $ioné lonung i föane l)är= 

liga malt; wi roänba nu mår uppmärlfamljet på fèonom 
fåfom ben faltmobige, ti) bet är juft en fåban lonung, elånbe 
fpnbare beljöfroa. 9ïeban ifrån eivigljet ftob fèanê oänbliga 
meblibfamljet öppen för Ijela mårt flälteé nöb odj Ijroarje 
männiffaé enflilba nöb. SHen feban tjan i alla ftpden blif= 
mit bröberna lit, i bet att fåan i antagen månniflonatur 
blef för bem gjorb till fijnb, genomgid alla beraé freftelfer 
odj libanben odj fünfte fig neb i beraé bjupafte elänbe, fjar 
fèan ett färffilbt på erfarenpetetännebom grunbabt meblibaube, 
i Ejiüilfet fèan på bet närmafte lan neblåta fig tiH bem od) 
anfe beraé nöb fåfom fin egen. 9Itt föan tan roartunna fig 
öfroer bem, fom fålunnige äro ocp roilfe fara, emeban tgan 
fjälf roar belagb meb froagtjet, betta beroifabe &an i fitt för» 
påHanbe emot be nöbftällba nnber fitt förnebringétiUftånb. 
3a, juft §ané förnebringétinftånb gforbe bet möjligt för £o= 
nom att neblåta fig få långt, proarför od bet orbet "fattig", 
fom företommer poé profeten, utbrjteé af enangeliften emot 
bet orbet "faltmobig". @t>uru jgan fåfom ®ubå eroige Son 
roar jämlif ga^ren i pärligpet od) majeftät, blef föan fattig, 
på bet <Qan flutte funna tjäna be elänba. fèan uttömbe fig 
på ben gubomliga härligheten, tjwilEen eljeft ffuDe inroerlat
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afiträctanbe od) ftátt Jáfom en ffitjemur emellan fèonom od) 
ftjnbare. JRu tunbe be nöbftädba måga fig fram, od) atttib 
afiopp bet mäl. Slibrig tröttnabe &an att göra mäl, l)jäk 
panbeS alla. ®e tommo od) iQan unbfid bem, albríg tvi- 
fabe fåan något mifjnöje eller otålighet, bå ffaror af t)jätp= 
beböfroanbe öfiverföbo ocb trängbe fconom. ©nträgen^et od) 
briftig^et moro luålbetjagliga i fèans ögon. DJleb ftor milb= 
t>et tröftabe fgan be bebröfwabe, iipprättabe £an be neber= 
flagna, förlät fynber od) botabe brifter ocb fortfor meb albrig 
tröttnanbe tålamob att mårba fina felaftiga lärjungar, ocb 
bmarbelft £an fåg en meb troifroelsmål tämpanbe tro, gid 
£an öen till mötes meb uppmuntranbe löften ocb förjätringar 
ocb bragte ben tämpanbe fjälen till en tjögre trosgrab.

2:o. Samme Jaftmobige âiotrê lonnng är §an än i bag, 
od) betta bör uppmuntra be elänbo att lägga bort KpggW 
ten odj bet främmanbe roäfenbet.

©et är obeffrifligt mydet elänbe, ben frälsningsfötanbe 
männiffan b°® ft9 marfeblifroer. S be bagliga freftelferna, 
fom möta benne, aflöper bet ide utan mpden eftergift. 2öib 
häftigare freftelfer fer bet ut, font bon more trängb tillbata 
eller tjelt nebflagen, men fpnnerligen roib upprepabe felfteg 
märter &on, b«™ ocb ett främmanbe roäfenbe milja 
båUa b««*1« tibbata ifrån ben öppna nåbetiUgången. ©et 
fätteé i fråga i b«1111«® tauEar' om f“ mV3et förbärf fan 
finnaS bo® ben, fom aUroarligt föter frälsning, om bon tan 
ivara en ommänb männifta, eller om b011 någonfin iva= 
rit rätt upproädt, ocb om bet få tan gå an att tomma få=
ban, fom b»» är. SDlen i benna ftäUning b“r bon mpc=
fet att lära af be ejempel, fom företomma i ben evange= 
lifta b^ftorien på fåbana nöbftällba, fom i $efu töttsbagar
mänbe fig till §onom ocb anböllo om bjälp. ®e tommo en=
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baft meb fitt elänbe od) fin nöb, men märt, att be fommo 
od) blefroo ide tiUbata, tp be tänbe, Çuru Sefuê roar finnab. 
©et enba, &an forbrabe of bem, war, att be i fin färftilba 
nöb fjöllo fèonom för att mara en få milb od) förtåtanbe 
^Çrâlfare, fom föan beroifat fig emot anbra, odj bå warbt 
bem genaft (julpet. SDten lita neblåtanbe Ijanblar Herren 
3efuê meb nåbefötanbe fjälar ännu i bag i fitt orb. gcfe 
tjar ben neblåtanbe Qionå fomtng tunnat gå längre i neb
låtanbe, än bå féan i fitt orb förtlarar fig mara gob eller 
nåbelig emot ben fjäl, fom enbaft efter föonom frågar, odj 
att ben fèonom begärar, ben hjälper Jpan ut, ijuru ufel ijan 
än må mara i fina egna ögon. Dm ben frälsningsfötanbe 
männiffan, i ftättet för att hänga mib fig fjälf od) meft h“f= 
roa att göra meb fig fjälf, mera aftabe på .geiit förfäfringar 
i orbet om £>anä faftmobiga finnelag emot be elänba, få 
ffuHe bär bliftoa mera enträgenhet och briftigijet, odj ijon 
ffuHe flippa att meb otroébetänfligtjeter öta nöben för fig fjälf.

III.
©en tröftliga uppmuntran, fom 3efu lärjungar i fm 

ftora fattigbom fiafwa att ijämta bäraf, att 3ton§ touung 
är fuß af näb

l:o. 3ion§ fonung fäfom fuß af näb.
3öib fèerrenô inribanbe i fin, ben flore fonungené ftab, 

mötte folfhopen féonom meb orben ur ben 118 fßf: ^ofiaiv 
na etter o féerre fräls! mälfignab mare £an, fom tömmer i 
fèerrenê namn! féärmeb IjpIIabes £an fåfom ben i fèerrens 
namn tomne eller af gabren fänbe grälfaren od) fåfom ben 
"mälfignabe", fom förbe meb fig ben outtömliga nåbewäl» 
fignelfe, tnoarmeb $an ifrån tibené begpnnelfe uppfyllt od) i



9

ereignet uppfyller alla frälfta, utan att ben någonfin fan 
minfta®. Såfom §an bå intågabe, få tömmer $an aHt= 
jämt titt fitt Bion, i bet att $qn genom be af $onom grun= 
babe nåbeéinrättningarna utbreber od) förfofrar fitt rife, 
ännu alltjämt upptager £ait i bet Religa bopet lammen uti 
fin famn. Snnu od) intill bagarna® äuba låter £an natt= 
roarbsborbet ftå bufabt, bär fjela bet omätliga nåbeförråbet 
är neblagbt, od) bär féaii på bet allra närmafte inlåter fig 
meb be nåbefötanbe od) mebbelar bem i ymnigt mått ben 
(jjälp, fom fö an fer enbroar i fin närroaranbe ftäUning bäft 
beljöfroa. Dd): burn Ijufliga äro pä bergen bubbärarenas 
föiter. be fom frib förtunna, yrebita gobt, förtunna falig- 
beten; be fom fäga till 3¡on: W» ®ub “r touting. Syn
nerligen ^afrva rot, fom lefroa på benna ort, anlebning att 
roälfignanbe möta Bion® fonung, fom få länge od) fortfatt 
låter en riflig nåbeftröm Ryta fram genom ett i renbet, tlar- 
l)et och anbefraft förtunnabt ®ub® orb; — fom unber långa 
tiöer låtit bet ena ^erbetjädet ftå brebroib bet anbra, bär ef= 
ter frälsning fråganbe fjälar fått ljus od) reba i roiUråbiga 
faU och föba för fina förfmäftaube fjälar; — jom genom 
färffilbt nåbigt beftyranbe ffaffat o& riflig tillgång på ®ubö 
orb i hemmen od) ett jåbant orb, om broar® författanbe ®ub® 
2Inbe roarit meb, och tiU ^roilfet föait båbe roitt och fan be= 
fänna fig. Unber bet att beéfa byrbara nåbesanftalter af 
hopen förbigå®, fom om be ide funno® till, af orebliga 
fjälar mifjbruta® tiU l)alfanblighet od) ffrymteri, få finna® 
bod ide få få, tjroilEa genom bera® rätta brut ide blott blif= 
roa roerfligen omroänba utan od tiU änban framhärbanbe, — 
fom ide blott gå roägen tiU ®ub® och tiU läraren® bo= 
ning, utan od genom ett oförtrutet löpanbe od) roatfamt an= 
roänbanbe af nåben hm»o M ïeba i fin falighetsfat och till 
ett ftabgabt roäfenbe i bet anbliga. Dd) meb ingen enba
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fjäl beijöfwer bet blifroa tillbafa, ty en timar, foin låter bet 
ineb fig tomma till bei trotjet i miljan oct) bet genombrytanbe 
attmaret, får riflig, öfmerflöbanbe nåb af 3efu futtbet, t)roil= 
fen är lita omätlig fom $efuë fjälf — lita omätlig i titt= 
lämpningen, fom ben mar öfroerflöbanbe i förroärfroanbet.

2:o. §äraf böra 3efu lärjungar, fom infe fin flora 
fattigbom, Ijämta en tröftlig uppmuntran att meb bagligett 
öfab flit, troljet ocb attfamtjet begagna fig af ben för bem 
öppna, omätliga näbetiflgången unter bet äterftäenbe ftprfet 
af nmbjobanan

3» längre ben omroänba männiftan föter, befto fatti= 
gare tyder ^on fig mara, bo» för ide blott mera infitt på 
elänbet, utan od bärpå, buni mydet bär fattaé, fom tunbe 
funnits meb fä rita nåbetiUgångar, fom bon baft. ®n bögre 
nåb bar befjutom atttib meb fig en ftörre öbmjutbet. Ofta 
fer bet för ben frälSningSfötanbe männiftan ut, fom om bon 
tnappt tjobe börjat; b01’ fer fifl mara fattig P“ tro ocb tär» 
let, fattig i bönen ocb på Subs lof ocb oattabt ben rita 
tillgången på ®ubs orb tan bon på fina ftunber tnappt fatta 
om en enba fanning i Subs orb, fom mill faftna. fèon fer, 
bum långt bon ftår tiUbata i fitt bemöbanbe att litna fin 
grälfare, i ben mänftliga roiljans uppoffranbe, i förnöjfam» 
bet meb Subs bebag ; i öbmjutbet, i fattmob, i förlåtanbe 
tärlet ocb förbraganbe tålamob, äfmenfom i anbra triftliga 
bygber. 9lär bon få betrattar ben öfroerfroinnliga nåb, §er» 
ren benne förut beroifat, bunt mydet £>an gjort ocb fortfa= 
ranbe gör för benne, få fmärtar bet benne, att bon bär få 
ringa fruit fin ?JräIfare titt ära.

9Jlen ft, juft för fåbaua fattiga är bet en tröftlig upp» 
muntran, att gions tonung är fuU af nåb, ocb att £>an efter
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fitt orb juft öfroer bem utgjuter fina nàbeêrifebomar. fèuru 
fattigt bet än fer ut, beböfroer bod ingen uppriítig, aUn)ar= 
lig fjäl frånfäga fig bet, att Herren bar Ijenne om ljanb, 
bà l)on met, Ifuru £>an fortfatt genom fin 2Inbe upptäder 
för fjenne elänbet ocb brifterna, beftraffar tjenne för feien od) 
uppmuntrar tienne meb fina nåbelöften. fèroab Herren tjai 
gjort, bet roifar, fjroab $an ännu roiH göra. fSlifroe bet bä 
boö en tfiuar fåban fjäl meb broarje mj bag, font för benne 
uppgår, unber bet ännu återftåenbe ftpdet af benne® lefnabu 
wäg, oíab flit, ett aUivarligare framtränganbe, noggrannare 
maffambet mot freftelferna od) ett altfanimare förroaranbe af 
naben, få ffola feien botas, brifterna fpHaë, nåbegåfroorna 
otaâ ocb b°n berebaê unber be ftörre farorna på benna ben 
anbliga IjumbetenS ocb affallets tib till en ritare lön af nåb 
iblanb be fullänbabe i bärligbetene rife.

©u, min åbörare, fom genom fienbffap ocb iifnöjbbet 
för Subs orb, genom bitt råbanbe fpnbaroäfenbe od) nåbe= 
föraft beroifar big mara en affäDig ocb upproriff unberfåte 
i benne fonungenê rife, — frefta ide längre §an6 tålamob, 
utan nu, när §ait åter tömmer tiU fitt Bion meb npa nå- 
betibfäben od> nåbesanbub, få låt förmå big att meb abroar 
fatta tib omroänbelfemeblet Sube orb. £åt glanfen af §ané 
beligbet, fom bär Ipfer big tib möte, uppbaga bina ftpggelfer 
i bitt frjnbalefroerue ocb i bitt biårta. £åt §ans beliga logé 
bomar íjuba i bitt famroete, att bet må blifroa ett rätt upp; 
roatnanbe. fiât £anê abroetenlfete ljus för big uppbaga bitt 
roertliga tibftånb, ocb öppna bitt biärta ocb bin mun i en 
ärlig befännelfe. Såt §ané abfmäftiga roerían flå ueb mot= 
fträfroigbeten, ocb öbmjufa big få unber ipan®, bin faftmo= 
bige fonungé, mäftiga Ejanb, unber fQané nåbeetuftan, om
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bu mili unbgå att en gång nteb ben olpdliga fienbeljopen 
froSfaê af fèanê järnfpira.

Ser bu i orbeté ljus nteb bebröfroelfe bitt elänbe od) 
bin fattigbom, få £)ått ut meb att manta unber fatnabeii od) 
nöben, ljuru länge fèerren än behagar förbröja wifd)e= 
ten. Sölen låt ide bitt otrogna, egenrättfärbiga tjjärta od) 
bjäfroulen intala big att manta meb att tomma titt 3efuS, 
utan tom till fëonom i orbet, roib nåbaftolen od) i $anS 
nattmarb, od) tom meb Ijela bitt elänbe od) bin nöb, få ffaU bu 
för bin bel blifroa bemött af $onom fåfom anbra allmarligt 
t)jälpfötanbe od) aUbeleê få, fom £an i fitt orb liar lofroat 
genom fin tjänare fßrof. S^fauja: fßä ben fanima liben, 
upa teftamentetê tib, ¡fall man faga lili Sernfalein: fruïta 
big intet, odj litt gion: låt ide bina fcänber neberfalla: $1) 
Herren bin ®nb ar när big, en ftarf ^rälfare, £mn ff all 
fröjba fig öfroer big, nämligen om bu meb ijjärtligt för= 
troenbe naltaS pronom; §an ffatt toara big manlig od) 
förlåta big bet, eller fåfom bet egentligen íjeter : "t)an ffatt 
tiga ftitta", b. ro. f. ide träta etter gifma big, bu botfär= 
biga fjäl, en enba förebråelfe utan milbeligen förlåta attt.

Dcb i)ör bu till 3i°n® barn, få roar glab öfroer bin 
lonung, men roanbra i bitt elänbe i räbbljåga. £öp oför» 
trutet, tröttna ide att arbeta på ben gamla männiflanS bö- 
banbe od) roar i fëerrenê frultan räbb för att fpilla bort en 
enba nåbefmula, få ffatt bu i 3ioné mäftige lonung Ijafroa 
en tittflplt i nöbené tib. Üllta big för bufroentjet, fom allé 
ide anftår 3ioné barn od) ägare af fåbana förmåner meb 
ett få ijärligt mål od) en få Ejärlig lön i filte. — JQanë 
neblåtanbe faltmob ffatt mara bin tröft i alla bina bebröf» 
roelfer, od) af fèanê omätliga nåbeéritebom ffatt bu attt franv 
gent belomma, ijroab titt lif od) gubaftigijet tjänar. Od) få
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fióla en gång bina ljofiannarop utur nöben i)är roib foten 
af fëanâ nåbetron förbptaé i bet mäftiga IjaHelujalj bäruppe 
inför tronen, bär $an, gioné ^ärlige tonung mättar alla 
gioné förloéfabe meb fin lärlef utan änba. 9Imen.

¡¡nlbiuum.

(®antla årg.)

Stmiie:

fKlltefter fom en ntännifia förhåller ftg mot ftn 
$rälfare, går $on antingen miftc om eller fommer till 
åtnjutanbe of bet emiga goba, fom Sjan genom ftn 
manbowä anammelfe Ijar forffaffat.

l:o. 3)e ftcfta männiflor förl)åHa ftg få emot ftn ffräl 
fare, ben menutffobltfne ®ub§ Son att be ära oetj förblif 
wa tjelt främmanbe för Jponoui.

1. ©e flefia männiflor äro främmanbe för Sefus uti 
ett groft otunnigljetémörter. ®e fäga mäl, att be tyoppaë 
på &anë nåb, men bå man unberföfer grunben för beraé 
tro, få mifar fig en grof ofuniiigljet uti bet, fom EjÖrer till
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trosläran. Dm be odfå efter botftafroen meta att tala om 
Sefu libanbe od> böb, få fänna be ide titt, huru Sefu liban= 
be od) böb är falighetens grunb, ijmab Sefus bärmeb ut= 
rättat, odj Ijuru bet, fom Sefus uträttat, tömmer i betrat 
tanbe i rättfärbiggörelfen, eller Ijroab rättfärbiggörelfen är 
för en Ijanbling. 3de ^efler meta be, ljurit bet ffatt tiflgå 
att minna faligheten, fjuru bet går till i en fann ommänbelfe, 
eder ljum benna fat ftår i en oftiljattig förening meb rätt= 
färbiggörelfen od) fålebeS odfå meb faligheten. ©eras tro 
är en ogrunbab mening; ty grunb tjar benna mening ide, 
när man börjar fota efter grunb.

2. ©e äro främmanbe för iyefus uti ett råbanbe 
roärlbsmåfenbe. Ser man, l)uru bet tillgår före oi unber 
julitögtiben mibt iblanb ben menighet, fom berömmer fig af 
bet trifina namnet, få gör man ben forgliga erfarenhet, att 
be flefta männiffors tantar, tal od) Çela fySfelfättning gå 
enbaft ut på roärlbåliga förftröelfer, roärlbsliga tittftättningar 
odj nöjen. jQärunber förgäta be atíbeles bet t)ögn od) l)är= 
liga ämnet för julhögtibenS firanbe, Sefu (Sfjrifti ®ubé Sons 
männiftoblifmanbe, ett uåbeSunber, i heiltet änglomen lyfter 
att fe, och fom borbe mara bet roittigafte tanfe= oi gläbje-- 
ämne för h'aarje återlöft männiffa; ty “more ej bet barnet 
föbt, förtappabt more bå aßt fött". — fVörlåtelfen, friben 
oi gläbjen i ®ub, ja, ben eraiga faligljeten fjälf låta be 
fara för ben jorbifta mättuften, fåfängan oi flärben.

3. ©e äro främmanbe for ^efuS, bå be ännu fållas 
fångna i råbanbe fynber. SefuS fåfom ®ub oi männiffa 
är helig, oi fåfom fåban hatar £an fynben. Angelen be^ 
ffref få 3efuS för SJiaria: bärför od bet Religa, fom af big 
föbt marber, ffatt taßaS ®ubs Son. — ®n gång i bet heliga 
bopet blef bitt hiörla genom orbet oi mattnet begabt titt 
en trubba för bin grälfare, men genom uppfåtliga fynber
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eller genom famtpde titt hub ljar bn forbrifroit fconont bär= 
ifrån. ©etta gid få titt, att bu i upproä^ten lät ®ubê orb 
falla big ur Ejänberna; att bu förfummabe att i bönen upp= 
Ipfta Ifänber od) i>iärta titt bin ®ub, od) bärmeb förlorabe 
bu bå ben traft emot fpnbaförbärfroefö framtränganbe, fom 
bu i bet Religa bopet unbfed. Så fed färleten till reärlben 
od) befe fåfängliga roäfenbe öfroerfeanben i bitt fejärta; od) 
för att minna bet jorbifta, feroartill bin biftan od) trattan 
blef roänb, börfabe bu att umgås meb fejnbiga öfwerlägg= 
ningar od) mörtfens gärningar. Senom genfträfroig^et emot 
ben »elige Slnbeê taUelfer, roarningar od) förmaningar fear 
bu feban befäftat big i bitt förtappabe tiflfeånb. ©u bar 
bopat fpnb på fpnb od) bärigenom arbetat på att åter upp= 
refa ben ftiljomur emellan big ocb Sub, b^arS borttaganbe 
tofeat bin grälfare b^weteté ångeft od) pina. 0it jaban på- 
följb bar nämligen bet uppfåtliga fpnbanbet, fåfom bet Ejeter 
i @f. 59: 2: Sber oubfta àtjïiijer cher od) eher Sub ifrån 
bwaraiibra. få att 3 ide börben Warben.

4. ©e fiefta männiffor förblifroa främmanbe för Be
fug i en råbanbe egenråttfärbigljet od) eget roertanbe. ©en 
förfta uppenbarelfen om (Sbrifei föbelfe gafé ide åt be ffrifb 
lärbe, be älbfie ocb be farifeer, femilta litabe på fin egen 
rättfärbigbet od) (tobo i böflt anfeenbe iblanb männiffor, utan 
åt några fattiga Ijerbar, fom i ftiUfeet reatabe öfroer fin biorb 
i ben ängben reib Setblefeem. féelt reifet börbe beéfa ber= 
har till bet i Sfrael obemärfta fåtal, fom tänbe bebofmet af 
od) längtan efter ben mättige förloöfaren i Bion. Så fin= 
na roi bår åter en befräftelfe på apoftelné orb: ©et oäbla 
adb föraftabt war för wärlben, bet bafwer Sub utwalt. — 
Snnan en männiffa fått infitt på fjälanöben, frågar bon 
ej efter biålpen, utan anfer feg i fett fjälfbebrägeri mara
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rit, íjctfrüa nog odj beijöftva intet, odj få länge tan $efuS 
intet meb tienne uträtta. — Sfwen ben männiffa, font 
i början af uppwädelfen fått fpn på fin fara, föter i 
bet längfta att upprätta fin förfallna faligljetsfat på ben 
finare egenrättfärbigljetsaf wägen; od) tjuru mpctet arbete, 
får ej ben barmhärtige od) tålige Suben oftaft anwänba, 
innan £an flagit bet fifia ftöbet unban. Sn ftjuter ben 
uppwädta männiffan i otro löftet ifrån fig, än will l)on 
finna fig mera blöbig, mera förtroSfab eller föränbrab 
tiH fitt finne od) lefroerne, innan Ijon will tafia fig på 
®ubö barmhärtighet, eller fåfom arbetanbe och betungab 
tomma tid SefuS, fom enfam tan roebertroida fjälen 0$ 
gifwa hjärtat ro- ®en uppwädta männiffan förftår ide, 
att $efu återlöéning är Ijela falighetens grunb, utan an= 
fer ben enbaft fom en linbring för ängslan eller ett bi= 
braganbe hi^lpnxebel för eget bemöbanbe till bättring. fåon 
talar om, att h»» ffutte tro ’uiDte tro' 0111 ^on 
timbe förpåda fig, fom pon 30{eu företo9e í>on 
hroab fom £)etft, få blir adtfammanS ett päimingarS utläg= 
ganbe, bär intet bröb är, od) ett arbete, bäraf hon i^e mätt 
warber, få länge ide Sefu forfeiting blir allt för hjärtat — 
få länge ben ide blir omfattab fåfom enfamt gädanbe för 
fpnberna, enfam nog titt faligpet. Herren SefuS är ben toft-- 
liga falighetsgrunbeu, $an är i fig fjälf ben adratoftlv 
gafte pörnflenen. Utom bet att £an är i befittning af alla 
OubS egenffaper, är £an äfroen fåfom männiffa Subs 
roäfenbes rätta beläte eder aftrpd, få att ben hinunelfte ?Çab= 
ren fer i $onom meb ett fuUfomligt wälbeljag fin egen bilb. 
£an är en ofwitlig falighetSgrunb. £an är eu flippa i 
ewighet; en aUfmäftig förlosfare, en på bet högfta meblib= 
fam förbarmare och fannfärbig och trofaft i fina löftens
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uppfpHelfe. £an är en foftltg faligtietsgrunb genom ben 
■ oinffränfta fpnbaförlåtelfen, ben eroiga rättfärbigljeten odj en 

fåban frib, foin tjraarfen lif eller böb funna omintetgöra.
Wär en männiffa, fåfom förut är mifabt, i oïunnig» 

Ijet, i ett råbanbe märlbSwäfenbe, i ett uppfåtligt fynbaiv 
be, i egenrättfärbigljet odj eget roerfanbe går 3>efus förbi, 
få går fjon odfå emigt förbi ben anbliga od) t)immelffa roäl- 
fignelfen, fom genom fèanS manbomSanammelfe är förmärfmab.

2:o. Gomliga mänuijfor tefe blott begifwa ftg bä 
wäg utan Ijinna odfå änba fram tin 3efii§ i en grunb» 
lig omwänbelfe od) wiiina fä genom tron bel i §onom od) 
i bet ewtga goba, fom §an genom fin inanbom§aiiam = 
tnelfe forffaffat.

(Släbjaiibe är bet flora od) faliga bubffapet, att i bag 
är jobber fträlfareit, fom är 6ljriftu§, ierren i 2>abib§ ftab, 
od) betta gäller allo fotfena, emeban Refits är en oinffränft 
grälfare för alla flag® fpnbare od) från alla flags fpnber. 
Wien enbaft ben tömmer till åtnjutanbe af ben rätta gläbjen, 
fom rätt föter frälsning, 'guru ett rätt faligljetsföfanbe bör 
mara beffaffabt, finna roi af berbarneS ejempel i bagens lejt.

1. Wlänniffau måfte ftitfa fin fjäl inför Herren unber 
orbets flitiga rannfatanbe meb bön. Slflägfe från männiftor 
od) uti nattens ftiUl)et fingo tjerbarne mottaga ben t)öga od) 
l)ärliga uppenbarelfen genom ängelen. Gå är enfamljeten 
bet bäfta tiUfälJet att föta od) åtnjuta en rätt fulero. ®n 
männiffa måfte låta Herren taga fig affibeS ut ifrån be bulb 
ranbe roärlbsuöjena od) roärlbenS fåfängliga wäfenbe; l)on 
måfte föta att aflägSna ifrån fig allt bet, fom fan leba l)em 
nes tanfar bort ifrån julljögtibenS miftiga ämne. ben 
mån Ijon fålunba fjåtfer ftiHa för Herren, går odfå féans

2
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roer! i ¡jalen mera obeljinbrabt ¡rain, lifafom ¡alen tlaraft 
återgifmer fin bilb i bet [titta roattnet, eder, fáfom Daoib 
uttrijcfer betta meb en annan bilb, bå Ijan fäger: fJiiir jag 
irte fait orí) füllte mina fjäl, fä warbt [jon afwnnb, fd= 
fom en, ben ifrån fin moberg bröft afiuanb Warber; och 
aUtfâ fäger herren ben Ijeltge i Sfrael: Dm 3 ftiHa blif* 
wen, få worbe eber fjulpet; genom ftiflljet odj OoVP wor» 
ben 3 ftarte. ©är i enfamtieten bör ^on taga för fig bet 
rena ®ubs orb ; ty bibeln od) bet orb, fom är bärineb öf= 
merensftämmanbe, är ben rätta trubban, bär Sefusbarnet meb 
fin rita anbliga od) tjimmelffa roälfignelfe ligger neblagbt, 
od) bär $an ännu i bag af fjroarje männiffa tan fötaS od) 
finnaé, om $an rätt föteS. SDteii fåfom ben af ®ub ub 
ffidabe ängelen gaf Ijerbarne uppenbarelfen, fa bör Ijon, in= 
nan bon går tid ®ubs orb, famla fig i bön tid ®ubs SInbe, 
misbomens od) uppenbarelfenS 2lnbe, att £>an roifar [jeune, i 
[jroab tidftånb t)on är tid fin fjäl, odj fram tid 3efuS. Den 
förfta od) mitiiga bönen är ben, att ®ub måtte utrannfata 
tiennes tjjävta eder upptäcta (jeunes wertliga fjälatidftånb. 
ttnöer ett fortfatt fötanbe efter upplijSning, unber orbets fli= 
tiga rannfatanbe meb bön ffall b011 tvisferligen, bär [jon fit« 
ter uti fpnbeiiS natt, få erfara något motfroaranbe tid bet, 
fom Ijerbarne erforo, bå fcerrens ClarEjet tringften bem, få 
att be blefwo ftorliga fötfärabe. SRär en mäiuiifta följer 
faïïelfenâ braganbe, få att Ijon tömmer in på orbets flitiga 
brut, få uppgår bär för f)enne ett anbligt ljus, font af or= 
bet gör en tidämpning på l)enne fjälf, litafom bå man ftår 
framför en fpegel, 3 ljufet af ®ubs admetentiet od) i glan» 
fen af ®ubs Iteligljet blir bennes förut förbolbt förtappabe 
tidftånb uppbagabt. ^jförtappabt är en männiffas tidftånb, 
bå t)on för bet närwaranbe är ffilb ifrån ®ub genom oförs
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lâtna od) råbanbe ftjnber, tij bet är blott böben, fom beljöf= 
wer tomma emellan för att göra bennes tiUftånb ewigt 0$ 
oföränberligt. ©ärom får en uppmädt männifta en afgjorb 
roifjljet, bå ®ubs 2Inbe öfroerhjgar benne om, att Ijon är 
utan frälsning, bå Ijon fatnar tron, od) att benna ej tan 
finnaë, bå bär warit litnöjblfet odj förfummelfe i ®ubs orb ; 
att bär ej tan finnas tro, bå bär ej finnes färlet, od) att 
benna ef funnits, wifaS benne bäraf, att t)on fällan täntt 
på fin grälfare; att bon IjeHre täntt på annat ; att t>on ej 
frågat efter, burn farlig od) förbömlig ftjnben är, od) att 
bon ej warit räbb för att mifeljaga ®ub. 3?är männiftan 
ide öfroergiftoer ©ubs orb, utan ftår tioar framför ben upp= 
ftäUba fpegeln, få anftäHer ®ubs Slnbe en jämförelfe mellan 
bennes forna roanbel od) ®ubs orb, roifar benne, att bon 
är belt od) Ijållet unber ®ubs rorebe, genom öfmerberoifanbe 
ffäl, Ijämtabe af bet, fom bon förut täntt, talat od) gjort i 
rat ftrib mot ®ubs t orbet uppenbarabe tvilja. Stannar 
bon wib besfa upphjSningar, fom bon får af ®ubs orb, eb 
1er tager emot bem od) attar bärpå, få fäfta fig beSfa [jos 
benne, att bäraf blir en öfroerberoisning. Dm männiftan 
ide fätter fig emot besfa öfroerbetmSningar, få blir bäraf en 
fortfaranbe öfwertijgelfe om bennes förtappabe tiUftånb. Så 
förftöres bet falfta Ijoppet. ©et gubomliga orbets ljus be= 
lyfer bod ej blott männiffanS rjttre förbåHanbe, utan uppba= 
gar äfroen bennes innerfta luäfenbe eller fjjärta fåfom af fpn= 
ben atíbeles förbärfroabt ; od) öfroertijgaS bon bärigenom, att 
Ijon ej tan frambringa något fannftplbigt gobt, bå fjälfroa 
fällan är få oren od) förbärftoab. Sitafom bet [jeter om ber= 
barue, att be blefroo ftorliga förfärabe, få bemäftiga fig frul« 
tan ocb förffrädelfe en upproädt männiftas famroete ; od) få 
måfte famroetsfåren förft blifwa froibanbe, innan be tunna
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läfas; få måfte bär förft blifma en öbmjut anba, ett för* 
IroSfabt bjärta, om bär ffaH blifroa ett rätt nåbebungrigt be* 
gär odj en börjab tröftlig utfitt tiU frälsningen i Ijoppet; ty 
få Jäger Herren, ben helige i Sfrael : 3ag fer till ben elänba 
0$ HH ben, font en fôrfroêfab anba Ijafwer, odj lin ben. 
fom fruïtar för mitt orb.

2. SCiH ett rätt faligbetsföfanbe Ijörer, att männiftan 
ifrån början beroifar troijet uti att taga mara på råb odj 
förmaningar ur Subs orb genom att följa bem. -Jlär ber: 
barne af ängelen emottagit uppenbarelfen, fabe be: låtom of? 
nu gå till £öet£)let)em od) fe bet, mi bafioa Ijört ffebt mara, 
bet Herren of? uppenbarat b^froer. — Sfroen bit, min åbörare, 
bar mer än en gång fått famma inbjubning, bå bu af för* 
foningens orb erfarit fahrens fraftiga od) ljufliga braganbe 
på bitt bjärta, unber bet bu läft eller bört prebitas om bin 
oförlitnelige ^rälfare. JRågon gång b«r bu i fynbenS bjupa 
natt plötsligen funnit big träffab af raäcfelfeljufet odj traf* 
ten, fom utgår af féerrens orb odj fom åtminftone för ett 
ögonblid gjort bitt famroete bäfroanbe mib utfiften mot eioig* 
beten ; od) änbå bar bu i benita bag ej måbänba tagit ett 
enba rebligt fteg på roägeii tiU bin grälfare. ®etta fom* 
mer fig bäraf, att bu ej tog mara på bet förfta intrydet 
od> ljufet genom att följa bet odj ben förfta traften odj bö= 
nebriften genom att anroänba ben, od) få fitter bu livar i 
böbens ängb od) fïugga. Jïatt är bet omfring big, natt är 
bet i bitt bjärta, bärinne är böbt, mörft od) faßt: ty ingen 
flråle af nåbeljus, lif odj färlelsmärme b“r trängt bit in 
ifrån bin grälfare, rättfärbigbetens fol.

Somliga af nåben rörba männiftor befatta fig fortfa* 
raube meb bet anbliga ; men bå bet från början blifroit orätt 
eller ffeft od) be ej feban fommit tiU upprittig ertänSla bär* 
af, få ftanna be i fortfaranbe mörter, oreba od) oiuif?bet.
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Sínnoríunba blir bet i ben männiffaö fat, font från 
början af faligbetéfötanbet följer ben infift od) anmän= 
ber ben fraft, font t)on får af orbet, troget matar öfroer nå- 
ben famt rebligen betänner ocb öfmergifmer fpnben. ®å går 
bet front ifrån ett tninbre ljus till ett ftörre, ifrån ben ena 
ilarbeten till ben anbra. Så« blir bet genaft full bag ge= 
nom troéljufetö uppgåenbe t biärtat, utan i nåbenö rite går 
bet till fåfont i naturens: bet börjar grt) eUer bagaé, innan 
bär blir full bag. görft fpttes en grpning, bärefter mor= 
gonrobnaben, od) få uppgår foten meb utbrebb glané, lit= 
nanöe utbrebba mingar, SJtal. 4: 2. Så ffriber ®ubs 2In= 
bes nåberoert fram b«S ben roatjamma fjål, font troget ta= 
ger mara på bet förfta ljufet ; tt) ben bär b^froer, (jonom 
fían roarba gifroet, att l)Qn fM nog bairoa- ^år en 
nifta genom nåbetaHelfen fått infitt på reiften af att föta bet 
bintmelffa goba od) fått luft tiH orbet, få måfte b°n låta 
braga fig in på orbeté flitiga brut troärtemot be bi"ber af 
trögbet, fom feban infinna fig. 9lär fèerrenê flarfjet genom 
lagen få fått upplpfa ijenne, att l)«11 fått en lefmanbe fän= 
nebom om ben b«Hge od) rättfärbige ®uben odj i l)«nneé 
famroete iippmatnat fruttan för fåaité förfärliga mrebe öfmer 
ftjnben, få måfte b011 genom benita tuftan låta brifrea fig 
ut ifrån fpnben genom befj rebliga befännanbe ocb öfroergifs 
reanbe, om b«n ffaU få barmhärtighet. Dm b«” få i fitt 
bjupa betpmmer unber bön om tro fäfter uppmärtfambeten 
på eoangelii fanningar ocb löften, b'uilfa i i*0 innebära en 
fraft till att tro, få ffall, unber attgifroenbet på betta fafta 
profetiffa orbet, en ftråle af nåbeljufet intränga i biårtat ocb 
bär grunblägga tron genom ett börjabt bopp tiU nåben, broib 
fet grpenbe faligbetébopp apofteln fßetrus fallar för morgoit- 
ftjärnan, bå I)«11 i fin 2:bra ©piftels l:fta tap. fäger:
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tjufroe ett foft profetiff orb, odj 3 floren wüt, ntl 3 aï< 
ten bürpd, litafom på ett ÎjuS, font flitter uti ett mûrît 
rum, få låufle bet bagaS odj morgonftiärnaii uppgör t 
ebor bjärta. Dm få männiffan unberljåHer betta tjoppet 
meb Sub® orb, få att t)on tan roäuta fuU t)jälp utan att 
förnimma nåbeljuS od) nåbefötma, od) få att l)on fan tro, 
unber bet Ijon l)Oê fig fer enbaft elänbe, få Ijar reban £er= 
rené löfte i Wialafis fifta fapitel till be upproäcEta fjälarna 
gått i fnUborban: fêber, font mitt namn fruften fiad 
uppgå rättfärbigljetenS fol ntcb faligljet unber fina min» 
gar. Senom reblig troget från början af föfanbet flintier 
en månniffa ide blott fram på wägen, utan t)inner od onv 
fiber tiU roifjffet om, att bet år ben rätta wagen, på ljwil= 
en £)on fommit fram odj ännu wanbrar; tp be rattfårbb 
t)a§ ftig flin fåfom ett Ijuö, Ijroilïet framgår odj hjfer allt 
intill fuHan bag Drbfprb. 4: 18.

3. Sid bet rätta faligbetéföfanbet ljörer od att 
föfa meb ffpnbfamt adwar. Dm Ejerbarne Ijeter bet i bagens 
tejt: be ginge ijafteliga odj funno barnet. Det är wiftigt 
för en månniffa att föfa ffijnbfam frälsning. $de fäger jag 
fjärmeb, att bet är ett paftwerf att blifwa omwänb od) fom= 
ma till tron. Swärtom äro bär många Ijinber af ofunnig= 
Ijet, wärlbsfärlef, egenfinnigbet, egenrättfärbigbet od) otro, 
font måfte unbanröbjas. De anbliga fienberna förfumma 
ide att göra wägen ännu mer fmal od) omwänbelfenS port 
trång. 20len få mpdet mer beljöfwer en månniffa göra ffpnb= 
fam flit. Sfpnba betjöfwer Ijon; tp Ijon wet ide, Ijuru många 
bagar eller timmar Ijon ännu bar fflen i“la nåb på. 
Stpnba beljöfwer E>on, att bon ,neb be fåwitffa jung« 
frur ftannar wib någon af be nåbewerfningar, fom gå 
före tron od) bereba wägen för benfamma. fåon beljöfwer
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ffynba; Ip bet är ej nog, att fåfom ben flrifilärbe i SDÎarfuâ 
12 fap. reara nära ®iib§ rife, utan bet gäßer att tomma 
bärin genom en full öfreergång. SJlänniffan behöfreer anreänba 
fíyubfamljet; ty på faligljetené wäg finneö intet ftiHaftåenbe; 
går bet ej bär framåt, få går bet fäfert tiflbafa. ©ärför 
beljöfroer en männiffa ide blott föfa, utan faft fara, ja, jaga 
efter bet förefatta målet, ©en Ijinner ide målet, fom föfer 
meb lata Räuber, ©en Ijinner ide målet, fom [jmilar reib 
ben fännbara nåben i anblig lättja eller fom, oaftabt. falig* 
Ijetéfafen råfat på förfall, lifreäl bibehåller bet gamla fa= 
ligtjetåljoppet.

4. Stär en männiffa få ide blott begifreer [ig på reäg 
till 3efu§, utan od hinner änba fram uti troétiHägnelfen, få 
winner Ipn bel af ben anbliga och íjimmelffa roälfignelfe, om 
hreilfen be himmelffa härffarorna reib $efu föbelfe jublanbe 
fjöngo: "9lra reare (Sub i Ijöjben ort) frib på jorben män* 
niffomen en gob wilje". ©en upproädta och anbligen be* 
fymrabe männiffan hinner till en fuU öfreergång, bå hon få 
tager emot nåbeljufet och fraften, fom ®ubä älnbe genom 
löftet merfar, att h°n meb aßt fitt elänbe och emot alla in* 
roänbningar infreeper fig i fin ^rälfareé rättfärbigljet. Synber* 
na roarba bå af Sub förgätna på ett få fuUfomligt fätt, 
fom ®ub enfain och till följe af fin roäfentliga od) oänbliga 
färlet fan helt förgäta, od) fåfom £>an fjälf lofmar be bot* 
färbiga fjälarna: Sag will förlåta bom berab miftflär« 
niugaä odj albrig lomma bera§ ftjnber mer ihåg. ®mot 
aßt, fom förut ängflat och trydt henne, blir lj»n tryggab, bå 
®ubé frib, fom öfroergår aßt förftånb, utbreber fig i henneé 
hjärta. Öfroer henne, itläbb falighetenë fläber och rättfär* 
bighetenê fjortel, tjroilar ®ubê goba reilja eßer, fåfom bet i 
testen egentligen heter, ®ubs reälbehag. S htfitat, (waget
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oå) renabt i Sfirifti blob, tager ben treenige Suben fin bo
ning, fåfom i ett åt fëonom (jelgabt eller inroigbt tempel famt 
uppfpder bet meb fina foftliga gåfroor, fåfom ben troenbe 
männiffané inroärteé (järligljet befïrifroeô i ben 45:te ©avibö 
pfalm, bär bet ífeter: Konitngeitö botter är ganfta ^är
lig iniuärtes: (jon är ttäbb i gtjdette fttjde. Så fer bet 
ut i ben männiffaé Ijjärta, fom fått Seflis tid en gäft. ®är= 
inne bo nåb, frib, ljué, färletéljåg odj traft, odj bet är tid 
en fåban benåbab fjäl, fom uppmaningen Ijuber på benna 
julbag genom profeten: ftröjba big odj war glab bu iinie= 
bljggerffa i 3ioti; tij 3fraei§ ijelige är ftor när big!

3:o. Sitt en männifta rätt fött, wifar ftp efter om« 
mänbelfen bäraf, att fjon inför wärlben aflägger ett leftoaube 
loittnegbörb om fin 3rrälfore äfwenfom bäraf att ijon i ben 
ftida enfaiiiljeten inftämtner meb bet fiidtomtiga lofroet in« 
för Snb§ odj Sammeté tron.

1. Sitt en männifta rätt fött, roifar fig efter omroän» 
helfen bäraf, att Ijon inför roårlben aflägger ett lefroanbe 
roittneébörb om fin ^rälfare. Dm Ijerbarne (jeter bet i tes
ten: be giiigo ut odj bcrtjftabe bet, fom bem fagbt mat 
om betta barnet, od) alle be, bet (jörbe förmtbrabe fig. 
^roarje fann triften är ett lefroanbe bref, ffrifroet ide meb 
bläd, utan meb (efroanbe ®ub§ 2Inbe ; tp uti fëanê tal, ljan& 
finne och roanbel tan man litfom läfa ®ubs orb. ®et nå= 
beëunbret, att en männifta blifroit oinroänb ifrån mörttet tid 
Ijufet, ifrån fatans maft tid ®ub, fan ide för roårlben böl= 
jas odj upproäder förunbran (joé be oomroänba männiftorna, 
fom ide funna begripa bet, fom ®ub§ Slube tidtjörer. Siebait 
når en männifta i upproädelfen går ut ifrån roårlben, fpueé 
bet bem fäflfamt roara, att Ijon ide löper meb bem i beraö
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flennna wäfenbe od) förfmäbar. Snnu mer när en männiffa 
genom tron warb er pånyttföbb, få be oomwänba männiftorna 
anlebning att fäga fåfom uti 2Biéfeet«boten : §aii är ofe od 
¡wär tia att fe; tí ijané wäfenbe rimmar fm ide meb au« 
brom, odj feanê lefwerue är platt annorlunba. SDet aUroar« 
liga faligfeetsbetymret är ett falt, fom froiber i be ruttnabe 
fannoetëfàren, oefe gör en fann triften för wärlben obräglig. 
6a fann triften går ide wärlben« barn i wägen. SDlan får 
albrig fe feonom bär, feroareft wärlben« barn oroligt äflaS 
efter wärlben« gobé, wänffap, ära od) förluftelfer. fèan 
wanbrar ide i be ogubattiga« råb, träber ide in uppå be 
fpnbareé wäg ej feeber fitter, bär be befpottare fitta, utan 
ijané luft ftår till Herren« orb, od) bärmeb wittnar fean, att 
Sefu« enfant tan rätt förnöja fejärtat, fåfom en outtömlig 
feugfwalelfené fatta. ®en månfeet, fewarmeb fean tager wara 
på erbet« fanningar oefe äftar på Subs bub till att efter« 
följa bem, bewifar, att fean fjälf är byrt af tab i Sub« ögon, 
¿gan fear ett afgjorbt feat till fynben oefe flyr benfamma, oefe 
bärmeb wittnar fean, att ett fynbigt wäfenbe ej tan förenas 
meb nåbaftånb feos Sub. fffiäl tan fean uti freftelfen ftapp« 
la, men när fean betymrab flyr titt bet fafta flottet, $efu 
frälfarenamn, få belommer fean meb förlåtelfen ny feåg od) 
ötab traft till att renfa fitt lefwerne ifrån be gamla oarter« 
na, oefe bärmeb wittnar fean, att fean feos lin ^rälfare fear 
tillgång titt outtömliga nåbeförråber tiU alla brifterS botanbe 
odj en traft, fom öfwergår alla freftelfer. ®å fean fträfwar 
efter att utbreba friben omtring fig genom att förbraga meb= 
friftna« ftröpligfeet oefe förlåta owänner, få är bet ett bewi« 
på, att fean meb alla fina fynber tommit unber Subs för« 
låtanbe barmfeärtigfeet. ®å fean bortlägger aH bitterfeet oefe 
wrebe od) låter fitt faftmob alla männiffor tunnigt warba,
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få roittnar ban bårmeb, att tjan är en lärjunge i ben f)int= 
melffe mäftarens Sefu ftola, bär man får lära att mara 
milb od) öbmjut af ijjärtat. §an förroarar fig för be föttö= 
liga begärelferna odj bemöbar fig om att båda babe fjäl od) 
tropp fpffa, od) bäraf loifar bet fig, att tian fått fitt bjärta 
troaget etter renabt i ßammets blob, ©å tjan ftäbfe tåter 
bet anbliga mara ^ufmubfat, få roifar fig bäraf, att tjan l)ör 
tid tietga manna mebborgare odj ®ubé tiuéfolf. Såtunba 
roittnar en fann triften meb orb odj meb gärning om ben 
grätfaren, fom tjonom tallat tjafiuer ifrån inörtret tiU fitt 
unberliga Ijué.

2. ®n fann triften mittnar ide blott öppet inför märb 
ben om fin oförlitnelige $tälfare, utan ban inftämmer äf= 
men i enfambeten i bet fuKtomliga lofroet, fom frambäreé 
inför ®ubé tron, fåärtill uppmanabe ben ijimmelffa l)ärffa= 
ran på morgonen af benna bag, od) tjerbarue prifabe (Sub 
öfwer allt bet, be ijört od) fett íjabe Särftilbt bör od 
julljögtiben för be troenbe mara .en lof mets ^ögtib ; ti) 3411 
Gímifii ®ubé Soné männiftoblifroanbe är grunben etter ben 
outtömliga tällan tid alla be roätgärningar, fom ben troenbe 
männiffan fått od) ännu får erfara, ©en är griinben tiU 
att bon genaft mib fitt inträbe i roärtben bief faliggjorb i 
Sammets blob, ©en är grunben till bet ®ubé tålamob, 
fom bon erfor i bet oomroänba tidftånbet, bå bo» framlefbe 
fina bagar i forglösbet utan ®ub. ©en är grunben ej blott 
tid, att ben petige Stube börjabe fitt wert, utan od tid bet 
outtröttliga tålamob ocb ben barmljärtigbet, fom $an roifabe 
i att leba förbi afla ftöteftenar på ommänbelfenfi roäg äfroen-- 
fom uti att förbraga ben mpdna otron, egenfiiinigljeten ocb 
egenrättfärbigbeten, oaftabt fëan tjabe baft ffäl att upptjöra 
meb fitt nåbeéarbete. ©en är od grunben tid bet tålamob,
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foin ben gobe ®ubs 2Inbe ännu wtfar oaltabt ben troenbe 
männiffanS fïrôpïigbet, fjroarför oct apofleln fallar betta Subs 
tâlamob för Sefli ßijrifti tålamob, bå [jan fager: 2Sår 
tperreö 3efu fííjrifti låfamob räfner för eber faligljet. Sam* 
ma fria ocb öppna brunn, uti imntien alla bet oomroänba 
od> uppioädta tißftänbets fynber förbränlteS, ftår ännu öppen 
emot aHa nåbaftånbetS brifter od) förfeelfer; od) af fin $räh 
fares oänbliga imbeSfuKljet får Ijon bagligen fjämta nåb för 
nåb. Stänbigt får Ijon erfara nya prof på ®ubs faber* 
liga tärlel, ®ubs tåliga öfioerfeenbe, féanS trofafta omroårb* 
nab odj förfinar. Stora od) rita anlebningar bar fålebeS 
fjroarje troenbe männiffa att tada od) loftva. ©od gäller 
bet tid bet mefta om be troenbe, att bet är froårt att niara 
glab ocb att bet går båligt meb att lofma. Sitafom for= 
bom Bions böitrar futto ioib be älfiner i Sabel, od) Ijängbe fina 
barpor på pilträb, tlaganbe: ljum finite- wi f junga tperrenö 
wifa i främmanbe laub? få få ®ubs barn eller be trogna 
ännu i bag föra famma llagan fåfom "främmanbe od) elän* 
be" i benna roärlb. ©e äro främmanbe i benna roärlb ; 
ty . beras rätta Ijemlanb är i Ijimmelen, bär be Ijafroa fin 
umgängelfe. ©e ljaf’Da Sefn Religa finne, od) bärför för* 
orfalas bem libanbe af ben forglöébet, onbfla od) orättfär* 
bigbet, fom råber iblanb roärlbené barn, ©et froårafte li= 
banbet förorfataé bod bem fåfom elänba, af beraé eget 
fynbaförbärf.

niiydet mifjtroenbe bQr ben omroänba männiftan till fig 
fjälf. ©rögbeteu befroärar benne, färbeleé bå Ijon är i an= 
bans fattigbom od> fafnar Sefu ijugneliga nåbeänärniatelfe. 
3 ben fmårare Höben erfar [jon freftelfe till mifjtröftan od) 
oförnöjfambet. föon bar luft tin ®ubs lag'efter ben inroär« 
tes männiffan od) ffulle få gärna milja bjuba fin ^rälfare
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ett renare fjjärta, men roib ben tpbligare, allt florare infitteu 
på fpnbaelänbet finner í)on fig i allt fiere ftijden ftå långt 
tiDbafa. ®å är bet froårt att mara glab od) att frambära 
Ijfärtaté morgon* od) aftonoffer i lof* od) tadfägelfe inför 
nåbenö tron.

Wien roänber ijon bliden ifrån fig fjälf på fin grälfare, 
få mibgaS bet förut af fpnbaelänbet betrpdta tjjärtat till ett 
glabt loffäganbe. Sa, roiftigt är bet för ben omraänba män* 
niffan att ofta föra fig tid finneé, ljuru foftlig ocb Ijärlig 
Sefué är fåfom Ejela faligljetenä grunb ; att l)on alltmera 
roäper uti ben öfmerfroinneliga mår föerreS od) grälfareé 
Sefu ©Ijrifti funffap, få att Ijoti allt bättre lär tänna beu 
männiffoblifne ®itbê Son efter £anë (järliga egenffaper od) 
be outtömliga nåbeförråber, misbomé od) förftånbs tjåfmor, 
fom i fjonom ligga förbolba. fgon bör od tänfa bätpå, 
l)uru mången gång E)on förut tjar roarit i mörter od) nöb 
od) blifwit ijulpen bärifrån, od) ljuru långt Herren förut gått 
uti att roårba fig om tiennes fjäl i trofaft barml)ärtigt)et. 
<ßon bör tänfa bärpå, att Seius fåfom fann ®ub uti fitt 
männiffoblifroanbe ide är en grunb af löjan fanb, utan en 
orpgglig flippa, en oänblig förbarmare, en outöfelig nåbe* 
brunn, en aflsmäftig förloéfare. Stöjöa fig måfte bärför 
fjroarje benåbab männiffa, om odfå meb bäfmanbe, tiHfölje 
af otroSelänbet, ben ffenbara nöben odj be många farorna, 
öfroa fig måfte Ijon i föerrenä loffäganbe, om bet äu blir 
albrig få fåorbigt, ftapplanbe od) ffröpligt. 5Ei) bet är 
föerrené roilja, od) få forbrar fèaiiâ ära, att erfänSlän för 
ben -nåb odj Ijjälp, bu erfarit, pttrar fig i tadfägelfe reban 
Ijär inför bin grälfareé fotapall. Så ffaH en gång, om bu 
faller tron od>- Ijinner målet, efter ben fifta bunfelljeten 
eroigl)etené flarnet fringffina bin oböbtige aube. S
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oförbuntlabe ljus ffaQ bu fe Zerrens förunberliga barml)är= 
tigljet, trofaftíjet odj aHndSlyet uppenbarab uti bin frälsning. 
£uru oänbligt myctet mer ffaU bu bå icfe få Ijöra od) lära 
tänna om bin i trubban en gång förnebrabe, på forfet flaf= 
tabe, men nu eroigt förijärtigabe gcälfare! 3 ben flarbeten 
fïaU gubaftigljetens flora ijemligfiet för big blifroa uppenbar. 
«Rifa ämnen titt obeffriflig gläbje ocb outfäglig ljugnab fíala 
utbreba fig för big. ®å ffaU bitt bjärta utbrifta ocb läp= 
parue obeljinbrabt fiöba af eroiga loffånger öfroer ben fofb 
liga faligbetsgrunben, fom ®ub lagt uti Bion meb fin Sons, 
Sefu ßljrifti männijfoblifroanbe.

9ÎU, wib gränfen af benna betrattelfe må jag roäl ut= 
ropa meb profeten: §örer 3 Ijimlar orfj bu jorb fattat meb 
öronen; ttj §erren talar. Silbrig ljar @ub få i fin barm* 
Ijärtigbet ocb trofaftljet talat till männifforna, fåfom bet ffeb= 
be genom bet perfonliga ©rbet, fom warbt fött. ®ub bar 
blifroit fåfom en af ofj, för att göra ofj lita meb ®ub. £>är= 
öftrer jnblabe bärffarorna mib 3efu föbelfe, odj betta bub= 
ftap bar ifrån ben faliga morgonflunbeit af nya teftamentets 
bag tid orätneliga fjälaré frälsning utgått öfmer jorben ge= 
nom en ftor eoangelifterë fiara. Slfroen iblaiib oß lyfer ännu 
bet ljufet, ocb bubffapet [jar mer än en gång ljubit i bina 
öron od) mebfört en yimmelft braganbe traft på bitt bjärta. 
Wien fäg, b»ru bar bu begagnat big af betta ljufet ocb för= 
båOit big emot betta bubffapet? ^o, få att bu ännu fitter 
bär i fynbené natt ocb ben anbliga böbenS ffugga. 3a, få 
att bu i bitt bjärta är Hfa främmanbe för bin grälfare, 
fom om bu albrig bört tponom nämnas, eQer fåfom bu ab 
brig Ijaft någon grälfare. ©et öfroerbrifna märbe, bu fät=
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ter på benita roärlbens roänffap, roärlbens gobé od) förbelar, 
roifar, att bu ej Ijar något förlroenbe titt bin $rälfare. ©itt 
raftlöfa jaganbe efter att Ijafroa gläbje i roärlben roifar, att 
bu är främmanbe för ben förnöjelfe, fom Sefué gifroer. 
©en fruttan för böben odj eroigtieten, font bu ftunbom, nteb 
Ijué af ®ubs orb, förnimmer i bitt innerfta, men font bu 
arbetar på att förtroäfroa, roittnar ont, att bin fyubarätning 
är ouppgjorb, bin faiigtjetéfaf outrebb, od) att bu ef i l)jär= 
tat äger ben ®ubs frib, font enfant fan trijgga reib ben 
annalfanbe eroigljetenS möte. £ifa forglös är bu ännu i 
bag. ílnbod är ®ubS talamob få ftort, att &au låtit big 
upplefroa åter ett nåbetiUfäde, bå big förtunnas om bet gla= 
ba bubffapet, att äfroen bu är en återlöft männiffa; ti) $e- 
fuö år en grälfarc för alla folfeiia. SJlen äfroen för= 
funnas big, att om bu ej rätt föter frälsning, få får bu 
albrig någon bel i bet eroiga goba, fom SefuS genom fin 
manbomSanammelfe l)ar förroärfroat. Dm bu ej genom ben 
bättring, font är inför ®ub> odj ben tro, fom är till roår 
£>erre Seflis ©Ijriftus, låter bitt Çjârta berebas tid ett l)är= 
bärge för bin ijrälfare, få får bu albrig någon boning l)os 
tQonom i iganS ^intnielffa rife. Dm bu bå nu får erfara 
orbets braganbe traft på bitt Ijjärta od) bär blir en fråga 
efter att få reba på bitt tiÏÏfiânb, få inftäd big lifafom l)er= 
barne roib trubban, bet rena ®ubs orb, bär SefuS är att 
finna. 33eb ®ubs 2Inbe, att £an upplpfer bina förmörfabe 
förftånbsögon od) lebfagar big fram tid SefuS i en grunb= 
lig omroänbelfe. ©ag roara på råb od) förmaningar af 
®ubs orb, få att bu troget rättar big bärefter, och anroänb 
fraften, fom orbets roerían Ejar meb fig, tiH att tränga ige= 
nom (jinbren för ett fortfatt frälsningsfötanbe. ®ör ftpnb» 
fam flit uti att få bin frälsningsfaf fielt afgjorb : tp bu roet
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täniiebomen om bin flora od) mångfalbiga nöb, font roifa« 
big i orbet« Iju«, ftall bu bå tomma tid att rätt toärbera 
ben rita odj mångfalbiga tjjälp, fom är att tillgå ljo« bin 
^rälfare, ben männiftoblifne ®ub« Son.

£ar bu rebatí, på grunb af Sefu männiftoblifroanbe, 
genom tron blifroit benåbab odj fått bin grälfare till en gäft 
uti bitt Ijjärta, få låt pottorn odfå fortfaratibe få blifroa i 
Ijjärtat troar. ©etta fiad fte, om bu meb baglig flit l)äm* 
tar ur orbet, få att bitt Ijjärta förblifroer uppfpUbt af be 
Ijimmelffa fanningarne, uti fjroilfa 3efu8 ligger infmept. ©å 
ftall intet rum finnas uti bitt Ijjärta för wärlbenö fåfäng* 
ligljet eder be jorbifta omforgerna, od) fpnbalifœetê brutna 
matt ifall alltjämt Ijåda« unbertrpcft genom orbet« adötnät* 
tiga traft. Wien göm ocffå orbet, få att bu ofta Ejar bet 
för bina tanfar od) rebligen följer bet, fåfom bet fäge« om 
SJlaria, att (jon görobe alla beéfa orb, betraítaube bem i 
fttt ijjärta. ©e ijärliga od) tröftliga orb, [om $efu mo* 
ber ljört om $efu«barnet roib fèanê föbelfe, gömbe t)on ifrån 
ben (timben ijela lifroet od) Ijabe bem i behåll unbcr be fioåra 
trosprof, fom öfroergingo Ijenne, när unber Sefu fifta liban* 
be ocb uti $an« böb ett ftoärb gicE igenom Ijenne« fjäl. Dm 
bu på famma fätt bagligen Ijämtar odj gömmer eller fjället 
matt om orbet, få ftall Sub« SInbe enligt löftet i 3ot). 
14: 26, bärmeb påminna big eller braga fram orbet, när 
bet i be ftunbanbe pröfningarne fom bäft betjöfrae«. Slär 
bu ftapplar, ftall E>an i lagen« IjuS roifa big bet od? genom 
fin beftraffning eller tuttan brifroa big tiU bin gtälfare för 
att få all brift ljo« föonom botab. Senom orbet ftall fèan 
ijålla big matanbe till att infe farorna od) freftelferna od) 
leba big på jämnan ftig. Slär bu genom trög^etsfreftelfer
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är i fara att rafa i förfummelfe, ifatt ¿an genom fina på= 
minnelfer Ijämta big bärutur 0$ brifroa big fram på liffen® 
roäg. 3 ben froårare nöben ffatt ¿an uppeljåfla big genom 
en förbolb traft af orbet® löften. Unber be froårafte jorbiffa 
ivibrigljeter ffatt fraften af be Ijimmeiffa fanningarne (fatta 
bitt finne uppípftabt inför bin gtälfare® tron. Slågon gång 
ffatt ¿an mibt unber trängfeln, libanbet, bebröfroelfeit odj 
roebermöban uppmuntra big meb en ftråle af Iju® odj en 
broppe af tröft från be faliga® roärlö.

Så ffatt bu, när bu blifroer faft roib orbet, alltjämt få 
erfara ben trognafte förmtmbareroårb af ben gobe Sub® 
Slnbe, odj allt betta på grunb bäraf att bin $rälfare genom 
fin manbomsanammelfe bet förroärfroat. Dm bu rebligt följt 
ben ¿elige Slnbe® lebanbe i fanningen, få ffatt ide utgån= 
gen af bin nåberoanbring mara något froäfroanbe etter oroifjt. 
SBäl tan fatan på afftånb någon gång förffräcta bitt tleiv 
mobiga Ijjärta, men fjan fan i ffilâmâêfan® ftunb ide omin» 
tetgöra ett enba af ¿erren® löften etter något förmå mot 
ben orubbliga faligfjetégrunben, fom Sub lagt meb ftu <2>on§ 
männtffoblifroanbe. Styggt ffatt bu i böben fomna, när 
bu fomnar meb bin grälfare od) ¿an® eroigt blifroanbe orb 
i bitt Ijjärta. Slabligen ffatt bu uppftå titt bin bel en 
gång, när bagarna (jafiua en änba; lif fïaH bu blifroa bin 
fjrälfare i oförgänglig Ijärligfjet, båbe titt fjäl odj tropp, od) 
allt betta på grunb bäraf, att ¿an genom fitt männiftoblip 
roanbe är morben ben enba otf) futtíomliga faligljetSgrniu 
ben i 3ion, odj juft botta ffatt för big 0$ ben orätneliga 
frälfta ffaran mara ett eroigt od) outtömligt ämne för ett lita 
eroigt Ejatteluja inför Sub® 0$ Sammet® tron i bärligljeten 

Simen.
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(Tvettoiibcbaii ¿‘ul.

(2:bra ârg.)

Sinne:

Sjuru wiïtigt bet är att ofta på Subs i bet np= 
penbarabe erbet fungjorba ^anblingsfätt uti Sjans werb 
famma förbarmanbr till fjälars frälsning, fåfom tjä= 
nanbe båbe till warning orf) tröfterif uppmuntran,

I. Srunben eller orfafen till Sperrens werffamma 
fötbatmanbe för fjälats frälsning.

II. £>nra wiftigt bet är att afta på Subs i bet 
uppcubarabe orbet fungjorba JjaublisgSfätt uti S)ans 
roerffamma förbartnanbe till fjälars frälsniug, fåfom

* tjänanbe båbe till warning orf> träfterif uppmuntran.

I.

Srunben eHer orfafen till Sperrens wetffamma 
fötbarmaube för fjälats frälsning.

3
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1: o. Jgerrenâ merffamma förbarmanbe tjar fin grunb 
uti §anS barmhärtiga finnelag, nämligen uti §anS gubomliga 
meblibfamhet, ben §an ifrån eroigljet Ijtjfi för männiff ornas 
nöb, äfmenfom uti ben §anS färffilba meblibfamljet, fom 
§an fjrjfer, feban §an fjälf gått igenom betta lifroets libanben, 
wiörigtjeter od) bärmeb följanbe freftelfer, Ijioarför föan få 
mijdet meblibfammare och merffammare fan taga bel för bem, 
fom äro i nöben.

Drfaten till benna meblibfamljet är å mäiuiiffanS fiba 
ide någon annan än ben männiffas elänbe, fom beljöfwet 
od) får f)jäip. §uru flor nöben od) elänbet än är, — Sub 
går långt bärutöfwer i barmhärtighet, tp §an, ben oänb= 
lige, bemetes af fitt eget meblibfamma Ejfärta och går få 
långt, att ingen jorbifl faber eller mober fan litna §onom 
i wertfam Ejjälp för ett nöbftällbt barn. fWlitt hjärta brifter 
af förbarnianbe fäger §an, och : jag hafmer ett fäbant finne, 
att jag gärna hjälper. 6n fåban barmhärtighet är allt bet, 
font meberfareS en männiffa i hennes falighetsfaf ifrån förfta 
ftegct på falighetené roäg intill bet fifta, ifrån början od) 
till flut, ©et är Subs barmhärtighet, fom gör början, — 
annars blefroe ingen enba fjäl råbbab — od) bet är Subs 
barmhärtighet, att en troenbe männiffa blir i nåben beroa- 
rab, ty eljeft afroefe Subs barn aHefamman, od) ingen enba 
troenbe fjäl hunne fram tiH farligheten.

2: o. ©etta féerrenS Sefu meblibiamma finnelag bemi=. 
fabe lean be nöbftällba, unber bet £an gid Ijär på jorben, 
och få är §an fitinab ännu i bag.

3 bagens tept heter bet: §0110111 följbe mptfet foil, oth 
§an gjorbe bem afla helbregba. — ©etta lefamliga botanbe 
är en bilb af be nåbesunber, §an ännu i anblig måtto gör
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tap., Ijroarur te^torben äro Ijåmtabe. Bag tjafwcr giflait 
big tiH dt förbunb i folien, att bu ffaH öppna be blin- 
ba§ ögon od) föra fåiigarne utur fäugdfd od) be, fom fitta i 
mörtret, utur fångafjufet. Ofta läfa roi i ben eoangelifta h¡- 
ftorien, att fèerren wartunnabe fig öfroer be anbligen nöbftäUba, 
fom roänbe fig tid &onom, od) ingen enba fjäl, fom upprits 
tigt åftunbabe $anS hjälp, gid oljulpen bort. Sagen fpnbaräb 
ning roar få (tor, ingen fpnbamana få inrotab, intet förbärf 
få bjupt, att ide £ans í)jarta ftob öppet för ben, fom reb= 
ligen frågaöe efter fèanë hjälp. föan inbjöb fjälf be arbe- 
tanbe od) betungabe att lomma tid fig. föan bugfroalabe 
fitt förjanbe Bion; odj oaftabt aH ben otrosftröpligljet, trög= 
ijet och annat elänbe, font fanns IjoS $auS förfte lärjungar, 
gict £an få långt i trofaft barmhärtighet, att ingen enba af 
bem blef borttappab. Samma finnelag t)yfer fèan ännu i bag. 
Sugerí enba reblig fjäl går oljulpen bort ifrån nåbaftolen, 
om od hiålpe» förbröjes, tp $efus är äfroen i anfeenbe tid 
fin' barmhärtighet benfamme i går och i bag od) féan befc- 
lifeS i ewighet.

3:o. ©etta herrens barmhärtiga finnelag ftrålar ben 
frälsningSfötanbe männiffan tid möte® ur be hårliga löftena 
i fëans orb, od) féan går lita långt uti mertfam hfälp, fom 
<gan går uti fina löften.

Uti Sprats 2 tap. t>eter bet: §au§ barmhärtighet 
är fä ftor, fom $an fjälfioer är. ©anib beber ofta 
i fina pfalmer, att @ub måtte tänta på honom efter fin 
flora barmhärtighet. Botadas beftrifroer i fin loffång ®ubs 
barmhärtighet fåfom en ®ubs innerliga barmhärtighet, od) 
fßaulus betygar, att ®ubs barmhärtighet är roäfentlig, bå
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han fager, att ®ub är rit af barmhärtighet för fin egen 
tärlets ftuH. ©en heliflct ftrift öfrverfiöbar af byliia be* 
ffrifningar på Subs barmhärtiga finnelag, och bet ät an* 
märtningSroärbt, att ett af be orb, fom på gamla teftamen* 
tetö grunbfpråt uttrpda Sub« barmhärtighet, orbagrant be* 
tijber en moberS ömma tärlet för fin egen lifsfrutt, och bet 
orb, fom på npa teftamentets grunbfpråt uttrpder Subs barm* 
härlighet, egentligen betrübet en fåban innerlig rörelfe, att 
hjärtat bärroib brifter. ©et förhåller fig bod ide få meb 
Subs barmhärtighet, fom meb ben mänftliga meblibfamheten, 
hroilten ofta ftannar roib blotta rörelfer eller roib en inner* 
lig bebröfioelfe öfroer att man falnar utmägar att mara ben 
nöbftäUba näftan till en wertlig hjälp. Sub har ide blott 
ffaffat fuU hjälp utan od be merlfammafie falighetsmebel och 
fänber fin Selige 2lnbe, fom ofelbart hjälper ben männifta 
fram till målet, fom mill tomma fram. — Subs barmhär* 
tiga finnelag ligger fålunba titt grunb för £anS IjanblingS* 
fätt i §ans roetffamma förbarmanbe till fjälars frälsning.

II.

Sjtrrens ÍJefu x orbet fitngjorba ^anblingsfätt nti 
S)ane tuerffutnma förbarmanbe till fjälars frälsning, 
tjänanbe babe tiH warning off) tröfterif uppmuntran.

l:o. Sefu merlfamma förbarmanbe för beras fräls* 
ning, för hro¡lf“ fjålanöben ännu är förbolb odj fom blif* 
ma troar i nöben.

$efus ide blott lämnar bem Unfälle od) tillgång titt 
Subs orbs enftilba brut, utan fßan ftidar få uti fin (greife, 
att be någon gång infinna fig i Subs h11®/ bär en rätt*
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ffoffenê lärare, ett fanningenê bubflap uppträber a fin öer= 
reê mägnar od) framtjäder bet förbärfltga uti fpnbené tjänft 
famt inbjuber tiU faligjjeten, — be må nu ^afrua lommit 
bit i filíen affilt fom helft- Sefu röft, fom Ijnber lita 
admarligt fom lärletsfudt, tränger in i fjälen ; fpnbaren t)äp= 
nar för fitt förflutna fpnbalefmerne, för bomen odj emigheten, 
eller od intageé hjärtat af ftabrenö Ijufliga braganbe tiU 
(Sonen. ©huru fjälanöben ide är uppenbar, förftå bod många 
af be oomtoänba männifforna, att Sefué föler bem, att £an 
i barmhärtighet mill bem roäl, att bet ide är rätt ftäHbt, 
01$ att bättring är nöbroänbig, för att be fïola blifroa faliga. 
2Itt bär ho« Sefus finnes ben upprittigafte angelägenhet om 
att fä fjälen frälft, mifar fig af be ofta täta förföl, $an i 
barmhärtighet göt för att braga fjälen tid fig. $å grunb 
af Sefu återlöéning meberfareö ben enffilbe fpnbaten bet, 
fom Sefu« fäger om Serufalem: $uru ofta Ijafwer jag melat 
förfamla bina barn, litawifjt fom hönan förfamlar fiiiaftjd= 
lingar unber fina mingar. SDlen oaltabt bet nåbesarbete, 
fom Sefuö üb efter annan anmänber på beraå hjärtan, ftanna 
be Imar uti ben bolba nöben. Drfaleii härtill är, att be 
låta fig hinbras af ben naturliga motroiljan för ®ubë orbs 
enfïilba brui, af lärlelen tid märlben, luft tid fpnben eder 
af inrotabe förbomar mot en admarlig gubsfrultan. diog af, 
be urfälta fig och milja ide lomma, när SefuS tadar.

Sefu hanblingéfätt meb besfa fjälarne beftrifroeS i te£* 
ten, bå bet heter: ¡pan fiad ide lifwa eder ropa, och Öanä 
röft fiad man ide höra pä gatorna. Sefu« "tifroar ide" 
meb be oftabiga fjälarne eder inlåter fig ide i något mot= 
fäganbe meb beras falfla urfälter och inmänbningar, utan 
brager unban fin 2Inbes nåberoerlningar en tib bortåt. £an 
"ropar" eder troingar ingen euba männifta att omroänba fig
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eller blifroa fatig, utan feban föan i barmhärtighet gjort bör
jan, få att bär ho® männiftan blifroit nåbeförmåga, få öf= 
roerlämnas bet åt ^enne att beroifa trohet genom att forg= 
fäHigt roata öfroer nåben eller att förflöfa alltfamman. ©etta 
®ubs haiiblingsfätt är roarnanbe för be männiffor, hmilta 
äro af nåben rörba, att be må noga afta på ben tib, bå 
be utaf herren fötta roarba, odj ide för bet fommanbe roänta 
fig något owanligt eller några traftigare nåbebeföt än bem, 
be förut haft od) förfummat, ide IjeHer roänta, att ®ubs 
roert ffulle förblifroa lita tännbart, ty ®ub roertar bet mefta 
odj bet bäfta på ett atíbeles omärtligt fätt.

2:o. SDlånga af bem, fom fått fyn på fjälanöben, 
blifroa troar och förgås bäruti.

®et af ®ubg h^SP utgåenbe anbliga ljus, i ijroil-- 
fet fjälanöben blifroit uppenbar, och i Ijroiltet Herren ftällt 
fram be förut ofänba fynberna, betta anbliga ljus flädes af 
be fjälar, Ijos hroilta falftbet tommit in i befännelfen. 2In= 
bra upproädta fjälar föEa ide frälsning, utan be föta täns= 
lor odj inre erfarenheter, roib huilla be ftöbja fig. $ ftäU 
fet för att låta ®ubs lag roara för fig eu påbrifroare till 
6£)riftuS, utmatta be fig i anbligt hänfeenbe meb att för = 
bjupa fig i fig fjälfroa genom att fe och afta på bet egna 
förhåHanbet. ®e braga fig unban ben ena gången efter 
ben anbra, när ®ubS 2Inbe framhåller löftesorbet, när &an 
meb ljus och traft af nåbenS enangelium föter prifa eller 
förtlara SefuS od) roería h°PP &an® frälfarenamn. Så 
flänga be för fig fjälfroa ben enba möjliga wägen till upp= 
rättelfe, nämligen trons roäg och ftanna fålebes uti fjälanö= 
ben, ty förft när en männiffa tömmer tiU tron, är bet ingen 
nöb meb heillie- 3eilt hanblingsfätt meb besfa fjälar be=



ffrifiveô i testen: £>an fhH lära íjáíía rätten i fanning. 
Matten är ben af ®ub ifrån eroigtjet beftämba orbningen, 
att ide göra någon falig utan ommänbelfe od) att Ijanöla 
meb männiffan enfamt på grunb af fin genom Sefuö för= 
fonta rättfärbigfyet. Senna rätten t)åHeé af männiffan, bå 
tjon ide föler att få fin fat afgjorb på något annat fätt 
än genom tron od) på grunb af $efu ©fjrifti förroärfroabe 
rättfärbigljet, ben enba, fom tömmer i fråga i tianbeln meb 
Sub. ©etta Sefu tianblingéfätt, att $an tjäder rätten, är 
båbe marnanbe od) uppmuntranbe för uppmädta fjälar, att 
be lära fig t)åDa rätten i fanning, Senna faligljetéorbnin; 
gen Ijådeé af männiffan i fanning, bå bär blir ben upprit; 
tigbeten, att t)on afftår ifrån bet egenfinniga fjälféroålbet, 
bet utmattanbe egna roertanbet, be tonftiga inmänbningarne 
od) låter fin uppmärtfamljet blifroa rittab rätt fram på ®ub8 
löften, få att l>on bärroib fattar fitt fäfte meb ett nåbebung-- 
rigt begär od) en trpgganbe utfitt tid frälsningen i poppet.

3:o. Sefu fynnerligen ömfinta E)anblingöfått meb be 
unber ångeft od) nöb tämpanbe rebliga fjälarna, bå $an fö; 
rer bem utur nöben od) tampen fram tid en t)ärlig feger.

ipärom beter bet i testen: "ben rö, fom troffab är, 
ffad &an ide föitberbryta, och metan, fom rpter ftad fèan 
ide utfläda, tid befc $an utförer bomen tid en feger", ©en 
trofjabe rön od) ben njtanbe meten afbilba:

1). 6n männiffa, fom i ben förfta upproädelfenöben 
tommit tid ett börjabt ^OPP, nien ()oë grollten unber anbanS 
fattigbom anbetraften fpnes fatua« od) nåbeljufet mara ut; 
flädt. ©et är tpö ben uppmädta männiffan få mpdet eget, 
mpden otro od) många orätta meningar i bet anbliga. 3e= 
fué gifroer fig bärför ide genaft tidtänna roib ben uppmädta
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männiffans rop. Upproädelfenöben öfcS, bå Sefuë efter ben 
förfla öppnabe utfifteii till hjälp brager fig unban od) tjäHer 
ftg unbangömb för ben i böbsångeften od) böbSroanmaften 
ftabba fjälen odj ben fifta utfiften tiH hjälp fpneS ftängaS af 
treiflanS mörfer, font utbreber ftg öfroer ffälen. ©et före= 
tömmer tienne fåfom Sefas tröttnat på bennes otro, egen= 
finnighet od) egenrättfärbigbet odj öftoergifwit Ijenne. SOlen 
få är bet ide, tp Sefas fan ide tröttna uti att ömma för 
en nöbfiäHb fjäl, font menar uppriftigt i fin faligbetéfaf. 
©etta betpgar fjan fjälf genom fin tjänare, profeten Dfea : 
fölen milt fjjärta bufwer ett annat finne, orí) min barmbär 
tighet är fä brinnanbe, att jag irfe göra will efter min 
grijmma wrebe eller luänba mig titt alt jag platt förbärf- 
War ©frairn. Stffiften meb att Sefas ftäHer fig, fåfom 
£>an abbeleS ide reifste af ben uppreädta männiffans nöb= 
ftäUba belägenhet, är att föra benne tid en grunbligare tän= 
nebom om bennes elänbe, en Harare utfift på bfalpen, att 
bet må gå fram tiH troéomfättanbet. 2Itt bet bärtmber b°s 
ben uppreädta männiffan är en gnifta af trosangelägenbet, 
lifnanbe en rpfanbe reefe, reifar fig bäraf, att bon ide öf= 
roergifroer ®ubs orb od) ide tröttnar i böneropen; od) att 
bär i bet förbolba finnes en utfift till hjälpen, röjer fig bär= 
af, att b°n bäHer ut meb att i orbets löften fe efter ben 
Srälfaren, fom benne till gobo rearit lämnab utan ab bjålp 
i ben bjupafte fjälanöb. gör en fåban uppreädt fjäl utförer 
Sefas bomen tiH en feger. ©öbsångeften ftidas, bå ®ubs 
frib intager hjärtat, od) ftjnbabegärelfen tufreas genom Haften 
af Sefa reunna feger, fom ftänfes i npa föbelfen.

2). ©en Irosfabe rön od? ben rptanbe reeten afbilba 
ben männifia, fom i nåbaftånbet bos ®ub rätat i mörfer 
röranbe fin anbliga fiäQning unber ett långroarigt föerrens



förböljanbe. Senna ftäBning följer oof ofta för troenbe fjäs 
far, feban be finafat en öfroerflöbanbe fännbar nåb ocb bärs 
efter råfat i anblig mafligljet ocb flummet, fåfom förbåBans 
bet roar meb bruben i féöga SBifanS 5 fap. Sefus nalfas 
fjälen meb förnyabe wädelfer, odj betta £>ar meb fig ett förs 
nyabt upproatnanbe ocb ett nytt uppftåenbe, bå påminnelferna 
följas. SDfen meb uppftåenbet begynner nöben. 3)å ftob jag 
upp, att jag fïulle låta min to ätt upp; mina Ijanber brttpo 
af mirrbam, odj mirrbam lopp öfroer mitt finger på ftäuge= 
fen af låfet. ©dj bå jag min män upplåtit ijabe, roar Ijati 
borta odj fm roäg gången; — jag föfte bottom, ocb jag 
faun bonoiti intet. $ög. fffitf. 5: 5, 6.

©en förut flumranbe fjälen får infift på förfummelfen, 
påminner fig be rifa nåbetiUfällen, bon förut baft, bet mydna 
(Subs orb, b011 fått böra; [jon förebrår fig fjälf, att bon 
roarit flumranbe ocb blifwit tiHbafa på gubaftigbetenS wäg. 
llnber Sefu ofta långroariga förböljanbe efter förfummelfen 
förnimmer b01’ en fruftanbe oro, ty bon anfer fig bafroa 
förlorat fin grälfare. ©et anbliga ljufet litnar en ryfanbe 
roete, ti; bet är förbunflabt, få att Ijon ide fan finna en 
enba fanning, ett enba löfte i (Subs orb. fëon är fáfom 
en frosfab rö, ty i fjälen märfas Ijåftiga freftelfer, bem boit 
fnappaft fan emotftå. Senna ftäBning ät få mydet mera 
plågfam, bå bon ide met, b»tu bet ffuHe ba tillgått att (jafroa 
fommit bort ifrån fëerren, bå ijon ide belt fommit bort ifrån 
(Subs orb ; ocb bå bon unber mörfret ide meb rebigljet fer, 
bur bon ffaU finna fin g-rälfare. ^ärtiB tömmer bjäfrouleus 
intalanben unber påförb ängslan, bå bet föreftäBes benne att 
bet tnappt lönar möban att roibare föta, ocb bon måfte tlaga: 
tituben ueberflår miu fjäl till jorben, ban lägger mig i 
ftoftet fåfom be böbe i roarlben. Unber aUt betta fitter bon
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bod unber &ans ftugga, foin f)on begärar, od) bär finnes i 
bet förboiba ett fämpanbe Ijopp ty: "ben bär unber ben 
fèôgfteS beftärm fitter odj unber ben OSmäftigeS ffugga 
blifroer, [jan fäger tibi Herren: mitt tjopp od) min borg, min 
@ub, ben jag boppas uppå." ©en troenbe männiftan anfer 
fig bärnnber litafom bruben alltigenom finart, men fèan, ben 
bimmelfte Salomo, ftäHer i bet förboiba benna frågan på 
fin Sulamitl): "Äänner bu big ide fåfom min ögnaften, 
iänner bu big ide fåfom min uttorabe brub, beprybb meb 
belgonenS rättfärbigljet?" ©et är lättare för anbra, fom 
bafraa Slnbené finne, än för männiftan fjälf att fe, att E;on 
ide (ja* förfatat fin pifare, ty litafom man af ben ryfanbe 
meten tan finta till en förbolb elb, få är bet oroliga befym* 
ret bäröfroer, att [jon anfer fig tjafroa gjort @ub emot od) 
förlorat fin grälfare, ett fätert bereis på ben i biårtats för* 
bolba brinnanbe färlefens glöb, benna fëerrenS låga, fom gör, 
att Ijon ide tan mara tiUfrebs, bå bon anfer fig mara utan 
3efuS.

3). Sefli tjanblingsfätt meb ett frosfabt rö od) eu ry* 
taube niete, att fëan ide fönberbryter bet frosfabe röet od» 
ide utfläder ben rytanbe meten.

Sefus fänner, litafom ijos fina förfte lärjungar, på bet 
noggrannafte ben roiHiga anben E»oé ben troenbe männiftan, men 
od tienneä froaga roäfenbe, od) bärför lämnar fgan benne en få 
mydet ömmare roårb. Sefu ömfinta mårb om besfa fjälar fram* 
lyfer af ben uppmaning, fëan gifroit tid lärare, att genom ett 
ritligt framljåHanbe af ®ubs löften upprätta beras mob od) 
ftyrfa bein i loppet : Starter be trötta Ijäiiber od) roeberfroidcr 
be niaftlöfa Ina: fäger till be förtroiftabe biärtan. roarer rotb 
gab träft, ©en fträlfaren, fom ftår batom reäggen tiH bet 
troenbe tjjärtat, bär fëaii tan fe in genom fönftret o<$ t)öra
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be tpftafte fudar, font bärinne utgjutas, brifroer fjälen fram 
i bet förbolba meb fin SlnbeS påminnelfer od) uppehåller fjä« 
leit meb en bolb traft af fitt allsmättiga orb, ftenberna till 
trots, enligt Davibs bön: Uppc^åQ mig §erre genom bitt 
orb och låt mig ide på ffam ïomma. Sefus, fåfom lejonet 
af Suba ftam, fom munnit, fegerhjälten, fom brutit fig ige« 
nom, lämnar alörig bjäfroulen munnen fat emot en fåban 
fjäl, fom uppriltigt föter pottorn i föans orb, l)uru långt 
än nöben går. Dm fjälafienbeit rounne fitt änbamål meb 
ben påförba anfättningenS ijetta, få fTtille I)an få en triumf, 
ben SefuS albrig fan tillåta, tp ben troenbe männiftanS fat 
är Sefu fat, odj $an har åtagit fig att utföra ben titt feger. 
Sefu ära är bärpå beroenbe, h11™ bet går meb ben troenbe 
männiftan unber nöben. $an måfte t)jälpa henne i nöben, 
på bet att bon febau måtte tunna lofroa od) prifa &ans 
frälfarenamn. — 2lffitteu bärmeb, att Sefus ofta länge E)ål« 
1er fig unban, är, att ben troenbe männiftan allt bättre måtte 
fjunta in i fin grälfares oänbliga barmhärtighet, bär fota 
förlåtelfe och på grunb bäraf tro förlåtelfen. Segagnar hon 
fig träget af benna utmäg, går h°n få l,t emot 3efuS efter 
IpanS orb, få flår henne® fat ofelbart ut till en härlig fe« 
ger. EroiflanS bimmor ftingras af ett tlart nåbeljus, fom 
efter nöben ftrålar ut ifrån ®ubs löften, i h'Otltet ljus hon 
får fe, att nöben roarit npttig, och att b°n bärunber hunnit 
ett och annat fteg fram, bå bär blifroit en ötab infift i ®ubs 
orb, bå hon bättre lär förftå ®ubs faberliga affitt meb ben 
tidffidabe nöben, meb JganS föranbe genom mörter. ^ngeften 
borttages atíbeles, bå efter genomgånget prof en fåban rite« 
bom af löften tomma för henne, att hon ide met, h’oari« 
från be tomma, eder h>>™ h011 ftall tunna bära bem; bär« 
meb följer en fåban öfmerflöbanbe faligljet, att ben är att



44

förlifna roib hoffens ymniga roåg. Så förnimmer bon åter 
fin grälfareS närroarelfe. Så beföfer $efus efter fjtüarje 
öfmerftånben nöb åter fin örtagårb, bå fëan låter fjälen 
fmata något af faligljetens äbla fruiter, font i féöga SBifan 
Itfnaê roib min, mjölf od> honung, ^roilfet aUt lifroar, me* 
bertroider 0$ fröjbar hjärtat titt att meb rafft mob fram* 
luanbra på Zerrens mägar och mal fuHborba loppet.

4:o. 2lf betta Sefu i orbet fungjorba ömma hanblingS* 
fått meb fjälarne Ijafroa be i nöben ftabba att hämta en 
tröftrif uppmuntran till att bättre fatta och infe [topeten af 
!3efu frälfarenamn, att bär i,oS bem må blifma ett jämnare, 
ftabigare odj tryggare Ijopp.

3 fifta werfen af igår teyt fjeter bet : Crfj i Jpanö namn 
ffola Ijebniitgariie Ijoppaé. Uti 3efu byra namn innefattas 
att ben hjälp, fom be trogna beljöfroa, i tjmab nöb och i 
hroilfa omftänbigljeter be än funna råfa, äfroenfom all ben 
faligfiet, fom be behöfroa för att för tib och ereignet blifma 
rätt lydliga. £ärpå Ijäitmifar testen, bäruti gabren talar 
om Sonen och fäger: St, min tjänare, ben jag utmalt Ijaf* 
iver, min iärafte, i Ijiuilfeu min fjäl fjafmer ett gobt behag, 
fjjå grmtb af 3efu frälfarenamn ftår öen benåbabe männiffan 
bagligen fläbb uti $anS foftliga rättfärbigljet, få att attt 
förbärf är i (Subs IjeligEjetö åfyn betädt. Sagens hotelfer 
angå henne ide, ty hon är förlosfab ifrån lagens 
förbannelfe genom belaftigheten. i $efu namn, ©jäfroulen 
fan intet uträtta meb fitt ljöt, lå länge hon är ett meb ben 
rättfärbige görfroararen når gabren. Sammetets förebråelfer 
tyftna, feban bet blifmet twaget i (Subs Sons blob från be 
böba gärningarne. @mot allt förbömanbe, alla anflagelfer 
och förebråelfer har hon beg fäfrafte tittflyft ijos fin grälfare,
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fom för Ijenne mûrit i ñngeft od) bom, men gått fegranbe 
bärur. Uti 3efu namn Ijafioa be trogna fud hjälp emot 
all freftelfe§= odj anfäftningénöb. 3de funna be af fig 
fjälfroa befiå, men ingen enba freftelfe är för beras gtälfare 
ofänb eder går föaits uppmärffamljet förbi, od) §an, ben 
meblibfamme, hjälper bem tid feger, bå fåan omgjorbar bem 
meb ett faftare uppfat i fanningen odj i färlefen od? meb en 
öfab nåbefraft. ©e Ijafwa reban förut unber mångfalbig 
nöb odj unber många förmirrabe omftänbigtjeter fått erfara 
ben gädanbe fraften af Sefu fräifarenamn fåfom ett faft 
flott; och intet mörfer tan mara få ftort, ingen nöb få trpc-- 
tanbe, ingen fara få Ljotanbe, intet ftapplanbe få betänfligt 
och intet fynbaförbärf få bjupt, att bär ide finnes fud hjälp 
genom tidflyften tid Sefu namn. Snnu är mäl målet ide 
Ijunnet, od) bär upprefa fig många hotanbe utfifter för bet 
tommanbe, många froårigtjeter funna möta, men fud utfift 
att gå mäl igenom od? omfiber ett tydligt flut på ad nöb 
ligger reban för ben troenbe männiftan för honben uti Sefli 
namn, bet E>oh meb tron faftyåder. ©en har fålebes i fjälfroa 
wertet intet att frufta, fom i tron fan fäga: §an lägger 
oft en börba uppä, men .f?an Ijjälper ofj od. Söt Ijafwe 
en (Sub en ®ub ben bär hjälper, od) Sperren, tperren ben 
ifrän böben frälfar.

©enna ftorljeten af Sefu fräifarenamn bör ben troenbe 
männiftan adt bättre lära fig fatta od) infe och bäraf låta 
fig uppmuntras tid ett jämnare, ftabigare odj tryggare hopp, 
^on beljöfwer adt bättre lära fänna inneljádet af $efu namn, 
adt oftare Ijafrua för fig orbets löften odj bef? beffrifningar 
på gefu barmhärtiga finnelag. $on bör meb adt innerli« 
gare begär omfatta belfamina. SOten bär bör od blifwa ett 
jämnare och tryggare l?opp, ti? ju ftabigare hon fan bibei»åda



46

tjoppet, befto bättre är bet ftällbt meb tiennes triftenbom. 
Sitt IjoppaS, bà aßt är Ifuft odj glabt, eder unber ben anb= 
liga mebgångsbagen, bet titt^ör ben anbliga fpenabarnsålbern, 
men att troarbåda poppet grunbabt på Sefu namn od) $an6 
löften unber ben tidtaganbe tännebomeu om förbärfroet, unber 
mörter od) nöb, eder unber be anbliga oroäberSbagarne, bet 
är ett gobt förebub tid anbligt öfwerroinnanbe, tp få tjeter 
bet uti ©au. fßf. 9: 19: ©e elihibaS tjopp KaU irte för 
taWitbi warba ewinnerligen. Simen.

1 grönbergen t faltan.

(2:bra årg.)

©en bär minner, t)au ffaß tläbber roarba meb 
tläber; od) jag W ide utftrapa bans namn af ItffenS bot. 
llppb. 3: 5.

©en troenbe männiftan itläbes på fin rättfärbiggöreh 
fes bag ben fnöljmita brätten, t^rifti rättfärbigtfet, oá> íá 
länge i)°” ä9er benna i betfåd, är Ijon oct tläbb i ljelgelfeö= 
fläberna eder lefroernets rätlfärbigbet.

fiåter Çoii af fpnben o$ roärlben fig befmittas meb upp«



fällig fynb, få affläbeS (jon fin grälfareS rättfärbigbet, od) 
bennes namn utfïrapaS nr liffenS bof.

SDten förmarar bon fina fläber unber aHmarlig firib 
emot freftelferna odj noggrant beflitanbe om ®ubS bubs åt= 
Ipbnab, få biit bon fåfom en öfmerminnare i bimmelen flåbb 
i be b’oita fläbema, i ^roilfa Johannes fåg ben [tora fiaran, 
font omnämneS i Uppb. 7 fap. jeunes namn, font bief 
inffrifroet i liffens bof odj fom bar ftâtt fmar, ffall b°” få 
böra upplåfas, bå Herren SefuS ffaH inför gabren ocb &anS 
änglar befänna tjenne fåfom en, ben bär öfroermunnit i tron 
på &ans frälfarenamn.

iQuru an fienberna bår rafa, förfmäba, förfölja o¿b 
plåga 3efu trogna, få funna be bod ej beröfroa bent ben 
tröften, att beraS namn ftå i ^innnelen, od) ännu minbre 
funna be bärifrån utplåna beras namn. 9If benna tröftanbe 
roifibeten, att beras namn ftå i bi’”«’eten, bafroa be trogna 
en falig nptta.

ä mne:

í£>et fatiga gagn, fom ben troenbe männiffan öget 
unber roebetmöban på jorben af ben Ijugnanbe roif« 
ïjetctt, att Çenneô namn flår fTrifroet i bimmclett.

I. $ltt bet är enbaft be trogna eller be rättfär= 
biggjorba fjälatua, ^millas namn ftå ffrifna i ^imtnelen.

II. iDet faltga gagn, fom ben troenbe männiffan 
öger nnber mebermoban på jorben af ben Çugnanbe 
roi^eten, att fcenntö namn flår fïrifwet i Ijimmelen.
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I.

Ÿltt bd är rabaft be trogaa eller rättfärbiggjorba 
íjalarita, Ijwilfaê nantit flå fïrifaa i Ijimtnelen.

l:o. âlntingen ftår namnet tinar bär ifrån bopets 
ftunb, eller ijar bet efter upprättelfe ifrån affaH åter bär 
blifroit inftrifroet.

1.) ©ärmeb att en männiffa genom ben i bopet roer= 
fabe tron ifläbeS föerren $efuå (S^riftuS, minner hon borgare= 
rätt i ®ubs ftab, bet ^immelfta. ^erufalem. Siman bet 
fpäba barnet roafnat titt fjälfmebroetanbe od) innan bet gjort 
en enba gärning, företommes bet få atíbeles af ®ubs barm= 
Ijärtighet, fom apofteln fftifroer till ©itus i 3 tap: Sie för 
råttfärbigheteus gärningö fïutt, font mi gjort habe, utan efter 
fm barmhärtighet gjorbe Jpan oh faliga genom ben nija föbeb 
fenö hab. ©et är få långt ifrån, att arfSrätten titt ben 
himmelfta faligheten följer meb ben naturliga föbelfen, att 
apofteln faftmer fäger, att mäimiftan af naturen är ett rore= 
bens barn, fåfom bel)äftabt meb hela bet fynbaförbärf, hæil- 
fet 'feban mib mognare år yttrar fig i otaliga roertfynber, 
båbe förfummelfeS= odj öfroerträbelfeSfynber. 3Jlen meb ben 
nya föbelfen, fom ffer genom matten och Slnba, följer ben 
himmelfta borgarerätten ; ti; i nya föbelfen roerías ben tron, 
fom mebför belatlighet i ©hrifii rättfärbighet, limilfen be= 
rättigar till inträbe i himmelen; och i np<* föbelfen roerías 
bet nya ffief, hmarigenom männiftan banas för himmelen 
eller ffidliggöres titt be heligas od) faligas förrättningar. 
Så länge barnet ej hunnit M ben förftånbSutroedling, att 
bet fan urffilja gobt och onbt eller fjälf göra fig nytta af 
nteblen, fortfar ben treenige ®uben att innebo t hjärtat och
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förfroarar bat fjälf fin boning; od) bet namn, foin ftår i 
bimmelen, utfïrapas ide íjeUer feban, få länge ben unga 
männiffan unber orbets bagliga brui meb bön ocb roanbnng 
inför £>erren§ ögon tager emot od) aftfamt roårbar ben 
Selige 2Inbes bprbara nåberoert i fjälen.

2) SOlen (jar en männiffas namn blifroit utffrapabt, 
härigenom att tron antingen utflodnat genom öfmerbanbta= 
ganbe förfummelfe i orbet od) bönen eller i ijaft förftörts ge= 
nom fpnbafatt, få tan bet i liffenS bot fafnabe namnet åter 
bär blifroa inftrifroet. ©etta tan fte ocb ffer, om fpnbaren 
genom en grunblig omwänbelfe låter förbjälpa fig till famma 
tro, fom i bopet roertabes; tp bå får t)an atíbeles famma 
nåb. ®len bå måfte ben oomroänba männiffan aflraförft 
låta mib orbet bringa fig titt en fmärtanbe tännebom om 
ben ftora förluft, Ijon gjort, bet brpga anfroar, b°n åfamfat 
fig, bå ijon förfpittt ben toftbara böpelfenåben od) feban en 
längre eller tortare tib fträfmat emot ben helige SlnbeS titt* 
batatattanbe nåb, unber bet Ijon fortlefroat i fpnben. &011 
måfte gifroa ®ub rätt i $anS orb, att bennes outfägliga 
olijda är atíbeles fjälffÖrroåUab genom uppfåtligt fpnbaför= 
båttanbe. ©et blir bå tlart för benne, att bennes namn 
ide ftår i Ijinunelen, att b»1’ för närroaranbe ide b« 
mer än ett enba namn, od) bet är fpnbarenämnet, od) att 
bon i betta fitt iiåbeslöfa flttftånb är blottftättb för faran, 
att ®ubs rorebe utbrpter öfmer benne i en ofalig böö. OJlen 
fi, bå ffatt ben uppiuädta männiffan ide enfamt läfa etter 
ftafma på fitt fpnbarenamn, utan jämte bet att b011 mib nås 
baftolen ärligt roibtänneé betta fitt fpnbarenamn i Ijela be| 
roibb, ffall 1;°« i bönen framljaHa bet ftora frälfarenamnet 
od) bärpå åberopa fig. Så ffatt bennes fpnbarenamn, bå

4



50

Ijon lägger bet brebroib Sein frälfarenamn, atíbele® förfroin* 
na för bet fjärliga 3efuênamnet, od) när få betta namn 
tnffrifroeä meb tron i Ijenneö Ijjärta, få inffrifroeS ^enneê 
namn i Ijimmelen.

2:o. Srunben bärtid, att ben troenbe männiffan® 
namn fortfaranbe ftår troar i ijimmelen, är ide något ÇenneS 
roälförbådanbe eder någon Ijenneâ Ijelgelfes fudfomligbet, 
utan ben fudfomliga feger, Ejenne® grälfare rounnit öfroer 
Ejeta mörlfené malt.

1) ©et är af reift för ben omroänba männiffan, att 
[jon är ett fat ben Ijimmelfte tjusbonben tid ijeber, eder att 
bon inrättar fin roanbel på ett fått, fom öfroerenöftämmer 
meb. bet barnaffapetå ljöga roärbe, fom Ijon af nåb rounnit. 
fèârtid ljar l)on od genom tron blifroit utruftab meb nöbiga 
egenflaper, gåfroor od) frafter, od) unber nåbemeblené aftfamma 
bruf rotnner Ijon beéfa adtjämt i öfabt mått. Unber reblig 
ftrib emot freftelferna, bemöbanbe om ®ubö bubö åtlybnab 
ocb troljet i gåfroornaé anroänbanbe beroaras bet rounna 
barnaffapet. Wien grunben bärtid är ide bennes roälförl)ål= 
lanbe eder Ijenneö Ijelgelfeéframfteg ; ty äfroen betta är ett 
roert af nåben. ©et E)ör tid naturförbärfroet, att ben oms 
roänba männiffan fnappt tål roib att ffymta en anbanô fruit, 
att fe ett bet minfta framfteg på Ijelgelfené roäg eder någon 
framgång i fina îadelfeâplitterâ uppfydanbe, utan att bet 
¿geidära Ijjärtat od) bjäfroulen bäri inblanba fina fjôgniobës 
freftelfer. ®ärna må ben omroänba männiffan gläbjaé, bå 
bon fer någon feger öfroer onbffané maft eder framgång i 
©ubö bubé åtlybnab, bå Ijo» gläbeö i fin grälfare odj be= 
römmer fig i fèonom. Wien på roaft beböfroer b011 toara 
mot bet förbärfliga fjälftydet ocb fjälfuppböjelfen, ijreartid
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fatan få befiällfamt freftar, bå tian mät minne«, från Ijroil1 
ien t)öjb af fjärlig^et od) faligïjet od) titt (jroiltet bjup af 
namnlöft förbärf Ijan genom egentärleten ftörtat fig. 6t»uru 
bet roar en berättigab gläbje för be ffuttio lärjungarna i ba= 
gen« tept, att bjäflarne moro bem unöerbåniga i ¡3eíu namn, 
få fann bod Herren nöbigt att gifroa bem matningen, att 
ide fe på be anbliga bebrifterna, utan på ben af nåb Wunua 
barnarätten fåfom fällan od) ämnet till bera« anbliga gläbje.

2) Srunben bärtitt, att bet i liffen« bot ffrifna namnet 
bär ftår tmar, är Sefu ©tjrifti fuHtomliga feger öfmer mörk 
fen« matt. 2Sår grälfare« i aba freftelfer åbagalagba fuH» 
tomliga barnalpbnab är grunben till att ben troenbe männi» 
ffanö namn blef inftrifmet blanb be (jimmetffa mebborgarnas 
antal, od) fèanô fuHtomliga feger öfroer Ijela mörffen« malt 
är grunben tiU att (jeune« namn ftår i i)imme(en froar. Se= 
ftänbigt anfätte« ben benåbabe männiftan af freftelfer, Ijroilta 
gå ut på att beröfroa (jeune barnaftapet od) att få fjentteö 
namn ur liffen« bot ulplånabt. $ärroib buger bet ide att 
lita på något uppfunnet nåbemått eder på munnen färbigtjet 
i föregåenbe freftelfeftriber, utan på Sefu oöfroetroinneliga 
fegertraft, beu fèan Ijåller be fina tiHtjanba, få att ingen 
freftelfe är bem öfroermäftig. ©et är på benna fin fuHfonu 
liga feger öfmer £)ela mörtfen« matt, Herren iyefu« i testen 
mijar fina lärjungar tiU beraö uppmuntran i fommanbe ftru 
ber, bå £>an unberrättar bem bärom, att föan i anbanom 
fåg fataiiam falla af tjimmelen fåfom en Ijungelb. Sde blott 
ljabe Herren Sefu« fett benna frntten af fin munita feger, 
att bjäfroulen ifrån ben (lögfta (jimmelen blifmit uttaftab få-- 
fom be trogna« åtlagare, utan äfroen ljuru £)an ifrån benna 
luftljimmelen od) jorben allt framgent ituHe utfaftas genom 
®ubs rite« fegerrita framgång, tiU be£ t)an roib beB flutliga



fuDänbning ftörtaS i íjeíivetet eller ben brinnanbe fjön. SJÏeb 
benna fpn, fom Herren Sefus habe fett, förroisfar fëan be 
fjuttio lärjungarna om ben fegerrifa utgången af bet färftilba 
uppbrag, fom mar bem gifroet ; men odfå fina lärjungar för 
alla über om famma roisfa utgång af ben rebliga freftelfes= 
lampen, fjaftän fatan anfaller be trogna än meb ormens 
odj fforpionenS fmpganbe lift odj än fåfom ben bånanbe ljung= 
elben, bå tjan tiUftäfler mpdet omäfenbe genom fina onba 
anbar odj ben arga roärlben, och bå Jjan rpter fitt ljöt in i 
be trognas fjälar, få är bet en trpgganbe raifeljet, benåbabe 
männiffor äga, få länge be i tron Ijålla faft raib Sefu namn 
fåfom beras ftölb, att E)ela fienbens matt ligger unber beras 
fegertjerreS fotter odj att, emeban $an, tjjälten, för bem flagit 
fig igenom, be odfå alltib i tmfnnibfafen ffola lomma igenom, 
fä att intet flail watba bem ffabanbe.

3:o. ©runben HH att be trognas namn ftår froar i 
himmelen är, att beraS $rä(fare, fom är i himmelen, bär 
håller fin fjanb öfmer beras namn meb fitt rättfärbiga od) 
fjälfftänbiga förfroar.

Sfroen för ben reblige ftribsmannen aflöper bet ide utan 
många felfteg i freftelfen; od) någon gång fer ben troenbe 
tnänniflan fig öfroerljöljb af freftelfesorenligljet, bå bjäfroulen 
för en ftunb upprör tiennes fpnbaförbärf. ^roarje ben min= 
fta eftergift för freftelfen more i od) för fig tillrådlig för 
att fätta henne i miftning af tienne« tjimmelffa bel. ©etta 
åfpftar ben onbe anben 6åbe meb fjälfma fpnben, tjroartill 
han freftar, odj meb antlagelferna, tjroarigenom tian min föra 
Ijenne i mifetröftan od) ftänga mögen tiH nåbaftolen. SJlen 
fe, bå är bet gobt att meta, att tion fiar fin barmhärtige 
od) rättfärbige $rälfare bäruppe juft på rätta ftället, bär hennes
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namn (tår fïrifroet, odj att £an bär träber emellan odj ftäUer 
tiennes förroirrabe fat till rätta, i bet att £an i fin gubom= 
liga fjälfftänbigl)et tillintetgör båbe fpnben od) anttagelferna 
genom framroifanbet af fitt blob od) genom fin muntliga för= 
bon, ben ®ub albrig lämnar utan affeenbe. <Så länge ben 
omroänba männiffan tyar tronó enfalbiga öga oförrpdt riftabt 
på fin uppt)öjbe ^rälfare od) förfroarare, få ftår oaftabt 
all ffröpligtiet tiennes namn i Ijimmelen fmar.

II.

©et faliga gagn, fom be trogna nttber tuebertnö= 
ban Vå iorben äga af ben Ijugnanbe wif^eten, att beraö 
namn ftå ffrifna i Ijitnnielen.

l:o. gaftän be trogna tjafroa fina namn i Ijimmeten, 
få äga be bod mera fällan bärom en fröjbanbe roifjtiet.

®nb unnabe gärna . fina barn att alltib roara glaba. 
SriH en fåban gtäbje uppmanar ierren SefuS i bagens tept 
be fjuttio lärjungarne: ftröfter eber, att ebor namn äro ftrifwen 
i íjimmeíett. Samma uppmaning gifroa od herrens apoft= 
lar i fina ffrifter be trogna. SJlen t)är på roalplatfeu blanb 
be många farorna od) freftelferna är bet enbaft på libaiv 
bets od) ftribenS iväg, fom ben anbliga mognaben uppljiunes. 
©en gamla männiffan, fom be trogna bära inom fig, be= 
tjöfroer alltmer aftläbas od) böbaS. ßifafom ben tefamliga 
forSfäftelfen od) böben ide aflöpa utan fmärta, få tan betta 
ben gamla männiffanS afböenbe ide ffe, utan att ben fgelige 
Slnbe mebbelar ben omroänba männiffan ftuubom en linbrig 
od) ftuubom en ftarpare bättringétuftan. ©ibtalö ftäUer 
®ub fig, fåfom $an ide Ijörbe, ide roifjte om od) ide toge fig



af ben troenbe männiftaii. fëan tiUffidar Ijeiuie od många 
íeiamtiga meberinärbigbeter — allt för att göra tienne ut= 
iotab i bebröftoelfenS ngn. ©å, när f)on fitter i mörfret, 
ían Ijon tefe meb fröjb läfa fitt namn i liffenS boi. SDfta 
får Ijon få l)är roanbra på be bittra mprrbamsbergen eller 
gå meb bruben till mprrbamsberget odj röielfeljögen ; od) 
får l)on fmaia ben Ijimmelffa fröjbert, få är bet för någon 
iort ftunb.

2:o. ©ftertjanb finner ben troenbe männiftan till ben 
jämnare, enfamt i ®ubs orb grunbabe mitteten.

©et är på be luttranbe pröfningarnes roäg bär brin= 
gas t)oâ tienne tiU ftånb benna jämnare, i ®ubs orb gritiv 
babe miffbeten. 3If ®ubs orbs beftrifningar fer tjon, l)uru 
anbra trogna unber fatnaben od) nöben IjåHit ut meb att 
förbiba fin ®ub unber Ijroilanbe roib fèans löften, ocb l)uru 
bet för bem aflupit mät. §on blir alltmera i egen erfaren= 
Ijet förtrolig meb be unberliga umgarne, på ijwilfa ®ub 
leber be fina, fèon fer, t)uru bet förut meb tjeniie tiar gått 
fram ifrån mörter tiU ljus, genom ftrib till feger, ocb burus 
fom bär unber aH omroäjling af tännbar erfarenhet finnes 
bet främlingSfinnet, fom ffiljer beune ifrån nmrlbsbarnens 
oroliga äflan ocb EjåHer Ejetine uppe i en afgjorb längtan 
efter tjenneä ^rälfare od) i ett ftänbigt faranbe efter bet, 
fom ofroantiH är. ©å nu besfa ocb anbra orbets be= 
ffrifningar öfroerensftämma meb IjenneS egen erfarenhet, få 
fan bon ide od) fär ide frånfäga fig ben nåb, fom Ijenne 
roeberfarits, odj ide ftäppa bet b°PPet grunbabt på bonnes 
rättfärbige grälfare, att äfroen bon ftår antednab blanb be 
faliga bimmelfta arftagarne, bå bou igentänner fig fåfom 
en ipanbrare på ben fmaia wägen, fom leber titt betta mål.
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goftän b°» mera fällan fmafar ben Ijimmelffa fröjben, fa 
finner t)on bod till bet jämnare förnöjfamma finnet i ben 
jämnare, enfamt på ®ub§ orb grunbabe mieten, om ben» 
nés tjimmelfta bel.

3:o. 2lf benna roifjljet Ijafma be trogna ett faligt gagn, 
tp ben gör löpanbet pä roäbjobanan jämnare, gifiver bärfraft un= 
ber libanbet od) IjäHer mobet uppe i ben ofta £>eta freftelfeftriben.

gaftän ben fröjbanbe roifctjeten etter ben ftitta förnö» 
jelfen ide bar fi» gt»»b i något ben troenbe männiffanS 
belgelfeëframfteg, få är bod å anbra fiban oroifsbet odj bet 
roadlanbe roäfenbet »antigen en följb af lata f)änber, ftapp» 
lanbe ocb roårblöébet. Su mera ben omroänba männiffan 
wårbar ben i ®ubé orb grunbabe wi^eten unber roarfam 
roanbriug, befto jämnare är fliten od) ftabgan i fölanbet, 
od) ett fåbant jämt löpanbe är af nöben, tij "ingen Ijinner 
fram tifl ben eroiga ron, fom fig ej elbigt framtränger".

Senna wifcljet är od af ftort gagn unber libanbet, 
ti) intet tjänar mera till att unber libanbet bära od) Ijálla 
uppe än ben roiéfa utfiften till ben öfroerfroinneliga i)ärlig= 
bet, mot grollten allt tibené libanbe ide är att förlifna; odj 
uti freftelfeftriben ijäller benna roifebete» mobet »PPe' f» att 
ben ommänba männiffan ide löper fåfom titt något oroifjt 
odj ide fämpar fåfom ben bär ijugger i roäbret. *
benna ivifeljet refer bo» banóret upp od) bitter bet få b&gt, 
att bet od för anbra mifar fig, att bo» är b^t P» fin $r»l5 
fares fiba odj ftriber för fèanë faf. Unber ett fåbant minn= 
lägganbe berebeé l)e»»e e» ^0 i»0“«0 * wor föerreS odj 
grälfareé Sefu ©brifti eroiga rite.
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©en, fom nu är på wägen, läte fig muntras meb tans 
fen på målet, od) löpe elbigt ocb rafft framåt. Snart âro 
ftribeuS bagar änbabe. ßj alltib ffaïï ben troeiibe mânnifïan 
wanbra på bet bittra nnjrrljamsberget. S^är en gång ba= 
gen froal ivarber od) ffuggorna afroifa, [jämtar brubgmm 
men fin brub till fig. ©å fian efter libanbet odj ftriben får 
manbra bäruppe i be tjroita tläberna blanb bet fföna tjimmelffa 
fällftapet af utforabe änglar od) männiffor, bå [fall fröjben 
blifroa flor od) obelab. ©en ffaH bod bliftva fuUfomligaft 
på ben fifta bagen, bå tiennes grälfare ffaU nämna tjenne 
roib namn od) offentligen befänna tjenne fåfom en af be 
faliga öfwerwinnarne. Wien äran od) lofwet ifall i emigljet 
mara allena IpanS, ben ftore grälfarenS, för bet att tiennes 
namn på tiennes rättfärbiggörelfes bag blef ffrifroet i liffenS 
bof; oii för bet, att £>an få roårbabe betta tjennes namn 
meb fitt rättfärbiga od) fjätfftänbiga förfroar, att bet albrig 
feban btef ur liffenS bof utffrapabt. Simen.

alto fö it ba il*

(l:a årg.)

ämne:

«Solig ät en mânnifïa rebnn Ijär unter bet rätta 
trosätnjutunbet, men ettñgt falig odena ben mânnifïa,
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fom in i bet fifia ögonblitfet i böben åtnjutit Sein« 
[åfoxn liffens bröb.

I. Sefaö fåfonx liffens bröb.

II. tfjnrn en männifTa fommer till åtnjntanbe 
af Seftts, fåfonx bet rätta liffettS bröb.

III. ®alig allena ben, fotn in i bet fifia ögon* 
blirfct i böben åtnjutit Sefus fåfonx bet rätta liffenö 
bröb.

I.

Scfus fåfonx liffens bröb.
l:o. Sefué [jar fåfom liffenö bröb nebertommit af 

tjiimnelen liffom forbom mannabröbet tiU Israel i ötnen.

jjiät fëerren Sefuê i 3ob. 6 fap., broarur bagens te£t 
är bämtab, banblar om fig fåfom liffenö bröb, lånar fèan bi(= 
ben af bet unberbara mannaregnet unber Israels ötenroanbring.

1) -Här Sörael i ötnen plågabeS af [junger odj bärroib 
uppbäfbe fig emot (Sub i ett upprorifft tnorranbe, lät (Sub 
mannabröbet regna från [jimmelen, fom ftiHabe israeliternas 
[junger. Så [jar (Sub ben tib, roi alla rooro fynbare ocb (Subs 
oroänner, af barmljärtigljet låtit Ijimlen remua ocb fin ®°n
roarba uppenbar i männiffonatur, b,üar'9euom 9runben är 
lagb tiU roår faligljet ocb ben ymniga anbliga odj bñn'nelffa 
roälfignelfe förffaffab, om broren ©faiaö talar i tap. 45: 8: 
2)rbl>er 3 fjimlar ofwanefter, od) ftifii regne rättfärbigbet : 
jorben öW«e ftg odj bäre faligbet; odj rättfärbigbet wäye
till meb.



2) SDlannabröbet íjar fitt namn bäraf, att när israeli= 
terna fågo bet unberbära bröbet, nttrydte be fin förunbran 
meb bet orbet "man", fom betpber (noab, eder "man bu", Ijinab 
är bet? Så fallas od sperren ÊbnftuS i @f. 9: 6 i främfta 
rummet nnberlig eder egentligen unbtr, od) bet är förwisfo 
bet ftorfta nåbesunber, att örbet warbt fött, att Sub blifwit 
männiffa, fåfom ocf ißaulus utbrifter i 1 Sim. 3: 16: Utan 
twifwcl är flubaTiiflljetenS ^euilrgiiet ftor: Sub är uppenbar worben 
i föttet. Senna ijemligtiet fan bärför allena genom tron i 
nåbenS rife od) åffåbanbet i EjärfigEjetené rife fattaS, f)iuar= 
för ben är ett gläbjeämne allena för be trogna odj be fuds 
fomligen rättfärbigaS atibar inför Subs tron, men odfå ett 
ämne, (puarpå be Ijeliga änglar lijfter ffåba neb i öbmjuf 
od) í)eíig beunbran, unber bet att Sefu (Sljrifii îlajareni per= 
fon, fåfom förfoningen för wärlbenS fpnber, od) föans lära 
i befj fammantjang ftäbfe warit od) äro för ben otrogna wärl- 
ben odj bet blinba förnuftet en ftöteften od) en förargelfe» 
flippa.

3) SJiannabröbet föd ritligen neb ifrån bimmelen, odj 
ingen war betaget att bämta bäraf, men bet måfte bittiba 
ocb utan uppffof famlas. (£E>rifti outtömliga nåbesfudljet ftår 
öppen för ada, od) be trogna Ejämta bagligen nåb för nåb 
af fèanS fudbet. fèuru mpdet fëan Ijar gifwit, ännu mera 
bar jpan fwar att gifwa, tp Ipan är ben oänblige ocb 
omätlige Suben odj fåfom fåban rit öfwer ada bem, fom 
åtada $onom. — Sibigt ocb utan uppffof måfte frälsningen 
föfaS. Sub låter männiffan i ben fpäba barnbomsålöern 
fotnma tid åtnjutanbe af 2>efus fåfom liffens bröb i bet 
beliga bopet. 9lär männiffan brutit fitt böpelfeförbunb, är 
bet af wift, att bon tibigt ocb utan uppffof föfer omwänbelfe, 
innan b011 genom ett fortfatt framfaranbe i fpnben befäftat
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rig uti förbärfroet ocfe ölat feinbren för frälsningen. SBitten 
ijäraf framfeåHeS i Syr. 5 tap.: fRbröj ttfe att omroåuba 
ötg titt fcerren oife Hjut bet tcïe «W ben ena bagen 
HH ben anbra, 0$ fåfom Herren fâger i Drbfprb. 8 tap.: 
$e fom mig bittiba fôïa, be finna mig.

4) SSib uppfeämtanbet af manna fingo några mera od) 
några minbre, men ben, "fom mydet famlabe, feabe intet 
öfroerlöpfe, od) ben, fom litet famlabe, fatiabes intet" 2 Kor. 
8: 15. ®etta fear fin tillämpning i bet anbliga på be af 
herren (Sferiftus förroärfroabe od) uti $anS regering föran» 
ftaltabe nåbetiHfällena. $uru rita besfa tiUfäHen än äro, 
få äro be ef flera än att ben faligfeetsfötanbe männiftan mål 
befeöfroer anroänba bem, om feon ifall feinna målet. fDleit å 
anbra fiban ftaU feenne intet fattas, för bet att tillfällena 
någon gång genom fcans ftyrelfe blifroa förminftabe, ty be 
titt antalet förminftabe tillfällena erfätter Herren ritligen 
genom att gifroa en ymnigare roälfignelfe till be färre, blott 
bet är å männiffanS fiba angelägenhet odj månfeet uti att 
anroänba bem. — 3 ännu flera feänfeenben roar manna» 
bröbet en förebilb tid 3efus, fom befpifar be nåbefeungriga 
fåfom liffeits bröb, men ämnets roiblyftigfeet bjuber ofe att 
gå roibare, bå roi nu anmärta :

2:o. 3efus, fom nebertommit af feimmelen, är liffenS 
bröb, ty fåan enfant tan tiflfrebftälla ben från Sub bort» 
tomna männiffofjälens oänbliga begär efter lydfaligfeet.

1) SefuS är liffenS bröb genom fin eroiga förlofening 
od) fin eroiga rättfärbigfeet.

Uti fin förfoning fear Sefus tagit på fig roåra fynber, 
feroitta roåHabe, att Sub efter fin roäfentliga feeligfeet ocfe rätt» 
färbigfeet roar bortroänb från männifforna i rorebe. ©ärige»
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nom ott gefiiS gjorbe reara fpnber titt fina egna orç utfiob 
wärt förtjänta ftraff, borttog §an ben ftitjemur, foin genon 
fpnben etter oroänffapen mar uppreft, orí) fom eljeft i ewig- 
ijet habe ftolat ffilja ben fattna männiffan ifrån Sub, fom 
är bet fjälfftänbiga ljufet od) lifroet. Senom fin freftelfeS= 
feger íjar $an förffaffat en traft att brrjta be meft iiirotabe 
fpnbaroanor, Ijroitfen roiba öfroergår be mäftigafte freftelfer, 
od) fom gjorbe bet möjligt för apofieln att betpga: "3 aßt betta 
öfroerroinne rei roiba etter rilligen genom fponom fom ofj ätftat 
tiafroer" (grunbtejten). "Senom fin böb ljar £>an neberlagt 
fjonom, fom höben i roålb babe, bet är bjäfroulen, för att befria 
bem, foin unber Ijela fitt lif genom fruttan för böben måfte 
trälar roara".

Senom fin eroiga rättfärbigljet etter fin fulltomliga 
lagsfuttborban [jar $efuS återförroärfroat bet förlorabe barna= 
fïapet od) rättigheten till bet eroiga lifroet. Skt eroiga lifroets 
faligljet Ijar Sub utfått fåfom belöning för tagens full= 
göranbe etter Subs hubs Ijåttanbe. ßitafom roåra förfta för- 
älbrar genom Subs bubs öfroerträbanbe förlorgbe litljeten 
meb Sub od) faligíjeten i Sub famt abrogo fig benna roäU 
förtjänta bom: bu ffatt höben bö, få Ijar ÉtjriftuS genom fin
rättfärbighet eller lagsfuttborban i männiffornaS ftätte åt
bem återförroärfroat barnaffapet, barnafinnet etter lifljeten meb 
Sub och ben bärtneb följanbe rättigheten att nteb ®ub
eroigt lefnni. SUpofteln fßauliiS tallar bärför ©hrifti rätt=
färbighet för liffenS rättfärbniug, bå h«n i 9îom. 5 fap. 
ffrifroer: fåfom för ené fpnbs ffutt är förbömelfe fom=
men öfroer alla männiffot; få tömmer od genom ens rätb 
färbighet liffenS rättfärbniug öfroer alla männiffor. gJå bet 
att fåfom fpnben hunier roälbig roarit till höben, få ffulle



od nàben roälbig mara genom rättfärbigljeten till eroinnero 
ligt lif, genom Sefué 'n

2) (Senom fin emiga förlofjning od) fin emiga rätti 
färbigljet fan Sefité enfam tiUfrebSftäHa ben från ®ub bort= 
fomna männiffofjälené begär efter hjdfaligljet. Sefu för* 
foning ljar ett eroigt gäUanbe märbe, odj &anS rättfärbigljet 
är en einig rättfärbigfyet, emeban fèan fjälf är ben einige 
od) oänblige (Suben, fåfoin apofteln i ®Ör. 7 tap. fäger, 
att SriftuS ide är en öfiocrfieprcft efter töttélig buborbS lag, 
utan efter oförgänglig Iif§ ïraft. SDlänuiffan ät af (Sub fía* 
pab meb en oböblig fjäl, odj uti Ijenneâ innerfta är af 
ffaparen neblagbt ett oänbligt begär efter Ipdfaligljet. Sefué 
enfam tan tillfrebéftäHa betta fjälené begär, i bet att.fcan 
genom fin förfoning od) etniga rättfärbigljet banat ben npa 
ocb lefmanbe wäg, på Ijmilten ben från (Sub bortfomna 
männiffan tan föraö tiBbafa titt fitt urfprung, fitt lif« od) 
fin faligljeté (Sub, font, allena oänblig, tan mätta efler titt» 
fr^sftälla ben oböbliga fjälené oänbliga Ipdfaligljetébegär. 
«Rät bärför ©anib i ben 36 fßf. banblat om ®ub§ nåb od) 
trofaft^et, om ®ubé Ijufeé rita í)áfivor famt om ben l)im= 
melfta inäQuflen, aflt af ©Ijriftiié förwärfwabt, utbrifter tjan:

när 3)tg är Itfwetë fälla; od) i bino Ijufe fe wi lju§.

II.

£)utu cn mätittiffa fommrr tiU åtnjntanbet af 
Sefns fafotn bet rätta Uffené brób.

l:o. öm en inänniffa ffaU tomma tid åtnjutanbet af 
3efué, bet rätta liffens bröb, få måfte t>on iwn reblig 
bättring gå ut ifrån aOt bet fijnbiga od) fåfängliga tnäfenbe,- 
^inaruti t)on förut fött fin enba od) fjögfta IpdfaligÇet.
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Så länge männiffan är anbligen blinb od) fofroanbe, infer 
,011 ej roärbet of bet anbliga cd) eroiga, utan föfer fin mättnab 
i fynben od) roärlbené fåfängliga roäfenbe. STiQ förftånbet 
förblinbab od) meb hjärtat bebraget af freftelfernaå tjufanbe 
malt faller fjon f)än ifrån ben ena fynben i ben anbra, 
od) ju mer hon föler tiUfrebéftällelfe uti roärlbenö gobö, 
roänffap, förluftelfer odj männiffopris, befto mer öfa§ be
gäret bärefter, utan att Ijon någonfin bärpå fan fiada fin 
törft. ^ärunber fan t)on bod ej itnbgå att ftunbom för= 
nimnia fitt olydfaliga tiUftånb uti ben inre tomhet och be 
famroetetö anflagelfer, h'oilfa bemäftiga fig [jenneå inre, fe= 
ban beruåningen af fynba= och roärlbånöjena för ben gången 
hunnit lägga fig, Stågon gång ftöreé hon i fäferhetsfriben 
och i roärlbéyran, bå hon i roädelfeljufet af ®ubé orb ffynu 
tar eivighetåfaran och berroib förffrädeö — om od fom no= 
gaft ett ögonblid för Ijelruetet. ©et ftänbiga men fruft» 
löfa bemöbanbet att nebtyfta benna Ijemliga oron, fom gna= 
ger i hennes inre, hör od till ben ognbaftigeä mänga plå» 
gor här i tiben od) är början till be förtappabes pinfamma 
hunger od). törft, fom i ben ofaliga enligheten ej ffaH linbraé 
.af en roattenbroppe. Så befannaé på alltför många åter» 
löfta männiffor benna herrens llagan : SJÏig, fom är en lef= 
tPitnbe fälla, öfroergifma be och göra jig brunnar, ja ufia 
brunnar, ty be gifroa intet matten.

Steban roib en fynbares uppmatnanbe ur ben anbliga 
fömnen får fynben och orättfärbigljeten fara af fruftan för 
®ubs rarebe; och märlbenö fåfänglighet för mitten af bet 
eroiga. Hfär en männiffa i Ijufet af ®ubg heliga lag fonu 
mer alt öfroerffåba fin olydfaliga ftäUning, blir bär afffy för 
fynben i hela befe fammanfättning, och bet jorbiffa träber till» 
bata roib intrydet af bet eroiga, när bet får fäfta fig. Sm
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trpdet af bet eroiga fat fäfta fig, när männiffanö förftänb 
blir meb faft öfroertpgelfe om nöbroänbigbeten af frälsning 
ocb jeunes Wtlja meb allroarlig angelägenhet om benita 
frälsning roänba på bet eroiga ®ubs orb, få att männiffan 
fommer i gång meb befs fortfaranbe flitiga brut. -§ärroib 
gäller bet för ben upproädta männiffan att rebligen gå ut 
ifrån fpnben i alia befe afbelningar od) öfroergifroa bet ffab- 
liga roärlbsroäfenbet, tp falffíjet i betännelfen od) i fpnbens 
förfatanbe od) märlbenS öfroergifroanbe är ett afgjorbt Ijinber 
för bet nåbeljungriga begäret efter Sefus, äfwenfom för bet upp= 
riftiga förtroenbet tiU föonom od) fålebeS od för troSåtnju= 
tanbet af fgonom fåfom liffens bröb. ©en upproädta män» 
niffan måfte od afftå ifrån bet egenrättfärbiga bemöbanbet 
ocb bet egna roertanbet, tp föter ljon fin tiUfrebSftäUelfe i 
bioab fom finnes Ijoê £>enne fjälf, uti fina goba förefatfer, 
uti fina gubaftighetsöfningar eller blöbiga rörelfer, få är 
allt betta ett pänningars utlägganbe, bär intet bröb är, ocb 
ett arbete, bäraf l)ou ide mätt roarber, få länge 3¡efus ocb 
$anë förfoning ide enfamt får blifroa för hennes Ijjärta allt.

2:o. ®n männiffa tömmer titt åtnjutanbet af Sefus, 
bet rätta liffens bröb, när bär blir en rätt tro af ®ubs 
2lnbe roertab i hennes hjärta. 

f

li0l fDlärt betta, o männiffa, att bär ej finnes för big någon 
pet, nttigare fråga än ben, att bu måtte tomma tiH tron, od) 

ut bin tro må roara rätt, fffiitten [järaf tan bu läfa i 
:ro 3 Stor. 13: 5, bär apofteln fßaulus gifmer benna förmaning: 

W ^Örföter eber fjälfwa, om 3 äten i tron; bepröfwcr eber fjälftoa, 
;i ocb öå Ijan frai^ftäHer bet fåfom möjligt, att en männiffa 

bar en tro, fom ide IjaDer profwet. ©ill bin profiling will 
jag bå nu på min öfioerberbeä loägnar od) meb ftöb af ben



befïrifning, herren fjälf i tejten gifroer på ben rätta tron, gå 
big tiHEianba roib benna profiting.

1) ©et, foin i admänöet iblanb männiffor anfes för ott 
mara tro, är ide ben rätta tron, font öar nteb fig fräls- 
ningsbelaftigöet. ©en rätta tron beftår ide i ett blott för= 
fantöåHanbe, eller att bu tjäder bet för faut, foin bu met ■ 
mara nöbigt till faligljetens ernåenbe. Dm bu tror, att fåmäl 
Subä [jotelfer font löften i orbet äro fanna, få ät betta ide 
ben faliggöranbe tron. SEibare tror bu måljänba, att ^efus 
Öar libit och bött för big fåfom för alla, odj att $an är 
habe mättig och willig att Eijätpa, men betta fan bu tro, 
utan att bet i bitt bjärta finnes en gnifta af ben rätta tron. 
Slfroen om bu fäger big förtröfta bärpä, att bu ffaH blifma 
falig, unber bet att bu åberopar big på bin grälfareS för- 
tjänft, få fan man ide enfamt bäraf afgöra, om bär Ijos big 
finnes ben rätta tron eder ide, tp bå bär fafnaö ben * 
aUwarliga frälgninggaiigelägettbefen, få gör bu meb bin 
förtröftan bin grälfareé förtjänft tid en tädmantel för 
ett i grunben oföräubrabt ijjärta eller tiU en fpdnab i bitt 
gröfre eller finare egenrättfärbjgöetsbemöbanbe. ©et är ide 
nog, att bu fäger big lita på bin grälfare eller att bu bpg= 
ger på fconom, utan bet fommer bärnäft an på, Ijuryban 
bpggnab bu uppför på ben lagba grunben, antingen bu b^g= 
ger i ofunnigt)ets= odj blinbljetSmörter, i egenrättfärbigpet, 
anblig falffljet, i gröfre eller finare måntro, eller bu bpggnga 
i ben rätta nåbesorbningen, fom Sub i orbet faftftäDt, odör 
fom i fortöet fan fägas beftå uti ben bättring, fom är inföiet 
Sub, otö btn ito, fom är till wär §erre 3efu§ Sörifttté i= 
©rotfa bärför ide på bitt förlitanbe elle/på bin ftarfa troir 
tp öltru PÍatt intet man fan afgöra om utgången af en 
männiffas fat till faligöet eller förbömelfe enfamt bäraf, att
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E)on anfer fig- niara reift ont fin faligljet eller fager fig for« 
tröfla på 3efuS, bet t)ar Herren fjälf till warning framt)ål= 
lit i lilnelfen om be fåroitffa jungfrur, E)os (jroilta bär 
fanns Subs orbs brut, fännbar nåb od) Ijroilfa reanbrabe 
i fäHflap meb be reifa för att eniottaga brubgummen. fèuru 
långt en männifta fan gå i ben fina reantrosförtröftan på 
3efu6 eller blifrea befäft i fin inbiUabe troSreiBljet, fram« 
t)ålles i ben nämnba litnelfeu uti be fånntfiaé Ijela föri)åt= 
lanbe, od) färffilbt uti beras tlappanbe på ben af Herren 
fjälf Hfiftängba tjiminelens port, ©etfamma lär od 
i 9JtattE)ei 7 tap. om bem, fom äro i ben grofma reantron, 
bär föan betpgar, att många ftola mara få befäftabe i fina 
roantrosinbillniugar, att besfa ftola följa bem änba fram 
inför bomarens tron: "f]3å ben bagen roarba många fä= 
ganbe till mig: féerre, tQerre, Ijafroe roi ide profeterat uti 
bitt namn od) i bitt namn utbrifwit bjäflar od) i bitt namn 
många traftiga gärningar gjort, ©å ffaH jag befänna bem: 
jag tänbe eber albrig; går ifrån mig, 3 ogärningSmän". ©å en 
oomroänb männifta bör i fina fpnber, få lägges bär mpden reitt 
blanb ben roärlbsligt finnabe f>open bärpå, att tion afliber lugnt 
eller ftiUa, od) bet anfes fåfom ett ofelbart bereis bärpå, 
att ()on odfå bör faligt. SJlen af 3efu orb i be anförba 
litnelferna finna roí troärtom uti ett fåbant böbsfall ett ömt= 
ligt bereis på, ijuru långt en männifta tan gå uti forglöS- 
t)et, odj l)uru bjupt Ijon tan reara befäftab uti fjälfbebrägeri.

2) £)m en männifta anfer bet reara en lätt fat att 
tro fin frälsning, få är bet ett afgjorbt bereis bärpå, att t)on 
ej l)ar ben rätta tron, ©et fätrafte bereifet bärpå, att bär 
ej finnes Ijos big en rätt tro, är, om bu ej met något om 
otron i bitt tjjärta, fom bod är ben froårafte fpnben; odj att

5
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bu ei liber af eller lämpar emot benfamma; tv) bet ar reifet, 
att ingen fommer titt tron utan mpden lamp, od) att ingen 
blir i böben falig utan att lämpa fig fram tid mer od) mer 
tro genom mångfalbiga t)inber. Din bu meb uppmärlfamfjet 
altar på be fjälar, om fyroilla ®ubs orb betpgar, att be 
tjafroa t)aft en rätt tro od) i tron faligen bött, fåfom be 
gamla fäberna unber gamla teftamentets tib, b^ilfa genom 
tron fått roittnesbörb, od) om tjroilla bu lan läfa i @br. 11 
lap., äfroenfom flera enflilba exempel i npa teftamentet, — 
fåfom 3efu förfie lärjungar, fonungsmännen, ben tananeifta 
Iwinnan, SJtart^a od) Sölaria m. fl., — få roifar fig I)oS 
besfa, att tron lommit till ftånb od) Ijunnit ftabga unber en 
ftänbigt fortgåenbe lamp. Slffluta roi raben af be anförba 
trosmittnena meb apofteln ißaulus, få fjabe l)an funnit bet 
tjögfta måttet af roiBljet om fin eroiga frälsning eder tid ut= 
torelfeSroifjljeten, fåfom Ijan uttalar benna fin mifjljet på 
flera ftäden i fina bref. 3 2 Sim. 4: 7, 8 fäger Ijan: "W 
efter är mig förroarab rättfärbigtfetens Erona, ^willen herren 
mig gifroa fiad på ben bagen, ben rättfärbige bomaren"; 
men märt noga, Ijroab l)an fäger i fammanljang Ijärmeb i 
närmaft föregåenbe oers, att Ijan nämligen unber mpdet och 
rebligt tämpanbe Ijabe bemarat tron. £an fäger: "3ag 
(jafroer lämpat en gob lamp, jag tjafroer fudborbat loppet, 
jag Ijafwer bel)ådit tron", ©ärför ba^e apofteln ingen mit» 
tigare förmaning att lägga på fin lärjunges od) mebarbetas 
res Simotljei tjjärta än benna: "Äämpa en gob trons 
lamp^ fatta eroinnerligt lif, tid tjroillet bu od tadab är."

3) ©en rätta tron nietfag af @ubs 2Inbe genom orbet 
i Ijjärtat. 3efus fäger i bagens tejt : bet är ®ub§ wert att 
3 trou pä ben §an fänbt Ijafwer, od) fålebes är ben rätta 
tron något, fom ej finnes tjos en naturligt finnab mäuniffa,
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ej tjeUer något, ¡ont männiftan tan taga fig fjälf, utan (Sub 
enfant tan tuerta, emeban tron är hjärtats tro, fáfom apofteln 
tallar ben i «Rom. 10 tap. ©en fauna tron tuertas ge* 
nom (Subs orb, fåfom 3^ betpgar i 3«h- 5: 24: $wil= 
ten font &öw mitt tal oå) tror §onom, font mig fänbt ffaftuer, 
od) apofteln «ßaulus fager i fRom. 10: 17 att tron är ge* 
nom ®ub8 orb. «JRen bå måfte od orbet brutas meb flit, 
unber bet männiftan anroänber alltuar ocf) ntöba på fin fa* 
ligtjetsfaf, i)wartiH Herren uppmanar i testen, bå ^an fager: 
SBerfer ide ben mat. fom förgås, utan ben, fom blifiver iiH 
eluinnerltgt lif, eller egentligen: SBinnlägger eber meb adroar, 
flit od) ntöba om bet, fom förbliftuer till eiuinnerligt lif. 
©årför tan bår omöjligen finnas en rätt tro tjoS ben män* 
nifta, fom fällan od) meb litnöjbhet brufar (Subs orb, ti) 
(Subs orb måfte meb flit od) angelägenhet brutas, om (Subs 
2Inbe ifall tunna tuerta tron od) feban bibehålla ben, íjmar* 
för bet od framftädeS fåfont ett tännemärte på en benåbab 
männiffa i ©au. 1 «ßfalm, att hon l)ar luft till (Subs 
orb, och att h°n l)ar bet för fina tantar till betrat* 
taube fåtuäl om bagen fom od, när hon någon gång roa* 
far på fitt läger i ben Ijufroa natten (grunbtejten). $de 
heller fan bär blifroa tro, bå en männiffa går tid orbet i 
orätt eder, falft affitt. Så toar förl)ådanbet meb folffjopen, 
fom enligt testen refte öfiuer fjön (Sennefaret od) fötte 3efuS< 
htuarför od 3efuS tuifabe bem på beras falfta affitt, bå 
föan fabe : "3 fölen mig ide förbenffud, att 3 hflf,1)eu 
teden, utan förbenffud att 3 haften ätit af bröbet och aren 
roorbne mätte". Stunbom inftäder bu big iuäl od bär, 
hwareft 3efus är att finna, roib orbet och nattiuarbsborbet, 
men orbet blir för big en böbfenS luft tid böben od) nattroar* 
ben tid anbligt od) eroigt förbärf, emeban bitt hjärta icte
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är rätt för (Sub eller bär ide finnes ben upprittiga af» 
fiften att låta fullt tjjäipa big från fpnben od) roärlbsroafen» 
bet genom grunblig omroänbelfe. ©et är ide nog, min åhö» 
rare, att öu emellanåt läfer ®ubs orb, utan bärmeb måfte 
mara förenabt ett fortfaranbe fötanbe meb bön, få att bu 
meb wiHigtjet och fattmob tager emot bet ljus, fom ®ub 
ftänter genom fitt orb, mare fig bet mebför en ftarpare tuf» 
tan eiter pugnar hjärtat meb euangelii näbefulla tiüfägelfer. 
9?är bina tantar unber orbets läsning fara omtring på annat, 
få att bu meb fägnab od) utan libanbe tänter på fyn» 
biga förflag eller bin roårlbsliga tjanbtering, få tan bu ide 
roänta, att bär ffatl blifroa tro, ty bet more ftribanbe emot 
ben helige SlnbeS gubomliga roärbigbet od) nåbens bpra 
roärbe, att fèan fortfaranbe inblanbabe fitt nåberoert i bitt 
tjalfroa och ljumma roäfenbe. Stall tron genom orbet wer» 
tas, få måfte bu läfa ®nbs orb i ben rätta affitten, att 
bu genom orbet må blifroa omroänb till tron på ®ubs Son. 
©et måfte brutas meb trägen flit, få att bär blir ett fötanbe 
meb bön. SOleb bön måfte bu hämta upplysning, meb bö» 
nen fammantjåHa tantarna unber orbets läsning, få att bu 
uppmärffamt attar på orbets innetjåtl odj meb bönen i 
Zerrens fruttan förroatar, bet bu hämtat. Dm en männiffa 
få begagnar ®ubs orb, få ffriber bet ofelbart fram tiH en 
rätt tro.

4) Sill ben rätta tron bör bet nåbehungriga begäret, fom 
meb innerlighet eller upprittighet fträder fig efter ben fulla 
hjälpen h°ö Sefus emot aUt elänbe. ©en rätta tron be» 
ftrifroes i bagens tegt litfom på anbra ftällen i orbet fåfom 
ett tommanbe titt Sefus. Sefug fager: "grollten fom fom»
mer till mig, han ffaH h»»9ra' heilten fottl trot 
mig, ha» ftaH albrig törfta". Äommanbet tiH Sefus innefat»
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tar tpbligen be båba betar, broaraf tron beftår, fåroäl be= 
garet, font (trader fig efter 3efu8, foin od wi^etett, broari 
ben nåbefötanbe månniftan motfer t)jáípen nteb tiUförfitt af 
fin grälfate. ©rosbegäret eUer fommanbet tiH SefuS fôr= 
utfatter, att en männifta i en reblig ertänsla går ut ifrån 
Ejela ben förra fammanfättningen af ftjnber od) roärlböroä® 
fenbe, font uti ®f. 55 tap. fattas för ben ogubaftigeê wäg, 
tp Ijon tan ide blifroa ligganbe i en enba fpnb od) litroül 
tomma tiU Sefus. §war odj en, font meb begär äfallar 
6i)rtftt namn gänge' ifrän orättfärbigbeten. ©rosbegäret 
tan ej finnas, om bär ej förft blifroit ben bebröfroabe anöen 
od) bet förtrosfabe tjjärtat, fom roertaå genom lagen, tp 
förr än männiftan blifroit en af be elänba, font fer iitt 
elänbe od) aUroarligen betpmraS bäröfroer, lan tjon ide meb 
attroarlig angelägenljet åftunba att genom $efuS blifroa fitt 
elänbe troitt. ©etta troSbegäret är ide fåfom bet naturliga 
Ipdfaligbetsbegäret en mört' od) ogrunbab önftan att blifwa 
Ipdlig, utan bet beftår i ett nåbel)iingrigt begär, ijroarmeb 
en männifta unber tpblig infitt på fpnbaelänbet åtrår ben 
fulla Ijjälpen härifrån, fom tjos SefuS är att ®etta 
begär år bärför t)os en nåbefötanbe männifta, meb broilten 
bet går fram i bet anbliga, i ftänbigt tiUtaganbe, i ben 
mån bon «Ut mera fer fitt elänbe meb räbbbåga, men 
odfå får en tpbligare tännebom om fin oförlitnelige $räl» 
fare uti fåanS ftora od) bärliga egenftaper odj ben tiUgång 
på nåbeffatter, fom bos ftoiiom finnes emot aUt elänbe, 
aU nöb, aU fpnb od) aU brift. ©etta trosbegär är ide 
alïtib tännbart, odj tan bärför ide atttib af be trogna 
förnimmas, ©et tännbara t)ör ide beßer tiU troSbegäret, 
fom äfroen unber fafnaben af aU nåbefötma ligger på bi“*’ 
tats botten od) bär gifroer fig tifllänna unber fatnaben od)
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nöben fåfom ett inmättes ropanbe, fåfom bet beffrifroes i 
ben 10 fßf: ©e fattigag trängtan, Ijörer ©u, <?em. ©etfenf* 
roubfatliga i trosbegäret är attbeleS icfe något fäsinbart, 
fåfont en männiffa t ben fina roantron förmenar, ijmarom 
en falighetsfötanbe männiffa ide ens får bebja ®ub, utan 
hufroubfafen är fanningen, fom i bet förbolba ligger eller 
begärets innerlighet, fom härflyter af en anbe utan falffhet, 
hroilfet od Herren få härligt uttryder i ben 91 fßf. o efe tiU 
hroilfet upprittiga begär $an h“* en få innerlig luft, att 
$an bärom talar inför fig fjälf: "$aii begärar mig, ty roitt 
jag uthjälpa honom: han tanner mitt namn, bärför mill 
jag beftybba Ijononi. fèan ätaUar mig, ty roitt jag höra 
honom: ^ag är när honom i nöben: jag ffall taga honom 
bärut och låta honom tiU äro tomma".

5) ©ill ben rätta tron hör troäruiB^eten, etter att män-- 
niffan utan något tännbart tittförfer fig hjälpen på grunb 
af Subs orb. ©rosroifeheten framftättes i bagens teyt få= 
fom ett fommanbe, ty en männiffa hinner ej på en gång 
titt fuß roifehet, utan bär blir mer odj mer roijjtjet efterfeanb, 
litafom ett fommanbe (teg för fteg. ®n männiffa, fom ftan= 
nar i wantron, anfer fig meb ens hafloa tommit till roife= 
het, od) bärroib tror hon på fin egen förmenta tro men titt« 
förfer fig ide frälsningen af Sefus unber roäntan på ben= 
famma. ©en roantrogna männiffan trotfar på att hon äger 
tron, och roäntar fålebes ide på benfamma. ®n upproädt 
männiffa, ho® fjnnlfen bär blifroit tro i befe förfta början, 
betymras öfmer froårigheten att tro, anfer fig ide äga tron 
men wäntar fortfaranbe efter att få benfamma. ©et är
något tröftligt meb bernia fortfaranbe roäntan efter Herren, 
hroarför od herren uti orbet åt befea roäntanbe etter bi= 
banbe fjälar utftrött en ritebom af härliga löften, ©et är
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något tröftligt, när benna fortfaranbe roäntan efter fierren 
finnes l)os en frälSningSfötanbe männifta, tp bet är ett fä« 
iert berois på, att Ijon reban fommit in på fårens fotfpår, 
om ïjon od tid en början fåfom be unga liben betar tätt 
inroib fårabufen. ©ron uti befe förfta början beftår i ett 
fortfaranbe b°PP om °‘t Qenom 3«fué roarba frälft. Setta 
bopp tiU nåben bar fommit till genom bet rena ®ubS orb od) 
bet unberbånes ocb befäftaS genom ett rent ocb faft ®ubS 
orb, bå bäremot ben roantrogna männifianS falfta b opp °fta 
ftöres genom ett rätt belabt ®ubs orb, fom föres i anbens 
od) traftens beroiSning, ebnen bou nebtpftar b^arje öfroer« 
tpganbe ffäl meb falfta förtpbningar af ®ubS Slnbes nåbe« 
roeri, fåfom more bet onöbiga troifroel eller af bjäfroulen 
påförba förtroiflans tantar. ©ärför fruttar b°n beHer< 
att ben reifibet om faligbet, fom bon bar, TOara uåb0^ 
fjälftaget, fåfom bär afltib finnes en fåban fruttan b0§ be 
rättfinniga fjälarna. ©en falfta wiftbeten bar grunb i 
fännbara rörelfer af nåben, men ben fauna roifíljeten roer« 
tas unber fatnabeu af aH tännbar nåbefötma eder unber 
anbanS fattigbom od) b«r R« 9runb enbaft i orbetS löf« 
ten. Så beftrifroer apofteln fßauluS ben fanna trosroifj« 
beten i ®br. 11 tap., fom Ijanblar om ben rätta tron, bå 
ban fäger: tron är ide tluifia om bet man ide jer eder egent« 
ligen en faft öfroertpgelfe (meb öfroerberoifanbe ftäl) om bet, 
fom ide fpnes. ©et förnämfta föremålet för tron är bär= 
för bibelorbet, brütet mer än något annat orb är anbligt 
od) förbolbt tid fina roertningar, b™arför od otron ocb trög« 
beten roifa fig fom ftörft, när bet gäder att tränga fig 
igenom b‘nbren för bibelorbets flitiga brut ocb ott meb en 
enfalbig tro anamma befj fanningar od) löften. Suft bärför 
fudtomnas od fom bäft genom bibelorbets flitigare brut ben
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rätta tron i anfeenbe till befe rätta art att enbaft på grunb 
af Hälfroa orbet tro ben förbolba ^älpen. Såfom apofteln 
i be anförba orben, få beffrifroer ocE Herren ©tjriftuê fjälf 
ben rätta tron för ben tmiflanbe lärjungen £;|oniaé: Salige 
äro be, fom tete fe eller tännbart förnimma od) lifmäl tro. 
Såtebeä ijör bet tännbara adöeleé ide tid troné mäfenbe, 
utan är en färffilb nåbeftänf, fom Herren lämnar eder hål» 
1er tidbata, adt efterfom £an i fin aHroiëïjet finner bet mara 
gagnligt eller fer, att bet fluHe mara ftabligt, tidfölje af 
ben nåbefötanbe männiflané förbärf.

37ar apofteln fßaulu« feabe fmalat en tjögre tännbar 
falighet, fid bon ftW bärpå en fata11« äll0ei' fom froärt 
anfättabe Ijonom, på bet l)art ide finde förljäftva fig. §an 
gid tre gånger i bön till Herren, om att ben onbe anben 
måtte aflâgënaS ifrån honom, men fid till froar: "2åt big nöja 
åt min nåb, ty min traft går fram tid uUborban unber 
froagheten" eder unber erfarenheten af anbanë fattigbom. SRär 
bärför en nåbefötanbe männifta unber infiften på elånbet odj 
unber fatnaben od) mörtret tan tro löftet ivara fagbt till 
fig od) befe innetjåH angå benue, få att hon tidförfer fig ben 
bäri utlofmabe hjälpen för fin enffilba bel, få är bär en rätt 
mifehet. ©et är betta rätta ijoppet eder troéivifeheten, fom 
Herren beffrifroer i ®f. 50 tap.: "$o är ben iblanb eber, 
fom fruttar Herren, ben fèané tjänareé röft lyber; ben bär 
roanbrar i mörtret och h°nom ffin intet, i>au t)oppeâ uppå 
fèerrenê namn odj förlåte fig uppå fin ®ub".

©et förfta måttet af troéivifeheten h»« c» botfärbig 
männifta ' beftår uti ett fortfaranbe h°PP/ gtunbabt på orbets 
löften, att h«» M warl)a frälft. ®nbaft genom reblig 
barnatrobet unber freftelferna och libanbeéprofroen hinner hon 
tid mittneöbörbäroifehet, bå ben fëeltge 9Inbe efter genomgån=
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get prof luifar tienne på tiara od) tpbliga fännemärten på 
barnaffap od) bärroib bugnar tjenneö tijårta meb en ijmnig 
gläbje, få att t)on för ben ftunben fan jubilera: "Sag 
fröjbar mig uti Herren od) är glab uti min ®ub, tp §an 
tjafroer mig utifläbt meb faligbetens tläber od) bragit uppå 
mig rättfärbigbetens tjortel". görft efter åbagalagb troljet 
unber förnpabe prof, tömmer Ijon få till mittet, att l)on 
reban t)ar funnit.

III.
@alig uUena bett, font in i bet fifia ögonblitfet i 

böben åtnjutit Scfus fåfotn bet rättu liffens bröb.

l:o. ®n männiffa tömmer att fortfaranbe åtnjuta 
Sefué, bet rätta liffens bröb, bå poppet unberbåDeS genom 
®ub§ orb, få att männiftan genom orbet (jämtar näring 
för tron od) meb orbet täinpar för fin tro.

©et är ide nog meb, att en männiffa fommit till tron, 
eder för en längre eller fortare tib t)ar ^aft tron uti fitt 
bjärta, utan ben måfte finnas bär intill fifia ögonblidet i 
böben, om bo» W bI'fTOa tïOn “r 9enom
orbet mertab, få måfte ben od genom orbet nnbmafttlállas 
od) föröfaö, bärigenom att männiftan genom orbet bämtar 
näring för" fin tro od) meb orbet fämpar för tron, ©etta 
är få mijdet mer miftigt, fom trosbegäret od) troSroifjbeten 
ftänbigt angripas af förnpabe freftelfer. ©rosbegäret angri-- 
pes af förmjabe freftelfer, trj än är bet ett od) än ett annat 
af be ting, fom i roärlben äro, fom föfer att braga biår5 
tats begär från $efus titt fig; än angriper bjäfroulen för5 
troenbet till herren meb påförba förtroiflanS tanfar, båbiffa 
o<b förfmäbliga tantar emot ®ub. — ©en ftövfta faran



för tron ligger i bet egna fpnbaförbärfroet, font är ben far= 
ligafte fienben för ben omroänba männiffan. ©ärifrån upp= 
(tiga freftelfer till trögtjet 0$ förfummelfe, freftelfer till lätt= 
finne, oroarfaml)et, mifjnöje, ja tiU be roeberftpggligafte fpiv 
ber. SKången l)ar tiU en början blifroit ljulpen ur många 
bjäfroulen« odj roärlbené freftelfer, Ejroilfeti libit ffeppêbrott 
i tron od) gått förlorab genom freftelferna från fitt eget 
lött eller fpnbaförbärf.

©ärför måfte ben troenbe männiffan ällroarligen lämpa 
om od) för tron, tp meb tron följer E)ärligi)etéfronan. SDieb 
trägen flit måfte l)on Ijämta af Sub« orb, få att Ijjärtat är 
bäraf uppfpllbt od) inga tomrum bär må finna«. Senom or= 
bet fom od genom nattroarben unbertiåHe« begäret od) roifjs 
fjeten, bå männiffan belommer traft tiU förbärfroet« unber= 
trpdanbe genom bet adémältiga Sub« orb; od) nattroarbens 
merlan är af oförgänglig art, få att tron Ijela roägen ige= 
nom förblifroer en fegranbe tro.

2:o. Salig allena ben, fom få in i bet fifta ögon= 
biidet i böben åtnjutit Sefuö, bet rätta liffen« bröb.

Sefué fäger i bagen« tejt: "Jjjroilten fom tömmer tid 
mig, tjan ffaH ide f)imgra, od) Ijwilten fom tror på mig, 
Ijart ffaH albrig törfta".

1) ffteban bärmeb att bär blifroit en rätt tro i en mäns 
ñifla« bjärta, Ijar Ijon fommit till åtnjutanbet af Sefué, få« 
fom liffenS bröb. fliär Sefu« fäger, att en fåban männiffa 
ffaH flippa att ljung,ra od) törfta, få fäger fèait ide bärmeb, 
att troöbegäret ffaH uppföra, tp bet tilltager faftmer i in= 
nerligljet, fåfom bet íieter i Spr. 24 tap.: "ben af mig äter, 
tjan ljuiigrar ju mer efter mig, od) ben af mig brider, f)an törftar 
ju mer od) mer efter mig", men i betta löfte lofroar fèan be=



frielfe ifrån ben böbené räbbijåga od) roanmaft, font åtföl= 
jer trälbométillftånbet unber lagen, od) fålebeé är bet benna 
mättnab, hroarom §an författar be nábeJ&ungriga i 9Jlattl).
5 tap.: "Salige äro be, font hungra odj törfta efter rättfär= 
bigljeten, tp be ffola blifroa mättabe. Så är bet od meb 
ben männiffa, font lommit till bet rätta trosåtnjutanbet af 
Sefnê, bet rätta liffenS bröb. ©mot alla fpnber fätter ben 
troenbe mäiiniffan fin grälfares eroiga förfoning, od) emot 
allt elänbe famt bjäfroulené anflagelfer fin $rälfareS loftliga 
rättfärbigljet, Ejroarigenotn fèan är Ifenneå förfroarare när 
gabren. SJlot trälboméräbbhågan od) fruftan för helroetet 
är hou trpggab genom Snbs frib, få att ehuru h°” ftunbom 
finner fig fämre än förr, bå ^on roar unber lagen, od) nå= 
gon gång förnimmer en bittrare fänfla äu i ben förfta upp* 
roädelfen, få fan i)on bod ej få tiHbafa ben förra fruftan 
för böben od) ^elroetet meb tpblig od) flat förbömelfeåtiUs 
lämpning, Ijroilfet od apofteln ffîauluê förflarar roara omöjligt 
i 3iom. 8: 1.: "Så är nu intet förbömeligt i bem, fom äro i 
eijriftuâ Sefuê". ®ubé frib gör, att ben troenbe männiffan 
fan roara roib gobt mob, äfroen unber jorbiffa roibrigheter, 
timliga förlufter od) tillftötanbe fjutbométrämpor, tjroilfa iu= 
finna fig fåfom böbébubbärare; ja, någon gång får Ijon, 
pöjb öfroer aU benna tibené roebermöba, i mer eller minbre 
mån göra ©avibs erfarenhet: iropp od) fjäl fröjba fig uti 
lefioflube ®ub ©en anbliga böbémanmaften är bå förbijtt uti 
anblig liféfraft meb åtnjutanbet af Sefué, fom är liffenå bröb.

2) Salig är fålebes en männifta reban pär unber troö» 
åtnjutanbet af Sefué fåfom liffenö bröb, men ben fulla fa= 
ligtjeten bäraf får pon åtnjuta i böben od) på bomené bag.

3 böben ffaH ben flippa att hungra eller törfta, fom 
fortfaranbe behållit tron.



Ébragen reärlbö* odj fynbabefmittelfe lämnar ben oom-- 
reänba männiftanö fjäl tom på allt aubligt gobt odj upp= 
fyllb af grämelfe odj fafa reib gränfen tid ereigneten, men 
Sefuê fåfom liffené bröb mättar bå be fina, bem fèan ted= 
nat på fin £)anb' me^ ben f^ib, fom ^e mårlben tan gifrea 
odj meb ben gläbje, om Ijreiífen <gan författat, att ingen tau 
taga ben ifrån bem. SBefïebliga männiftoré beftâïïfamljet fan 
ide linbra ben påtränganbe emigtjetené fafa, men 3efué fåfom 
liffené bröb borttager aDbeleé fruttan od) förfträdelfen för 
böben ur ben troenbe männiftané $järta. fffiäl fan £an 
tillåta, att bjäfreulen plågar ben troenbe männiffan meb 
mörta föreftällningar odj eu mört ängélan, meban pröfningé* 
tiben rearar, men när fiunben är inne, få borttager Sefué 
fåfom liffené bröb fyelt od) E)åHet böbené bitterhet, få att 
bär i hjärtat ej finneé fpår bäraf, ty bet t)ar föon uträt-- 
tat genom fin ereiga förlovning. ålberboméftröpligljeten odj 
böbéreanmatten tunna ej tjinbra eller omintetgöra bet wert, 
fom ïommit tiH ftånb t)os en reblig Sefu lärjunge, ty $efué 
fåfom liffené bröb uppfyller ben bomnanbe fjälen meb oänb= 
lig lifétraft.

SBib uppreatnanbet på bomenS bag ftaU ben flippa 
att ljungra eller törfta, fom intill änban åtnjutit Sefué få= 
fom liffené bröb.

©å Sefué uti famma 3ot). 6 tap. talar om fig fåfom 
liffené bröb, tillägger $an od bet löftet: "Ereilten fom äter 
mitt fött od) brider mitt blob, ban bafroer ereinnerligt lif, 
od) jag ftaU upproäda Ijonom på ben ytterfta bagen". Refilé 
fåfom liffené bröb ffad fjälf åtaga fig beraé upproädanbe 
titt lif, ^roilfa f)är åtnjutit ^onom i tron, ©etta upproak 
nanbet ftall l)afæ« meb ^9 en obeffriflig mättnab reib aiv 
bliden af Sefué, Ijrearom ©avib fålunba uttryder fig i ben
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17 Sßf.: "Sag mitt ftåba bitt anfigte i rättfärbigljet, jag 
roía mätt roarba, bå jag upproatnar efter bitt beläte", — 
"upproatnar" nämligen ifrån böbsfömnen, filtet orb upp= 
roatnar är betfamma fom fiar i ®an. 12 tap. bär bet 
[jeter: att många be. fom unber jorben fofwa ligga, ftola 
uppioaïna. SBertan af bet bagliga åtnjutanbet af Sefus 
fåfom liffens bröb unber bet anbliga ätanbet i tron odj på 
ett fpnnerligt fätt åtnjutanbet af Sefu tött ' natti
warben, ftatt på ben bagen roifa fig uti ben ^ärligljet, fom 
fträder fig tiH be trognas troppar, bå be efter ringtjeten, 
fmäleten od) ftröpligljeten unber nåberoanbringen ftola på 
ben bagen enligt Sefu löfte flina eUer egentligen: utur 
molnen ftråla fram fåfom fölen t beraê Saber§ rite, Ijroil-- 
ten fol är eijriftuS fjälf. Seban ftola be albrig mer hungra 
eller törfta; ide tunna be ljungra, tp be få eroigt ffåba 
@ubs anfigte, ide törfta, tp be ^afroa reban funnit "oen 
tiara elfroen meb lefroanbe matten, tlar fom triftaH, fom 
ftrömmar ut från ®ubs od) Sammets tron od) oupphörligt 
uppfpDer be frälfta meb himmelft ljugnab, trpggljet och fröjb. 
_ Salig, men allena eroigt falig ben, fom få in i bet fifia 
ögonblidet i böben åtnjutit SefuS fåfom bet ratta liffens 
bröb; och betta roar roårt ämne.

©å bär i)°é big» bu anbligen fätra männiffa, funnits 
ocp finnas aDeljanba otrosfrutter och mörtrets gärningar uti 
bitt lefroerne, få är ju tpbligt, att bu ej äger ben rätta tron, 
hroilten afltib är fegranbe. 3Dîeb aU bin funflop Ijör bu 
tiU bem, om ^roilta apofteln goulus ffrifroer: "Se mena fig



Eänna Sub, men neta bet meb gärningarne", odj apofiein 
SaEob: "Söill bu fåfängliga männifta roeta, att tron utan 
gärningar är böb".

bu i ben finare roantron anfett taflelfesluften od) 
briften titt Subs orb för tronå begär, ocb bet Eraftiga nåbeS= 
anbubet för trons toifftjet, eller bu (jar anfett tröften för att 
mara tro, få trotfa ide på bin förtröftan od& för ide roaiu 
trons manliga bjärfroa tal, att bu icfe låter någon männifta 
taga ifrån big bin tro, Ejtvartneb bu tiQbataraifar be Elara 
ocb öfroertyganbe ffäl, meb ßroilta .Sperrens fänbebub lägga 
för big i bagen, att bin tro ide är annat än en lös inbiH; 
ning, gör bet förfta må bu atta på Ejroab apofteln fäger: 
äbt äro fänbebub i filjrifti ftab, ttj (Sub förmanur genom ofj. 
ocb i benna min fuUmatt är bet, jag förtunnar big, att bu 
genom bin otillgänglighet för aba öfmertpganbe ffäl af SttbS 
orb, befäftar big i bin måntro, ocb befe ofelbara följb att 
till flut fe big ftamligen bebragen i bitt faligbetsbopp, [ty 
famme apoftel fäger od]: "©en, fom tyder fig något mara, 
änbod bau intet är, ban bebrager fig fjälf".

3 nåbefötanbe fjälar, låten ide af otro, falft öbmjuf= 
bet od) förfitligbet binbra eber ifrån att oaflåtligen hämta af 
ocb åtnjuta ben grälfaren, fom få aUmarligt bjuber fig åt 
ebra fjälar, fåfom liffenS bröb. Unber förfatanbe af allt 
ftjnbigt ocb fåfängligt roäfenbe toaren flitiga, rebliga ocb aH= 
marliga uti att minnlägga eber om bet, fom blifmer titt 
eminnerligt lif, (Så fEolen 3 hinna tiU allt mer roifjbet om 
eber frälsning på grunb af Subs fafta löften. Sfmen om 
uti bet froårare mörtret besfa fierrenS löften meb bifogabe 
Eännemärten äro för eber atíbeles förfeglabe, få l;ar bod 
fierren mib mångfalbiga bärliga löften i orbet utfått ett 
Éännemärte, fom 3 nog finnen paSfa på eber, odj bet är,
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att 3 ären faft elänbe fjälar, font bjupt lännen ebert elänbe, 
forjen bäröftner odj gärna ntiljen blifnta allt elänbe Iroitt 
t)oS eber grälfare. Si, bå ären 3 juft be fjälar, font 
föerren åfiunbar att fe roib bet ftora gäftabubet på 3io>’S 
berg, bem £an raid rilligen mätta, ti) be elänbe ftola äta, att 
be mätte warba, odj be, fom efter Sjerren fråga, bem flaU 
tjjärtat lefwa; ebert Ijjärta ffad lefwa ewtiinerligett 3u mer 3 
meb flit i ®ubs orb odj bönen Ijämten, befto innerligare fiolen 
3 lomma tid att begära 3efuô, od) fèan mid bå od t)jälpa 
eber ut. Dm än wärlbens freftelfer moro albrig få lodanbe, 
bjäfroulenS ljöt än få påtränganbe odj lottets freftelfer be« 
Ijagliga, — fäg, bu benåbabe fjäl, meö 2Iéfaplj : Silwäl 
blifwer jag ftäbfe Wtb 2>ig. Sämpa en gob lamp, få beltåder 
bu tron. Seflis fiad bå beftpra ada bina omftänbigEjeter för 
bet lommanbe, od) gifrna big rebatí t)är, för adt ijwab bu 
förfalat od) libit, en ljugnanbe mättnab uti ben Subs frió 
fom öftnergår adt förftånb. Sid flut ffad bin ffröpligljet, 
brädligtjet, ja, fjälfina böbens wanmalt genom fjanS oänb= 
liga lifslraft förbptas i einig E)älfa. gudlomligt ffad bu, när 
bu på ptterfta bagen af 3«fuS wädeS, mättas i entiga einig« 
£)eter af en ftiganbe faligijet, uti äffåbanbet af £tans anfilte 
odj åtnjutanbe af &an6 obegripliga lärlel. — Så blir 3«fuS 
för ben männiflan, fom fortfaranbe i tron intid änban åt= 
njutit £onom fåfom liffenS bröb, i emigljet pennes adt i 
allom. Simen.
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2 gfanfragw efter JJåfk*
(2:bra ärg.)

Sjuru falige foorett 3 i»å-
SJleb bet tjjärtliga beltaganbe fom, utmärfer en rätt 

fjälaljerbe, erinrar apofteln fßaulus fina åhörare i ©alatien, 
ijuru tjan en gång förbe fitt ämbete iblanb bem, od) om 
bet tydliga tiHftånb i teiltet be förut moro, bå be anam= 
mabe Ijonom fåfom en ®ubs ängel, när I)an fom till bem 
meb bet rätta evangelium; od) om bet bebröfliga affaßet, 
feban be efter apoftelns afrefa Ip&nabe tid jubiffa laglärare, 
fom infmugit fig iblanb bem, Ifroilfa föfte nebfatta failli 
apofioliffa anfeenbe od) grunbabe rättfärbigljeten på lagens 
pitre efterlefnab, od> Ifuru Ijan meb affeenbe på bem förbe 
fitt embete meb fucfan. gör att rätt ftäfla bem för ögonen 
ben förluft, fom brabbat bem i ocE» meb beras afroifelfe, eriiv 
rar tjan bem om ljuru Ipdligt od) roäl bet en gång roarit: 
Jfjuru falige woren 3 bd. ®alat. 4: 15.

l:o. ©et är ißa, bå bet meb en männiffa i bet anb= 
liga är fämre, än bet förr roarit.

©etta gäller om alla bem, fyroilta öfroerträbt fitt böpeb 
feförbunb od) genom affafl fatt fig i miftning af böpelfe= 
nåben od) feban fram^ärbat i ett oomroänbt fjälatißftänb. 
©et är ida, bå en männiffa en gång unber bet förflutna 
roarit nära omroänbelfens trånga port, men gått tiflbafa.
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Snnu roärre är bet, om t)on efter affaBet blifroit upprättab 
od) genom mår ferres od> grälfares Sefu S^rifti funfïap 
unbflptt roärlbens orenligljet odj åter inroefroat fig båruti. 
SDlen äfroen finnas tiflbafagåenbe fjälar, meb tiroilfa bet en 
gång roarit roiba bättre ftäBbt meb fliten od) bet aftfamma 
roårbaubet af faligljetsfafen.

2:o. ©esfa böra noga afta på apoftelnS tillrop : 
tpuru falige waren 3 bå, tiB föröbmjufelfe 0$ påbrif= 
roanbe.

©et funbe Ejafroa en falig nptta meb fig, om en män= 
nifta fanfabe fig od) to ib orbets ljus anftädbe en jämförelfe 
emeBan Ijroab (jon en gång roarit od) l)uru tmjdet fämre 
bet nu är; ti) ben af ®ubs orb werfabe infiften od) er- 
tänslan funbe bana roäg för en falig upprättelfe, få att 
i)on ide i fråga om faligfjeten beljöfbe räfna benna fåfom 
ett forbom, utan roerfligen äga ben för bet närroaranbe och 
tjoppas ben för en tiBfommanbe oäublig eroigljet. ©et är 
i betta fpfte betta ringa fänbebub tid fina åijörare ftäfler 
apoftelnS tillrop: §uru falifte nioren 3 bå'. ännu äger 
bu min åijörare, Ijroem bu roarit od) Ijuruban bu är, ben 
offattbara förmånen, att bu roiftas i uåbatiben blanb nåbeS= 
inrättningarne, od; l)ar tillgång tiB nåbemeblen odj tiB 
bet rätta prebifoämbetet. ännu funbe bu genom ett rätt 
begagnanbe af beSfa inrättningar fomma att l)öra tiB be 
rätta fåren od) få åtnjuta betas faligljet. ©iB ben ftore 
öfroerljerbens pris Ijafroa roi att tadfamt erlänna, att &ait 
i fin frälfaretroljet IjåBer bet rätta prebifoämbetet roib maft, 
od) att unber bet mpdna tiflbafablifroanbet od? affaBet l)är 
finnas ide få få, Ijroilfa äro öfroerfyerbens rätta får.

6
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Sinne:

©en flora faligljet fom rätta lärare orfj rätta 
åhörare åtnjuta unber öfwerjjerbens trogna wårb.

I. ©en flora faligfjet, fom rätta lärare åtnjuta 
unbet öfroertjerbenS trogna roårb.

II. ©en flora faligfjet, fom rätta åhörare åtnjuta 
nuber öfroerljerbenS trogna wårb.

I.

©en flora faligljet, fom rätta lärare åtnjuta un= 
ber öfwetljerbens trogna wårb.

l:o. @n rätt lärare Ejar iniommit genom börren i 
fåraljufet.

gåraljufet är ben triftna förfamlingen eller nåbenö rite, 
fom beftår af nåbeéinrättningarne, bit äfroen Ijör bet af 
®ub infatta prebitoämbetet, Slnbené ämbete, i l)ioilfet ®ub 
genom männiffor Ijanblar meb männiflor toib fräUningénä» 
benë tillämpning, ©et förfta tänneteden, öfroert)erben fjälf 
anför på ben, fom är en rätt Ijeröe för fåren, är, att ban 
ingått genom börren. Såfom börren är ben orbentliga roä« 
gen för inträbe i ett t)US, få od för inträbet i fåraljufet 
eller Sljrifti förfamling. föerren $efus ftämplar bäremot ben 
fom en tjuf, fom ftiger annorftäbes in, fom uppträber offent» 
ligen meb orbeté förfunnanbe utan att ingå genom börren 
eller utan att foga fig efter ben gubomliga od) mänftliga 
orbiting, fom af öfmerfterbenö roilja blifroit i orbet faftftällb, 
fålebes utan att äga ben lagliga tallelfen. ©et tömmer ftär» 
roib ide an på iiroab man menar fig mara eller gifnter fig 
ut för att toara i bet anbliga, utan bärpå, att man går ben
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oäg, font ^errett (Sfjriftuâ fjälf od) £an genom förfamlingen 
iörorbnat, odj fålebes fogar fig efter förfamlingSorbningen. 
S)e [fom gifroa fig ut för att mara fänba af ®ub od) ide gå 
beuna wäg] göra meb fitt fjälfråbiga uppträbanbe ett meb 
Israels falffa profeter, [om tjroitta Herren fager:] 3ag fänbe 
bem ide, lifwäl hipo be. Sabana funnoS od i apoftlarneS 
bagar, fåfom apofteln fßauluB tatar om falffa arbetare, tjwilta 
taga uppå fig Sljrifti apoftlars perfon. ©en, fom uppträber 
fåfom lärare utom förfamlingSorbningen ocb åberopar fig på 
någon inre, utomorbentlig fadelfe, [men ide genom utomorbent= 
liga gåfwor fan beftprfa beuna fadelfe], l)an t)ar ide gått genom 
börren in i fåraljufet od) går bå äfwen förfamlingsorbningen 
förbi, ©en, fom åberopar fig på utomorbentlig fallelfe, måfte 
funna ftprfa betta meb utomorbentliga gåfwor. ©et är få långt 
ifrån att bplifa gåfwor finnas fjoS wåra bagars winfelpre= 
bitanter, att be faftmer genom gruflig otunnigbet, lös lära, 
widfarelfe, tiflftällb oreba od) fönbring bewifa fin obugligljet 
att lära anbra. SJlen äfwen blanb bem, Ijnnlïa befläba äm< 
betet ocb äro lagligen fallabe, finnas be, IjiuilEa för egen bel 
albrig i fin egen faligljetsfaf gått in genom börren. Sida 
besfa äro tjufwar, ijmilEa blott fe på egen förbel ocb nteb 
lära ocb föreböme åftabfomma ben ffaba, fom Herren SefuS 
i texten utmärfer meb flatta od) förbärfroa.

®n rätt arbetare är ben, fom fommit in genom börren. 
©örren är öfwerberben, wär ^rälfare fjälf ocb i fråga om 
ämbetet föanS genom förfamlingen faftftädba orbiting. 3de 
blott att en fåban lärare inhämtat be funffaper od) ben 
mänftliga bugligbet, fom af apofteln fßauluS uppftäHeS fåfom 
wiUtor för ben, fom ffad lära anbra i be ftpden, fom äro 
af ljögfta wift: faligbetens grunb od) ben rätta faligbetens 
wäg, utan b»» b«ï oÆ wanbrat beuna wäg ocb fått fin
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falig^etößpggnab uppförb på ben rätta grunben, bå Ijan i 
en fann omroänbelfe odj meb tron oinfattat fin gtälfare odj 
bärmeb blifroit infatt i äganbet o$ åtnjutanbet af nåberitets 
förmåner. SJlen bårmeb, att l)an få ingått genom borren, 
är iian od utrufiab meb nöbiga gåfroor för att mara ett 
mebel till anbraS frälsning.

2:o. föan är befeglab meb ben ¿petige Stnbe, fom 
ide låter tjonom i fitt ämbete gå fåfänga ärenben.

<5å fäger föerren SefuB i testen: $ör pottorn låter 
börraiuårbeii upp. ©n rätt fjälaljerbes barnaffap tjos Sub 
få roäl fom Ijtvarje fann triftens är meb Subs helige 2Inbe 
befeglabt. SJlen ben föelige 2lnbe tryder od infeglet på Ijans 
roerffamljet, få att bär wifar fig af fruíten t)oS anbra, att 
Ijan går öfroerberbenS ärenbe. 9Dleb börraivårben förftår 
mår grätfare Subs Selige 2lnbe, font ffaffar orbet infteg i 
fjälarne. fVör en rättffaffenS lärare låter börraroårben upp, 
i bet att £an öppnar för läraren en mer eller minbre roib 
börr. Sn en odj än en annan roatnar tid faligljetsomtante 
od? börjar fråga efter magen tid Subs rite. Sen Selige 
Stube låter ide läraren ftå fioarslös inför anbligen betym= 
rabe fjälar, od) £>an gifmer fraftigt roittnesbörb åt Subs 
nåbs orb, få att bär blir troSangelägenljet odj trostidförfitt. 
Sïebliga fjälar få ofta röna, Ijuru, bå roägen fynes näftan 
ftängb, ny utfift tid full Ijjälp upplåtes meb några tröftenS 
od) uppmuntringenS orb från bubbärarens läppar. ílfroen bå en 
lärare får göra famma erfarenhet fom apofteln [1 flor. 16: 9], 
att meb ben öppnabe börreit bär od äro många motftånbare, få 
tan läraren gå trrjggt åftab i roi^eten om, att ide ada 
onbftans förenabe matter förmå att tidftänga börren, få 
länge ben Ijimmelfte börraroårbaren betjagar att l)åda ben
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öppen. ©rots alla Ijinber går ®ubs werf 6âft fram unber 
ijinbreii odj tommer tiH ftabga ; od) få upplåtes börren alltmer 
od) fjâlïeê öppen, bå ®ubB Slnbe brifroer rättfinniga fjälar 
att gifma en fåban lärare Ijelt od) fullt förtroenbe. ©eSfa 
äro Ijans egna, bem I)an i bet enffilba tänner roib namn 
od) meb ben närmare fännebomen, fom f)an f)ar om en fyroar 
färffilbt efter IjanS fjälatiUftånb, fföter bem efter beraë 
betjof. — 6n fåban lämnab framgång, fom mår ^rälfare 
uttrpder bärmeb att börrawårben låter upp, är ide blott 
ett tänneteden på en rätt fyerbe utan od ett tfärligt löfte, 
gemenfamt för båbe lärare od) åhörare, att be albrig be= 
tjöfnoa gifioa fig öfroer för några Ijtnber eller förftummaö i 
bönen, tjur illa bet än fer ut på bet anbliga åferfältet inom 
od) utom bem, blott bär å beraB fiba är ett rebligt fram« 
tjärbanbe.

3:o. ®n rätt lärare går före fina åhörare fåfom före« 
borne i en ïriftlig roanbel.

©et tillljör läraren, att traba i gapet, bå nlfioen ge« 
nom tiflfiäUb förföljelfe, förförelfe od) förargelfe föter bort« 
röfma od) förffingra fåren, bå bäremot ben legbe flyr od) 
lämnar fåren i ftidet. Silbrig EjåHer fig ben rätte gerben 
närmare fin [jjorb än på en fåban tib, eller bå nöb är på 
färbe.

■Ken en rättfiunig fierbe föregår fina får fåfom före« 
böme i en triftlig roanbel i motfatB till en oomwänb lärare, 
font, äfroen bå l)an förer ett rent ®ub3 orb, i bet enffilba 
umgäiigeslifroet meb fitt epempel rifroer neb, bet l)au meb lä« 
ran funnat åftabtomma genom bibringab funffapBöfroertpgelfe 
1)03 fina åljörare. ©et är bärför ide ben enba forbran på 
en lärare, att f)an leber fåren ut eller förfer bem meb gobt
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läran beroifar fig i fanning odj traft i Ijans umgängelfe, i 
en efter ®ubö bub inrättab manbel. @buru ban lita litet 
font någon annan fann triften är fri från felaftigljeter, bör 
ban bod [i bufroubfaten hinna] fäga meb apofteln: "SBaren
mina efterföljare fåfom od jag Gferifti; waren od, färe brö= 
ber, mina efterföljare odj fen på bem, fom få roanbra, fom 
S ofe för en efterbömelfe Ijafroen". ^ärtid uppmanar od 
apofteln gîetruê lärarne: Söaren Ijjorben HK efterbömelfe.

4:o. ©en flora faligljet, läraren åtnjuter unber öfroer= 
feerbené trogna roårb.

Herren Sefus fager i testen om Ijerben: Ijan är faltg 
ocb ftaH ingå odj utgä od) fitina bet. ©å ban för egen bel 
ingått genom börren, äger ban bel i bimmelritetâ förmåner. 
Siten meb affeenbe på bet färffilbt miftiga uppbrag, fom börer 
tid ämbetet, od) be ftörre freftelfer od) ïibanben, fom mib befe 
utföranbe möta, bar öfwerberben fett lärarne tid gobo meb 
be adrafoftligafte löften i fitt orb, fåfom ett fåbant löfte 
äfroen innebådeS i be anförba orben. — Silbrig fiola be 
broaden i bet enftilba eder i bet offentliga falna bete, broar» 
ten för egen bel eder för fina får; ocb roib infitten på bet 
mtjdita, fom boé bem brifter, unber tyngben af be många 
anbras börbor, fom be bära, ocb unber be täta odj adroar» 
famma freftelfefiriberna bafroa be fudt nog i bet löftet, att 
ben barmhärtige, adäroålbige ocb trofafte fåerren fjälf båder 
fijärnorna i fin banb, få länge föan mid nyttja bem, od) att 
£an bufroubfatligen affer troheten, när mib aftonen lönen af 
nåb utbelas, bå "lärarena ffola lyfa fåfom bimmelens ften 
ocb be, fom många unberroifat tid rättfärbigfeet, fåfom ftjär» 
not i eroigbet".
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IL

©en flora faligljet, fom rätta åhörare åtnjuta 
uttber ôfroerl)ctbeitô trogna toårb.

1: o. Sfroen rätta åljörare fjafroa ingått genom börren 
i fårabufet.

Herren Sfefus fäger i testen: 3ag är börren för fären. 
©e bafroa ingått genom börren, nät be en gång i ben upp- 
täctta fjälanöben åfaUabe ©ans namn, od) när be unber in» 
fiften på bet bjupa elänbet od) unber mpden tamp mot troiflan 
fattabe förtroenbe till Sefuö odj fèans löften, få att be rounno 
fortfaranbe fåfte i £onom. ©å bet fålebes meb bem tommit 
till fullt genombrott i en fann omroänbelfe od? be åro in
gångna genom börren, flippa be till flut att befinnas blanb 
beras antal, grailla roäl Ejafiva fött od) roarit inne på faligtie= 
tens roäg, roarit meb om många nåbetiUfäHen, mebbelat fig 
meb någon rättfinnig unberljerbe, tjaft anbliga beEantffaper. 
meb frålSningSfötanbe fjälar, men gått förbi börren od) 
fålunba litroäl albrig intommit genom ben trånga porten, 
od) för IjroilEa bet i böben flutar meb en ömtligare förtappelfe, 
ju närmare be roarit börren utan att tomma bärigenom.

2: o. ©e älfta att ljöra ben gobe Ijerbens röft.

©e l)öra meb förfärlet öfroerljerbenS röft i föans eget 
orb, bibelorbet. 2)1 eb benna fèanS röft liafroa be blifroit få 
förtrogna, att be utan froårigljet igentänna rätta E>erbar iblanb 
männiftor, få att be bärefter funna urffilja beraö röft 
från bem, fom fråmmanbe äro, få att be fip ifrån bem. 
Sfären, fäger Herren Sefus, börbe bem inlet. 9ïâttcx åhörare 
älfta att t)öra öfroer^erbens röft, roare fig §an talar tiU
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bem genom orbet eller genom fina fänbebub, odj utan 
några urfäfter, unbanflytter eller förtijbningar taga be rätt
framt emot, Ijmab helft Herren ijar att fäga bem, fjälf eller 
genom fina bubjïap. — ©et är beras gläbje, bå be någon 
gång fänna igen fig fåfom roanbrare på ben fmala liffens 
roäg, fom i orbets ljus lägges för beras ögon, eder när 
Herren SefuS i Ijufare ftunber roänligen tilltalar bem; men 
när be råfat att förgå fig, få roilja be lita gärna emot* 
taga ben ffarpafte förebråelfe odj tuftan. Stär be bärför 
på fina tiber ej erfara några märfbarare beftraffningar, få 
roållar betta bem betymmer, bå be befara, att be blifroit 
lämnabe åt fig fjälfroa, odj be ligga bärför herren i öronen 
meb ben bönen, att föan ide måtte förfafta bem ifrån fitt 
anfifte eder taga fin fëelige Stnbe ifrån bem, utan att tßan 
måtte förbarma fig öfroer bem ocfi [jåda bem troar E>o& fig, 
wore bet än unber ben froårafte nöb. Så böra be od) taga 
utan fjälftlofa inroänbningar od) utan att Hemma meb för= 

»bärfroet widigt emot, íjroab helft ierren i»ar att fäga bem 
genom fitt orb.

3:o. ©e följa meb trohet fin herbe efter, huru föan 
än behagar föra bem.

9íeban i ben förfta omroänbelfen, bå bet gädbe att 
göra malet, fågo be framför fig liffens roäg fåfom en final 
roäg, fud af förfatelfer, ftriber odj libanben; men bå beras 
^rälfare i enangelii ljus bief för bem rätt ftor od) byrbar, 
troelabe be ide att unberfafta fig adt h^ab frambeles ffude 
möta bem. <5eban be fommit att tidhöra föonom, äro be 
ide enbaft angelägna om att fortfaranbe roara inneflutna i 
féans roänftap utan od att bättre lära fänna och noggrann 
nare betrafta $ans fotfpår, eder huru féerren Sefus i lik
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nanbe fall förtjöH fig, för att roanbra bärefter i feans efter= 
följb. ©etta aflöper ide utan ftrib od) libanbe. ©eraö 
egenroilja refer fig upp od) wtil Ijaftoa fitt fram, oå) bet 
ioftar aUroarlig ftrib att unbertrpda betta inrotabe förbärf od) 
att uppoffra egenroiljan i fielt öfwerlåtanbe åt fèerrenë roitja. 
©etta fan för egenfärlefenö find ide fte utan ett öEabt mått 
af liöanbe. — §marje freftelfe innebär ett förföf att få ben 
troenbe männiffan att fatta ®ubë bub å fibo od) mita af 
magen, ^ärroib tömmer bet tjelt od) IjåHet an bärpå, att 
fjon blir wib nåbemeblen odj framförallt, att £>on fortfatt 
l)ör iQanë röft, fåfom benna anroiêning giftoeê af fåerren 
3efué i Sol). 10: 27: SJlin får iföra min röft, — od) be 
följa mig. 9If orbet får ben troenbe männiffan ide blott 
mera förftånb, på Ijioab fom Ijör till Sefu efterföljb, utan 
od en tiarare infitt på bet faliga gagnet bäraf, od) färlefen 
gör tienne alltmer willig att efterfomma ^errenë få'neb= 
låtanbe odj uppmuntranbe förmaning: £åt finna big »ib 
mitt föranbe — låt bina ögon mina mägar beljaga.

4:ö. Stor är beéfa rätta fårenö faligljet unber öfmer= 
tjerbené trogna tvårb, ti; be få lif od) öfmernog.

£if bafroa be, bet eioiga lifroet, boenbe od) mertanbe 
i fina fjälar; betta eroiga lifroeté frafter arbeta alltjämt 
Ijoë bem od) göra bem alltmera löfa från mârlbëfinnet, från 
fôttetë och anbené befmittelfe od) utbilba alltmer Ijoë bem 
bet Ijimtnelffa mäfenbet. SJlen betta lifroet föröfaö od) be= 
fäftaö alltjämt, i ben mån be unber ett aUroarligare löpanbe 
roarba alltmer rotabe od) grunbabe i tron od) i färlefen. 
Sefu rätta får fjafiva nog — nog fjälaföba på orbeté gröna 
äng, nog, när be wib nåbaftolen neblägga fina betpmmer, 
få att intet fattas bem, Ijroarfen bet anbliga eller le=
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famliga bröbet, men ben frifoftige Herren Sefuê mitt en-- 
ligt löftet gifroa bem öftoeniog. Stunbom får en troenbe 
männifta reban Ijär röna upptyKelfen af betta löftet, bå 
Herren öfroerftubbar fienne tneb nåb, när föan efter öfroer= 
ftånben nöb odj [genomgånget] mörter till fjålen öfmerbopar 
benne meb en rifebom af ^ugneliga löften oty låter ben tänn= 
bara faligljeten för en ftunb få öfroerflöba, att E>on infer 
fig fjälf mara ett läril alltför trångt oty brädligt för att 
länge tunna rpmma en fåban nåb. Sitroäl är betta blott 
en enba broppe af bet öfroernog, fom njute§ af be emigt 
förloéfabe bäruppe inför ben [tore öfroerberbené tron.

Snnu föter fjerben big, bu från Rörben bortlupna får, 
bu oomroänba männifta, antingen bu i)ör tiH be borttappabe, 
fom ligga förbjupabe i tynba= oty roärlbémäfenbet, eller 
till be förtoidabe, fom genom ofunb lära rålat in på roiHo= 
mägar, bem be anfe för rätta, ^ör berbenS röft, t)marige= 
nom föan föter braga big in på bet rätta ®ubè orb för att 
få uppföta big, bu borttappabe, och igeityämta bet förmilbta. 
Utan tponom, ben gobe barben, går bet big albrig mäl. 
®år bu förbi $onoin fåfom börren, eller bu föter tomma 
fram på fjälfroalba magar, få får bu i böben finna [)imme= 
lenö borr för big eroigt ftängb.

£ör bu tid be fargabe fjälarne, Ejroilfa meb forg oty 
froeba tänna fin otydliga oty Ejfälplöfa belägenhet, få må 
bu meta, att bu Ijar en b^rbe, fom mill förbinba bina får 
oty göra big Ejelbrägba. 2ltt &an tänner bitt elänbe, bin 
tjjälplöäbet oty bin flora fara, bar Öan i fitt orb mifat, bå
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fèan lifnat big roib ett fargabt får, font ju intet ian åftab; 
tomma, od) fom ät reblöff od) atíbeles roärnlöft. Dd) fin 
egen frälfarebarmljärtighet Ejar fèan gifroit tiDfänna bärmeb, 
att fèan framftäHer fig i famma fitt orb för big unber ben 
ljufliga bilben af en herbe. Sitta nu på benna fëanS röft! 
Däri ligger ju intet afffrädanbe ; fatta nu blott fullt förtro; 
enbe därtill för bin bel, att fèan åtager fig big, od) öfroer; 
lämna big åt fåonom, få ffaU fëan göra barmhärtighet meb 
big efter fina löften.

SJten beroifa feban allt framgent, Ijroab roärbe fëanS 
herbatrohet od) tärlet för big äger genom att fortfatt höra 
fèans röft, fom ljuber tid big i orbet och genom fänbebuben 
i £>ans ftab, odj genom reblighet i förfatelfen, tålamob 
i libanbet, noggrannhet om ®ubs bub od) förnöjfamljet meb 
fèanS roägar. ©esfa leba fätert till målet — följ bu blott! 
©et ffaH för öfrigt mara bin tröft, att fëan tänner big. 
föan tänner bitt ftora elänbe, bina färffilba freftelfer, be 
faror, Ijroilfa båbe för bet närroaranbe och för bet tom; 
manbe hota big, od) bet mtjdna, fom boå big ännu fattas. 
Sitt föan tänner betta och än mer, bet ffaU mara bin tröft, 
bå bu bärjämte betänter ben motfmaranbe, ja öfroerflöbanbe 
hjälpen, l)1®010111 féan förfätrar i betta fitt löfte: be ffola 
lif od) öfroernog irohoo ; adtib nog h«r roib orbet, nåba^ 
ftolen och nattroarbSborbet; någon gång öfroernog, när fèanè 
aÏÏroiStjet finner få gagnligt, men i högfta måtto öfroernog, 
när en gång bäruppe alla rätta lärare och rätta åhörare, 
feban be Ijår i ljus och mörter ftabigt blifroit roib liffenS 
orb, ffola tidfammans få fröjbas i anfittes tlarljet 
och fuDfomligt mättas af fèans tärlet. Simen.



3 gtfmbagen efter
(2:a årg.)

Spöt min 6ött, Sptttt, förnim mitt topanbe odj tig 
irfe öftorr mina tårar; tp jag år to främling for ©ig 
orfj tn gäft fåfom alta mina fäber. S)ån upp af mig 
orf) roeberfroid mig, förrän jag bortfar orfj är ide mer 
Ijär. @n fåban llagan od) bön utgjuter ©atiib i fßf. 
39: 13, 14.

©avib beber, att ®ub måtte göra affeenbe på ben trpdta 
od) öfivergifira belägenhet, i hmilten (jan mar ftabb. ©aoib 
beftrifroer benna fin belägenhet, bå han fäger fig mara en 
främling och en gäft. 6n främling är ben, fom har fitt hem 
på ett annat ftäHe, unber bet att han är ftabb på en be= 
froärlig refa, od) en gäft ben, fom Ijpfeö af anbra, borta från 
fitt hem.

©arib talar meb ®ub om benna fin belägenhet meb bet 
böneattroar od) ben ihärbighet, fom är motfatfen tiH ben buf= 
roenhet i bönen, fom fpnnerligen på benna tiben finnes h°s 
falighetsföfanbe männiffor; ti) förft nämner l;an fin bön, fe= 
ban fitt rop odj fina tårar.

©et, fom ©anib utbab fig af ®ub, roar, att &an, fom 
tålamob od) tröfteh gifroer, måtte reban l)är i roebermöbans 
lanb, od) innan han gicf bort, roebertroida honom eller be= 
reba honom en fåban linbring i libanbet, fom meb ®ubs all-
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roiâ^et tunbe roara förenlig. ©et rear fjärroib äfreen titt 
ftprfelfe för ©anib att påminna fig, att Ijans fäber roarit i 
fatnma ftättning. <Qans fäber, t. er. Slbraljam, 3faf od) 
Safob, efuru be fått löfte om Äanaané lanb titt eroärblig 
befittning, befänbe fig reara gäfter od) främlingar, tg be 
roäntabe ett fäberneélaiib, bet Ijimmelfïa.

Samma främlingSfinne äga alla fauna trogna, unber 
betta lifroets mångaljaiiba reäjlingar. ©e glömma ide, att be 
äro främlingar od) gäfter. ®e ffilja fig reib fåbant, fom 
fan uppeljålla bent på refait; be Ijafroa ingen ftörre angelä= 
genhet än att tmma fram, tåligt förbraganbe refaits befroärlig= 
Çeter. 3u befroärligare od) meb ju ftörre faror uteroanbran= 
bet roarit förenabt, befto Ijufligare blir Ijemfomften. ©en 
bagen rpder bem allt närmare, bä Herren tager bem till fig 
för att reara Ijemma E>oö §onom, tp emeban Qefus, beras 
$rälfare, ben be framför attt roärbera od) âlfïa, för bem 
roarit i nöben, få ffola be få reara meb Jponom i farligheten, 
©et är benita reisfa tröft, ierren Seflis gifroer fina lärjuit= 
gar i bagenë tejt.

átmne:

©cn öfroer ail befïrifuing fatiga faUborban af Sefn 
lärjungar« roäntan att till fifi få niara, bär Sefus är.

I. ©ruiiben tin Sefu lärjungar« roäntan att en 
gång få ro ar a, bär Scfu« är.

II. ©en fnliga fallborban af be trogna« roäntan, 
att be ftola få roara, bär Sefu« är.
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I.

©ruttbea till Sefn lärjungars roäntan att en gång 
få mara, bär SefuS är.

©en ofwitliga grunben för benna Sefu lärjungars wäiv 
tan är ben, Herren ^efu« fjälf angifwer i terten, bå &an 
fäger: Sag är wägen oft fanningen oft lifwet. ©ärmeb 
frarnftäUer Herren Sefus fig i fina trefalbiga ämbeten, i 
broilta $an utfört oft utför fitt meblaretaH. Slnlebningen 
till betta fcerrenS Sefu pttranbe war lärjungen ©bomas’ 
fråga, ©itt fwar på frågan om wägen fäger Herren SefuS: 
Sag är Wägen. ©ia fwar på SEttornaö’ fråga: bum tunna 
wi meta wägen? fäger Herren: Sag är fanningen, oft tiQ 
fwar på b“11« fråga, broaïtb«n benna wägen går, fäger 
Herren Sefus: Sag är lifwet.

l:o. ®runben tia Qefu lärjungars wäntan att en 
gång få wara, bär $efus är, är ben, att &an, beras 
grälfare, i fitt öfwerftepräfterliga ämbete är wägen titt gabren.

<Seban SefuS i fin böb ffaffat tittträbe titt ®nb, i bet 
att fëan borttagit fynben oft fuUtomligen fuagjort ®ubs lag, 
bar $an juft bärigenom blifwit ben enba wägen tiQ gabren. 
@fter fuUborbab meblarewertfamljet gift $an till fahren 
oft bief af fèonom emottagen oft ertänb fåfom wär fuabor= 
babe ^rälfare oft faligljetsböfbiug, bärmeb att ^abren fatte 
fèonom på fin £ögra fyanb. SJlen fåfom SefuS är enba wä= 
gen tiU labren i återlöSningen, få är oft trou på benne 
enbe nublaren enba wägen titt faligtjeten för ben enftilba 
männiftan. 3ttt tal om ®ub fåfom iärletsfutt oft barm- 
bärtig, unber bet man går SefuS förbi, aUa mänffliga för= 
nufts= oft bygbeläror, ijiuilfa bänwifa männiftorna tia beras
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naturliga bemöbanben i egna frafter, aU gröfre odj finare 
egenrättfärbigbet, t)tvarmeb man menar fig funna fiada fa= 
fen meb ®ub titt rätta, — betta är en grunb af lös 
fanb, fom bortfopaS i böben, tp fåfom ingen annan än 
tgan, mår einige öfwerftepräft, Ejar banat wägen titt ®ub, få 
är bet od tifa wifjt, att ben, fom ide roarber befunnen i 
trosbeíaftigbet meb $onom i böbsftunben, ewigt afffiljeS 
ifrån ®ubs Ijanb etter bortfaftas ifrån ®ubs anfifte.

SJien å anbra fiban gifiueS bär för ben aCtivarligt fräls= 
ningSföfanbe männiffan ide ett enba grunbabt infaft eller 
någon anflagelfe, fom beljöfroer Ejåfla benne tiHbafa, bå bon 
bagligen framträber för att ípnbla meb ®ub i fin faligbeté» 
faf. Unber ben föröbmjutanbe infiften på elänbet, mot 
lagens i)otelfer, od) bå bjäfwulen rijter fina maftfpråf in i 
tiennes fjäl, ifatt Ejon blott tjåtta faft, att ierren Seflis för 
benne gått till ^flt>ren, att tßan fåfom tjenneS enba rättfär= 
bigljet bär fitter ewig, oföränbertig, orubblig od) faft, od) att 
tiennes rättfärbigbet brotten tittintetgöreS af några tiennes 
felaftigtjeter, ej tjeller fan winna tiflöfning genom några tjen= 
neS Eielgetfeä framfteg. ©å bet af bjäfwulen odj otron före» 
ftätteS ferine fåfom en förmätentiet af en få förbärfwab wa= 
reife att boppas bimmel odj faligtjet, få ffatt bon fjälla faft 
bärwib, att ben rättfärbige grälfaren ffaffat rum åt bonne 
bär, od) att fèan fåfom bonnes förfwarare Råtter bet åt bonne 
öppet.

2:o. ®runben titt be trognas wäntan att få wara, 
bär Sefus är, är od ben, att $an, beras grälfare, är fatt= 
ningen, fom ide låter bem wara i ofunnigbet om wägen.

©et är omöjligt, att feban wägen blifwit banab, féerren 
@f)riftuë ffufle låta benfamma ligga intiöljb i mörter för ben
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männiffa, fotn är angelägen om att bärpå tomma fram. 
®et är en förbömelferoärb fiEnöjbijet, bå en männiffa mibt i 
friftenbeten blir froar i fin otunnigbet ocb ide ens wår= 
bar fig om att till funffapen lära fänna ben wäg, fom Ijon 
nöbroänbigt måfte wanbra, om bet ide i böben ffaH för Ijenne 
fluta meb förtappelfe. Slfwen Ijos en frälsningsföfanbe män= 
niffa finnes mpden otunnigbet ocb fåwitffbet, men benna af= 
bjälpes efter Ijanb. Sin wifaS Ijenne ett odj än ett annat, 
om Ijioilfet (jon roarit i otunnigbet. SJlpdet förblifroer för 
Ijenne förbolbt, fom herren ide för närwaranbe aftar nöbigt 
att låta tienne meta, litafom. Herren QefuS Ijabe mpdet att 
fäga fina förfte lärjungar, bet tjan ide bå fabe bem. SOien 
albrig lämnas fjon i oïunnigljet od) luiHräbigljet om bet f)uf= 
roubfalliga, fom Ejör till ijennes frälsning, eller om be faror, 
aftoägar odj ftöteftenar, fom funbe wâHa tiHbafablifwanbe. 
<5åfom Herren ß^riftuS fjälf, bå ^an förbe prebifoämbetet, 
få fmåningom afbjälpte ofunnigljeten, unberwifabe om afroäs 
garna, gaf froar • till bem, fom rebligt frågabe, ocb roifabe 
faligljetenS wäg änba fram tiH målet, få är fëan ännu i bag 
i fitt profetiffa ämbete fanuingen, i bet att fèan genom 
fanningens orb od) fanningens bubffap unberwifar fynbare 
om wägen, få att ingen cm falig£)eten betpmrab fjäl bet)öfroer 
ftanna i roiDråbigljet, fara win eller blifwa borta af brift 
på wägwisning. 3Keb liten tunffap, bå benna är rätt ocb 
rebig, fan en männiffa blifwa frälft. SOten buïu pntnig un= 
berwisning ocb riflig tunffap en männiffa än äger, fan bo» 
ide bärmeb biälpa fig ett enba fteg fram på faligbetenS wäg, 
om ide Herren SefuS ifrån fin IjärligljetStron fänbe fin Slnbe 
för att tänba ljus odj gifwa fraft åt ben inbämtabe fun= 
ffapen, od) betta gör féan i fitt fonungSliga ämbete, i broil= 
fet fjaii är lifwet.
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3:o. Srunben tin be trognas roäntan att få mara, 
bär Seflis är, är od ben, att Herren Sefus låter bet för» 
tlarabe Iff, font £>an i härligheten lefroer, tomma bem tid 
gobo i ljus, lebning, fjälp och beftpbb.

fömab £an i fitt öfroerftepräfterliga ämbete förffaffat 
od) i fitt profetifta ämbete genom orbet od) prebifoämbetet 
låter en männiffa få meta, bet ffänfer §an henne mertligen, 
i bet ftan fåfom touting fänber fin 2Inbe för att tidbjuba 
od) mebbela nåöen. ©ärför ftrifroer apofteln: 'jiro lot för» 
litte meb ®ub genom §ati8 Sonä böb, inljtfet'mer ffola nii nu 
frälfaS genom £an§ lif. eller ifall £>ans rörflaraöe lif, öet 
§an fåfom männiffa lefroer, fomma of tid gobo. Samma 
ljus, i tjnnífet ierren Seflis fåfom männiffa roanbrabe tvä; 
gen tid $abreii, od) i helfet föan nu lefroer, är bet, fom 
£>an genom fin Slnbe od) fitt orb mebbelar åt bem, Ijmilta 
äro wanbrare på falighetens iväg. Samma traft, i h'»il= 
fen föan h“r flagit fig igfenom, mebbelar £an genom fin 
9lnbeS werfuingar. Sdteb (tort tålamob fer £tan ifrån fin 
härlighets tron neb på od) förbrager bet mpctna förbärf, 
font h°ä ben frälSningSfötanbe männiffaii inblanbar fig emel= 
lan ®ubs 2InbeS nåberoertningar, utan att göra flut på 
nåbewerfet, blott männiffan ide uppfåtligen miter af wägen 
eder fträfroar emot, ©en fonungsliga förlåtelfen ffänfer 
£tan henne meb ftor milbljet, ljuru ofta hon nalfaS bottom 
i betännelfe af felen, od) i ben fonungsliga rättfärbigljeten 
[tår l)on härligt prpbb od) fmtidab, fur bjupt hon än fer 
fitt eget förbärf. ©å [jon fjälf fom nogaft fan tro, att fon 
ffad flippa att blifioa förtaftab, få är ierren Sefu®/ fom i 
fin förflarabe männiffonatur är belaftig af hela gubomens

7



füllet, meb ada fina gubomliga egenftaper på bennes fiba 
tia att genomföra bennes fudtomtiga förlofening. £an meb» 
belar benne af bet omätliga förråbet alltjämt upa nåbegåf» 
mor tia brifternaS botanbe ocb ben upa männiftanS ifläbanbe, 
få att b°n bår i misbom, tärlet ocb roertfam gubattigfeet
mera litnar be fatiga i bintmelen od) blir mera pasfanbe
för bnnmelen. Såfom beignes trofafte tonung tager $an 
ide tiUbafa, bwab £an gifroit, od? går i ljus, lebning ocb
biälp långt utöfroer benneS ñifitt °$ tunW' f« Qtt .í>°n
blir af $onom allt mera berebb för be boningarne, fom $an 
berebt, ocb tid fpfelorua i ben binunelffe gabrenô bus. $uru 
noggrant bon än är på malt emot freftelferna od) adroarltg 
i ftriben, ffuUe bod b^arje freftelfe blifroa benne öfroerlägfen 
ocb bon bàüaô tiUbaía af bolba briber, om ide bennes 
grälfare omfattabe benne meb fitt tonungsliga beftpbb ocb 
unbanffaffabe binbren i fin ftprelfe. 3 fin tonungsliga fjälf» 
ftänbigbet låter $an ide imoerfa på fig b'unrten bäraf, att 
bjäfroulen roanftätter fjälen meb fïamliga freftelfer, ocb ide 
beder af ben arga wärlbenö fientliga beffpdningar mot be 
trogna, utan i fin tonungsliga admisbet lagar £an få, att 
fienbernaS anflag ocb tiUftäflningar månbas till be trognas 
bäfta. Så båder Herren SefuB fåfom ionung fin Ijonb
öfroer fina trogna ocb füt n>erí i bem, tid befe $an bar 
bem bårliga b»é fig. Så äga be i Sefus fåfom beras bög= 
fte präft, lärare ocb Ionung en fäter borgen för, att beras 
roäntan ide ftatt tomma på ftam. ®å är bet flut meb 
meblareämbetet, fom ide mer befeofmeS, febait ada Ijinber 
blifroit bortffaffabe od) ®ub blifroit aßt i ada.
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II.

©rit fatiga faHbotbflit of be trognaê roäntan, ntt 
be ffola få Warn, bär Sefne är.

l:o. S)et finne© bär i trängfeln mpdet, Ijroilfet för= 
orfatar benita be trogna« roäntan, men förnämligaft är bera« 
roäntan ftäHb på 3efuS fjälf od) fcanS omebelbara umgänge.

Se roí på lärjungarne i testen, finna toi bem nebfänlta 
i bjup bebröfroelfe öfroer att bera« älffabe grälfare ftuHe 
gå ifrån bem od) att be ffuUe faïna fèanë perfonliga när= 
maro odj umgänge unber be roibrigbeter, fom be gingo till 
möte, tpvarför Herren Sefus tröftabe bem meb bet gifna 
löftet. Så finne« od í)o® Sefu lärjungar än i bag mpdet, 
fom föranleber benna beraé roäntan. ®är finneé fåbant, 
fom för bet närroaranbe oroar od) plågar bem, od) bet mill 
ftunbom fynaS oroifet, í;tirn bet ffatt gå bem i bet fommanbe 
roib mötanbe freftelfer od) libanben. ©e meta, broilfet för= 
bärfroabt bjärta be bära inom fig, od) bnru bjäfroulen går 
omtring fåfom ett njtanbe lejon, föfanbe bæem b«" upp= 
finta må. Såfom lärjungarne« iråtabe mörter, oro od) bes 
bröfroelfe bärrörbe bäraf, att 3efu§ förutfabe bem fin bort= 
gång, få äro 3efu trogna ofta i en fåban ftäflning, fom 
motfioarar lärjungarne«, bå bet Jer ut. fåfom ^efn© roifit 
bort ifrån bem. ßifa mörta utfifter förefpegla« för bet 
fommanbe, Wleb ben anbliga roeöermöban förena fig ftun= 
bom lefamliga roibrigbeter, fåfom fjutbomöträmpor, fattigbom, 
betrpd od) öfroergifroenbet af männiftor. föäriüib böra Sefu 
nuroaranbe lärjungar låta fin ^rälfare« bärliga tilltal i 
bagen« te£t mara fagbt tiH fig : (Söcrt bjärta loare life bebröf > 
luabt, oroligt, tron jiä ®ub odj tron pä mig eller anförtron er



åt mig! fèârmeb bänroifar Herren Sefus bem på ben fäEra 
utroägen mot aU närroaranbe od) ijotanbe nöb att anförtro fig 
åt fëonom, att lägga fjela fin faE i IpanS Ijänber; od) bäri 
Mtår juft trons bagliga öfning att emot ben ftenbara nöben 
tro 3efu tillfägelfer od) få mara trpgg. Wien bå Herren 
Sefué mäl fåg, att otron fluHe fofta bem många libanben 
od) ftriber, få öppnar $an utfitt för bem till ben bärligbet, 
bär be fïola få mara meb £onom. ©it fträder fig od Sefu 
mtroaranbe lärjungars mäntan, bå be ej aUtib tiHfölje af 
otrosmörfret funna för bet närroaranbe få tro $efu tiH= 
fägelfer, fom be gärna mille. ®e längta bärför efter ben 
bagen, bå otron ej längre ftaH plåga bem, bå be få flippa 
ben trpdanbe roebermöban, od) bå be blifroa froitt båbe 
freftelfesfaran od) ben bärmeb rörenabe fruEtan. 2Ren bet 
är ide för beras egen ffutt, odj bet är ide EjeDler något upp= 
rorifft mifjnöje meb ®ubs föranbe, fom förorfaEar benna 
betas mäntan, utan föremålet för beras tro, EärleE od) Ippp 
är SefuS fjälf, att be ffola få mara meb $0110111, bär 
$an är, utan förbunElanbe otroSmörEer ffåba §onom, ocb 
utan trögbet älffa $onom famt fuUfomligare tunna tada 
od) lofroa $onom för all ben barmbärtigbet, §an meb bem 
gjort bafroer, — uti Ejwilfa ftpden be meb befpmmer fe fig ftå 
långt tiHbata.

2:o. gullborban af benna beras mäntan inträffar, när 
Herren SefuS tager bem till fig.

©å herren SefuS lofmar fina lärjungar att tomma od) 
taga bem tiH fig, fpftar betta på £>ans fifta anfomft, bå be 
trogna meb fropp odj fjäl förenabe ffola af Jponom införas 
i ben Ijimmelffa Ijäriigijeten ocb få en betpbanbe tiHöfning 
på faligbeten i böben; faligbets= od) bårligbetömåttet ffaH
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bå bti fudfomligt. Sitt betta löfte ide egentligen fgftar på för= 
lödningen i höben, funna roi förftå bäraf, att ierren Sefus 
Jäger, att, feban föan gått bott, fèan ftude fjälf tomma igen 
ocb taga bem tid fig. SDlen litroäl är bet en fanning, att 
fetten $efué tager fina lärjungars fjälar rebait i böben ocb 
genaft roib fti(s,mäsfan tid fig, ocb benna fanning, fom innebådeS 
flereftäbeé i ffriften, är för bem af bet tröftligafte innebåH. 
3 rättan tib tager Herren $efuô lärjungen tid fig ocb rydet 
bonom bå unban någon öfroerbänganbe freftelfeS= ocb libanbeé* 
nöb. 3«/ &au allena roet när rätta liben är inne, bärför 
tager fèan ben troenbe männiffan tid fig, när bon upphunnit 
bet bögfta mått af anblig förtofran, fom af henne ffude 
tunna upphinnas, eder när §an genom henne uträttat, b«ab 
§an raid Ijafroa uträttat. 9Jien att fèerren 3efuS i fin tro= 
fafta matt tager ben ffröplige lärjungen, bär ban ligger på 
fltt ytterfta, nebfjunfen i JanSlöSbetenS roanmatt ocb omgifs 
roen af få många båbe fynliga ocb ofynliga fienber, till fig, 
betta bör ingifroa ben troenbe männiffan frimobigbet, bå bon 
emotfer fampen meb ben fifte fienben, böben, ty i 3efu Ijanb 
är bon trygg, ocb broem will ffaba ben, fom 3«fus, öfroeti 
roinnaren, ($ubs Son, i ben fifia ftunben tager tid fig efter 
fitt fannfärbiga löfte?

3:o. S)å roinner ben troenbe männiffans roäntan fin 
faliga uppfydelfe.

®en faligbet ocb härlighet, fom be trogna bå ffoía unbfå, 
ben Ijar intet öga fett, intet öra i)ört eder mänfflig tante 
fattat, ocb bärför tan ben ej beftrifroas. herren 3efuS be= 
ffrifroer härlighetens rite unber bilben af ett [juö, ocb härligt 
är bet bufet, ty bet är fahrens bué. <5å fnart man bör 
omtaïaê ett flott eder ett Ijuå, bär en fonung bor, föreftäder
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mara tjärligt, emeban fonungen bor bär. ©etta göder i E?ög= 
fia måtto om gabreits, ben ^immelffe tonungenS íju§. ®buru 
benna bärligljet ej fan af männiffor Hart fattas, få beiïrifroeê 
ben bod i Uppenbarelfebofen unber biloer, lånabe af bet, fom 
är bet foftbarafte bär i roärlben, fåfom gutb, äbla ftenar m. m. 
©etta fahrens fmê är ett, men bär finneê en åtffidigbet, 
tp bär finnas många boningar, b wilt a ada äro futía af bufets 
bärligtjet. Såfom be[a IjäriigtjetariCet är tiUrebt ifrån 
roärlbens begpnnelfe, få od be många boningarne, men «ger* 
ren Sefus utfer rummet åt en b war af fina lärjungar i 
beSfa boningarne od) tidreber bet åt enbroar fårffilbt. Sperren 
3efuS omtalar båbe fin flora Éärlef od? fin flora matt i betta 
affeenbe, bå §an fäger: £)m få ide wore, Jäger jag bod eber, 
att jag gdr bort till att bereba eber rum. ©å nu £>an, fom 
bär unber nåberoanbringen öfroerbopat ben troenbe männiffan 
meb en fåban oräfnelig mängb af nåbeberoiöningar, fjälf tid= 
reber rummet åt benne, burn bärligt måfte bet ide roara, 
od? burn gobt od) faligt ffad bet ide bär roara! ©et förs 
nämfia ffad roara, att ®ub ffad bo öfwer beni, att fèanô 
bärligbet ffad roara utfträdt öfroer bem, od? att Sammet 
fjälf ide fåfom bär genom mebel, utan i omebelbart umgänge 
ffad leba bem. 3 ben Elari>et, fom utgår ifrån föonom upp= 
låta fig npa infifter i be bimmelfta tingens beffaffenbet, od) 
bärunber ffoía be, i albrig minffabt mått, uppfpdas af ^ans 
färlefs fötma. Silbrig ffad något för friben ocb tärle* 
fen ftöranbe inblanba fig i umgänget meb beras $rälfare, 
meb änglarne ocb be utforabe männifforna, b^ilfu ada 
rpmmas i be många boningarne, tp fribftörarne bjäfroulen 
odj roärlben fingo afgå meb ffam ifrån 3efu lärjungars i 
böben ftelnabe froppar ; ocb beras fjälar, frigjorba från bei«
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ftjnbaförbärfwet, ljafwa för einigt lämnat all färbens nöb 
längt batom fig utanför bet nya ^erufalems portar, få att 
ingen fudan flaH mera ljöraS, utan ibel lof, unber bet tums 
melft fröjb är mälab pä be frälftas förtlarabe anfiften.

£>dj nu, fëerre Sefus ©tjriftus, ware ©u i bitt öfwerfte* 
prafterliga ämbete lofwab för bin barmljärtigljet, att bit för 
fynbare banat wägen änba fram tiH bin odj bin Jabers 
tron ! Sofwabt ware bitt gränslöfa tälamob, att, ©u fäfom 
fontlillflen fortfar att unberwifa fynbare pä wägen od) till 
ben änban läter oft tjafroa bitt rena orb od) fänber bina bub= 
flap, oaftabt bin röft bemöteS af be flefta meb ett fjimmelsffrianbe 
näbeföralt! Sofwab ware bin trofaftlfet, att unber bet ©u 
fäfom touting ifrån bin tron utbelar bin äterlösnings byra 
fruiter, ©u ide tröttnar pä bet mydna förbärfwet, fom in« 
blanbar fig l)oS bem, ijwilfa ©ig föta, utan betta oattabt 
meb albrig tröttnanbe trotzet genomför beraS frälsning, bä 
be ide meb uppfätlig afwitelfe fläppa bin lebanbe ljanb ! 
93ewifa od pä bem, i IjwiltaS fjälar ©u för närwaranbe 
ljar bitt wert för Ijänber, bin näb od) trofafttjet uti att 
gifwa bem bet ljus, ben tjjälp od) bet beftybb, fom be fä 
tjögligen beljöfwa unber be ftörre farorna, be liftigare an= 
läggningarne odj be fwärare fyinbren pä benna ytterfta tib ! 
®ör btm rebliga, aUwarliga od) fafta, att be mä biifwa 
ljoS big twar i allt mörter, i freftelfe od) i libanbe, tills 
©u fjälf tager bem till ©ig od) för bem in i någon af be 
mänga £)ärliga od) trygga boningarna, fom ©u ät bem 
berebt! 2lmen.
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gänfänbag*
(2:bra årg.)

©fier wi nu ljafiue om of en fa flor Jjop meb 
roittne, låt of aflågga fpnben, fom aUtib låber îuiô of 
odj gör of tröga, ort) låt of mel» tålamob löpa i Ken 
ïamp, fom of förelagt» år. ®br. 12: 1.

1) Uppmaningen att bortlägga fynben, fom aUtib freftar 
ben falig^etö|r‘'’nbe männiffan att trogna i loppet.

2) Upp., gen att tjärba ut i fampen meb tålamob 
unber be många mötanbe ffnbren.

3) tQärtiH bör ben frälsningsföfanbe männiffan låta fig 
uppmuntra® roib anblitfen af benna Ijop eller fly af roittnen, 
fom omgifma Ijenne l)är på ftriosfältet, äfraenfom af;be 
många föregångarne på troéroägen, Ejiuilfa rebau lämpat 
od) rounnit.

4) Synnerligen miftigt är bet att ljörfamnia benna 
uppmaning, bå bet gäller böneumgänget meb ®ub.

Si m n e :

©et trägna böneumgänget meb ®nb fåfom nöb= 
foänbigt oety fögft gagnligt för ben frålöningSfölanbe 
mânnifïan.



I. SErägetiljetctt i böueamgänget mrb ®nb.
II. ©tfj nobroänbigljct.
III. ©rf faliga gagn.

I.

SErägenljtten i bönennigänget raeb ®ub.

l:o. ©rägenbeten i bönen förutfätter, att männiffan 
£>ar full mening meb att få bet, ipuarom Ijon i bönen talar 
meb ®ub.

1) <5å är ide förf)åHanbet meö ben oomroänba män* 
niffan, när [jon någon gång beber om bet anbliga. ©är år 
intet ljus öfmer fjälatiUftånbet od) fålebeS intet upptädt anb* 
ligt beljof, utan bär är ett tomt efterfäganbe af anbraS orb, 
utan att tjjärtat är meb bärom. ©är är en råbanbe falff* 
bet eder bubbelljet i bennes anbe, ocb be behållna eller fioar* 
bållita fpnberna äro en ftiljemur, fom gömmer bort ®ubs 
anfifte för benor- ®f- 59: 2. i|lf. 66: 18.

2) IqoS ben aUroarligt faligbetsfötanbe männiffan bor 
bär blifroit IjuS af ®ubs orb öfroer fjälatiUftånbet, brittet 
IjuS uppbagat för benne bet mrånga biörtat i befe förut 
bolba mintlar ocb iorår. ©är är en lefmanbe fännebom om 
Sub i Joans egenftaper. föon met, båbe buruban bon fjälf 
är od) b’°ob fom göres benne befjof. ©et är od bennes 
bagliga bön, att ®ub roiUe b°® benne werfa björtats enfal* 
bigbet eUer uppriftigbet, bå b01' tuet, att ben Suben, meb 
broilten bon i bönen famtalar, pröfroar björtats affilter, att 
enfalöigbet är föonom täd, att ^an por en innerlig luft till 
fanuiitffen, fom i bet förbolba ligger, ©ärför utbeber bon fig 
belgabe, rena affilter ocb beroefelfegrunber. fèuru mpdet en
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männifEa befattar fig meb bet anbltga, — gör bon icfe alb 
roar meb bönen om rena affifter od) beroefelfegrunber i falig= 
betsföfanbet, få flår benn«ê föEanbe ut i fjälfbebrägeri odj 
förtappelfe, ©et är bärför bennes bön, att ®ubs 9lnbe ge= 
nom fin tuEtan måtte brifroa benne ut ifrån allt fåbant, 
fom Eunbe ligga binbranbe i wägen för bet förtroliga ins 
låtanbet från ben ijeltge ®ubenS fiba tid roerEligt umgänge 
meb benne, od) att ftädningen boâ benne måtte alltmer öfroer= 
ensftämma meb ben, i bmilten ben ärlige ©anib roar, bå 
ban fabe tid fin ®ub: §em, adt mitt begår är íiinnigt 
inför ©ig, ocb mitt biörtaS futfan är ©ig icfe förbolb. 
Utan benna uppriftigbet tömmer en männifEa ej i gång meb 
trägenbeten i bönen.

2:o. ©rägenbeten i bönen innefattar adroaret i att
bryta igenom mötanbe binber.

®å männen, fom omtalas i tepten, gaf bet froat tid 
bonom, fom ftob utanför, att Ijon ej wide ftå upp ocb få 
bonom be begärba bröbeii, få uppbörbe benne liEroäl ide att 
Elappa, tidbefe bon ftob upp od) fid bonom bem. Så niåfte 
od en rätt bebjare Ijöda på od) ide gifroa roita för be 
många binbren båbe inifrån odj utifrån, fom roilja möta 
bonom. Siär ba” onfätteS af trögbet tid bönen, od) när 
ban Eänner fig adra oftidligaft bärtid, gäder bet att bebja 
ocb icfe ffjuta upp, — ty ben, fom i bag är oftidlig, Ijon är 
ännu offidligare i morgon, — ide roänta på någon Eännbar 
brift utan nöja fig meb att troinga fig fram. Somliga 
låta fig ijinbras unber förebäranbe af bet eder bet jorbifEa 
ärenbet, fom af bjäfroulen fïjuteê fram, när Subs Slnbe på = 
minner bem tid bön, unber bet bjäfroulen påyrfar, att betta 
ärenbet förft måfte unbangöraS; eder od binbra be fig ge=
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nom mydet onöbigt tanïeprat röranbe bet jorbifta, utôfroer 
íjroab fom f)Ôr tin ben nöbiga omtanfen i màrbanbet af ben 
jorbifta tabelfen, grolltet öfroerbrifna fyfelanbe meb bet for* 
biffa i tañíame är för mången en ftötefynb, fom fyärrörer 
of ben bolba roärlbölärleien i ttjärtat, ftjäl bort mången 
ftunb, fom íunbe ägnaté åt åtanien på Sub, $ané orb od) 
böneumgänget, odj gör männifian förftröbb, tantfpribb od) 
taUfinnig i bet anbliga. ®et är ide att föia att en ocb 
annan gång på bagen taga för fig Sub§ orb od) gå i bön 
titt Sub. SUlyden mitt tigger på meHanftunbernaé anroän* 
banbe, att en männiffa, t)ioar tjon går ocb ftór, öfroar fig 
meb att tänia på Subé orb od) fuda titt fin ftjrälfare, att 
ide ©an råtar i förgätenfeet. Dtroåförgätenbeten bänger få* 
fom en blytyngb ocb tryder finnet nebåt, ocb bet toftar myden 
ftrib att feaHa bfärtat upplyftabt i en trägnare umgängelfe 
inför ben uppfeöjbe $rälfarens tron, fèuru ofta får ide 
ben faligbetéfötanbe männiffan på bagenö afton meb blyg* 
fel ocb forg erlänna, att feon llllöer ben förflutna bagen 
roarit meb fina taidar alltför fällan feemma bo® fin ffjrälfare. 
$on beböfroer bärför ofta förmana fig ffälf meb apofteln 
failli tillrop tifl ftimotfeeu«: "®änt uppå 3efu§ Gbriftus, fom 
är uppftånben ifrån be böba, af ®avibS fäb efter mitt evan* 
gelium". SUlånga ijiuber möta fålebeä mib bönen båöe inifrån 
ocb utifrån, od) feår gäbet bet roatfambet eder påpafiligljet 
att bryta igenom ocb ide tröttna, för bet att biubren ofta 
återlomma, utan baba ut fåfom forbom patriarte», fom 
tämpabe meb ängelen ocb wann, ty bon grät ocb bab, 
eller fåfom ben blinbe mannen mib roägen, bär 3ef>'® 9^ 
fram, fom, när foltet roille nebtyfta b°nom, ropabe befe mer: 
3efu Sou, martunna ®ig öfwer mig. Sibfölje af be 
många ^inbren roib böneumgänget gifroes bär få ofta i ffrif*
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ten ben förmaningen åt ben faligbetsfötanbe männiftan att 
Ijålla på att bebja, att bebja utan återioänbo od) att ide 
förtröttaS. Äan [jon ide ben gången bebja meb egna orb, 
jå bör Ijon bebja meb ®ubS orb, fynnerligen bibelorbet, od) 
ide förftummas, om bet od företommer benne, fåfom om 
ijjärtat more af fíen od) tjimmelen af toppar.

3:o. ©rägenbeten i bönen innefattar briftigbet i att 
framftäHa fina anfpråt på ®ub på grunb af £anä egna 
iöften od) förfäfringar i orbet.

®å bet i tepteii fäges, "att, om ben, fom är innanför, 
ide ftår upp, bärför att i>an är bans män, litmäl bärför 
att bQn få trägen är, ftår ijan upp", få betyber bet orbet 
"trägen" på ®ubs Slnbes eget fpråt egentligen oblyg eller oför- 
fpnt. Så långt wiH ®ub, att ben männiffau, [joS Ijroilfen 
bär finne® ben fauna $errenS fruttan, går i briftigbet. 2Bi 
fabe: boâ brüten bär finnes ben fauna ^errens fruttan; ty 
enbaft be, fom äga betta tänneteden, uppmanas i ffriften 
till briftigbet i begagnanbe af nåbetillgången. Så tjeter bet : 
"3, fom frulten Herren, [joppens od uppå föonom. Herren bar 
loälbebag till bem, fom frufta $onom, be, fom på §ans gobbet 
l)oppaS. föo är ben, fom fruftar Herren odj fèanS tjänares 
(SleS)ias) röft lyber, ben fom roanbrar i mörfer od) bonom ffin 
intet, ba|* boppes uppå herrens namn odj förlåte fig uppå fin 
®ub". Slätt, att herrens fruttan bär fättes främft fåfom 
en pröfrooften; ty bet är juft £errenä fruttan, fom ftiljer 
ben rätta trosmibbtien ifrån ben förbömliga roantroSbjärf? 
beten, ©en aHioarligt frälSningsfötanbe männiffau må meb 
aH briftigbet nalfas ®ub, Slär ®ub fåfom mäunifforuas 
tpän b«- flått få långt i att förin är fm a od) att [ofina, 
få får od männiffau gå lita långt uti att tigga, od) bet är
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(järmib Sub rnijdet mifiljagligt, när en männiffa i fallt öb= 
mjutljet eder förfiltigljet brager fig unban, bå Sub mill fyafroa 
benne fram, ©et orbet "obhjg" eder "oförfpnt" l)ar n>«r 
?Çrâtfare l)är fatt emot bet lömffa otroêffpgganbet, í)t»ari aUtib 
lifafom i trögbeten inblanbar fig falffEjet. Sub« löften 
äro fötffrifningar af ben fannfärbige Suben, od) mot be«fa 
löftenas upproifanbe i tron far ben nåbefötanbe männiffan 
[pfta ben nåb, font i löftet innefjåHeé. ©en gobe od) rite 
Suben bwarfen beböfroer eller.mid blifma ffonab od) fèan 
fer gärna, att, bå §an få frifoftigt upplåter nåbeförråbet i 
orbets löften, ben nåbefötanbe männiffan od roibt upplåter 
fin mun båbe i begär od) i öppet förtroenbe.

II.

£tägenfyefen i bönen t onfeenbe tiH befs nöbtt)än= 
bigljet

l:o. ©rägenbeten i bönen är nöbroänbig ide blott i 
anfeenbe tiU männiffan« bjupa od) mångfalbiga beíjof af 
biälp fåroäl i bet anbliga fom i bet letamliga, utan är benna 
nöbroäiibigbet förnämligaft grunbab i Sub« roäfenbe od) 
egenffaper.

1) $de få tid förftåenbe«, fom ffude Sub ogärna £)öra 
bön. gaftmera förtlarar föait fjälf i Serem. 31: 3: "älleb 
ewig tärlet älffar jag big, bärför beroarar jag barmbärtigbet 
åt big" (grunbtejten), odj: "$örr än be ropa, mill jag froara, 
meban be ännu tala, mitt jag bönljöra".

2) SDÏen emeban Sub är männiffan« ettbe Sub, få forbrar 
föané gubomliga ära, att männiffan i bönen ertänner, Ijuru: 
fom allt, Einoab l)on är, och allt, Ijioab bon f)«, äfwenfont
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aUt, Ijroab l)on frambeíeS íjoppaé eller roäntar fig, beror af 
&<inS barmE>ärtigE)et fåfotrt gifiuare, tjroarför fèait od i anbra 
bubet af fin íjeliga lag befallt att åfada odj bebja.

3) Sub är trofaft od) utan adt argt. £an Ijanblar 
enfalbigt, uppriftigt, bå $an gifroer, få att £an beroifar fig 
i fitt tjanblingsfätt mot fynbare mara juft fåban, fom ipan 
låtit beffrifroa fig i fitt orb, enligt fina egenffaper, od) gifroer 
juft tjroab £>an bär lofroat gifroa. ©en frälsningsfötanbe 
männiffan bör bärför fatta en gob tante om od) tröft tid 
benne gabren, fom bor i tjimlarne, om groaré Ijjärtemening 
l)Oii få mydet minbre betrofroer mara troelfam, bå enligt mår 
grälfareé orb i testen ide ens en jorbift faber, fom bod bär 
inom fig bjäfroulenS bilb, gifroer fin fon fien för bröb, en 
orm för fifi eder en fforpion för ägg, äfroen om barnet i 
oförftånb ide förftobe att åtffilja bet ffabliga från bet gagn* 
liga. Om od ben nåbeföfanbe männiffan i oförftånb önffabe 
fig något, font ®ub fer finde roara för tienne ljinberligt 
eder ffabligt, få fan Ijon roara roifj bärom, att ®ub i fin 
adroisljet E)åEler fin Ejanb ben gången tidbafa, od) att ben 
roägrabe bönt)örelfen i jorbiffa mål bå utgör för tienne en 
Ijärlig anblig roinft, om od benna anbliga roinft ej roarber 
för tienne uppenbar förr än i bet eroiga lifroets flartjet 
inför Subs tron.

2:o. ©rägei^eten i bönen är nöbroätibig i anfeenbe
tid nåbenS btjra roärbe.

Söt fe af fammanlianget uti roår te£t, att feban roår 
grälfare föreftafroat fina lärjungar ben oförlifneliga bön, 
fom i fig innefattar ada anbliga od) letamliga förmåner, få 
framtjåder $an härefter ben trägna bönens nöbroänbigljet. 
Sub tog ben faten — fynbares frälsning — på bet Ijögfta
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ttHtDarfainl, bå ¿pan ide ftonabe fin egen Son, utan utgaf 
éononi eder uppenbarabe pà fèonom i fëanë fifia libanbe 
od) foréböb å ena fiban fin tjeliga rorebe, fin brinnanbe 
nitälffan mot fpnben, od) å anbra fiban fin gränélöfa tärlet 
till fpnbare. 5£>et roar fulla aHioaret, bå föerren $efuê på 
fitt fötts bagar offrabe bön od) áíallan meb ftarft rop od) tårar.

Upprittigt od) aDhvarligt íjanblar ®ubê Selige Stube reib 
en fpnbares tiUrättaföranbe, bâ £an anroänber få jnyden 
omforg od) outtröttlig färlef på en enba fjäl, ja, äfroen på 
ben, foui i höben går förlorab. &o§ ben faligljetsfötanbe 
männiffan bör bag efter bag inträba en fullare motfroarig= 
ijet tia ®ubé uppriftigljet od) aDivar. Sita upprittigt pdj 
aHmarligt bör bon bebanbla fin faligbetöfaf, bå bet gäller 
att fota frälsning, fom ®ub befjanblabe Ifela männiffoflätteté 
fat i enbe Sonens utgifioanbe, od) fom féau uti fin outtrötb 
liga berbatroljet låter fig roårba om ben enftilba männiffanö 
frälsning.

3:o. trägen beten i böneumgänget meb ®iib är nöb= 
wänbig, fp utan benfamma finner ingen enba faligbetsfö< 
taube männifta bärgab fram till målet.

$abe bär ej marit ben trägenbet bo® mannen, fom 
omtalas i tepten, ben mannen, fom ftob utanför, få babe 
ej ben, fom roar innanför, ftått upp, oaftabt b«n 
mar ban® män. Så bar °dt @ub bemifat fig fåfom 
ben männiffotiire ®uben genom ben ftora förlitningen, bå 
©brifius bog för ofj, när roi ännu moro @ubä fienber. 
^ör bå nu bör, bu anbligen litnöjba männifta, fom få ofta 
talar om, att ®ub är barmbärtig, odj alt 3efuS äfmen bar 
bött för big — bör i)är, att bu ej bar annat i böben att 
wänta än ounbroitlig förtappelfe, oaftabt ®ub i återlösningen
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bíifroit männiffornas män, ont bu ej låter uppmäda big ur 
bin anbliga ljumfeet od) mafligfeet tiH ett uppriftigt ocfe trä= 
get böneumgänge meb Sub. ®nbafe unber roiUfor af tragen 
bön fear Sub lofroat att gifroa, fåfom roar frailare fager 
ofe i bagens tejt: ben, fom beber, fean får; ben, font föfer, feati 
finner; feonom, font ïlappar, warber nppldtet. ©en, fom fålebes 
toäntar feg feimmel od) faligfeet utan att bebja, föfa od) 
flappa, ben foinmer meb fett feopp på ffam. -Dien på ben 
tfeterfea bagen ffaH bet od blifma uppenbart, att äfioen iblanb 
bem, fom fött frälsning, många blifmit utefeutna juft af ben 
anlebning, att bär ej roarit ben trägenfeet i ben inivärtes od) 
utroärtes bönen, fom är ounbgängligen uöbroänoig, om en 
männiffa ffaH feinna bärgab fram. SUtånga läfa orbet bag= 
ligen rätt flitigt od) feöra bet ofta, unber bet beraS ftäHning 
feår tiflbala, emeban bet feår tiHbafa meb beras aUroar i 
att följa påminnelferna ocfe i att påminna feg fjälfroa till 
bet trägna böneumgänget. Unber alla pttre böneförrättningar 
tränga be bod albrig igenom till merlligt umgänge meb 
Sub. Utan ett fåbant böneumgänge tomma be ingen wäg 
meb orbets brut enfamt, lifafom bebjanbet ocfe föfanbet i 
orbet äro fruttlöfa utan ben matfamfeet, fom Herren Eferifeuê 
äftoen innefattar i bet orbet: flafefeer. Orbet är liffens fälla, 
bönen är ämbaret, ocfe matfamfeeten gör, att man ide ge= 
nom prat eller annat fearf fpiier bort, fernab man ur täHan 
feämtat.

III.

£rägenfeeten i bönen i nnfeenbe tiíl bef faliga gagn.

l:o. SJlpdet falnar en rätt bebjare, fom fean i benna 
bag tunbe ägt, om bär roarit trägnare bön.



113

£>obe ben, fom ïiappabe på roännens börr, uppfört 
meb be förfla flogen, få babe Ijan afgått utan att blifroa 
pulpen, ^abe ben fananeiffa froinnan gifroit taifa för be 
ffenbara afflagen från fèerrens fiba odj uppfjört meb be för= 
fta böneropen, få babe ben anbliga förfofran uteblifroit, fom 
Ijon uppfann, bå bon böH ut i fin trägenbet. £abe bär, bu 
fräléningsföfanbe fjäl, unber bet förflutna roarit trägnare 
bön, få b°be bär od roarit mer aftfambet om Subs orb 
ocb i be byrbara nåbetiUfäHenaé anroänbanbe, bär Ejabe bå 
roarit en grunbligare fjälffännebom, en abroarligare fèerrenâ 
fruftan, en bjupare anbenS fattigbom, ett innerligare begär, 
ett roiêfare frälSningsbopp, en rifare färlet till Sub ocb 
näftan, en ftörre bugligbet att emotftå ocb genomgå frefteb 
ferna från förbärfroet odj be yttre fienberna, famt tåligt ut= 
bärbanbe i libanbet. Så bönen, få roäl ben utroärteö fom 
be inroärteé fudarne, boö en nåbeföfanbe männiffa mera 
fällan förefommer, är betta ett mydet båligt teden i bet 
anbliga. ©et är teden bärtill, att bär IjoS ben männiffan 
är ett börjabt tillbafagåenbe, — aftaganbe IjuS od) anbe= 
fraft, förminffning af nåbegåfroor, ocb bär blir en affort» 
ning i nåbelönen, om bet ej rent of går tiH bet fulla för= 
fafanbet, få att bon fåfom en förfumlig affäHing blir i bet 
afgöranbe böosögonblidet utefluten.

2:o. ©rägenbeten i bönen är af faligt gagn, ty genom 
trägeubeten i bönen fan ännu allt förfummabt igenbämtaé.

Sitt få fan ffe ocb att få måtte ffe, bet är juft innés 
bållet ocb änbamålet meb Ejeía ben bärliga tejt, fom ligger 
framför ofj. ©en, fom roarit förfumlig, efterlåten, flapp 
ocb bufroen i bönen, men låter Subs fjelige SInbe roib orbet

8
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föra fig tiU en grunblig infift odj erfänsla inför Sub af 
benna fin förfummelfe, blifree ej borta i ett mobfäHbt roä= 
fenbe, tp i ben oförlifneliga bön, font af wär grälfare ins 
lebeë tneb fabersnamnet, od) font innefattar be fju ^ufroub® 
angelägenheterna, ligger hel“ nåbeförråbet öppet, ©e fju 
bönepunfterna innehålla ide blott föreffrifter om, huru man 
bör bebja, utan odfå roisfa förfäfringar, att Sub win gifwa 
betta, h’uarom .ßan lärt bebja. Så utbebeë bär och utlofc 
waä i ben förf ta bönepunfteu: tillrådlig roägroiSning och föba 
af Subs orb allt framgent och hi“lP att f“ 9ör“ ftS nptta 
af Subs orb, att Subs namn blir för ben nåbefötanbe 
männiffan alltmera fänbt och genom henne förtjärligabt för 
anbra. 3 anöra bönen: att ben helige Slnbe ide ffaU 
öfwergifwa fitt werf i fjälen utan fuHborba bet in i böben, 
ja, änba till härligQörelfen, bå männiffan h“t unber nåbe= 
meblens brut aUt framgent tager emot nåbenS roerían fås 
fom barn. 3 ben tre b je bönen: om hi“lp “U f“ onroänba 
be i hiärtat neblagba gåfroorna, bet anbliga ljufet, bet fjim= 
melfta finnet od) be himmelff“ trafterna, att be alltmera 
brpta fram i männiffanS lefwerne, få att ^ela umgängelfen 
blir mera hintnielfÉ bär fålebes inträber för he”lie en 
himmel reban h“r P“ ¡orben; tp ljimmeIe11 P“ i“*ben, bet 
är att göra Subs wilja. 3 fjärbe bönen: att hon ifall få 
bet jorbiffa åt fig afpasfabt och beftprbt, efter fom bet ät 
gagnligt för henne tiU fjälen, bå b°n i trons f>ön öfroer* 
låter betta åt ben barmhärtige Subens aUroifa behag. 3 
femte bönen: att h°" gör ett fåbant allwar meb fina bag= 
liga beföt wib nåbaftolen, att hon befäftes i fribsförhållan= 
bet till Sub, få att h“u od tan h“Q“ meö männiffor, 
få mpdet fom på henne tömmer an, och bäri äga ett tröft» 
ligt bereis på, att h“n fjälf “t reanbrare på fribenS mäg.
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3 fjette bönen: att ®ubs beffijbb ffaH reata öfroer benne 
Ijjätpa Ejenne igenom aUa mötanbe freftelfer, bå i)on ide 

låter någon freftelfe gå en fam fram utan genaft griper tid 
Subs orb famt åtaOar 3efu förlosfarenamn. 3 fjunbe bö= 
nen: om ijjälp att få bära libanbet, att bon ej går mifte 
om libanbets reälfignelfe ocb om förlovning från bela börs 
ban i en falig böb. 2lHt betta goba innefattas äfroen i bet 
fifia löftet i bagené tejt, löftet om ben Selige 9Inbe, ben 
ppperfta gåfroan, fom i fig innefattar alla anbra gåfroor. 
©enna bärliga nåbebiälp betommer ben troenbe männiffan i 
ett ritare mått, ju trägnare bon tigger, ocb ju mer bon 
öfroar fig meb att i ärligt, öppet barnaförtroenbe ftafrea på 
bet förfta orbet: fÇaber, fom i fig innefattar oinffräiltt faberg= 
ratt, omätlig fabergmaft ocb oäubligt fabergfintie i neblåtanbe 
färlet till benneS minfta bmarbagsomftänöigbeter.

®u, min åbörare, fom unber erfarenhet af ben Selige 
SlnbeS företommanbe nåbereertningar går ocb bär på en 
ljum eder balt wilja i bet anbliga, bet är i fanning 
bög tib för big, att bu aflroarligt begrunbar ben fanningen: 
"ßjumma, lata fötare eder bebjare finna ej fin grälfare".

©u anbligen befpmrabe fjal, för bmilfen bär uppgått 
IjuS af orbet öfroer bitt fjälatillftånb, antingen bu fer big 
reara affäEig, eller bet meb big gått tiHbafa genom förfums 
melfe — ännu fan allt blifroa bulpet ocb botabt ; tp af 
benna bagens teft fer bu flart, att bela bet omätliga nåbe« 
förråbet ligger för big öppet, att ®ubs faöersbjärta ocb 
öron ftå för big öppna bag ocb natt, ocb att föan ej reiH
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fïonaê eller finner fig befroärab, om bu tömmer på fjroab 
tib jom Ejälft eller få ofta fom t)älft odj flappar på 
$anö börr. £åt bå nu (jäbanefter bitt begär trägnare mara 
íunnigt i allting inför $onom i bön od) åtaHan. Sßar lita 
trägen i att tigga, fom fean är willig att giftoa, få ftaH 
bär blifroa förötab tro, rifare nåb, mera ljus, mera färlet, 
mera traft od) mera tålamob, odj få ftaU bu ocf i aH tom= 
manbe nöb få erfara fanningen af be orben, att "ingen 
nöb är ben för froår, fom beber rätt fitt § a b e r 
mår" ; ocb få ftaH bu till fullo få infe bet faliga gagnet af bet 
trägna böneropanbet, när till flut i bet eroiga lifmetö tlar= 
bet äfroen ben Ijär i tiben ofta bolba bönbjörelfen blir uppen* 
bar, big tiU ett oroäntabt faligbetémått ocb tiU ben männiffo= 
färe Subené eroiga loffäganbe. 3Ken Iponom, fom rií= 
ligen förmår göra utöfroer aUt bet wi bebja eller tanta — 
låt fèonom bjäbanefter få ^öra, ide blott llagan öfmer bet 
bottenlöfa elänbet, utan odfå ett rifligare tad ocb loffäganbe 
för ben mpdna nåben reban bär roib fotapallen. 2Imen.

yin ri libamen.

(2:bra årg.)

^Hülfen wart nrfô pant är tiU roar förlo fining.
<5å ftrifmer apofteln fßauluö i ®fef. 1: 14 röranbe fig 

ocb be trogna om ben petige Slnbe.
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ärfroet är ben fullfomliga ^ärligheten od) faligheteii, 
font âges od) àtnjutes af be frälfta inför Subs iron. ©etta 
arfroet fan ide förfämras, fôrminfïaë eller förloras, fmars 
för ißetrus tallar bet för oförgängligt, obefinittabt odj owanfl- 
liflt. ©etta arf är af ^frälfaren ßfriftuS förwärfwabt, od) 
bet tidbömeS en tnänniffa i rättfärbiggörelfen, ty bä fon 
får fig genom tron tidräfnab Gfrifti rättfärbigljet, få blir 
fon barn och arfroinge.

®e trogna fafioa en fäter pant på betta arf i ben 
petige SInbe od) $anB werfningar i beras fjälar. ißant är 
en lämnab fäfertjet på något, fom man i bet fommanbe på 
grunb af aftal roäntar fig. Så är ben helige 2lnbe odj 
JpanS werfningar i fjälen en wifj pant på bet fuda befitt* 
ningstaganbet od) åtnjutanbet af bet fimmelfta arfroet, ty ben 
helige Slnbe, fom beroarar och bereber ben troenbe männiflan 
tia ewig härlighet, ftannar fåfom ben trofafte Suben albrig 
meb fitt werf på fjalfroa wägen utan för bet fram, bär bet 
ide genom uppfåtlig otrohet finbraS, tid ben fudfomliga 
förlovningen i böben och färliggörelfen på ben ytterfta bagen.

ämne:
©en ^clige Wnbe fåfom ett pant på bet Ijintmelfïn 

arftoct.
I. $or fwtlfen tnänniffa ben Sjclige îlnbe fan 

fägas mara en pant på bet fptntnelffa arfroet.
II. S)aru ben Sjelige Slnbe fär en fåban tnän= 

niffa är en pant på pennes finira fl ff a arf.

I.
$or Ijroilfen tnänniffa ben Sjdige ?lnbc fatt fä= 

gas roora rn pant på bet fjitntnelffa arfroet.
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l:o. Dm ben oomroänba männiftan gätter bet, att hon 
ide fjar Subs fèelige Slnbe, tp tjoii fer föonom ide od) 
ïânner fèonom ide.

Så fäger $efu§ i testen om roärlben, b. ä. om aUa 
roärlbsligt finnabe männiftor, att roärlben ide fan unbfå ben 
féelige Slnbe, tt) t)on fer ©onom icte och tänner §oi;om itfe. 
©en fèelige Stube ár åt aUa männiftor förroärfroab. Sfroen 
ben oomroänba männiftan erfar Subs Slnbes roertningar på 
hjärtat, bå £an meb orbet fallar eller oroar Ijenne. SQlen 
Ijon fer ide od) tanner ide SubS SInbe i besfa Igans roerb 
ningar. ©å hjärtat är intaget af Subs orbs tjufliga traft, 
njuter Ijon bätaf utan att befinna, att benna roerían är af 
SubS Stube, od) äfroen om tjon efter tunffapen förftår, att 
(jon år tattab, få tager Ijon ide betta i attroarligt öfroer* 
roäganbe etter betänfer, tjroab &an bärmeb åfpftar. Slär &an 
oroar Ijenne od) låter tienne ffpmta tiennes förtappelfeS; od) 
eroigtietsfara för att få henne att roatna upp ur fin fätet* 
hetsfömn, få anfer t)on i fin otunnigljet betta roara anfäb 
telfer af ben onbe od) be oroanbe roädelferna för onöbiga 
troifroel, tjroarmeb ijan föter att ftöra tiennes få tattabe goba 
tro, emeban, fåfom Ijon fäger, Sub är barmhärtig, utan att 
hon alls taget i berätning bet roert, fom Subs Jlnbe har 
för h^nber od) fom måfte gå fram till fuCtborbab omroän* 
belfe, om barmhärtighet ffaCt henne roeberfaraS. Så förntm» 
mer etter befinnar hon intet af bet Subg illnbe titlhörer; hon 
befinnar ide, att benna förfta oron lunbe roarit början till 
hennes frälsning, emeban ben roar början titt omroänbelfe.

Då SubS Stube ide ens får uträtta bet förfta etter föra 
en männifta in på ett flitigt brut af Subs orb meb bön, få tan 
$an ide taga ifrån henne bet uppfåtliga motftånbet, fienbftapen, 
blinbheten od) forglösheten, och ännu minbre tau ^an utföra
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bet werfet, fom £>ör till troné förberebanbe odj upptänbanbe, 
gaftmera lämnas Ijon af ben Selige 2Inbe, fom bon be= 
bröfroat, troar i fin wrângfjet od) genfträfroigbet, fom ötaS 
meb fjwarje förfummabt näbebeföf.

2:o. Stad ben petige 2Inbe blifroa åt en männiffa 
gifroen fåfom en pant på bet ^immelff'a arfroet, få mâfte bon 
taga emot föonom fåfom fanningené 2Inbe tid att b°s be|ine 
roería ben oftrymtabe uppriftigljeten i tjenneë fat meb ®ub.

1) ©en petige 2Inbe tidägges i ffriften olita namn alltefter 
föanS olita roertningar od) gåfroor. Så tadaé öd'1 i bagené tept 
af ierren Sefué fanntitgenë ílnbe, etneban fèan genom fannins 
genë orb gör fjälar rättffaffenö eder uppriltiga i beraô falig= 
betsfat. Sanningen i IjjärtatS förbolba, bet är bet förfta, fom 
®ubê 9lnbe roid roerla, odj bet förfta, fom poê en männiffa 
fåfom af naturen rorång od) lögnattig beböfroer tomma tid 
ftånb, om bär ftad blifroa någon framgång i bet anbliga. ©et 
toftar på för ben männiffa, fom förut i fin blinbbet od) 
roantro Ijaft en gob tante om fig fjälf, att ertänna, att 
bon är en oomroänb männiffa i ett förtappabt fjälatidftånb. 
fdär Subs Sünbe får fäfta en männiffa roib orbet, få roertar 
§an fåfom fanningené 2lnbe ben uppriltigljeten, att Ijon ide 
ffjuter ifrån fig utan rätt fram tager emot öfroertpgelfe om 
fjälatidftånbet, tpiru ida bet än må roara meb Ijenne ftädbt. 
©et bjuber emot att låta fin bolba ftam tomma fram i be= 
tännelfe, od) att betännelfen fter i öfroerenéftämmelfe meb 
fanningen eder i enlighet meb orbets upplysning, utan att 
förftpla fitt uppfåt eder båda några gärningar i mörtret.
fèon fer och ertänner, Ijuru ada pennes bäfta gärningar roarit
fijnber, bå be ej bärflutit af tron od) Eärlefen tid ®ub.
©et toftar på att fe be forna TOärlbéfädffapernaS odj närs
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mofle anhörigas roänfiap förbxjtaS i fienbftap odj förfmäbelfe, 
bå bär blir ett aHroarligt frälsningsbetpmmer. ©et foftar 
på att unber tårar i forgen efter @ubs finne fe fpnba= 
räfningen läggas fram för fig i orbets ljus od) att fe ännu 
mera fpnb i bet genomförbärfroabe hjärtat, att unber tpng= 
ben af fpnbaffulben od) erfarenheten af ben egna roanmaften 
fucfa : jag arma männifia, íjioem ffaH löfa mig ifrån benna 
bijbenS froftj). ©et foftar på att låta taga ifrån fig fpnbauppi 
fätet odj låta gifroa fig ett öbmjuft och förtrosfabt hjärtas 
botfärbigljet. SOlen får SubS 2inbe fåjom fanningenS 2Inbe 
hålla männiffan froar ro ib fanningenS orö, få att föan får fram= 
gång meb fin upplpsning od) tuttan, få roerfar fëan en upp» 
riftig ftyggelfe för fpnbens od) roärlbens roäfenbe och ben upp= 
riftigheten, att hon mill afftå ifrån adt, betänna od) öfroer= 
gifroa allt och gå in på allt. 3lär ben Selige 2lnbe fått 
unbanröbja bet froårafte Ijinbret, falfïtjeten i anben, odj göra 
henne fullt uppriftig, få fan fëan fortfatt åtaga fig henne 
odj bringa fitt nåberoert till fuQborban, meb trons upptän-- 
banbe i hjärtat. — "©en bär hörer min röft od) upplåter 
borren, till h°nom ffaU jag ingå och hälla nattroarb meb 
honom 0(h han meb mig".

3:o. ©et är ett tänneteden på ben männiffan, för 
hroilten ®ubs Slnbe är en pant på bet himmelffa arfroet, 
att ho» häller $efu bub.

Herren Sefus fäger i bagens tegt: "ben mig älflfar, han 
roarber häHanbes min orb", och i näfta roerS: "©en min bub 
hafroer odj håller bem, Ijan är ben mig älffar". ©et orbet hålla 
betpber egentligen hafroa för ögonen, håHa noggrann roaft 
om. Så roifar ben männifia, fom unbfått ben helige 2lnbe, 
att hon har ben gubomlige 2lnben boenbe hos fig, bärmeb att
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f)on IjåQer noga på ®ubô bub etter Sefu orb. $on Rätter 
enangelii orb, bet orbet, fom Ijanblar om $efu§, få att orbet 
fatter ferine faft mib Ijennes ^rälfare i tron, men fjon Råtter 
oct noggrann matt om bet orbet, fom egentligen fallas ®ub§ 
bub, bet fom fager tienne, ijroab ®ub af tienne forbrar. fêon 
[jar bem för fina ögon titt att bärefter inråtta Ijela fitt för» 
IjåHanbe. — ©et förorfatar tienne en hjärtlig bebröfroelfe, bå 
tjon fer, att bon i ett eUer annat ftpde förgått fig, od) bå bet 
fnarare fer fämre ån bättre ut meb framgången unber t)eiv 
ne§ bemöbanbe att lifna fin f^ålfare, odj bå bet företommer 
tienne, fåfom tjon tefbe utan nptta, bå tion få gärna önffabe 
att mara fin grälfare till nöje® odj meb mera framgång 
tjäna föonom odj lefma fèonom till ära. ©en af färlefeus 
2Inbe roertabe färlefen gör, att ®ubs bubs åtlpbnab ide är 
något befmärligt tmång, utan bet är IjenneS luft, tiennes ffatt 
att (jåHa ®ubö bub, — lifafom förtjåttanbet är meb mänffapen 
männiffor emellan, att man bemöbar fig om att göra ben 
tid roiljeS, fom man älffar odj roärberar, — eljuru E)on ide fan 
unbgå att fänna bet påfoftanbe att ftriba emot be många 
tlinbren för ®ubs bubs t)åUanbe. ©en troenbe männiffan 
(fäder ®ub§ bub äfroen bå, när bet gäller att förfafa jorbiffa 
förbelar, odj bå bet mebför libanbe af ben fientliga roärb 
ben. 3a, unber aU tittfogab fmälef od) libanbe af männiffor 
Råtter tjon bet för fin tjögfta ära od) fröjb, att i allt tädas 
Herren, att mara föonom till bel)ag od) att utan attt järn» 
fanbe gå fin mäg rätt fram efter ®ubé bub utan affeenbe 
på männiffors beröm eller tabel.

II.
Sjnrii be« $)rligc fJlnbr för en fåban tntinuiffa är 

rn pant på ^enue« ljitnmelfla atf.
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1: o. ©en fëelige 2ïnbe är en pant på bet Ijúninelffa
arfroet, i bet att fëan fåfom bugfroaíaren biftår benne.

©et orbet bugfroalare betpber egentligen biträbe roíb 
rättegång eller ben, font fåfotn förfroarare för en annans ta
lan. 3tär en männiffa tömmer tiH tron, får t)on förlåtelfe 
od) fullt förfinar mot famroetets anflagelfer, lagens förbö= 
manbe od) bjäfroulens bot. ®tt fåbant förfinar ägbe $efu 
förfte lärjungar, bå beraS ^rälfare manbrabe meb bem od) 
tröftqbe bem i beraS betpmmer. SUien bå Sefus ftob färbig 
att gå ifrån lärjungarne, uttalabe £»an bet löfte, fom roi 
läfa i bagens tejt: 3ag ffall bebja labren, odj &an ffall 
gifroa eher en annan ^ugfwalare, fom ide ffulle gå bort ifrån 
bem, utan blifroa när bem eroinnerligen. — 9tär ben tro= 
enbe männiffan förgått fig odj b°n erfar lagen® odj famroe= 
tets anflagelfer eder bonnes bjärta förbömer benne, få ftår 
ben fëelige Slnbe benne bi, bå fèan bngftnalar benne, i bet 
att &an gör nåbelöftena fraftiga i fjälen, få att ben om« 
inänba männiffan fan trpgga fig tuib bem od) mara roib 
gobt mob emot allt, fom för närtnaranbe plågar ocb tnjdcr 
eller för bet tommanbe botar.

2: o. ©en tQelige 2lnbe är en pant på bet Ijnnmelffa 
arfroet, i bet att fèan förroisfar ben troenbe männiffan om 
barnaffapet.

fltär fèerren SefuS gid bort genom böben från fina 
lärjungar, få förljöH bet fig bärroib ide, fåfom bå en jor= 
biff far bör ifrån fina barn, tp, fåfom roi fe i testen gif= 
roer $efuS lärjungarne bet löftet: "Sag ffall ide låta eber roara 
faberlöfa, jag ffall fomma till eber". Herren SefuS ffulle 
fomma tid bem ide blott roib uppftånbelfen, bå be åter fingo 
fe tQonom, utan genom barnaffapets 2Inbe, fom fåan fänbe
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bent efter fin Ijimmelêfârb på benita bag, pingftbageii. ^er
ren 3efuê taHaê i ®f. 9 fap. einig Saber, emebait fëan ge; 
nom fin tiÛfpUeftgôrelje förtjänat åt fina trogna barnaffapet 
nteb arfårätten od) förroärfroat bem barnaffapeté Slnbe, fom 
lär bem att ropa abba, färe Saber, od) befeglar barnaffa= 
pet, i bet att fèan förtoisfar bem ont, att be unber aU träng= 
fel, aUa felaftig^eter, aU brift od) ffröpligf)et äro i ®ubé 
färlef inneflutna od) E)afn>a intet att frufta, emeban aUt, Ijwab 
®ub tiUfTidar bem, fler i faberlig färlef, od) att be äro i 
ett ftänbigt åtnjutanbe af JpanS faberliga omroårbnab od) 
beffybb, unber bet att fëanê faberéöga följer nåbebarnet på 
Ipvarje fjät af bef) roanbring; famt förfäfrar bem om beraä 
belaftigljet i bet tjimmelffa arftvet, font i få rift mått ffatt 
erfätta alla beraé förfatelfer od) libanben. — £ait gör bem 
od allt mera barnéligt finnabe, få att man af betta barna= 
finne fan igenfänna liftjeten meb beraå Ijimmelffe Saber, 
lifafom man af infeglet, fom man trpder på ett bref, fan 
fe, från Ijroem bet tömmer.

3:o. ©en fèelige Slnbe är en pant på bet fjintmelffa 
arfroet, i bet att féan unber^åDer föreningen nteb ®ub, få 
att intet får ffilja ben troenbe männiffan från ®ubé färlef.

■Jiär en männiffa fått fitt ijjärta troaget i Sefu blob, få 
tager ben treenige ®uben fin boning i hjärtat. Dm betta 
@ubs inneboenbe i fjälen od) ben bäraf följanbe innerliga 
föreningen meb ®ub talar fèerren Sefuê i tepten, bå £>an 
bels fäger om ben fèelige 2lnbe: "föan ffaH mara i eber", od) 
om fig fjälf: "f|Jå ben bagen ffolen 3 förflå, att jag är i minom 
Saber od) 3 i mig od) jag i eber". ©en ©uben, fom bor i 
hjärtat, fan åter brifroaö ut, od) bet ffer, om bär blir upp= 
fåtlig fpnb ocb otroget mot ben helige 2lnbe ocb nåbeö=



arbete i be trognas fjâlar. ©jäfntulens freftelfer fåroäl foin 
freftelferna från märlben od) bet egna fpnbaförbärftoet gå 
bärpå ut att förftöra benna föreningen eller fönberflita bet 
troné od) tärletens banb, font förenar fjälen meb tiennes 
§rälfare. 30îen når ben troenbe männiffan meb admar, reblig= 
bet od) roaffambet brutar meblen, Subs orb odj nattroarben, 
od) betoijar trobet emot nåben, få beroarar ben inneboenbe 
Subs Stube föreningen meb Sub genom fina nåberoertningar, 
bå föan bagligen unberroifar, tärer, beftraffar för felen, på= 
minner benne mot trögbeten od) förfummelfen, mamar benne 
för farorna, roifar på freftelferna, tröftar benne i bebröf= 
melferna. ftprfer benne mot freftelferna odj uppehåller benne 
i libanbet. @bum ben fèelige SlnbeS nåberoertningar ftun= 
bom äro för ben troenbe männiffan få förbolba, fom om bon 
more lämnab åt fig fjälf, få fan bon befiemeflan flatligen 
fe, att Subs Stube bat fin boning i fjälen.

©eSfa nåberoertningar, fom ben troenbe männiffan er= 
far, få länge bon låter fig regeras af Subs Stube, äro fås 
fom en banbpenning, en pant på ben flutliga fudfomliga 
tillämpningen, bå Subs bilb i fjälen ffad bringas tid fulls 
fomligbet i förlovningen od) båtliggörelfen tid fjäl od) fropp 
på ben ptterfta bagen, bå fudbeten af SubS Stabes nåbe= 
gåfroor ffad i od) öfroer benne utgjutas.

4:o. ©en petige Slnbe är en pant på bet binunelffa 
arfroet, bå fèan ftunbom låter ben troenbe männiffan fmafa 
ben fännbara faligbeten eder ben tidfommaube roärlbens fraft.

3 benna böbeiiS tropp od) meb fpnbaförbärfroet i bjär= 
tat ffude bet ej toara möjligt att fe Sub t bet eroiga lifioets 
tlarbet eder åtnjuta ben fännbara faligbeten i bet mått, 
Ijmari ben åtnjutes af be frälfta inför Subs tron. 9tär
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SJlofeS på berget bab Sub få fe föonom, fid tjan till froar: 
iöegära bet ide, ti) ingen männiffa fan fe mig od) lefwa. 
©ärför måfie förft benna bpöban i böben affläbas, fynbaför» 
bärfroet utrotaé odj männiftan i uppftånbelfen få en fåban 
föranbligab, förtlarab fropp, fom tan ut^årba glanfen af 
Subs ijärligtjet od) bära ben ijinunelffa faligtjeten inför Subs 
tron. DJien lihväl är bär lofroabt åt be trogna, att be re= 
ban t)är ffola fe Sub od) få ftnafa ben tiUfommanbe wärl-- 
benS fraft eller bet erotga lifroetS fröjb. 3 ben mån ben 
troenbe männiffan gör allwar meb att föfa troagningen i 
©ijrifti blob od) unber ffoningSlöS ftrib emot förbärfmet, un= 
ber ett aHmarligt faranbe efter Ijelgelfe, alltmera gör fig ren 
från aH fottets od) anbenS befmittelfe od) är noggrann i att 
t)ålla matt om Subs bub, tan b°n reban bår i ett bögre 
mått fä fmafa od) fe, burn Ijnflig Herren är, fåfom Herren 
SefuS gifroer betta löftet i bagens tejt: "©en min bub Ijafruer 
od) l)åller bem, ban är ben mig älffar — od) E)an ffaH tvarba 
älffab af minom §aber, — od) bottom fïaU fag uppenbara mig", 
b. tv. f. göra mig i ett florare ljus fänb unber förtroligt 
inlåtanbe ocb unber ett pmnigare utgjutanbe af min färlet 
i bjärtat unber ben fåelige Slnbes fröjb. ©enna ben fåelige 
SlnbeS fröjb är en pant på ben búnmelffa fröjben, fom [ben 
frälfta fjälen], feban bon i böben aflagt benna fpnbens ocb 
böbenS fropp ocb blifroit frigjorb från fifta troarlefivan af 
fpnbaförbärfroet, ffall i fuUfomltgafie mått eroigt åtnjuta, 
ide fåfom bår ftunbtals od) bropprois, utan fåfom en ftröm, 
broilfet i UppenbarelfebotenS fifta tap. frambålleS, bå Johannes 
fåg fahrens od) Sonens Slnbe fåfom en fiar älf meb lefroanbe 
matten, Ilar fom triftaïï, utgåenbe från Subs odj Sammets fiol.
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©en fèelige Slnbe t>ar roifjt en gong E»aft fin boning i 
bitt i bopetë bab rentroagna bjärta, men genom uppfåtligt 
mebf)åH tid fpnben tjar bu förbrifroit fåonont ur fin boning. 
®buru féan ofta unber bet förflutna fött big meb fin nåb, 
b«r &an bod ide fått tomma tidbata till fin förra boning, 
bå bu gjort uppfåtligt motftånb mot nåben odj rougit tiU i 
nåbeföratt od) onbfta, unber bet ®ub roäntat på bin om= 
roänbelfe. ®å £an ide enö fått roería bet förfta angelä» 
genijet om ®ubë orb od) trägen bön, få tan bu ide bafroa 
emottagit be fëanâ roeriningar, broarigenom $an förbereber 
od) roertar tron, odj ännu minbre bar bu Eunnat unbfå 
fëonom fjälf i bitt biärta. 9Jien bå gäder big od apoftelnë 
oro : §wilfen fom icfe bafwer Sljrifti ülnbe bau tjörer tete 
$onom till.

<5er bu meb betpmmer bin genfträfroigljet, få lämna 
big nu £>elt åt fëonom, att fèan genom fanningenS orb måtte 
få göra big upprittig; ty lögn od) falff^et är bet förfta, 
broarmeb man tömmer bort ifrån Sub, men fanning eder 
upprittigljet är bet förfta, om man tömmer tid Sub tidbafa. 
går ®ubs Slnbe göra bina ftpiber, och bitt fpnbaelänbe för 
big tänbt, od) bu befänner od) öfroergifroer adt, få ftad od 
$an fåfom bugfroalaren göra $efué för big tänb tid tröft 
för bitt bebröfroabe bjärta, tp få bar Sefuä fjälf lofroat: 
§an jtall fjrtfa mig. <Så ffafl $an lita fäfert fåfom bug» 
froalaren tröfta big i bebröfroelfen odj ftå big bi, få att bet 
går fram tid troétidämpningen af ®uöé löften ocb tid fud 
bjälp i bin fjälanöb, bmarigenom bin fat ffriber tid afgöranbe.

Ocb b«r betta meb big ftett, få att ©uöö 2Inöe fått 
roería ben fauna tron i bitt bjärta, få bar ®ubé älnöe tagit 
fin boning bär ocb roid fåfom bugfroalaren blifroa när 
big eroinnerligen, blott bu ide öfroergifroer ®ubë orb. ®ubê
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ainbe ffaíl meó ben balliger tallelfen förnpa luften tifl ®ubS 
orö; meb fino beftraffntngar tjátla big i fcerrenS fruttan; 
meb fina påminnelfer brifroa big fram på liffenS wäg; meb 
@ubs löften biftå big mot antlagelferna od) ftprta bet ftunb= 
om fmittanbe [faligljetsboppet] odj meb fraften af bin gräl* 
fares feger motftå freftelferna, fa, <gan ffatt fåfom bugfwala= 
ren meb fin gubomliga tröft biftå big i fjälfroa böben od) 
förtaga böbens bitterhet.

SJlen befinna, att föan ät ben ^elige 9Inbe od) att fëanô 
nåbewert är ömtåligt, få att bu tager big till mara för 
allt fåbant wäfenöe, fom lunbe bebröfwa honour. £åt rebs 
ligen Ijjälpa big ut ifrån allt, fom han ogillar och beftraffar. 
föeruifa fèonom all troget od) roar roatjam od) aftfam om 
fèanê wert i bin fjäl. <5å ftall £an ide fparfamt utan 
rilligen fofta på big fin náb och trofaft fuHborba fitt wert. 
5)á bu fer E)oô big få många felattigljeter, brifter od) ett få 
i grunb förbärfwabt I)järta, få ijar bu wäl fwårt för att 
tro, att ben helige Slnbe ffulle tunna tjåtla till gobo meb 
en fåban boning; men bör bå af bagens eoangeliitejt, att 
ben föelige SJlirbe ide fänöes i bitt namn, utan i bin gräl-- 
fares namn, för §ans oäubliga förtjäufts ftuH. 3 benne 
gubomlige Slubeu od) fèans wertningar ftaU bu bå Ijafwa en 
fäter paut på bet ilimmelfta arfwet, fom för big utfaller tid 
ewig befittning i en falig böb od) i befj fullljet en gång i 
be rättfärbigas uppftånbelfe, od) fom albrig fan minftas 
eller förloras, emeban bet är oförgäugligt, ob ef mittabt od) 
owanjtligt. 2Imen.



128

17 £tönbarren efter £refalbuv 
ljet#fcmba$+

(Samla åtg)

Stättfärbig^et upphöjer ett folf, men ftjttb är folfö 
fotbärf.

©enna af alla tiberö erfarenhet belräftabe fanning läfa 
rot i Drbfpr.b. 14: 34.

1: o. fRättfärbighet upphöjer ett foil. @tt follé rätt= 
färbigljet är ett fåbant befe tänlefätt od) förhållanbe, bå wörb= 
naben för guboniliga od) mänflliga lagar hämmar ogubaltig= 
heten och beforbrar (agené pttre efterlefnab. ©entia rättfär= 
bighet upphöjer ett foil, ti) ®ub belönar ett fåbant rättfär* 
bigt förhållanbe meb mtjden jorbift hjdfalighet. ©rempel 
härpå hofwa mi i ¡y^raelé foil unber ©aoibs fegrar och bet 
blomftranbe tidftånbet unber Salomoé fribfuUa regering.

2: o. Stjnb är bäremot follé förbärf. ^ärpå hafma roi 
od epempel i famma $érael, bå bet fönbrabe fig od) förfjönt 
i afguberi od) nåbeföralt, famt åfamfabe fig be ®ubö ftraffs 
bomar, fom efterljanb utbröto och tiU flut roåQabe folteté 
upplösning od) förffingring. Så är od fpnb mårt follé för= 
bärf. görQftet för öfwerheten, benna återglané af ®ubé 
majeftät, od) för befe lagar, unbergräfroer grunbroalen för bet 
mänftliga famhäDeté beftånb. Sßrebe, hat, håmnb od) oför=
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fonligbet förbittra ben manfïliga fammanlefnaben. ©en ijenv 
liga otulten fräter fåfom träffan på lifêtraften od) grunb- 
lägger fjufoomar, foin fortplantas från förälbrar till barn, 
©rättråbigbet odj bebrägeri i Ijanbel odj roanbel göra ftälh 
ningen opålitlig od) ofäfer. 9Jlen ingen af be uppenbara 
löftets gärningar bringar ftörre förbärf öfroer roårt foil än 
brpdenffapëlafien. ©enna taft befoltar roåra fängelfer ocb 
förroanblar familjen tiH ett röfroarnäfte, bär barnen gråta
efter bröb, unber bet att be, fom Ljafwa roårben om bem fig
ombetrobb, förftöra allt på ben tropps-- ocb fjälamörbanbe
brpden od) tiUtännagifroa fin antomft tiU Ijemmen meb ban=
nor ocb froorbomar, ntom bet att brinfaren bereber fig fjälf 
fattigbom, forait, en förtibig graf, grämelfe på böböbäbben 
ocb en fafansfuH eroigbet. 2Jlen alla besfa ftmber, eljiuab 
namn be må Ijafiva, äro blott fruiter eller följber af ben förfta 
ocb ftörfta af all fpub nämligen fabbatéobelganbet eller 
nåbeförattet. Sugen fpnb bringar ett fåbant förbärf öfroer 
roårt foil od) påftpnbar utbrottet af ®ubs ftraffoomar fom 
juft benna fpnben. 2öi bQbe bå ftörfta ffäl att på benna 
ftunb t^aiibla 0111 fabbatéföraltet od) befe farliga följber för 
tib od) eroigbet, men rot roilja i ftäßet i ben fortfatta be= 
traltelfen tala om:

©en rifa roälftgnelfc, fom fabbatsbagen mtbför 
för ben mätmiffa, fom fjelig^åHct benna af ®ub fjeb 
gäbe bag.

I. ^uru fabbaten af en männiffa fjelgaô eßet 
balles ïjelig.

II. ©en rifa roalftgnelfe, fom fabbaten« br*9an^f
mebför. 9



£>urii fa&baten af en mättttiffa Ijelgas rflcr fiâôes 
Ijelig.

l:o. Sabbatsbagen mäße ^etgas, ty Sub bar i fïapel» 
fen belgat ocb roälfignat ben bagen ocb bärom gifroit uttryd= 
iig befallning på Sinai berg.

2ltt Sub belgabe fabbaten mid fäga, att Sub afffilbe 
ben bagen från be öfriga bagarne för att uteflutanbe antoäiu 
baâ på omforgen om fjälens frälsning, ©burn umgänget 
meb Sub i orbet od) bönen broarje af roedans bagar år buf= 
ivubfafen för broarje fann triften, fom bar bet utmärfanbe 
tännetednet, att ban ftäbfe låter bet anbliga gå i främfta 
rummet, få åtgår bod ftörfta belen af födenbagarne tid ivert= 
fambet i ben jorbifta tadelfen. SDå nu tillfällena tid Subs 
orb odj bönen på be få tadabe arbetsbagarne ofta äro för= 
tnappabe ocb umgåenbet meb bet jorbifta bar ben freftelfen 
meb fig att göra männiffan trög ocb Hfnöjb för bet anbliga, 
få bar ben affrotfe od) barmhärtige Suben bebagat afftilja 
benna bag, fabbatsbagen, ocb anbefallt beft belganbe fåfom 
ounbgängligen nöbroänbigt. för ben, fom fiad blifiva frälft. 
SDetta ffebbe i ftapelfen, fåfom roi fe af 1 9Jlofeb. 2 tap., 
odb betta bubet förnyabes ocb intogs i febelagen, fom inne" 
båder Subs oföränberliga milja för ada folt ocb tiber; 
3ränf uppä fabbaten eder tom ibåg fabbaten, att bu peinar 
bottom.

2:o. STid fabbatens belganbe bör, att männiffan båder 
ifrån fig allt fåbant, fom fan ftöra fabbatsfriben ocb mot= 
roería fabbatsroälfignelfen.
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Sntet annat föranftaltanbe i bet jorbifïa ar på benna 
Ejeliga bag tillåtet än bet, fom bör titt bet leiamliga lifroets 
uppetjåflanbe, eller fom går ut på att linbra eller afbjälpa 
näftanS nöb, fåfoni oi ben omroårbnab af bet jorbiffa, 
utan ípoilfeit något betybligare bäraf ffutte gå förlorabt. 
©et mar bärför ett groft ffrymteri, bå farifeerna mifjtydte, 
att lärjungarne på fabbaten ftiltabe Ijungren genom att taga 
af open på fäbeSfältet, tiiöitiet i bet [anbei eljeft roar tiH= 
tåtet, äfmenfom att herren SefuS botabe irania, fåfoni ben 
niattufiitige i bagens enangetium. 3 öfrigt bör en mätis 
nifïa föregåenbe bagen i gob tib göra unban fåbant, fom 
tan unbangöras, att tie be byrbara fabbatsftunberna ocb 
tjenneä uppmärffambet bäraf onöbigt upptagas, få att be^ 
gagnanbet af iiåbetittfäHena ocb fålebes fabbatéiuälfignelfen 
förtjinbras. ®n fann triften får man albrig fe iblanb beSfa 
boparne, fom frädt förtrampa fabbatsbubet genom anftällaiu 
be af luftfärber, fåfängliga luftbarbeter, odj fom på ben ba= 
gen, — fom i en förbärfwab friftenbet ät ben ftörfta fynba= 
öagen, — foppta ftg tiftfammané fåfoni meb wagnérep tin att 
fljllba etter förbrifioa tiöen meb tomt, fåfängligt etter rent 
af fynbigt prat, ^ör bår fonung ©aoibs beffrifning på en 
rätt fönbagsbetgare: "Sätt är ben, fom ide manbrar i be 
ogubaitigeS råb ocb ide träber in uppå be fynbareS roäg; 
ej befler fitter, bär öe befpottare fitta. Utan b°froer luft 
i fèetrenS lag od) tatar om &anS tag båbe bag odj natt." 
Så tatar od Herren fjälf i @f. 58: 13 orbagrant få bär: 
"Dm bu afbåtter bin fot på fabbatsbagen, få att bu ide 
gör på minom tjdgebag, broab fom big tydeS", b. iv. f. ge= 
nom beltaganbe i roärtbsfåfängligbet etter fynb, "få [tall bet 
fattas big en tjuftig fabbat till att gelga od) prifa Herren, 
ty få roarber bu fëonom prifanbes, bå bu ide gör bina
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wägar eder företager, Ijroab big tädeé, ej beder talar fåfäng» 
liga orb. ©á fiad bu Ijafiva bin luft i fèerranom, od) jag 
Rali föra big öfwer ijöjberna på jorbene od) ffad befpifa 
big meb bin faber $atobs arf".

3:o. Sabbaten fyelgaé, bå ben anwänbeS tid bet änbamål, 
tjwarför ben blifwit inrättab.

©å änbamålet meb fabbaten är att uteflutanbe mara 
en förberebelfebag för ewigljeten, få gäller bet i främfta 
rummet att på ben bagen göra fig rätt nptta af tidfädena 
tid @ubs orb båbe i tjelgebomen od) i E)emmet. ®n fann 
triften, i motfats till benua wärlbenS barn, längtar efter fab-- 
baten fåfom en fjälenS gäftabub<3= od) gläbjebag för bet or» 
bets ffuU, fom på fabbaten i rjmnigare mått utbelas. föan 
inftämmer meb ®at)ib : "£mrii luftiga äro bina boningar, 
.Sperre Sebaotl); min fjäl längtar odj trängtar efter bina går» 
bar. Sag ljafwer bins ^ufes boning fär od) bet rum, bär 
bin ära bor", fëan anfer ide, fåfom wärlbenS barn, bet 
liïgiltigt, Ijroilïen lärare man E)ör, blott man en gång går 
i ïtjrfan, utan l)an utbeber fig ljus att utwälja ett fåbant 
orb, fom wifar rätta wägen od) gifroer wertlig föba åt ben 
hungriga fjälen. ©å Ijan går tid Sperrens ljus meb ben 
Ijopeii, fom Ijögtib lålkr, är Ijan watfam od) uppmärffam 
på fig fjälf, att Ijan ide meb förftröbba tantar eder unber få» 
fängligt tal meb anbra männiftor naltas ®ubs ljus, enligt 
förmaningen: "Sewara bin fot, när bu går tid ®ubs ljus 
od) tom tid att ljöra". Unber afljöranbet af bet förtun» 
uabe orbet fudar Ijan tid fin ®ub om ljuS att fatta orbet 
meb tidämpning på fig fjälf, eder att &an wide gifwa tjonom 
bet, fom juft paSfar för tionom; odj bå Ijan går ifrån E»elge= 
bomen, föter Ijan i herrens fruftan unber watfamljet od) meb
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bön iinbroita adt, fom ffude funna förftrö finnena eHer tids 
intetgöra arbets roerían. $ fjemmet fitter E»an meb -¡Diaria 
roib Sefu fötter od) bör fèans röft i orbet od) umgås bar= 
meb meb bön odj roaffam^et. fëan roet, att enbaft unber 
reblig Ipbnab för arbets fanningar funna beäfa förroaras 
ocE) gömmas i tjjärtat, feban be bär af Subs 2Inbe blifroit 
neblagba.

II.
¡Den rifa roälfignelfe, fora fnbbatenê Ijelganbe 

mebfor.

1: o. ©n rit, om od afta bolb, letamlig roälfignelfe.

©et tan fe ut, fåfom om eu fönbagSarbetare finge mera 
imbangjorbt [än ben, fom Ijelgar fabbaten], men litafom 
Siibö roälfignelfe gör rifan utan ¡naba, få bortfräter Subs för= 
bannelfe all nptta af bet jorbifta arbetet på fabbatsbagen. 
©n fönbagsträl finner fällan till något fpnnerligt jorbifft 
roälftånb. ©äremot är bet ett orubbligt löfte, att "gubat* 
ligget är npttig till all ting od) l)afroer löfte meb fig båbe 
om betta lifroet od) bet tillfommanbe", Ejroilfet od roår grälfare 
befräftar i bogens tept: fabbaten är flforb för männtffané 
finit eller tid befrämjanbe af bennes [timliga od) eroiga roäl],

2: o. @n ritare anblig roälfignelfe genom be inrättabe
nåbemeblen, ritare än på någon annan bag.

©meban Sub baï roälfignat bernia bag eller bärroib 
fäftat en ritare roälfignelfe, få b“e od en frälsniiigsfötanbe 
mäiiniffa mer uptta eder en ritare roälfignelfe båbe af orbet 
odj nattroarben än på anbra bagar. Sannerligen får bon 
på ben bagen erfara myden tännbar nåb eder finafa ocb fe,
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íjurii Ijitfíig ^errett är, fåfom fèan od bärom gifroit löfte i 
®f. 56 tap.: "fëroar od? en, foin fabbaten l)åHer, få att 
Ijan ide oïjelgar bonom, od) Ijàller mitt förbunb faft: ©e 
famnia îfaH jag (jafroa tifl mitt belga berg od) ffaU gläbja 
bem uti mitt böneljuS". ©enna fännbara merlan får ben 
nåbeföfanbe männiffan oftaft erfara af bet förfunnabe orbet, 
bå bäremot bet läfta orbet, färbeleö bibelorbet, är mer bolbt 
titt fin roerían, men bar ben ftörfta npttan eller näringen 
meb fig för fjälen. ©å tillfällena på födenbagarne ofta 
äro förtnappabe odj umgåenbet meb bet jorbiffa Ijar ben 
freftelfen meb fig att nebbraga finnet eller göra männiffan 
faUfinnig i bet anbliga od) bet äfroen för ben frälsnings= 
föfanbe männiffan ide aflöper utan någon eftergift för för= 
fummelfeii, få bar ben aUroife Suben afffilt benna bag, på 
bet att genom be rifare tillfällena bet förfummabe måtte 
igenbämtaö. ©å unber umgänget meb be jorbiffa tingen 
od) be jorbifft finnabe niännifforna bet ide aflöper utan be= 
fmittelfe, l)ar Ijon på fabbaten ypperliga tiUfäden att föfa 
ben bubbla troagningen i ßionS bålfobrunn. @mot tibens 
trpdanbe roebermöba bar Ijou i fabbatsroeberfroidelfen en 
bärlig motroift, fom fäller mobet uppe, att bon ide förtröt* 
taS; od) bå bon meb fabbatené flut ingår i en np arbets* 
roeda, bar bon på fabbatsbagen bämtat np nåb od) np fraft 
att gå igenom be freftelfer od) liöanben, fom bärunber möta, 
fåfom bet bder om Sfrael unber ben befroärliga öfenroaiv 
bringen: "©e fommo till (Slim meb be tolf roattenbmn* 
name od) be fjuttio palmträben, od) bär lägrabe be fig" 
od) båmtabe roeberfroidelfe od) ftprfa för ben fortfatta roan= 
bringen mot refaits mål. Senom fabbatenS Ijelganbe od) 
genom ben ritligare näringen af Subs orb förötas tron ; 
bär blir rifare färlef od) ben troenbe männiffan befäftes i
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poppet om att en gång få reara meb ont ben flora, eroiga 
fabbaten, font reban inträber för fjälen, när ötentoanbriir 
gen flutar tneb falig förlovning i böben. — 3 npBnämnba af= 
feenben är fabbatens inrättanbe få oumbärligt, få ounbs 
gängligen nöbroänbigt, att utan betfamma ingen enba betym= 
rab fjäl tomme tiH tron od? ingen troenbe männifta ffuUe 
tunna framtjärba eller blifroa tiH faligljet betoarab.

3:o. Senom ett rätt helganbe af fabbaten blir bär 
allt mer för ben troenbe tnänniffan en Rimmel reban Ijar 
på jorben ide blott i förfmafeit af ben lännbara faligheten 
utan od genom framgången i hennes bemöbanbe att göra 
Subé wilja.

3 be trygga boningarne, i ben ftöna roligheten i 
himmeleit genomftrömmaS be frälfta af ben tjimmelffa bug' 
naben, friben od? fröjben. 3« noggrannare ben troenbe 
männiffan är uti att Ijelga fabbaten od? attfammare ont Subé 
orb titt att fatta bet, tänfa bärpå, bebja bärmeb och an= 
niänba bet i lybnab, i befto ritare mått tan ben falige Suben 
på benita fin bag hugna henne tneb förfmaten af ben fätuv 
bara faligljeten, utan att benita nåbeberoiéniitg af henne tnifjs 
brutas till anblig ipårbslöshet od) lättja. 91är ben troenbe 
männiffan ontfiber i böben föreS öfroer tiQ ben himmelffa 
hreilan, bå h“t hon lämnat be tid betta lifreet höranbe för 
rättningar; men h°n är ide owertfam, utan genaft mibtaga 
för henne fysfelfättningariie inför Subs tron. @i?uru ben 
frälfta fjälen unber främlingftapet här tjänabe fin Sub meb 
trohet hroarje bag, få moro bod fabbatsbagarne för henne 
fynnerliga berebelfebagar för enligheten, bi l?011 genom bet 
rjmnigare Subs orbet betom mera ljus, en ritare tärlet od? 
ötabe trafter tid Subs roiljas göranbe, och unber öfnittgen
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meb befja anbliga förrättningar bief bet för tienne alltmer 
en Rimmet på jorben, tp bet är en tjimniel på forben ait 
bugnas af ben tjnnmelfta fabbatSroeberfroidelfen, fabbatôfri= 
ben odj fabbatöfröjben, men framförallt är bet en tjiininel 
på jorben att göra Subs roilja.

9îu tade roi till fint ©ig, barmhärtige Sub odj grälfare för 
ben bpra, oroärberliga fabbatöinrättningen. £åt aKtflere blanb 
bin återlöfta menigtjet genom bitt orbs ljus oct) traft upp* 
roafna tin befinning af ben ftamlöfa otadfamtjet, be unber 
bet förflutna beroifat ©ig genom att förtrampa bina bub 
ocb förfpitta be bijra fabbatsftunberna i fpnb, roärlbsfåfänga 
ocb nåbeföratt, pà bet att be måtte blifroa af tjjärtat ange= 
iägna om att ännu begagna fina återftåenbe bagar ocb får= 
ftilbt fabbatsbagarne få, att be måtte blifroa belaftiga af 
ben anbliga roälfignelfen, fom ©u utlofroat åt bem, hiuilfa 
belga bitt orb ocb bin b^Ü9® bag, att be od en gång måtte 
befinnas på ben bögra fiban iblanb bin fyabers roälfignabe, 
bem ©u fjälf ffall föra in i bin bimmelffa härlighet för att 
bär få roara meb om bet eroiga fabbatsfiranbet i ben rolig-- 
bet, fom fiar bitt foil tiUbala. Simen.
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19 gttmbcuwi 
cftcv

(.lifta årg.)

®ft wet jag, att jag wor blittb od) fer nu.
3oE). 9: 25.

©et är tröftligt, bå eu männiffa tan förftå, att íjon 
(jar loarit blinb, få att (jon tan förftå ffiUnaben emedan förr 
od) nu, ty bå liar tjon tommit titt en börjab aiiblig uppii;ê= 
ning, ©å en männiffa fointner tid en börjab anblig npp= 
[tuning, få infer Ijon, att b°n warit blinb, ti) reban benna 
förftå föränbring är få betpblig, att ben ide tan toara för= 
bolb för ben männifta, fom genomgått ben.

©et är mpdet tröftligt, när en männiffa tan finna betta 
blinba tidftånb niara förbi. Sien bet är mpdet tröftligare 
bå en männiffa tan finna, att íjon blifroit anbligen feenbe, 
ocb framför allt,-att t)on tommit ide blott tid fin ^raífcireé 
funffap utan tid en lefroanbe åtante pä Conorn, fom tjar 
meb fig begär, längtan, förtroligt inlåtanbe ocb tärlef.

©id benita fuda, faliga, genomgripaiibe föränbring b^i’» 
bet meb ben blinbföbbe, ocb fö ffer od meb en Ijmar falig= 
belöfötanbe männiffa, fom mot fm ^rälfare tjanblar på ett 
lita ärligt fätt fom É)an.

ämne:
9lagro ur bogens teyt tytatfobe ouwisningar, Ijuru 

en wottttijTû i fio fnlig^etsfof bör Ijanbla ftynbfomt od)
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rättfram; od) bet faitea tiUmötesgåenbe, fom hon bå 
får röna af fia barmhärtige ^rälfare, ben rtvigc 
®ubs ®on.

I. 9lågra nr bagens teyt håmtabe anwiftningar, 
hum en männifTa bör i fin falighetsfaf Ijanbla ffynb= 
famt od) rättfram.

II. ©et faliga tiUmötesgåenbe af fpnbarcé ^rälfarc, 
fjroilfet ben mäaniffa får röna, fom följer brsfa an= 
roisningar.

I.
Slågra ur bagens test tjämtabe anwisningar, huru 

en männiffa bör i fin falighetsfaf han^a ftynbfamt 
od) rättfram,

l:o. fëon ftall begagna falighetsmeblen efter orbets 
anroiëning etter i enlighet meb ben affift, ®ub haft meb 
beras inrättanbe.

Gtjiiru fèerren 3¡efuS habe genom fitt blotta orb fiinnat 
gif id a ben blinbe fin fpn, få begagnabe fèan bärioib mebel. 
&an gjoroe en beg od) fmorbe ben blinbeS ögon och faire : 
®atf till baiumen Siioa. Så liar od föerren inrättat nåbe= 
meblen titt Ijjälp för fjälen, och roib beéfa mebel [jar §an 
bunbit fin roertfamljet, h^arför bet är en trotfig bjärfhet od) 
tom inbillning att hoppas falighet, bå en männiffa går meb: 
len förbi. £>en fäfra männiffan roårbslöfar och förfummar 
orbet och roitt i fin ofunnighet och grofwa måntro ide meta 
af något annat mebel än fëerrenê heliga nattroarb od) intet 
annat fätt att fomma titt himmelen än att på böbébäöben
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anamma faframentet — ocf) få begagnar bon nåbemeblen 
på ett allbeleS förtuänbt fått.

9Jfen bet är ide 110g, att en männiffa bridar beSfa mebel, 
utan ïjon måfte begagna bem enligt arbets anroiSning od) i 
öfmerensftämmelfe meb ben affift, fom Sub tjaft meb Ijiuarb 
bera af bem, få att, lifafom Sub gifroit of? beSfa mebel i ben 
affift [att en männiffa genom beras rätta bruf ffuHe tid 
faligljet fört)jälpas], få bör od en männiffa, bå [jon går 
tiH nåbemeblen, föra meb fig ben affiften, att bon må finna 
faligbetens mäg od) manbra ben ; od) fåfom Herren SefuS 
fmorbe ben blinbeS ögon, innan fèan fabe: Sad bort od) tiuä 
big i bflmmen Siloo, få måfte ben från Sub bortfomne ft)n= 
baren följa förmaningen i UppenbarelfebofenS 3: 18: Smörj 
bina ögon meb ögonfalfroa, att bu må få fe eller få bruta 
Subs orb meb bön om ben helige 2lnbes upplpsning, att 
bär blir en få grunblig öfroertpgelfe om bans förtappabe 
tiUftånb od? i griinb förbärfmabe bjärta, att tjan roerfligen 
fer fig beböfroa frälsning, frågar Ijan ide efter — ej 
EjeDer fan bon blifroa belaftig af — ben anbltga tjelbrägbagö= 
reife, fom är att tillgå i bet anbliga Siloa, tjroilfet herren 
3efus upprättat i npa teftamentets anbra faframent, ben 
beliga nattivarben.

2:o. ®n männiffa ffall ffijnbfamt od) rätt fram följa 
ben tvägmiSning, fom benne af orbet lämnas.

Så gjorbe ben blinbföbbe mannen utan att befråga 
fig meb eget fött od) blob 01$ utan att låta fig Ijinbras af 
ben omgifroanbe blinba märlöenS infaft odj förbomar. 5Rär 
bu, min åbörare, får ben förfta eller fortfatta öfroerttjgelfen 
af orbet, antingen bu enffilbt brufar bet, bör bet förfun= 
nas, eller bå bu befrågar big i bin faligbetsfaf meb något
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Herren ßebaots fönbebub, få roertftäd genaft od) rätt fram 
orbet i Ipbnab. ©å gömmer bu orbet få, att bu får full 
roölfignelfe böraf. ©röj ide, od) tag ide upp bet gifna rå» 
bet till profiling meb bitt förnuft, ej Ijeder Ipfjna till gjorba 
infaft mot fanningen ; tp bå inblanba fig förbärfroets rän= 
fer, bjäfroulenö bebrägeri od) bet idfunbiga bjärtats förfö» 
reife, fom unber falffa föreroänbningar od) ffäl böljer lögnen 
unber fanningenê fíen od) för big in i anbligt bebrägeri, 
få att bu ifrån en gob början felar om rätta wägen od) 
fommer in på roidoftigar. ©äremot genom att ffpnbfamt 
rätta fig efter marningar od) råb af ©ubs orb bibebådeS 
en faligtjetéföfanbe männiffa på ben rätta mögen.

3:o. &on ffad låta bet tomma tid full uppriftig^et i 
bjärtats grunb att milj a blifroa E>ulpen.

®n fåbau uppriftigljet finna wi b°§ ben blinbföbbe 
mannen, ^an uttalar od fjälf mitten af benna reblig^et 
i förljödanbet tid ®ub, bå ba» fäger: "mi meta, att ®ub 
ide Ijörer fpnbare, utan ben, fom är gubfruttig od) följer 
fèanê roilja efter, b0»0»1 Ijörer Ipan". ©å bet tjeter, att 
®ub ide tjörer fpnbareö böner, få menas meb fpnbare få= 
bana, fom apofteln 3>afob tadar bubbelljjärtabe, — motfate 
fen tid broab i ffriften tadaS rättbjärtabe — fålebeS att 
männiffan, unber bet Ijon beber, är i grunben falff eder fer 
åt troå ijåd. Sntet fruftar en reblig fjäl få mpdet för fom för 
falffbet, odj bo» beböfmer mara på noggrann matt, tp Ijroarje 
eftergift för trögbeten är en börjab falffbet. ©rögbeten inne» 
fattar nämligen ett börjabt unbanbraganbe ifrån orbets ljus 
od) befi tuttan, broûrW»om ®»bs föelige 2lube bi»bro§ 
ifrån att roerla odj unberbåda upprittigbeten i bförtats grunb. 
©etta fan ide fíe, om ide männiffan b^der fig få faft roio
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ortet, att ®iibs 2Inbe får bagligen uppmada, rannfafa ocb 
lufta fjälen. Setta roisfte Sanib, bå f»an låg ®ub i öronen 
meb ben bönen: "^Jröftoa mig Sub od) förföf mig;rann= 
fafa mina njurar ocb mitt Ijjärta"; ocb betta roisfte bet 
botfärbiga Israel, [bå bet få bab] : "Säter o£ rannfafa 
odj föfa roårt iväfenbe od) omioänba ofj tid Herren".

4:o. @n männiffa ffad bnjta igenom fjinbret af männiffo= 
fruftan od) utan jämfanbe unberfafta fig märlbenS fienbffap.

Så finna ici bos benne mannen adroaret uti att brpta 
igenom bet mäftiga ocb farliga l)inbret, männiffofruftan, od) 
burn b«» rättfram meb adtmera frimobigbet flöt fig tid od) 
betäube mår grälfare unber ftiganbe fientlighet från jubar= 
neé fiba, od) unber bet bans förälbrar af feg männiffofrufc 
tan lämnabe bona»» cnfam åt fig fjälf. Silbrig går ®ubs 
roerf häftigare fram än unber binber od) ej minft unber ftenb= 
flap ocb förföljelfe från märlbenS fiba, blott männiffan få= 
fom ben blinbföbbe mannen låter fienbffapen brifroa fig 
närmare orbet ocb fin grälfare i bönerop. Så unberbåder 
®ubs Slnbe fèerrens fruftan od) brifmer männiffan fram ge= 
nom ada binber. fèerrens fruftan öfroerroäger männiffofruf* 
tan, od) unber erfarenhet af ben minina hjälpen gör förtro= 
enbet tid Herren Sefus ftädningen faftare, lifafom mannen 
i mår teçt förft fabe om mår grälfare, att ban ide roisfte, 
om §an nmr eu fljnbare, men febermera afgaf bet roittnes= 
böroet: "Set är ju unberligt, att 3 ide ffolen meta, bwa= 
ban §an är, ocb lifroäl [jafioer fåan öppnat min ögon 
3från märlbenS begpnnelfe är ide börbt, att någon Ijafroer 
bens ögon öppnat, fom bafmer roarit blinb föbb. SBore 
^an ide af ®ubi, få funbe $an intet göra". Senna bes 
fännelfe £)abe ben påföljb, att be brefmo honom ut.
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5:o. @ii ntäiiiuffa fïaH låta fitt fråganbe i îa(iQÎjetâ= 
faten förnämligaft gå ut på íjefu @hr’fti fännebom, på tron, 
od) på att tron må ivara rätt.

Så framftällbe mannen i tepten ben frågan: §o är Jpatt, 
nämligen ®ubê Son, att jag må tro på pottorn $örfta be= 
len af benna fråga: §o är ,fjaii, eller 3efu Éljrifti fännebom 
är för Ipvatje uppivädt männiffa bet förfta. Unber ett få= 
bant fråganbe bör Ijon meb bön forffa t orbet, att l)on må 
lära tänna, Ijioilten barmhärtig, härlig och omätlig ^rälfare 
hon hor att tillgå i ben männiftoblifne Suben, od) upp= 
märtfamt afta pä, h'oub fèatt för honno libit od) gjort, ben 
ntptfna möba och arbete, fèan för henne haft be ftora 
förmåner, fèan förffaffat, be förträffliga nåbeöinrättningarna, 
<gan gjort, od) rifebomen af nåbelöfteii, i huilla fèan, ben 
perfonlige grälfaren, håller fig tillgänglig för aba anbligen 
befpmrabe fjälar. 9Jten Ipu får ide ftanna ivib benita fun= 
ffapen, huru öftverftvinneligen härlig ben än är, utan fortfätta 
fråganbet: $o är §au, att jag — meb ett fannfftjlbigt hjärta 
och unber förtroenbefullt öfmerlämnanb.e åt fèonom — må 
tro på fjouoiu. få att jag i fattning må funna fäga: fèatt är 
min meb allt, hroaö ¿Qan är, och allt, h’oab fèan í)ar; att 
jag od måtte hofma bottom till min tröft odj min bel, när 
tiU flut i bööen fjäl och tropp förfmätta. @tt fåbant frå= 
ganbe efter tron, fom ide förgår meb ljufliga fänélor för 
ftunben, [men fom tvifar fig, i att] mäuniffan unber omroäj:= 
lanbe erfarenhet fer efter ierren i orbet och ropar till föo= 
nom i bönen, — och fom i fig innefattar ett uppfat att 
uppoffra fig åt föonom för bet fommanbe, — bet fråganbet 
är tron.
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©et fatiga tinmötesgårnbe af gibares fyrälfarf, 
Ijnnlfet be« manniffa fåt röna, fam följer beöfj nu 
giftta antvisningar.

£errens gefu flora roilKqijet att gå nöbftäUba fjälar 
till möteé gifwer £an fjälf tidtänna i bagen® tejt, bå féan 
fäger: "Så länge jag är i wärlben, är jag wärlbenS ljus", 
odj i ben uppmaning, fèan gaf ben blinbe: "®ad bort odj 
troå big i bammen Siloa". Siloa betpber: fänb, od) bär= 
meb wifar sperren 3efuS på fig fjälf, fåfom ben bär är fänb 
od) af friwidig tärlet låtit fig fänbas tid wärlbenS frälsning. 
Sita willig §an war att påtaga fig wår nöb och wårt 
elänbe, lita willig är $an att i tillämpningen gå ben en= 
ftilöa männiftan till mötes i [jeunes falig^etsfaf.

l:o. ©en männiffa får i fin fat röna ett faligt tiU- 
mötesgåenbe af fin ^rälfare, fom bridar be af fåonom inrät= 
tabe nåbemeblen i enlighet meb fèan® affitt.

3îeban ben i orbet gifna uppmaningen att bruta falig« 
IjetSmeblen innefattar ett beftämbt löfte om Ijjälp. Ofelbart 
får ben männifta Ijjälp, fom gör fig nptta af meblen enligt 
anwiSning od) i öfroerenSftämmelfe meb be färftilba nåbe* 
meblenS olifa art eder wäfenbe. gaflän Ijon ide tan fe, 
(juru ®ubs wert fteg för fteg går fram, få tan ijoii bod 
omfiber båbe infe od) bewittna, att tjon af besfa meblen i 
(jufwnbfateii Ijaft bet gagn, fom ®ub meb löfte wib Ijwarje 
mebel fäft, litafoin mannen i wår tejt afgaf ben t)ögtibliga 
betäunelfen: "Sen mannen, fom tadaS 3efuS, gjorbe en beg 
od) fmorbe min ögon od) fabe tid mig: ®ad tid bammen
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jag fpnen".

2: o. ©en männiffa, fom ffpnbfamt odj rätt fram följer 
ben roägroiéning, fom benne af orbet lämnas, får i fin fat 
röna ett faligt tidmöteSgåenbe af ierren 3efus.

Senom att ffpnbfamt odj rättfram följa ben förfta aiu 
wiSningen gid bet efterljanb för ben blinbföbbe mannen fram 
lid bet Ijärliga ljus, i tjmilfet Ijan igentänbe Subs Son. 
Så går Herren SefuS ben männiffa, fom rafft werfftäller 
ben infift, Ijenne af orbet lämnats, tid mötes meb ett adt 
ftörre ljus od) förjer adt framgent för, att Ijoh får fud od) 
riflig roägroisning tid faligljet. Sde blott pågår mib orbets 
ljus bag efter bag upptädten af pennes förbärf od) be fär= 
ffilba Ijinber, om ^roilfas unbanffaffanbe Ijon beljöfroer bebja, 
utan trofjeten mot upplysningen i att följa warningar odj 
råb belönar Herren SefuS, bå £an gifroer Ijeniie i adt ritare 
mått "roiSbomenS od) uppenbarelfens Slnbe tid fin funffap 
od) upplpfer tiennes förftånbs ögon, att E>on tan meta ocb 
rätt uppffatta, tid tpoab E)opp fèan fadat tienne, od) tjurii 
rit <Qans arfs tjärligtjet är iblanb eder för be Ejeliga". 
6fter tjmarje mörter ocb buntelbet på troSroägen följer ett 
tiarare ljus, i tpoilfet Span låter benne fe, att bon är på 
[rätta] wägen odj att $an, ben falige Suben ocb grälfaren, 
burn mpdet b011 u^ber mörfret troiflabe bärpå, litroäl för= 
blifmit bo® benne troar od) bon bos Jponom.

3: o. ©en männiffa får röna ett faligt tidmöteSgåenbe 
af Herren Sefus, fom låter göra fig upprittig i bfärtats 
grunb att roilja blifraa bulpen.

©et låg flart för ^errenS Sefu adroetenbetsblid, att 
benne mannen finde låta göra fig upprittig, ocb bärför tunbe
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od ®ub göra något ftort af Ijonom, fin Ijärltga nåb till 
prié, herren Sefus fager nämligen, att i>ané blinbljet ide 
roar någon följb af någon färffilb fpnb, utan på bet ®ubs 
roer! ffulle på Ijonom uppenbaras, anbra till lärbom od) 
öfmertpgelfe, bonom tiH frälsning, men framförallt tiH ®ubs 
äras förfiärliganbe. föär påminnas mi om ©avibs orb : 
Sm, min ®ub, pröfwar hjärtan, 0$ enfalbigljet är ©ig 
tätf. 2If ben elänbigafte marelfe fan ®ub göra en förftling 
af fina ffapabe íreatur, blott bär blir uppriítigíjet i hjärtats 
grunb att milja blifma pulpen. Su ftörre fpnbare en män= 
niffa roarit före ommänbelfen, befto mera blir nåben på 
tienne förljärligab. £åter en männiffa giftva fig benna milja, 
— att Ijon i faligbetsfafen min, Ijroab ®ub mill — fi, bå 
gör ®ub tienne tin roiljes i alla bennes böner; men bet 
mill fäga mpdet, att ®ub gör en männiffa till roiljes i 
bennes bön, tp féan är rit på nåb, ftor i råb od) mättig 
i gärningar.

4:o. ©en männiffa, fom låtit brifroa fig ut ifrån 
ben fientliga roärlbens fpnagoga, går herren Sefus till mötes, 
bå &an upptager benne i fin fpnnerliga tärlet ocb roätiftap.

®tt fåbant fpnnerligt beltaganbe od) tidmötesgåenbe fid 
mannen erfara, fåfom bet beter: "Dd) fid SefuS böra, att 
be b°nom utbrifroit babe, ocb när £>an fann b°nom, fabe 
<gan tid honom: ©ror bu på ®ubs Son?" ©u, min 
åbörare, fom af feg männiftofruttan låtit ffrämma big ifrån 
ett allroarligt brut af ®ubs orb, ocb fom fött bölja bwarje 
upptommet fjälabetpmmer för att unbgå bina roännerS eller 
anhörigas eller anbra männiftorS fienbffap o<b förfmäbelfe, 
huru tror bu, bu blir till mobs, när ierren i ijöjben ffaH

10
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btpgaô för big i fin tidtommelfe, när bu får bin plats 
iblanb be räbba, Ejroiltaö bel ífaH wara i ben fjön, fom 
brinner meb elb od) froafwel, od) bär bu ffad plågas ifjop meb 
bet fäHffap, fom bu fjälf i liben utwalbe big, bå bu fÖr= 
nefabe Sefus, bimmel odj faligljet för att äga wärlbens 
raänffap?

©u åter, fom utan att jämfa ett ijåråmån i bin fat 
meb ®ub, låtit brifroa big Ijelt ut ifrån tvärlbenS roänffap 
od) beltaganbet i befe roäfenbe, bu f)ar att mänta, att bin 
grälfare få mpcEet närmare åtager fig big od) bin fat. 
fffiärlbenS föratt od) förfmäbelfe frågar bu ej mera efter, 
bå bu nu tjar tillgång att Ijöra bin ^rälfareä roänliga tid-- 
tal tid big i orbet od) bu får tala tidbafa tid ^onom, fá= 
fom en man talar roib fin män, unber bet £>an ftunbom 
låter big fmafa fin tärlets fötma, Ijroilten förtager ben tänm 
bara merlan af libanbet, fom tidfogas big af ben arga 
märlbenS onbffa, ocb bu får på ben fifia bagen intaga 
tjebersplatfen blanb 3efu männer på bomarens Ejögra fiba.

5:o. ©en männifta, fom låter fitt fråganbe i falig; 
Ejetöfafen förnämligaft gå ut på 3ejn ßjjrifti tännebom, på 
tron od) på att tron må mara rätt, går Herren Refits tid 
mötes, bå fèan förhärligar fig fjälf för ^enne fåfom ben 
ewige ®ubs <5on eder hennes enbe od) fudfomlige $rälfare.

<5å gjorbe fèerren Sefué för mannen i testen: 2)u 
bafioer fett §onom, och tet är benfamme, fom talar meb 
big. fßä ett adbeleS lifnanbe fätt tidgår bet, när en i 
förtappelfenöben ftabb männifta rannfafar i orbet ocb ropar 
om frälsning. pennes uppmärffamljet roänbes bå af ®ubs 
Slnbe på bet eoangeliffa orbet, od) Herren $efuS gör en få= 
ban tidämpning af bet orbet, fom Ejanblàr om fèonom, att
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bet företommer ben upproädta od) anbligen befpmrabe mäns 
niffan atíbeles få, font fëan tiUtalabe juft Retine. Set är, 
foin om Ijon förfta gången Ejörbe fin ^rälfareS Ifufliga tills 
tal i enangelium, faftän Ijon många gånger tneb ögat läft 
od) meb örat tjört famma löften, men Ijalfat [förbi bem], 
©å måfte Ijon fåfom mannen i testen flpnbfamt odj rätt
fram taga emot ben nåbefuKa tiUfägelfen od) ide trufa eller 
fftjgga för löftet, ^an fabe nämligen ftpnbfamt od) rält= 
fram: §erre, jag tror Sölen bå t)on angripes af mot= 
fägelfer eller infaft af otron od) bjäfroulen, fom roilja be= 
ftriba Ijenne nåbelöftet, få ffaH lion fe till, att öfroertijgelfen 
blir fortfaranbe, bärigenom att l)on griper fig an meb att 
itjärbigt i bönen företjåHa Sub bet löftet, fom fëan föres 
IjåHit Ijemte, fåfom bet Ejeter om mannen, att fèan fabe: 
§erre, jag tror, odj Ijan tiflbab ipoiiom. ©å går bet fram 
till ben fortfaranbe troötiHägnelfen, få att bär blir ftabga i 
tron äfroen unber fafnab, mörfer od) nöb. 9?är få en be= 
hjinrab fjäl fhjnbfamt od) rättfram tager emot eoangelii 
roittnesbörb om ben einige Subs Son, fåfom tiennes enbe od) 
fuUfomlige grälfare, få går lijan, ^roars öga ftänbigt fer 
efter tron, tienne till mötes, bå ^an gifroer fig fjälf åt tjenne 
meb aU fin nåbeét)ärligl)et, fom i Eortljet tan fammanfattaS 
bäri, att (jon blir ett Subs barn od) ben förftföbbeS, ben 
tjärlige Sonens mebarfiuinge.

fgerre Sefu, ©u, fom tyax fommit i roärlben tiU en bom, 
att be, fom ide fe, ffola roarba feenbe, od) be, fom inbilla 
fig mara feenbe od) ide roilja ertänna fin blinbtjet, ffola ges 
nom bin anbliga bom be^åHaS i fin fjälfförroåHabe blinb*
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ÿet, od) fom Ijar faftftällt ben orubbliga grunblagen för bin 
nåbesljusimllning, att ben, foin ijaftver, fyonom ffaH roarba 
gifroet, att Ijan ffaU nog Ijafroa, — ©u roärbes lära allt 
flera af bin återlöfta menighet att göra fig full nptta af 
be inrättabe, i fig fjälf fafta ocb ofelbara nåbemeblen; att 
när ©u går bem tiU mötes, be Ijanbla ffpnbfamt od) rätt= 
fram i faliglietsfaten od) fålunba meb troget anroänba ben 
unbfångna nåben, få mid ©u enligt bitt löfte gifroa bem 
nog, — nog ljus att fe wägen änba fram, nog Iraft att 
öfroertvinna be mötanbe Ijinbren, nog till eroig faligtjet i be 
af ©ig förroärfroabe fräléningsffatterna ; od) få mill odj ffaH 
©u, i ben mån be låta göra fig rebliga, noggranna od) aH= 
»varliga i att fföta fin Iriftenbom, låta bem bärutöfroer få 
bet öfmernog, fom ©u lofroat bina männer i ett pmnigare 
åtnjutanbe af bin Ijufliga färlefsfötma, förft Ijär i förfma= 
ien odj feban bäruppe i bet omebelbara åffåbanbet af bitt 
anfiïte. Simen.
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22 ÿbnbagen 
efter ©refalbtgljetefmtbag+

(l-.fta årg.)

ämne:

$)uru bet Ijätliga liffjetsbraget meb ®ub fåfom 
ben roäfeutliga färleltn röjer ftg i fauna friftnas um= 
gänge tneb ^tuaranbra.

I. <2>anna frifhuis umgänge meb ^tuaranbra.
II. fjuru bet fjärliga lifljetsbraget meb ®ub få= 

(om ben wäfentliga fätleEcn röjer ftg i beras umgänge 
meb fjroaranbra.

I.

®anna friftnafl umgänge meb fjtvaratibra.

l:o. ©e Ijafroa íommit att umgås meb Ijmaranbra, 
bå en timar i förfta rummet låtit förtjjälpa ftg HQ troê* 
omfattanbe af $efu namn.

®et förfta, fom är angeläget för en männiffa, är ide 
att få anbligt umgänge, utan bet förfta är, att l)on må 
blifwa omroänb till tron nå ^efu namn odj få upptagen i 
fèans wänffap. SIHt fammanflutanbe i anbligt fäUffap är
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ffrpmteri odj leber till ffrpmteri, få länge bet ide blifroit en 
männiffas tjufroubangelägeiihet att få fin faf ineb Sub upp-- 
gjorb eller att inför Sub roinna bet anfeenbet af nåb, fom 
tiHbönieä i rättfärbiggörelfen. ©et är bärför Ijroarje fann 
friftenô wiftigafte angelägenhet att, få font han wore ben 
enba männiffa på forben, fom behöfbe frälfas, unber ett 
rebligt utgåenbe från fina förra fijnbaftallbröber och half1 
anbliga mänmftors fättffap o<h företag, tomma tiH en fuH= 
borbab omroänbelfe eller få fin fal afgjorb genom ben flora 
ftjnbaförlåtelfen, och betta der, bå hon unber befpmret öfroer 
fpnberna och elänbet låter förmå fig till och öfmar fig meb 
att bebja i Sefu namn, tp bå blir bär fnart ben rätta tron, 
©å förtlarar nämligen ben föelige Slnbe alltmer för en bot= 
färbig männiffa bet ftora frälfarenamnet och lär henne att 
hänga fafi mib betta namn båbe meb begär och förlitanbe.

2:o. ©å fanna triftna fålunba låtit förhjälpa fig tiH 
trosomfattanbet af Sefu namn, få funna be od mara för= 
famlabe i $efu namn.

Sitt mara förfamlabe i 3efu namn mill ide fäga att 
i tib odj otib föra $efu namn på tungan, btvilfet mifjbrut 
af bet ftora SefuSnamnet är ett utmärfanbe fänneteden på 
ben i wåra öagar roiöt utbreböa, löfa anblighetens anhäit* 
gare. S?i böra lägga märfe titt, att, bå Herren ftefus roäl 
roiêfte, att ben fanna tron är något fättfynt, få talar föan 
ide om ftörre anbliga fättffap än bet, fom utgöres af troå 
eller tre; och be äro förfamlabe i fjané namn, bå beras 
tal och ha'iblingSfätt härflyter af förtroenbet och tärleten titt 
beras fÇrâlfare 0$ lebe® af ben barnsliga fridtan för fèo= 
nom, få att bet länber till fèanS ära od; beras roerfliga 
uppbyggelfe, enligt apoftelns förmaning: "Slttt Ijroab 3
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gören meb orb eller gärning, bet gören aHt i Zerrens 3ejn 
namn, od) taden ®ub od) gabren genom fèonom".

I

3:o. ©å är ierren 3efuS mibt iblanb bem meb fin 
hugneliga nåbeénärroarelfe, få att be i umgänget meb fëonom 
hafroa umgänge finéemellan.

&an ide blott roeberfroider odj fröjbar beraå hjärtan, 
unber bet be famtala om bet, fom angår ¡Jeju rife, få att 
be få göra en litnanbe erfarenhet fom lärjungarne på mögen 
tid ®mauê, bå beras fjjärtan moro brinnanbe i bem, bå föan 
uttybbe bem ffrifterna; utan fèan gifroer bem od roiébom, 
fitt färleféfinne och fin fraft, fom gör bem bugliga att älfta 
ide meb orbom, utan i gärning och fanning. Unber bet 
be famtala om ®ubé orb, gifroer Herren gefuê bem ett allt 
ftörre Ijué. ©e blifroa od bärunber närmare fammanflutna 
i broberlig färlet.

II.

Sjuru bet ^ärliga liffjetöbraget meb ®ub fåfom 
bett roäfentltga fädefen röjer fig i beras umgänge 
meb Ijtuaranbra.

l:o. 3 fanna triftnas umgänge meb ijraaranbra före= 
tömmer ben broberliga befiraffningen, od) i benna röjer fig 
lifljetsbiaget meb ®ub fåfom ben roäfentliga tärlefen.

1) ©et är enbaft en omroänb männifta, fom fan roertftäHa 
bet, fom l)ör tiß ben broberliga befiraffningen, tp enbaft l)on 
tan hanbla meb roiäöom, meb ömhet od) upprittighet. 3 förfta 
rummet roänba fanna triftna betta heliga nit emot fpnben 
hoé fig fjälfroa, bå be ffoningélöft angripa förbärfroet genom
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ben gamla männiftanS torêfâftanbe. Wien få äro be ide lib 
giltiga för fpnben tjoö anbra. ®e oommänba männiftornas 
ogubattiga mäfenbe är för bem en plåga ; be roänba fig bär= 
ifrån meb affft), bå be ej tunna meb föreftädningar något 
uträtta, få länge ®ub fjälf ej fått göra början — betta more 
att gå ®ub i förmäg —, odj bå be genom fåbana föreftädningar 
blott tunbe uträtta, att ben oomroänba männiffan änbrabe 
fitt lefroerne i ett od) annat ftpde eller fatte en np flut på 
ben gamla tläbnaben, b^arigenom ffaban blefroe luärre. ®å 
rättelfe af bet felaftiga i en männiffaé för^åHanbe enbaft 
fan äga rum, bär ftädningen i bet bei« eder i tiufroubfaten 
är rätt, få tan ben broberliga beftraffningen enbaft äga rum 
emellan be trogna, fåfom od mår grätfåre fäger: "Dm bin 
brober fpnbar big emot, få gad od) ftraffa fjoiiom medan 
big od) l)onom adena". fRär benna beftraffningen rätt utföres, 
få att en fann triften förft talar meb ®ub od) utbeber fig 
faftmob od) roiébom, innan Ijaii griper fig an meb beftraffning 
af näftans fel, få blir beftraffningen i be flefta fad tid gagn 
ocb b« ben faliga påföljb, fom Herren $efuö beffrifroer : 
"féörer ban big, f“ ^afmer bu förmärfroat eder rounnit bin 
brober". ©enom beftraffningen bringas brobren på rätta fpåren, 
bå tjan eljeft funbe genom fortfatt framfaranbe förtappat fin 
fjäl. ®n reblig fjäl mottager gärna beftraffning. "®ei< 
rättfärbige flå mig roänliga od) ftraffe mig".

(Stude bäremot en brober efter gifroen förargelfe ide 
emottaga beftraffningen, få bör ben förnpas i närmaro af 
någon annan fann triften; ocb ffer äfroen benna utan på = 
följb, fä tan ben felanbe brobren ännu minnas genom ett 
rätt anroänbanbe af binbenpdeln, od) bärigenom att man uii- 
banbrager fig l)anå umgänge, på bet t)an må blpgaö.
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2) 3 benna tjeliga nitälftan mot fpnben i umgänget 
medan fanna triftna röjer fig liffeetêbraget meb Sub.

Sub är tarlet, men fèanê ‘tärlef innefattar en tjelig 
nitälftan mot frjnben. fèan flemar icfe meb fina barnë 
fetaftigfjeter utan beftraffar bem odj mebbefar ftunbom en 
ffarpare tuttan för betäntligare fel, font ffuHe funna (eba 
tid affad, om tuttan utebleftne. Såfom benne labren i Ijims 
meten gifelar femarje fon, fom §an anammar, fà agar <pan 
ocE fina barn tid bet, fom nyttigt är, att be må få fëanâ 
feelgelfe eder unber oarternaê bortftaffanbe bringaê tid adt 
ftörre litformigbet meb fëanë feeliga bilb, meb fèanê tärlet, 
od) få adtmer bliftna fåbana, fom fèan mid [jafroa bem.

2:o. Vlär fanna triftna œib nåbaftolen lägga fig ut 
för fetvaranbra, i böner od) förböner, få röja be bärmeb 
litfeetsbraget meb ben fârletërite gibreu i tjjmmelen, fom 
unnar od) ftänter fina barn adt, Ijtnarom be bebja.

1) Sanna triftna (ägga fig ut för fetnaranbra i böner 
od) förböner.

2Rpden mälfignelfe tidfh)ter i bet förbolba en troenbe 
inännifta genom anbra trognas förböner för (jeune roib nåba= 
ftolen. 9Itt få fier, bet tunna rai meta äfroeit af ben för= 
nämfta bönens, "$aber rnår", inrättanbe, bäri grälfareu lärt 
be trogna fäga "mår" od) "ofe", Ijroarmeb §an od utlofmat 
en gemenfam nåbewälfignelfe af besfa ömfefibiga förböner. 
Såfom be trogna äro förenabe meb fin ^rälfare, få råber 
od en bolb gemenftap medan bem ada, feroarom mår $räl= 
fare feanblar i fin öfroerftepräfterliga förbön. Senom förböner 
ide blott unbanröbjaS feinbren od) beforbras nåbené inert, 
utan be trogna få od unber tibenë roebermöba mpden linbring 
ocb bjälp, få att en troenbe männiffa tid fin uppmuntran
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fan förnimma, I)ur tjon Ijos rätta bebjare är i åtanfe roib 
nåbaftolen odj af bem fraftigt unberftöbjeé meb beraå för» 
böner. Wien bet fan od ijänba, att någon färffilb nöb 
tryder en troenbe männiffa etter tjon tjar ben gemenfam meb 
något nåbefyffon, odj att be fomma öftreren« om att (jaftva 
ben fafen före raiö nåbaftolen. ®e tjafroa bärioib bet gagnet 
af firoaranbra, att tjroab fom i följb af ben ene« froagtjet 
fan t)inbra bönen, bet fan genom ben anbre« bön erfätta«, 
få att ben ene imberftöbjer ben anbre.

2) 3 betta ömfefibiga åtaganbe, bå be trogna få lägga 
fig ut för (jroaranbra, röjer fig tiftjetëbraget meb @nb få» 
fom ben mäfentliga färlefen, fom ide blott få gärna unnar 
utan od gör bem tid roilje« i allt, tjioarom be bebja, meb 
roerffam Ijjäip. Så fäger ^efuë i bagen« text: "©är tmå 
af eber fomma öfmeren« på jorben, Ipoab ting bet fjelft fan 
toara, fom be bebja om, ffall bet bem weberfaras af minom 
$aber, fom är i Ijimmelen.

3:o. idär fauna friftna i umgänget meb Ijroaranbra 
förlåta Ijtoaranbra, fiuru ofta anlebningar tid mifjnöje yppa 
fig, få röjer fig bäri litljetébraget meb @ub fåfom ben 
TOäfentliga färlefen.

1) Sanna triftna förlåta Ijroaranbra, ljuru ofta an» 
lebningar tid mifmöje uppfomma. ©å $etrué i bagen« tert 
frågabe: äro fjn refor nog, fmarabe Herren 3efu«: 3ag 
fager eber itfe fju utan fjuttio finom fju refor. 3 umgän» 
get medan be trogna fafna« ide anlebningar tid mifjnöje 
bem emedan. 2ltt be från ben fientliga toärlben« fiba få 
röna förolämpanbe, — annat Ijafroa be ide att roänta, bå 
be äro fåfom får iblanb ulfroar. Wien bå fanna friftna 
wanbra friben« mäg od? bemöba fig om att tjåda anbans
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enïjet genom fribens banb, få ffuüe man funna tro, att 
mifenöje, fplit od) twebräft more främmanbe för bem. Så 
är bet bod ide. ®e íjafiüa i (Subs orb grunbabe an= 
fpråf på ett fåbant förfeåDanbe, fom paSfar eller anftår 
bem, fom äro barn af ben flore (Suben, ©e fel, fom be 
marfeblifroa fjoö femaranbra, fpnaS bem rviba betänfligare 
än all ben onbffa od) ogubattigfeet, fom be inarfeblifroa feos 
ben oomroänba männiffan. ©jäfroulen föfer od att göra 
granbet till bjelte od) utfå mifetroenbets od) misfåmjans frö 
i beraS fjälar. $ntet farligare od) mäftigare feinber finnes 
än ofribfamfeeten. 9Jien ben troenbe männiffan öfroenunv 
ner beSfa freftelfer, få att mifenöjet ej får fäfta fig, ge= 
nom att genaft fullt od) fortfatt förlåta, feuru ofta anleb= 
ningar till mifenöje än pppa fig.

2) föäri röjer fig bet [»ärliga liffeetsbraget meb (Sub 
fåfom ben mäfentliga färleten, tp om föonom gäller, Ejroab 
©amb fjunger: "$an träter ide till eroig tib od) wrebgaS ide 
eroinnerligen. fèan Ejnnblar ide meb ofe efter måra fpuber od) 
roebergäHer ofe ide efter måra tnifegärningar ; tp få långt fom 
öfter är ifrån roefter, låter &an roår öfroerträbelfe mara ifrån ofe". 
Så finnab är od ben, fom är föbb af föonom. — 9iär onv 
roänbelfen fuUborbas meb trons upptänbanbe, få förlåter 
(Sub tjela fpnbaffulben genaft, fåfom bå något faftas i 
feafroets bjup eilet fåfom bimman ffingras af folen. fèan 
förlåter fee It, få att féan ide mera tänfer bärpå, od) feur 
ofta ben troenbe männiffan feban nalfaS nåbaflolen meb 
flagan od) befännelfe af fitt elänbe, tröttnar fèan ide att 
låna fina öron åt feennes bön. ©enna (Subs förlåtanbe 
tärlef gör ben troenbe männiffan båbe willig oefe biiglig att 
på fanuna fått förlåta bem, fom feenne emot brpta. ©å feon 
fjälf fått be tiotufen punben efterffånfta, få räfnar feon ide
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på be (junbta penningar, fom brobern är ftylbig Ijenne, odj 
bå bott bagligen få ofta od) tneb få många båbe tänba odj 
otänba fynber, bar fri tillgång tiH ben Suben, font alla E>en= 
nes fynber förlåter od) fjelar alla bennes brifter, få ät od 
bennes bjätta i förlåtanbe tärlet öppet båbe för män odj 
oroän, om bet od gäUbe att på bagen förlåta fjuttio finom 
ffu gånger.

©u, min åbörare, fom genom uteblifmen omroänbelfe 
ännu bar bin fynbarätning ligganbe ouppgjorb i bimmelen, — 
på ben rätningen ftår ben förfta fynben, bitt fall ur böpet= 
fenåben, od) be otaliga fynber, fom bu bärefter begått, ©är 
ftår bitt fynbaroäfenbe od) bitt märlbSafguberi i ögonens be= 
gärelfe, töttets begärelfe od) ett bögfärbigt lefroerne. ©är 
ftå bina froorbomar, bitt Subs namns mifjbruf, bär ftår 
broarje bag, bu låtit gå förbi utan att bruta Subs orb od) 
tala meb Sub i bönen, od) bina owärbiga nattroarbSgångar ; 
bär ftår bin olybnab mot bina förälbrar, mot bina lärares 
unberroisning, förmaningar od) råb; bär ftå od bina inför 
männiffor bolba fynber, bem bu bW i bitt bjärta fåfoni 
bat, bämnbgirigbet od) otultiga begär m. m. ; äfmenfom be 
fynber, bem bu bar utöfroat i mörtret, bem intet mänffligt 
öga fett, ©u tan Éjafiua luarit roåHanbe tiH någon meb= 
männiftas förtibiga böb ; bu tan genom förförelfe tiH fynb 
mara ftylbig till någon männiflaS eroiga förbärf eller tiH 
bennes blob, ja till myden annan orättfärbigbet, fom in= 
gen fanner mer än bitt eget friblöfa famroete odj ben bjärtes 
rannfatanbe Suben, fom bu bQr öfroer big.
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SOten allt betta fan blifroa utjämngbt, förlåtet od glömbt, 
om bu i en fannffijlbig bättring raid lata Sub räfita nieb 
big tjär i tiben.; om bu låter fpnb’erna ftäHaö fram i orbetê 
ljuê i beraé rätta beffaffenljet, od om bu E>ar bem fram i 
en reblig befännelfe mib nåbaftolen ; om bu, få ffulbbeta- 
ftab od) förbärfmab bu är, tager bin tiUflyft tiß ben gräl= 
faren, fom är lita willig od) oinffränft uti att förlåta ft)n- 
ber, fom ^an roar uti att borttaga roärlbené fynber, od om 
bu fåfom forbom ben botfärbige röfroaren åfadar bin foré» 
fäfte ^rälfare bärom, att föan mille tänfa på big i nåb 
eller låta nåb i t)immelen gå för rätt.

£ar benna upptäctten af frjnberna i orbetê ljuê meb 
big ftett, få att bu inftämmer meb (Sfr a : "SOlin Sub, jag 
ffämmeö od) blpgeé att upphjfta mina ögon tid big, tp min mifc 
gärning är roujen öfroer mitt Epifroub, od) min fpnb är ftor 
aDt upp tiU tjimmelen," få låt bet blott tomma till anban 
utan fallet i fpnbernaé betännanbe odj öfroergifroanbe, få 
fTall big barmijärtigijet weberfaraö; odj bu ftaU förroånaö 
öfroer ben öfroerflöbanbe nåb, fom big beroifaê, bå Herren 
Ijanblar meb big, fåfom £an fäger i fèefetielê 16: 63: 
"®u ftaU tänta bäruppå od) ftämmaé od) för fïamë ffuU 
ide bjärfroaé upplåta bin mun, när jag big förlåtanbeé 
roarber aUt, bet bu gjort ^afroer, fäger ierren, yerren".

SQlen £>ar bu få fått erfara Subé tärlet i ben ftora 
fpnbaförlåtelfen, få båbe roill od) fan bu, troingab af Subé 
tärlet od> för bin ffÇrâlfareê ffuïï, förlåta bin näfta. £åt 
bå betta ijärliga litl)etébraget meb Sub fåfom tärlefen aUt» 
mera till fèanê prié roarba uppenbart i umgänget meb bina 
mebbröber genom att beftraffa od binba, läfa od tröfta, ge= 
nom att i förböner mana gobt för bem od genom att för= 
braga beraé ffröpligjjet od förlåta. Så ftaU bu Ijäruti
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bafivci ett trôftïigt tänneteden bärtiH, att bu Ijör till ®ubs 
uttorabe (jelgon od) älfteliga, (jwilfa, feban be Ijär umgåtts 
i tärleten, odjå ffota få umgås meb fribens ®ub od) tneb 
tjivaranbra bäruppe i bimmelen, bär färleten (jar fitt rätta 
fäberneSlanb. Simen.

líjlíT iKñibiuu'it.

3)ieb Rättats tro ttmrber man rättfärbig ort) meb 
munnens betännelfe roatber man falig. 9tom. 10: 10.

1) Slfgöranbe för en männiftas ftäHning i bet anbliga 
är bet, om bär ijos (jeune finnes Ijjärtats tro. ©et beror 
ide på blotta tunffapen; ide (jeder på att bär finnas företom* 
manbe eller förberebanbe mertningar af nåben, utan bet töm
mer bärpå an, att ®ubs SInbe får i fjälens innerfta eller i 
bjärtat neblägga ben fanna tron. Såfom bär i förfta bubet 
förbjubes ben från (Sub i otro, egentärlet, egenrättfärbigtjet 
od) märlbsafguöeri bortmänba fjälsrittningen, få befalles bär 
bfärtats tro od) ben bäraf följanbe finnesbeftaffenljeten i 
barnslig färlet od) fruttan för (Sub. ©enna ftäHning är 
afgöranbe, ty ben fauna trou bar meb fig bet afgöranbe rätt* 
färbiggörelfesutflaget i Ijimmelen ; fåfom bet t>eter i ingångs* 
orben: 9Jleb hjärtat tror man tid rättfärbigljet
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2) Kron beroifar fig roara hidrtats tro eller ben rätta 
tron, bärigenom att ben ftäbfe (»ar ,meb fig munnens betän= 
nelfe. 5Då bet i ingångSorben tjeter, att tneb munnen befän= 
ner man tid falig^et, få fägeS bärmeb, att ben faliggöranbe 
iron är offiljatiigt förenab meb munnens befännelfe odj be= 
roifar bäruti fin fraft. 9)teb munnens befännelfe menas ide 
att ftänbigt föra anbligt tal pä läpparne, fåfom ben fallía 
anbligtjetens anhängare i måra bagar göra, utan benna be= 
tdnnelfe beftår i ett cftfamt nmgåenbe meb Subs namn, uti 
ett misligt urftiljanbe, när man bör tiga; och bäruti att 
när man talar, bet ffer i tron od) i fëerreitS fruttan — fås 
lebes i ett fåbant anroänbaiibe af Subs namn, fom merfligeu 
länbet till Subs ära, antingen männiffan i ben ftida enfants 
beten utgjuter fitt l)järta i tacE od) lof, eller h01t frain= 
träber meb en .befännelfe inför männiffor. ®nbaft bå heißa® 
Subs namn, när pennes tal meb Sub eder om Sub 
Ijärflyter af hjärtats tro od) färlef od) lebes af ben barnS = 
liga fruttan för Sub. ^äri ligger fammanhanget emedan 
förfta och anbra buben i Subs lag, l)iuilfa juft framhåda 
hjärtats tro od) munnens befännelfe, och bå nu besfa buben 
äro roalba tid tester på benna årets l:fta bönbag od) anbra 
bubet tid högmäsfotejt, roilja mi i mår betraftelfe f)anbla 
om bet flora och prisroärba Subs namn, befj mifjbrut odj 
befe rätta brut.

W. 2 fSlofe 20: 7.

£>u ftaH itfe mifjbruta fettens bin (Stabs namn: 
ty Sperren ftaH irte låta Ijonom bliftun oftraffab, fom 
^aits namn mi|b rutar.
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ämne:

llnber bet allmänt utbrebba Subs namns mtf= 
brit? i ett förbärfmab friftenfet, bör bet mara tvifiigt 
för be fjälar, foto äro ntåna ont Sobs öra, att göra 
aUroar meb att tneb munnen* befönnelfe förfärliga 
Sub* flora otf pristnärba namn,

I. iDet flora otf pristuärba Sjerten* Subs namn.

II. S)nru Sub* namn manara* af be flefla blanb 
bem, föm bära bet Influa namnet.

in. Sjuru roiftigt bet är för be fjälar, fom äro 
måna om Sub* ära, att äfroen meb munnen* befan* 
nelfe förfärliga bet flora otf pri*roärba Subs namn.

I.

iDet flora otf prismärba Herren* Sub* namn.

l:o. Sdleb Subs namn förftåå i admänfet bet, broar* 
igenom Sub gör (ig fänb för of.

STill Subs namn för bå förft Subs mäfenbe eller 
egenfïaper, frailía tunna fammanfattas i ben egenffapen, att 
£an är felig eller bet fögfta od) fudtomligafte goba.

SriH ®ubé namn föra od be namn i ben feliga ftrift, 
tpoilta utmärfa bet gubomliga roåfenbet eller be namn, fn>ar= 
igenom be tre Subomsperfonerna åtftiljas från froaranbra, 
fåroäl meb affeenbe på beraé inre förfådanbe tid broar* 
anbra fom i beras förbådanbe tid of, gabren, Sonen odj 
2Inben.
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Subs namn innefattar od be roälgärningar, fom ®ub 
beroifat eller ännu bemifar männiftor, ijroilta mälgärningar 
funna IjänföraS till någon af be tre fjufroubroälgärningarne : 
ffapelfen, återlösningen odj tjelgelfen. Ddj änbtligen tjära 
tin ®ubs namn orbet, faframenten 0$ prebitoämbetet, tjroar* 
igenom ®ub uppenbarar fig för männifforna od) inlåter fig 
meb bem till mebbelanbe af fig fjälf od) fina nåbesriles 
bomar.

2:o. ©etta ®ubs namn är ftort odj priswärbt.

Stor är ®ub i fig fjälf fåfom Setjooal), ben einige, 
aUsmättige, oföränberlige od) omätlige. "©ig fèerre är ingen 
lif; ®u är ftor, od) bitt namn är ftort". ftärom roittnar 
loffången af be fyra bjuren i Uppb. 4 tap.: "föelig, jQelig, 
föelig är fåerren Sub allsmättig, fom mar, ocb fom är, odj 
fom tomma ftaH". Stor är &an i fina gärningar. "$im= 
lame förtälja ®ubs ära, od) fäftet förtunnar $anë (jänbers 
wert". Sint mittnar om tganå ftortjet ifrån'ben maft, fom 
trälar i ftoftet, änba upp till Kerubim od) Serafim, fom 
omgifroa fèans tron. SJleb affeenbe på alltings ftapelfe fabe 
be tjugufyra älbfte i fin loffång, när be föUo neb framför 
fèonom, fom fatt på fiolen: "fèerre, ©u är roärbig att taga 
pris, ära odj traft, ty ©u Ijafiuer ftapat allting, odj för bin 
roiljas ffuH feafroa be marelfe od) äro ftapt". SDÎen franv 
föraUt är föan ftor i fin tärlet, i bet att £>an neblåter fig 
tiH ofe- eller min mara mår Sub.

Stort är IpanS namn, ^räifaren, i för^åHanbe tiH ofe, 
roi fom i ofe fjälfroa ej äga något annat namn än förtapp 
pabe od) förbömbe fpnbare. — föan fear i ben bärliga äter* 
lösningen uppenbarat fig fåfom mår frälsnings ®ub, Ijroarom

11
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loffângen i Uppb. 5 fap. fennblar, ocfe Ejroari beltaga be fyra 
bjuren, be tjugufyra älbfte, be tufenbe finom tufenbe änglarne, 
ja alia freatur i Çimmelen, på jorben, unber jorben odj i feaf3 
roet. 3a, outfägligt [tor är ben tärlef, fom föan beroifat 
ofe i enbe Scuen, fom ifynnerljet i fitt fifta flora libanbe 
odj fin böb förflarabe fahrens namn eHer fèans barmfeärtiga 
finnelag emot fonbare. "Särför beprifar ®ub fin färlel till 
ofj, att ÉferiftuS är böb för ofe, när mi ännu moro fynbare".

Stort är bet werf, fom £an utför tjoä ben enffilba 
frälsningsföfanbe männiffan, bå £an ifrån bet bjupafte elänbe 
upphöjer henne tiU fitt barn od? himmelens arfminge eller 
tid en förftliug af be flapabe [roarelferna]. Så ftort 
féans namn är, få prismärbt är bet od. 3nför ®ubs tron 
bäruppe äro be otaliga änglaffarorna od) ben ftora fiaran 
af frälfta männiffofjälar fosfelfatta meb föans loffäganbe. 
$nnu ffaU ben loffjunganbe fiaran öfas meb allt flera frälfta 
fjälar. (Sroigheteii framåt ffaU bet lofmet ljuba utan att 
tpftna, ty ftorljeten af ®ubä härliga egenffaper och &ans 
välgärningar är utan gränå.

fëelft fïuUe mi roelat fyfeelfätta ofe meb betta ämne, 
men erfarenfeeten af bet förffrädliga ®ubâ namns mifebruC, 
fom tagit öfwerljanben i en förbärfmab friftenfeet, odj foin 
påtadar ®ubs ftraffoomar, gör bet nöbroänbigt att förft af= 
hanbla:

II.

Sjuni Snbs namn tuanäraß af be flefle Manb bem 
fom bära bet friftna namnet

l:o. ®ubs namn manaras, bå bet utan mörbnab, 
tanflöft oefe lättfinnigt föres på läpparne.
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(Sgentíigen ttjber anbra bubet på grunbfpråfet få: "©u 
ffaH ide på bina läppar taga upp.SubS namn till fåfänga 
odj falfï^et". ©et gröffta ®ubs namns mifjbrut är förs 
fmäbelfen, bå man tillägger Sub fåbant, fom ide tid^ör 
föonom efter féanS egenffaper, eller fråntänner fèonom bet, 
fom bör tid féans reäfenbe, eder od förlöjligar ®ubs orb. 
©et bör färffilbt tid benna tiben, fom förbereber antilrift, 
att ben grofroa otroSförnefelfen i tal od) i ffrift adtmer ut» 
breber fig, fijnnerligen blanb be mer bilbabe. ©et är en 
rättmätig ®ubs bom, att ben, fom ide mid öppna öron och 
fjjärta för bet liara ljus, fom friftenbomen i roåra bagar 
fpriber, bå bet fiara ®ubs orb få ritligen bor iblanb ofj — 
att ben måfte tro lögnen. SJfen ännu admänuare än ben 
öppet uttalabe förnefelfen är bet tanflöfa anroänbanbet af 
Subs namn i bagligt tal, i ebet od) froorbomar, eder i 
utrop. SJlången Ijar bärmeb tommit in i en fåban mana, 
att tian fjälf ide märfet bet, men betta gör fçnben ide 
minbre. Suft emeban ®ubs namns mifjbrut är en få ad= 
mänt utbrebb roanefçnb, få att ben bärför minbre aftas, 
E)ar ®ub beljagat roib betta bubet fäfta en färffilb ijotelfe : 
"Qan ffad ide låta Ijonom blifroa oftraffab, fom &anS namn 
mifjbrufar", på bet ben, fom öfroat betta ®ubs namns mifjs 
bruf, tjroilfet adtib är bereis på ett oomroänbt fjälatidftånb, 
må genom benna fjotelfe bringas tid eftertaide i Subs orbs 
ljus od) fe fig om att genom en fann tjjärtats omroänbelfe 
unbfly ereigljetsftraffet. Säder bet om t)roarje fåfängt orb, 
fom männiftorna tala, att be ffola bärför göra räfenffap — 
få i förfta rummet om betta mifjbruf af bet [tora od) 
prisroärba herrens ®ubs namn.

2:o. Subs namn mifebrutas, bå en männifta mifj= 
brutar nåbemeblen tid en falft eder ffrpmtaftig gubstjänft.



1) $it tjör förft att ljuga roib ®ubs namn, ©etta 
ffer, bå en oomroänb männiffa begagnar anbras böner o<$ 
bärroib anroänber fåbana orb, fom alls ide pasfa för ben
nes fjälatittftånb. Så t. ep. bå bon beber ®ub föröta ljen= 
neö tro, oaftabt bär ej tytë benne finne? en gnifta af ben 
fannå tron. fèârroib ljuger ben oomroänba männiftan i 
bönen inför ®ub, bå bon fager fig äga bet, fom bos benne 
ide finnes, ©et är fpnnerligen roib ett tillfälle bå benna 
fpnben, att ljuga roib ®ubs namn, nu allmänt begås, ocb 
bet är roib ungbomens tonfirmation. ©en unga männiffan 
för roäl bå ®ubs namn på tungan, bå bon offentligen för= 
pliftar fig till boplöftenas noggranna efterlefnab; men långt 
binna be flefta ej utanför tprtobörren, förän be roifa, att 
bet ej roar attroarligt menabt meb besfa löften.

2) 6n männiffa mifjbrufar ®ubs namn, bå bon be= 
brager roib ®ubs namn, eller bå bon någon gång läfer 
®ubs orb 01$ går tiH nattroarben för att inför männiftor fy= 
nas mer gubfruttig, än bon i bjärtats grunb är. <ßon be» 
brager roib ®ubs namn, bå bon för på fin tunga roadert 
anbligt tal för att ffrpmta eder bebraga, bå bon unber 
betta lögnaltiga roäfenbe föler bölja fitt roertliga fjälatilh 
ftånb eller gifroa fin orättfärbiga fat ett bättre utfeenbe in» 
för männiftor. ©å en männiffa fålunba gör ®ubs namn 
titt tädmantel för ett i grunben falfft biärta, bebrager bon 
warft fig fjälf. pennes bolba Ram blir ftunbom reban uppen= 
bar i tiben, men fätert på ben bagen, fom ffatt uppenbara 
aïït; o<$ ben froårafte förbömelfen roäntar i eroigbeten bem, 
broilta mifjbrufat nåbesinrättningarne tiU anbligt bebrägeri 
eller ffrpmtan.

3:o. ®ubs namn roanäras, bå ®ubs orb uppblanbas 
meb mänffliga tittfatfer, falff lära etter roittfarelfe.
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föärom talar herren genom profeten odj fager: "©e 
roilja, att mitt foil ffall förgäta mijtt namn för fina brömmar, 
fom ben ene för ben anbre prebifar. ®n profet, fom brömmar 
feafroer, prebiie brömmar, men ben mitt orb feafroer, Ejan 
prebife mitt orb rätt, fèroab ffola agnar od) fereete tiUEjopa? 
fäger Herren". $ämte bet mpdna goba ®ubs orb tring« 
fpribas od) utbrebas fåfom ett nät ffrifter, fom gifrea fig ut 
för att mara @ubs orb, men fom innehålla lös, falft lära, 
odj fom reilfeleba od) inmagga fjälarne i fäferljet. ßifafä 
uppträba färffilbt på benna ort många, fom löpa utan att 
mara fänbe, fom prebita ett töttets eoangelium, od) fom 
hjälpa fatan att fånga fjätar. ©etta E)ör od tiH benna 
tiben, fom föregår bet ftora affaUet, att ®ub fänber fraftig 
wiHfarelfe till bem, fom ide reilja anamma tärlet tid fan= 
ningen, ©et är reiba farligare meb ett fåbant meb falft 
lära [uppblanbabt ®ubs orb] än meb ben grofrea föruefeb 
fen ; tt) bå en männiffa tömmer in på brutet af ett meb 
reillfarelfe uppblanbabt @ubs orb, få anfer bon fig Ijafroa 
funnit ben rätta roägen. ©årab af ben tjufanbe matt, fom 
falft lära atltib fear meb fig, far fjon fort odj met ide om 
någon annan wäg, tiU befe feon titt fint får fe fig bebragen. 
©et är bärför af outfäglig reift för en männifta, fom på 
benna tiben, bå Ijär finnes få mpden anblig blanbning — 
blanbning af fanning od) gröfre eller finare millfarelfe — 
för ben männifta, fom på benna tib roafnar till faligl)ets= 
omtante, att feon tager fig reäl tiU reara för bet falftt anb - 
liga, od) att £)on tömmer in på en funb ®nbs orbs lärbom, 
odj att ijon feban allt framgent blifmer bärreib. ©en, fom 
brutar ett rätt ®ubs orb meb bön od) roaffamljet, unbgår fä= 
tert bet fruttansreärba fjälfbebrägeri, fom är en ofelbar följb 
af umgåenbet meb falft lära od) falfft anbliga männiftor.
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III.

.Ç)uru roiftigt bet är for be fjalnr, font äto måna 
óm ®ubs ära, att äfwen meb mnnnenb befännelfe fär= 
Ijärliga bet flora oelj priswärba ¿permis ®ubs namn.

l:o. ©en faliglietsföfanbe männiffan umgås aftfamt 
meb Subs namn od) föfer pasfa rätta tiben att tiga od) 
tala i bet anbliga.

©etta gäller förnämligaft i fråga om ®ubs namn eller 
©ubs orb, groaré fanningar af féerren 3«f»s fallas pärlor, 
meb Ijimlfa man måfte aftfamt umgås. ®n fann friften för 
ide anbligt tal när fom tjelft på läpparne. $de blott att 
man albrig af Ijonom får ijöra ®ubs namn inblanbas i 
bmarbagliga famtal meb männiffor, eller i utrop fåfom "Sub 
fíe lof", "®ub beroarS" od) annat iblanb märlbens barn gängfe 
®ubs namns mifjbruf. $de Ifeder är en fann friften en 
uppaSfare för ben anbliga pratfjufan Ijoö ben moberna anb= 
liglieten i roåra bagar, t)mars fatförare uppträba på gator 
od) gränber, i roinflar od) rnrår, utan £)an brager fig i ftädet 
unban. Silbrig l)öreS ®ubs namn nämnas inför männiffor 
af en fann friften, utan bå t)an någon gång i förtroenbe är 
tidfamman meb något eder ett fåtal nåbefpffon i $efu namn, 
eder od bå bet ifrågatommer att befänna ¡Jefu namn in= 
för roärlben. Sdlen en fann friften pasfar bärroib od rätta 
tiben od) tidfädet. ©är t)an f«r, ött Ijanë tal blott ffude 
giftna anlebning tid förfmäbelfe, iatttager fjan ftidatiganbe. 
SJlen bå nöbraänbig^eten bet fräfwer eder ftidatiganbe ffude 
få utfeenbe af mebljåd, talar bun fritt ut, bå Ijan äger ben 
roisbomen att funna froara båren på IjanS bårffap, att tjan 
ide må ti)da fig mara flof. féär befjöfroes roisbom tid att
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urfïilja, när befännelfen werfligen länber titt Subs ära: 
@tt orb, i ftnom Üb talabt, är bättre än flUHeue äpplen i 
ftlfwerflälur.

2:o. ©en frälSningSföfanbe männiffan förhärligar Subs 
namn, bå bon anmänber bet i bönen od) lofroet.

1) SDieb bönen ärar Ijon ben ftore ®uben, tp t)on er= 
fänner bärmeb, tjuru bon i öttt beror af $onom, fåfom gif- 
roaren, äfroenfom braQb toärbe nåben för fjenne äger ; od) 
gärna lämnar Ijon allt för att fa begagna [ig af ben ftora 
förmånen, bet barnsliga tiïïtrâbet titt ®ub od) meberfroida 
fig i bet för bonne faliga böneumgänget meb fin ®ub. £on 
är bärroib mån om ben ftore ®ubens ära, eller att t)on i 
fterrenS fruïtan, meb full uppriftigbet, meb bolt allroar, meb 
obelab uppmärtfamljet naltaS $onom; och bet fmärtar tienne 
bjiipt, bå h°n ej fällan finner fig förftröbb, trög, tattfinnig 
od) orbfattig, unber bet b°n talar >nob ®ub ' ben a”9ei 
lägenheten, fom för bonne är ben miftigafte.

2) ©en troenbe männiffan ärar ®ub, bå bon i bet (titta 
lofroet roälfignar eller upphöjer ®ubs namn, ©en troenbe 
männiffan met i någon mån båbe efter funftapen och erfa= 
renbeten, b’O“b ®ubs namn innefattar, men benna bonnes 
fännebom förblifroer ett ftpdeivert, bå bet gäller att begripa 
ben omätliga fuUboten af ben ftore ®ubens namn. — Sölanb 
anbra företräben framför patriarferna roar bet reban för 
SOÎofe ett ftort fåbant, att ®ub gforbe för bonom tnnnigt 
bet namn, fom företommer båbe i bagens ottefånas= od) bög= 
mäsfotejter, namnet Sebonab etter namnet på ®nb fåfom 
ben oföränberligt trofafte förbunbs=®uben. SJlen buru mpc= 
fet mer [met ide] ben minfte i bimmelritet eller på npa tefta= 
mentets bagar efter mår grälfares uppenbarelfe i föttet ocb
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ainbenâ utgjutanbe ont bet flota odj prisroärba ®ubs namn, 
eller (jtuab bet innefattar, nämligen bet neblåtanbe faberB; 
namnet, bet trpgga, futttomliga meblarenamnet od) bet Ijufc 
liga Ijngfmalarenamnet. ©en troenbe männiftan met af egen 
falig erfarenhet, h«ru * traft af besfa fina namn 
uppenbarar fina ijärliga egenfïaper roib fjälars tiUrättaföranbe 
och uti att ftpria och ftabfäfta be uttorabe fjälarne. fcroil 
fet ämne tiU tad odh lof innebär ide för [henne] bopet meb 
befj roälfignelfe, bet bijra orbet meb fitt pröfroanbe, tlart 
roäglebanbe ljus, fin tjelfofamma tultan, fin hi‘9froalanbe, 
pånpttföbanbe od) i aH nöb uppetjåHanbe roerían; nattroarbs-- 
borbet meb be tjimmelffa rätterna och på bergen be Ijufliga 
bubbärarenas fotter, be fom frib förtunna och föga tid Bron : 
"©in ®ub är tonung". frailía ämnen för en troenbe 
männifta tiU tad och lof, bå hon fet tiHbata od) eftertänter, 
hroilfen ritebom af beSfa förmåner, fom tommit henne för 
henne« enffilba bel tiU gobo — allt, allt ett utflöbe af 
betta namn. 3 månheten om ben ftore ®ubens ära bör 
hon ofta eftertänta, huruban ®ub är, i minnet återfalla, 
hroab Herren henne gjort hafroer, och få uppmuntra fig till 
ett oftare, rjmnigare ®ubs loffäganbe. £uru ffröpligt än 
lofroet är, hörer ®ub bet gärna, bå äfroen bet frambäreS 
genom SefuSnamnet. ®ärna, ja meb hiärteluft hör £>an, 
huru fèans trogna h™ar i fin ftab oftare roib nåbaftolen 
erfänna $ans roälgärningar od) uttala, Ijnru ftor &an i fina 
egenffaper är för bem; odj få är och bör bet roara en upp= 
muntranbe tante äfroen för be trogna unber ben plåga, fom 
förorfatas af bet gräsliga ®ubs namns roanäranbe, att bet 
finnes bod ide få få här i förffingringen, hwilta meb betän= 
nelfe och öön, tad odj lof förhärliga ®ubs namn, tiU befj be, 
ben ene efter ben anbre, förfamlats tiU bem, fom reban äro
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famlabe inför ®ubs tron, fèonom ben oföränberligt tro; 
fafte förbunbS;®uben, fom "allena* Ijafroer oböbligljet, ben bär 
bor i ett ljus, bit ingen tiUtonuna fan, Sammet, fom flag; 
tabt är ifrån wärlbens begtjnnelfe;" Ijugfiualaren, fom är 
$abrené od) Sonens SInbe, barnaffapets infegel odj unber; 
pant, ^onom ben treenige ®uben mare ära, pris od) lof 
ifrån ereignet tid eroigljet! Simen.

$)errc tnänb botf irte bin barmhärtighet ifrån mig; 
låt bin gobÿrt oih trohet betnara mig aUtib. ©at>. 
fßf. 40: 12.

3 besfa orb, fom utgöra bagens ottefångstejrt, före= 
E)åHer ©avib fig i bönen be ®ubs egenftaper, Ijmilfa för 
t)onom fåroäl fom för anbra frälsningsföfanbe fjälar utgöra 
grunben för beras tittförfift om fjjälp babe till upprättelfe 
od) beroaranbe i nåben.

©en förfta egenffapen, ©anib föreljåder fig, är od ben, 
bmarmeb ®ub gjorbe förfta början af eroigtjet, nämligen 
$aus barmhärtighet eder innerliga mebömfan meb hela mart 
fläfte i befj iråtabe elänbe od) nöb, utan tjroilten meb = 
ömfan all annan hjälp Ijabe roarit omöjlig. Så är od för



170

ben enftitba mannifïan i ijenneê bjupa elänbe och nöb Subs 
barmhärtighet bet förfta odj bet fifia, font hon bagtigen fer 
fig behöfwa, Ijroarför od ©aoib beber: "féerre, roänb bod 
ide bin barmhärtighet ifrån mig".

®aoib uttalar bärefter fin tidförfift tid Subs gobhet 
eder ben egenffapen, att Sub upplåter fina håfroor, och fon= 
nerligen att fëan utaf bet omätliga nåbeförråbet ffänfer ben 
ena nåben efter ben anbra, adt efter männiffans trohet uti 
att förwara, hwab hon förut fått emottaga.

änbtligen förehåder ©aoib fig i bönen Subs trohet eder 
ben egenfiapen hos Sub, att $an, få roäl bå bet gätfer att 
upprätta be fallna fom att beroara be upprättabe, albrig 
lämnar fitt werf h«lfförbigt utan går lita wiöfträdt i hjäl= 
pen, fom fëan gått förut i fina nåbelöften.

Srunben hörtid, att Sub meb beSfa od) fina öfriga 
egenffaper roid wara för männifforna och på ett fynnerligt 
fätt meb och för be trogna, inneljádeS i bönbagens ljögtnäsfo= 
teyt: emeban Sub ide ffonat fin egen Son utan giftnit 
fèonom ut för ofj ada, få wid föan gifwa of allting meb 
cQonom. Emeban bär å Subé fiba intet fattats i föran= 
ftaltanbet om fynbareS frälsning, få beljöfwer bär intet 
fattas i frälsningens genomföranbe l)o§ ben enffilba männi- 
flan. ©et är benna tröftliga fanning, wi nu gå att något 
utförligare afljanbla.

©ejt: 9îom. 8: 31, 32.

Sub för of, fö ion mara emot of? ^milfen 
otf itfe fafwer ffonat ftn egen <Son nton gifwit $onom 
nt för of aUa; furu ffuHe S>on itfe otf gifwa of 
allting met) pottorn?
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ämne: »
(Sincbatt intet å ®nbs fiba fattats i äterlöötiittg= 

en§ förroårfroanbe, få befjöfroer intet för ben fråls= 
ningsföfanbe tnånniffan fattas af bet, font §ör tiU att 
roerfligen blifroa frälft eßet att få en för eroig^eten 
bårgab fjäl.

I. Sntet fjar å ®nbs fiba fattats i återlösning= 
ens förroårfroanbe.

II. ©ärför befjöfroer iatet för ben frälsnings? 
föfanbe männifTan fattas of bet, font ljöt till att 
roerfligen blifroa frålft eßet att få en för ewigsten 
bårgab fjäl.

I.

Sntet ïjar å ®ubs ftba fattats i frälsningens orfj 
fatigúeteos förroåtfroanbe.

l:o. ®ub war ifrån ewigtiet för fíela männiftoflättet 
tiU att åtaga fig befj förlorabe fat.

®ub war ifrån ewigljet meb alla fina egenftaper emot 
be fallne änglarne, få att ¿an lamnabe bem åt obotligt för- 
bårf od) oföränberlig förtappelfe. 3Jîen bå ®ub fåg förut 
männiftornaé genom fpnbafaUet iråtabe elänbe ocf) nöb, få 
rörbeé ^anö bjärta af innerligafte meblibanbe, od) ¿an tog 
fig beraé fat få nära an, att ¿an beflöt att fjälf blifwa 
beraé grålfare. ©meban för ®ub moro alla ¿an§ werf funniga 
före wärlbenS begpnnelfe, få låg ¿ela männiftoflätteté fat af= 
gjorb inför ®ub ifrån ewigfjet. Slanb be otaliga wärlbar,
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&ítK meb tiben fíuHe ftapa, beftämbeS bernia jorbeit för utfö* 
raubet af bet ijärliga återlösningsroertet. fölanb ben talrita 
männiffoftaran fåg ®ub ben ene meb ben anbre utan någon 
ätffiHrtab od) utan affeenbe på bet ftörre eller minbre fpnba= 
mått, fom be ftulle upphinna. Såfom &an beflöt aUt unber 
fpnb, få fammanfattabe fèan alla i Sonen fåfom flättets 
hufroubman, od) bärför är ingen rinbantagen ifrån benna 
Subs allmänna barmhärtighet.

Sub roar få ifrån eroighet för männiftorna. SJleb ögat 
fäft på Sonen roar &an för männiftorna efter fin förbolba 
anblighet till att i tiben utföra fitt frälsningsråbflut på ett 
för aUt männiftoförnuft obegripligt fätt, Ijroarom Paulus 
Ijanblar, bå E»an talar om ben förbolba Subs roisbom, fom 
&an före roärlbstibernas begpnuelfe förut beftämt eller för= 
orbnat. fèan roar för bem fåfom ben ewige till att förs 
barma fig öfroer bem meb eroig nåb; meb fin aHmait tiU 
beflutets roertftäHanbe emot alla tjinber, fom i tiben ftulle 
upprefa fig; i fin barmhärtighet att anfe beras nöb fåfom 
fin egen; i fin rättfärbighet tiU att fjälf betala be brottsli» 
gas eder gälbbunbnas ftulb ; i fin helighet att bringa bem 
till liiEjet meb fig fjälf; i fitt tälamob att ftänta bem tills 
rädlig nåbeS= od) bättringStib ; i fin omätlighet tiU att ftänta 
en öfroerflöbanbe hjålp odj efter fin oföräuberlighet och fjälf* 
ftänbighet tiU betta förbunbets onjggliga faftljet. ®enna 
Subs eioiga od) allmänna barmhärtighet är od eitba gruir* 
ben tiU be uttorabes frälsning. ®huru Sub förutfåg, hæilta 
blaub ben otaliga männiftoffaran i eroighet ffola omgifroa 
fèanS tron, få är ide Subs förutfeenbe utan Subs allmänna 
barmhärtighet grunben tiU frälsningen, och litafå är bet i 
fråga om utforelfeir ide bet förfta att roeta, om man är ut* 
forab, utan att fåfom ogubaftig helt lämna fig åt ben Subs
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barmhärtighet, fom ifrån eroighet gjorbe förfta början, 
odj fom bärför är enba grunben, fåfom od apofteln ffrifroer, 
att "®ub utmalt be utforabe i fëonom, i Sonen, förrän 
roärlbené grunb lagb mar".

2:o. 3ntet fattabes i âterlôêningenô utföranbe i tiben, 
emeban Sub bärroib ej ffonabe fin Son utan utgaf fèonom 
i libanbet od) böben.

&an, fom är alltings upphof, måfte börja fitt lif på 
jorben neblagb i en trubba. föan, fom ifrån eroighet mar 
uppfpdb meb hela Subé fußtet, faites i beroenbe af jorbifîa 
förälbraré torftiga omftänbigheter; fgan, fom mar fahren 
jämlit i härlighet od) majeftät, antog fpnbigt töttä litnelfe. 
fèan, ben ewige od) oföränberlige, unbertaftabe fig tibené 
roäjdanbe omftänbigheter. fèan, ben adémättige, blef behanb= 
lab fåfom en roanmäftig männifta. SJlen framförallt gjorbe 
ben hrimnelfÉe labren roålb på fin faberétärlet tid föonom, 
ben älffabe Sonen, bå tgan utgaf §onom i föanö fifta 
libanbe utan förftouing, utan afbrag eder miuftning i ben 
oerhörba fpnbaftulben, utan linbring i eroighetéflraffet, utan 
tröft unber öfroergifroeuhetétidftånbet på torfet, bå h«Ia 
tagens förbannelfe brabbabe $onom. 3<ïe Ijeßer ftonabe 
labren fèonom för be plågfamma freftelferna utan lät bem 
ftorma löft på fèonom utan att lämna föonom något unber= 
ftöb af ben gubomliga naturen. fßä ben mögen, att ®ub 
ide ftonabe fin egen Son, fußborbabeö aßt, fom hörbe tid 
mår återlöéning, till befé i uppfianbelfen allt, fom förut roar 
ofe emot, låg unber fegerhjältens fötter. Siten tidföljb af 
perfonens omätligbet eder eroiga tiflrädlighet gäder betta 
£>anê wert för ada utan åtftidnab och utan någon inftränt^ 
ning, få att, bå ben eroige ®ubô Son fåfom flättets hufroubman
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i ftg fammanfattabe Ijela fläftet, ingen enba männiffa är 
unbantagen od) fålebeS tie beljöfwer unbantaga fig fjälf, bå 
bet gäller frälsningens möjlighet, Ijuru mydet, froårt od) 
långwarigt feon fynbat, od> fenr ida Ejenneë fat tná fe ut i 
tiennes egna ögon.

3:o. Sntet fattabeS å Subs fiba i föranftattanbet om 
fynbares frälsning, ty bâ fèan ifrån ereignet fatte [jeta fräls* 
ningen på tron, få åtog §an fig od fjälfwa betta widtorS 
uppfydanbe.

3 fatninantjang tneb bet allmänna frälSningSbeflutet 
faftftädbes ifrån ewigljet ben orubbliga nåbesorbningen att 
ide göra någon männifta falig utan genom tron på meb* 
laren, Subs <5on. $ngen annan wäg tid faligtjet war möj* 
lig, ty faligtieten, af nåb förwärfwab, timbe enbaft af fri 
nåb ffäntas odj fålebeS enbaft fritt eder för intet meö trons 
ijanb emottagaS. £ela ben feärliga återtöSningen, be för* 
wärfwabe frälsnings* odj faligfeetsffatterna, fynbaförlåtelfen, 
rättfärbigfeeten, barnaffapet od) arfwet, adt feabe warit för 
ofe tid intet gagn, om ide Sub åtagit fig att fjälf uppfyda 
widtoret eder fänba ben petige SInbe för att werta od) be* 
wara tron, ©ärför, bå Sub beflöt att återlöfa ben förtap* 
pabe wärlben, få war bet en nöbwänbig följb, att fèan fjälf 
måfte åtaga fig widtorets uppfydanbe eder att werta ocfe 
bewara tron i ada§ beras fejärtan, fewilta ide i uppfåtlig 
genfträfwigfeet fätta fig emot fèans wertan. ©id ben änban 
gaf fëan be fafta, ofwitliga nåbemeblen, fewilta albrig för» 
fela fitt änbamåt, när be brutas i ben affitt, i fewilten Sub 
gifwit bem. 3 besfa meblen är nu fåfom i en fumma 
neblagbt odj finnes att tidgå bet allt, fom apofteln nämner 
i ben föreligganbe teilen: Stulle §an ide od gifwa ofe
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allting meb Jjjonom? få att 
borgen för att fèan mid gifraa 

fjälfroa nrebten äro en fäter 
adf.

II.

©är för bctjöfroer intet för ben frälöningöföfanbe 
niättnifTan fattaö af bet, fom fjör till att roertligea 
bliftua frälfl eller att få en för etvigljeten bårgab fjäl.

l:o. (Smeban Sub från eroigbet roar för männifforna, 
få fan intet i tiben meb framgång mara bem emot eller 
tid öfroerlägfet fatigljetéförtjinber.

Senom frjnbafalXet Ejar männiftan fått fjela naturen 
emot fig. SiUftäUningar af onba anbar od) onba männiffor, 
fom omgifroa Ijenne på ada fibor, — för att ide nämna 
bet raärfta (jinbret, fom gör [jeune meft befraär: bet egna 
fijnbaförbärfraet — allt famwertar att göra wägen för benne 
imjdet final od) öta trängfeln; men adt fammanlagbt tan 
ide ftänga eder afffära faligbetsraägen för benne, ti) i bet 
eraiga frälsningsbeflutet ligger Ijela bennes fat få på förbanb 
afgjorb meb affeenbe på frälsningens möjlighet, fåfom more 
[jon reban frälft. 2Idt i tiben beror af Subs eiviga råbflut 
om fijnbares frälsning, od) Sub läntar ada omftänbigbeter. 
i tiben få, att be måfte befrämja beSfa fèanS nåbesaffifter, 
få roäl bå bet gädet Subs rifes framgång i ftort fom bos 
ben enffilba frälsningsfötanbe männiftan. ©meban fèan af 
eraigljet mar för benne, &an fom är ftörre än adt, få finnes 
intet i fig fjälf öfroerlägfet faligljetsbinber. fèroarje ffa- 
pab matt måfte roifa för §ans admatt. ®e bolbafte fnaror 
blottar £an i fitt adraetenbetsljus för ben, fom raid fe. ®e 
liftigafte tidftädningar af onba anbar od) onba männiffor
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beSfa tia fèans trognas bäfta. $an» trofaftljet froifer albrig. 
§ans omätligljet ijar ingen gräns od) i &anS oföränberligljet 
od) fjälfftänbigljet ian intet inroerfa på fèonom tiïï att göra 
någon änbring i féans eroiga nåbeSuppfåt. SJärför, när apo= 
fteln i fammanl»ang meb icåra teptorb öfroerffåbat £>ela ffäd« 
ningen i benna roärlben, fom ligger i ben onbe, utbrifter E»an: 
"¡qo fan ffilja off ifrån (Sljrifti färlet? Sebröfroelfe eller 
ångeft eller förföljelfe eller nätenhet eder farlighet eder froärb, 
fåfom ffrifroet är: för bina ffud roarbom roi böbabe fjela 
bagen, mi roarbom t)åKne fåfom ffattefår. SDÎen i attt betta 
öfroerroinne roi", fåfom bet egentligen Çeter, "öfroermåttan eller 
ritligen genom £>onom, fom ofj älffat ijafroer. St) jag är 
ro iff bärpå, att Ijroarfen böb eller lif, eller änglar eller förfta* 
bömen eder roälbigljeter eller be närroaranbe eder be tid* 
fommanbe ting eder fjöjb eller bjnp ffad ffilja off ifrån ®ubs 
färlef, fom är i ©IjriffuS gefuS, roår fèerre".

2:o. (Smeban intet fattats i återlösningens utföranbe 
i tiben genom Sonen, få ligger Ijela förråbet för ben fräls* 
ningsföfanbe männiffan öppet.

gör ben upproädta männiffan, fom bår meb befpmmer 
på fpnberna, är gefu förfoning en öppen odj fri brunn, od) 
ben enangeliffa inbjubningen Ijuber tid tienne: Äom t)it odj 
tag emot adt utan penningar od) för intet.

gntet fattas för ben benåbabe männiffan i ben bag* 
liga nåbetidgången, tp £>on £>ar fri tidgång tid Ijela ben nåb, 
i ffroilfen Ijon ftår. Senna tidgång göres Ijenne ofta ftribig 
genom motfägelfer af otron, af bjäfroulens anflagelfer och 
förbömanben, men ingen fan göra Ijenne ben fanningen ftri* 
big, att ®ub äfroen för Ijenne utgifroit fin Son, od) att &an
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mill gifroa bonne allt meb igonom, odj betta är ben fafta 
grunben, font aíbrig ryggas, i burn ftort mörter bon ftuns 
bont må niara tin fin fjäl. ®ärför ligger Ijela ben omät= 
liga nåbetiUgåugen bagligen får Ijeitue öppen, fèuru ofta 
I)on naltaS (Sub meb fin Hagan od) bön, — albrig tröttnar 
fèan eller finner fig befivärab af benne. Daftabt be inånga 
od) ej fällan upprepabe felftegen utbreber fig öfmer benne 
fåfom en bimmel ®ubs ewiga nåb i en beftänbig, ouppljör* 
lig fynbaförlåtelfe, i bet att (Sub bagligen od) milbeligen 
förlåter benne fynberna, när bon lägger bem neb i betän* 
nelfe för fin grälfares fot. Uti freftetfesftriben, när benna 
är fom möbofammaft, betommer bon ett bolbt unberftöb, få 
att bon albrig ligger unber genom att gifiua fig in i forts 
fatt öfmerläggning om freftelfesförflagets lüertftäHanbe, utan 
bon ropar od) ftriber, od) få länge är bon ide öfroerrounnen. 
fßä fina fiber är Ijon mera fri från fynbaförbärfwets frefteh 
fer, men ftunbom får Ijon ropa utur bet bjupet, fom beftår 
af bet i boft od) målbfamt upprörba fynbaförbärfroet, od) 
bon tyder fig bå ej mara annorlunba än en fynbenS träl. 
föärunber upptoäder od bjäfnmlen mydet buller genom be« 
ftribanbe af bennes uåbaftånb. Wien b’iru nianftäHb ben tro= 
enbe männiffan od) IjenneS fat än är, — (Sub fer od) bör 
intet af allt betta ; ty föans öga bailar oaflåtligen på So= 
nen, bafom Ijnnlten ben nöbftäUba fjälen ftår gömb, men 
ide blott göinb utan tläbb, ja, bärligt fmydab inför ®ub 
i ben ijruita oftulbsbrätten. Qnfioept i benna, älffar bonne 
(Sub faftmer meb famma tärlei, ^loarmeb $an älffar 
fin Son. Unber ad ffröpligbet tan bon allt ftabigare 
irD99Q ÍÍ9 ’»'b att (Sub är tiUfrebé meb bonne för Sonens 
ftuH, ocb någon gång får bon faligt i fin täiifila förnimma,

12
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att t)on roerfligen är af Sub fåfom föané barn älffab. 
(Sljuru f)on mera fällan åtnjuter anblig gläbje od) bå blott 
för en fort fiunb, få äger íjon till bet mefta en ftißa förnö= 
jelfe. Spbliga beroiê liar Ijon od bärpå, ípiru färleföfnUt 
ben bimmelffe gabren fer om benne i betta jorbiffa. Unber 
alia ftenbara förbelar, fom roärlbené barn i betta jorbiffa 
äga, od) unber tibenë ofta froårt trydanbe roebermöba äger 
[)on bet oförlitneliga företräbet att mara innefluten i fin 
grälfareS roänffap, fom rifligen erfätter alla förfatelfer och 
libanben, od) Ijon fan berömma fig af floppet, fom Ijon £>ar 
till ben härlighet, ®ub henne gifroa ifall. Ofta förefpeglar 
ben onbe anben ben troenbe männiffan roibunberliga omftän* 
bigljeter, fom ffola brabba tienne i bet fommaiibe, od) fram= 
föraUt att bet ffafl gå Ejenne ifla tid flut i böben. Sßlen Ijon 
bör befinna, att äfroen ben fifta fegren öfroer ben fifte fienben 
är inbegripen i bet aßt, fom Sub ffaïï gifroa tienne meb 
Sonen, fèon bör betänfa, att när tjon tiU fift ligger på 
fin böbébäbb, afla omftänbigljeter bärroib äro från eroigljet 
af Sub förutfebba od) noga beräfnabe, och att Sub bå är 
meb fina egenffaper m e b tienne till genomföranbe af ben fuU= 
tomliga förlovningen, fåfom £an ifrån ereignet roar för 
Venne i bet aßmänna fräléningsbeftutet, od) fåfom föan i 
tiben warit för henne i aß ben barmhärtighet ocb trofafta 
nåb, fèan på ^enne foftat för att i böbsögonblidet få benne 
bärgab.

3:o. ©meban Sub roibtagit aßa anftalter för upp» 
fyßanbe af roißforet, ben fanna tron, få tigger fjela ffulben 
å en b’nar männiffas fiba, fom i böben går för ereigneten 
förlorab.
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1) ©å t)är ide fafnaé eyempel på fåbana männiffor, 
Ejroilfa albrig meb uppfåtlig fynb befmittat fina tläber, fe« 
ban be en gång i bopets ftunb bleftoo tläbba, få tunbe 
betta ägt rum meb en Ijroar böpt männiffa. Sub förfroarar 
fjälf fin boning t)oé bet lilla barnet, intill befj bet funnit 
till ben mognab, att bet fjålf fan göra fig nytta af Subé 
orb. fèerben tager ide blott, enligt löftet, lammen upp i fin famn, 
utan bär bem i fitt fföt, innan be fjälfroa funna taga fig fram meb 
nåbemeblenö brut. ©opeté nåb är mäftig att mota alla 
från förbårfwet od) utifrån påtränganbe freftelfer. Afinen 
om ett barn fort efter fallet går förlorabt, är bet fålebeé 
fjälft ffulben till fin förtappelfe.

2) ®n l)raar affaden männiffa l)ar, få länge Subé tå-- 
lamob od) långmobigljet iparar, ännu tillgång tid Subé orb, 
fom är ett ofelbart omraänbelfemebel för en Ijroar, fom gör 
fig rätt nytta bäraf. Sitt en männiffa Ijunnit till en ftörre 
blinbljet, litnöjbfjet od) fientlig genfträfioigljet, bet fjärrör 
bäraf, att (jon unber bet förflutna låtit fadelfer od) mädelfer 
gå fig förbi, ty bärmeb förroärraé Ijenneé finneébeffaffenljet 
od) fjälatidftånb. Hlär bu, min åljörare, en gång eller flera 
gånger unber bet förflutna fänbe Subs Slnbes traft på bitt 
tjjärta, bå gjorbe Sub början för att få för ereigneten 
frälfa bin fjäl, od) betta Ijabe lita fätert funnat ffe, fom 
bu bå mar af Herren föft. Stulle bu än en gång blifroa 
till faligljet tadab, få tag mara på bet tillfället, ty bärpå 
tan £>ela bin eroigtjet bero.

3) SJleb en bel uppraädta männiffor, fom låta bet 
tomma tid full rebligliet odj adioar, går Subé wert genom 
orbet ffynbfamt fram tid tro. @t)uru en fåöan männiffa är 
betungab af fynbabörban, nebtrydt af fynbaelänbet, manmät= 
tig emot alla tötteté od) bjäfroulené freftelfer od) full af otro,
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egenfinnigljet odj egenrättfärbigljet, få tan bod betta aßt 
ide tjinbra omroänbelfen, ty ben adåmättige (Suben ftriber 
meb fin omroänbanbe nåb i ben roanmättiga fjälen od) fuU= 
borbar fnart fitt roerf, blott pon låter gifioa fig ben 
upprittiga roilfan odj bet adroaret i fötanbet att gå in på 
alla battringê= odj faligpetåroidtoren. ©etta, fom ffer meb 
några, roifar, Ijiuab fom tunbe fíe meb ada, ti; ®ub fparar 
ide fina roertningar mera för ben ene än för ben anbre, 
adraminft bå bet göder pufroubroidtoret, ben fauna tron, 
proarförutan tjeta återlöéningenå änbamål more förfelabt.

4) ©e traftigafte anftalter par ®ub roibtagit för be be= 
nåbabe ntänniflorna tid beraå bemaranbe. &oå omroänba 
männiffor finneå mydet troarroaranbe förbårf, proarifrån be 
bepöfroa låta pjälpa fig od) få berebas för en pögre nåb. 
fëârroib går (Sub roiba längre i albrig tröttnanbe trofaft» 
Çet, än be gå i flit, adroar od) tropet, få att frälsningen 
tömmer an på fèanê bemaranbe nåb. fDleb Subå matt 
beroaretiS 3 genom tron tid faligpet. SCBib orbet mårbar 
bem (Subê fèelige 2Inbe meb fin unberroisning, fina beftraff* 
ningar, roarningar, påminnelfer odj pugfroalelfer, få att, om 
ben troenbe männiftan på en enba bag tunbe rätna öfroer, 
proab pon på fin ^fräifareä rätning fått erfara od) emottaga, 
få finde (Sub få pöra tienne® llagan oftare blanbaê meb 
tad odj lof. Star pon få bagligen påder fig faft roib or* 
bet, få påder orbet penne faft roib penneå grälfare, odj i 
ben Religa nattroarben befäftes bet eroiga lifroet i penneå 
fjäl. Unber ett oförtrutet löpanbe på roäbjobanan flipper 
pon att fada tid någon tib otp får ide en tnapp utan en 
ritlig ingång i mår tperreS od) fträlfareg Sefn ßtjrifti 
eroiga rife.
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gaft ligger ben ïoftliga faligfeetsgrunben till uppfö = 
raube af få många faligfeetsbpggnwber fom feelft. Söanab odj 
pålitlig är faligfeetenS wäg, få att be fåfunniga ide betjöfwa 
bärpå roilfe fara. Ofelbart roertfamma äro faligfeetsmeblen, 
od) @ub uppfpUer fjälfioa widtoret. föär fattaö fålebes 
intet å ®ubs fiba. Se nu till, att intet fattas å bin fiba i 
bet, fom bu Ijar att iafttaga, om ®ub ffad få göra, bet bit 
ide fan. Såt bå upproäda big ur bin forglösfeet tid ett all= 
warligt fråganbe efter frälsning, få ffad bet blifroa flut på 
bet lögnaftiga fjälfförfioaret, att bu ej ffude mara ffulben 
tid bitt iråtabe elänbe, od) bet förtnänba talet, fom fommer 
af bin forglöfa otro ocfe bitt fejärtas wrångfeet, att bin faf 
numera ide fan fejälpaS. ©u talar bå fåfom forbom bet 
obotfärbiga Sfrael: "2öår onbffa ocfe roåra fpnber ligga på 
ofe, att nii bärunber förgås, feuru tunna roí bå lefroa. Så 
fäg nu till bem fager Herren: Så faut, fom jag lefioer, jag 
feafnier ingen luft tid ben ogubaftiges böb, utan att fean 
ommänber fig ocfe lefnier ; få omwänber eber nu ifrån ebert 
onba niäfenbe, fetvi milieu 3 bö, 3 af 3f™el® feus?"

föar bu, fött af nåben, feaft eder fear ännu meb bet 
anbliga att ffaffa ocfe bet mertligeu förfeåder fig få, fom bu 
fäger, att bu fommer ingen wäg, att bet fejälper ej, fernab 
bit gör, ocfe bu anför fåfom ffäl feärtid, att bu ej lär niara 
utforab, få är betta ett oförfpnt fönnänbanbe af ben tröft» 
liga läran om ben enliga utforelfen. ©et förfeåder fig ad= 
beles tniärtom. Utforelfen fear ide ads fåfom orfat att 
ffaffa meb bitt förniänba förfeådanbe, utan ffulben tigger i 
bin falfffeet ocfe oftabigfeet ocfe bitt Erångel, feroatigenotn bu 
intrafetar bin faligfeetsfaf ocfe feinbrar big fjälf. ^ärunber 
fäger bu bå fåfom bet obotfärbiga 3ftaei : "föerren feanblar 
ide rätt", men feör feär, feuru Herren på bet beftämbafte tid=
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bataroifar benna orättroifa beffpßning: £>an froarar: "Stulle 
jag Ejafiua orätt? 3 af Sfraelé ljus l)afroeii orätt; tp jag 
tjafioer tde lüft tiß fjans böb, foin bör, bärför omroänben 
eber, få fan 3 lefroa". Såt bå i tib bringa big tiU infitt 
od) ertänsla af bin orebtigtjet, få tan faten ännu hjälpas ; 
tp £)ar Sub äfroen för big ide ffonat fin enbe Son, få roiß 
föan gifroa big aßt ineb fèonom.

fèar bu, unber bet bu ropar ur bjupet af ben för big 
upptädta fpnbanöben, genom ben euangelifta upplpsningen 
fått utfift öppnab tid frälsning, få fer bu i bet gjorba 
nåbeSanbubet wägen ligga för big öppen änba fram tid bet 
emiga lifroet. 2Jlen närmafte målet är för big nåbaftolen, 
bär bu, få oren od) förbärfroab bu är, l>ar att föfa att 
få bin fat afgjorb genom ben ftora fpnbaförlåtelfen. Se nu 
ide enbaft på big fjälf, på bitt förhaßanbe od) låt ide otrons 
moría bimma ftänga för big ben reban öppnabe utfiften tiß 
fuß hjälp, utan låt nnb orbet odj bönefamtalen bin upp» 
märtfamljet aßtmer oaflåtligt fäftas på Subs fabershjärta 
emot big, att fëan ide ffonabe fin egen Son ifrån blobs= 
froetten i Setfemane od) öfwergifroentjeten på torfet, på bet 
£>an ide blott ftufle ftona big utan få big emigt frälft od) 
falig, Seb ofta ben bönen, att trons 2Inbe genom löftet 
måtte nebfänta i bitt tjjjärta bet enfalbiga förlitanbet på 
benne bin fÇrâlfare, få tan bu i traft af Subs oföränber= 
liga trofaftljet meb roifjljet påräfna att lita barmhärtig, 
$an ifrån ereignet roar, bå £an påtog fig tjeta flättet, lita 
barmhärtig är fëan nu i benna ftunb att åtaga fig bin 
perfon, bin enftilba nöb tifl att fußt afhjälpa ben.

Och betta meb big ftett, att barmhärtighet är big 
roeberfaren, få behöfroer bu aflt oftare öfroerroäga odj aßt 
bättre fatta, (jroab bet innebär, att Sub ide ffonat för big
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fin enbe Son, ocö att fèan will bärför gifwa big allting meb 
föonom, på bet att bu tiD Sefu frälfareäras förljärliganbe 
oct) tin bitt eget framt)ärbanbe må funna meb aüt fullare 
förtroenbe Ejtviía reib benna fafta grunb. Sär big att neb= 
tijfta alla ®ub förnärmanbe otroêmotfageïfer, bjäfmulenä am 
fíagelfer odj bomar genom att meb mera fafttjet i tron IjåHa 
Conorn framför big, fom libit ljafroer böben, ben bär upp; 
roädt är odj nu fitter på ®ubö ljögra ljanb, od) bär för Bin 
fat, bin talan inför gabren. -¡Dien fe oct till, att intet må 
genom förfummelfe od) naârbëlôsfjet fatta® i ett oförtrutet 
löpanbe på roäbjobanan, att bu albrig må tiHbafablifroa, 
ja, att bär ide enâ må fainas något i bet bögre tjärIigE)et®= 
od) faligfjetömått, fom äfroen Ijör till bet allt, fom ®ub till 
fifí få gärna unnabe big. Så be^öfroer bu i öfrigt ide be= 
fatta big meb några otroné odj bjäfmulenä förffrädanbe före; 
fpeglingar för bet tommanbe eller meb några "om" ocE) "men" 
för bet närwaranbe, tr; bet bör bu bod meta, att, Ejar ®ub 
betoftat på big fin Son, få mill fëan od Sofia på big aüt, 
för att en gång fiada big blanb be fjälarne, bem fëan ffaH 
gifma Sonen fåfom ett bpte, od) i [jwiLEa Sonen fåfom en 
lön för fin möba eroigt ftall fe fin luft od) E)afroa fin 
bjärtefröjb. Dd) ben ®uben, fom ^ar lagt ben foftliga 
faligfjetsgrunben od) gifroit be ofelbara nåbemeblen od) l)it= 
tin® meb fin Slnbeö nåbesarbete i)0® big fört fram fitt roert, 
<Qan ftall ide fläppa big, förr än fèan E)ar big eroigt bär; 
gab, blott bu å bin fiba förblifroer en af be få, fom äro 
trofafta in i böben. Simen.



184

$eçt: Slp. g. 26: 18.

©u ffnlï öppna betas ögon, att be fïola omtvån- 
bflS ifrån mötfret till Ijnfet odj ifrån fataus waft tiîï 
®ttb ; att be fïola få fpnbetuas förlåtelfe od) lott iblanb 
bem, font Ijelgabe roatba genom tron tiH mig.

ämne:

@n rått eller fann omtvänbrlfc odj ben bätmeb 
följanbe faligljeten enligt ben beffrifning, fom af $rål= 
faren bårpå framftäßeö i bagens tejrt

l:o. iQoé fomliga männiftor roifar fig en ffenbar för« 
änbring, font litnar en fann omroänbelfe, unber bet att benna 
föränbring i fjälfroa wertet eller i grunben är ingenting 
annat än en blott ftenomroänbelfe.

1) ©å en männiffa befattar fig meb bet anbliga, 
men utroäljer falft odj uppblanbab lära i ftäHet för bet rena 
@ub§ orb, få blir bär od en falft omroänbelfe.

2lf bet orbet, fom går od) gäller för att mara Öhtbö 
orb, är mpdet båbe i tal od) ffrift uppblanbabt meb n>iH- 
farelfe. Såfom ®ubê fèelige Slnbe ide warit meb om att 
framftåHa en fåban lära, fom är uppblanbab meb will« 
farelfe, få fan &an ide Ejeller genom ett fábant orb roería.
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©et ar lögnens aube, fom genom ett fåbant orb roertar, t 
bet Ijan bärigenom bibringar falfta begrepp oin ®ub odj om 
mftnniftans eget fjälatiUftånb, unber bet att ijan tjufar tiennes 
tänsla od> intalar Ijenne, att bet juft är ben rätta wägen, 
på tjtmlfen Ijon wanbrar. ®enom falfta fiai inwerfar t)an 
genom förftånbet på IjenneS wilja od) genom fallía tänslor 
förwiUanbe på IjenneS förftånb od) för Ijenne få in i bet 
farliga fjälfbebrägeriet.

2) SOlångeh ftannar på (mlfwa wägen eller roib en 
blott ftenomroänbelfe genom att mifjtpba Subs SInbeS tänn= 
bara nåberoertningar.

©å ®«b will att alla männiffor ffola frälfta warba ort) 
till fanninfleirô funffap lomma, få beföter öpan bwarje männifta 
i friftcnbeten mer än en gång, bå £>an genom fitt orb på ett 
lännbart, förnöjanbe fätt intager bennes ffjârta eßet oroar 
Ijenne wib föreftällningen om böben, bomen odj ewigfjeten. 
Slär en oomroänb männifta erfar benna förfia tännbara wer= 
tan af ®ubs orb, få tunbe Ijoii börja föta ®ubs rite, ttj 
orbets roertan ijar meb fig ett påbrifroanbe tid orbets brut 
od) bönen, eller förmågan att föta ®ubs rite, SJleb be flefte 
ftannar bet bod wib benna lilla början. SJlånga taUabe 
männiftor rent af fötfumma fallelfen od) gå tiHbata till 
frjnben odj wärlben. Slnbra mifjtpba be ijufliga od) fraf= 
liga rörelfetna af orbet od) anfe fin faligljetsfat ftå wäl 
bärmeb, att be emellanåt unber ett fparfamt brut af orbet 
få erfara förmjab fännbar traft bäraf, utan att bet någonfin 
tömmer till ett rätt uppwatnanbe ur fpnbafömnen och ännu 
minbre till fullborbab omwänbelfe. Slär ®ubs 3Inbe någon 
gång oroar bem i beras famroeten öfroer ben föreftåenbe 
eroiglielSolijdan för att i orbets ljus föra bem till infitt pä 
beras ohjdfaliga fjälatidftånb, eller Ijuru beras fat ftår meb
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Sub, få anfe be beâfa oroanbe öfroertygelfer reara freftelfer 
af ben onbe tin förtreiflan od? förtroäfrea bå benna oron 0$ 
motarbeta få fin frälsning; tt) ben oron är början till ben 
for g, fom är efter ®ub§ finne, fom tömmer äftab bättring 
liH faligijet, ben man ide ångrar.

@n ocb annan uppreädt fjät, fom i fitt fjälabetymmer 
fått utfift öppnab i eoangelii Iju® på bet Sub® ßatnm, fom 
burit reärlben® fynber, 0$ fom erfarit en ymnig Ijugfroaielfe 
af Sefu förfoning, ftannar reib tröffen, tjroilar i fjälfbelå= 
tenfiet reib fina lännbara erfarenheter, fattar af i gubab 
tighetéfliten, bå hon itfe anfer fig befjöfroa föfa bet, fom (jon 
inbillar fig tjafroa funnit. ®å ho» i fjälfbelåtenhet [er på 
fina erfarenheter, binbrar henne benna fjälfbelåtenhet att 
tomma tiH anban® fattigbom och hon tömmer få in i ben 
fina fäferheten meb befj bjärfhet och fjälfsroålb.

3) Dmreänbelfen är falff, bå ben börjar i bet yttre 
lefreernet, unber bet männiffan bibehåller ett i grunben oför= 
änbrabt bjärta.

Sábana finna®, Ejiuilfa fätta hela omroänbelfen bäruti, 
att be bortlägga reiëfa gröfre fynber i lefreernet unber ett 
utmätte® brut af falighetêmeblen. ©eras utmätte® gub= 
attighetêofningar ocb beta® lefioernesförbättring är ett tädelfe, 
hrearunber ligger bet gamla oföränbrabe ftenljjärtat, bolbt 
för männiffan fjälf och henne® blinba litar, men uppenbart 
för ben alíreetanbe Suben® ögon.

fèuru mycfen litljet till bet yttre bär än må reara emellan 
en fåban halftriften ocb en fanit triften — ben blir bod 
till flut uppenbar, bå ben Ejalfanbliga männiffan® falighet®= 
hopp flodnar i böben, eller bå hon får fe fitt anbliga obe= 
ftånb, när hon på ben ytterfta bagen meb be fåroitffa jung« 
frur förgäfroe® flappar på Ijimmelen® port.
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2:o. ©en rätta eller fanna omroänbelfen, fom bar 
meb fig fjälenS frälsning. >

1) ©en fauna oinroänbeifen börjar bärtneb, att en män» 
niîiaê anbliga ögon roarba öppnabe.

©esten: ©u flan öppna bertrô ögon, ©et roar till 
apofteln fßaulus pä roägen tid ©amaffus, betta uppbraget 
gafs. 3<fe funbe apofteln i egen traft öppna anbligen blinbaS 
ögon, utan bet ffebbe genom bet orbet, fom Ijan fåfom féerrenS 
apoftel l)abe att förtunna. Så är otf @ubs orb alltjämt 
bet euba mebel, Ijroarmeb be anbliga ögonen tunna öppnas ; 
odj bet fter roertligen meb en broar, fom rätt brutar orbet, 
famt utbeber fig od) tager emot ögonfalfroan, ben föelige 
2lnbe meb <£>ans upplijsningsgåfroor. Sitt en männiftaS ögon 
od) bjärta öppnas, bärmeb börjar omroänbelfen ; ty ide föter 
en männiffa frälsning eder nåb till en fann omroänbelfe, 
förrän Ejoit af orbet fått lära tänna, broari omroänbelfen be» 
ftår, ocb förrän Ijoti genom upplysning af orbet fått fe meb 
tillämpning på fig fjälf, att juft bon beböfroer blifroa om= 
roänb, ocb att betta återftår för benne, få framt boit ffall 
blifroa falig.

2) Omroänbelfen beftår i bjårtats roänbanbe ifrån 
fynb ocb roärlb, broartid bet förut roarit roänbt.

©ejten: att be ffola omroäiiba§ ifrån mörlret till 
Ijnfet od) ifrån fatanS matt till ®ub

ßifafom ben, fom roänber om på en roäg, lämnar fitt 
förra mål ocb begifroer fig åt motfatt båd, få bör bet tid 
en fann omroänbelfe att ofroergifroa fin förra roäg eller belt 
gå ut ifrån roärlben od? fpnben. ©en fanna omroänbelfen 
är bjärtats omroänbelfe ocb fler inifrån odj utåt. Så för» 
manar Herren genom profeten Soel: "SBänber eber tid mig af



—7=

188

föränbring fommer ej tid ftånb, förrän bär 
meit Ijoé en upproädt männiffa fiar inträbt 

tänfefättet, att f»on ogidar od) förfaftar be 
font finnaê fyoè fäfra mänuiffor : fynba= 

att männiffan roibgår fina fynber, nåb

adt tjjärta, meb faftanbe, ineb gråtanbe, meb förjanbe. fftifroeii 
ebor tijärta oct) ide ebor fläber, odj roänber eber tid herren, 
eber (Sub". ©en fanna omroänbelfen beftår fålebes ide i en onv 
roänbelfe ifrån roisfa grofroa fynber, utan ben beftår i en 
föränbring af tnänniffanS fjela täntefätt och förfjådanbe en= 
ligt beffrifningen l)oâ profeten ©faias: "®en ogubaftige öfroer» 
gifroe fin roäg od) fynbaren fina tanfar odj otnroänbe fig tid 
Herren. @n Ijel 
blir en rätt tro; 
ben änbring i 
galna meningar, 
förlåtelfe, utan 
utan föfanbe, barnaffap, unber [bet man utöfroar] bjäfrou= 
lens gärningar, od) att famla f)immelffa ffatter, unber bet 
att l)järtat flänger roib roärlben. — ©å ben fäfra männiffan 
iafttager roiéfa gubaftigfietSöfningar, få tyder Ijon, att bet 
är adt, f)roab (Sub fan af E)enue forbra, od) frågar meb bet 
obotfärbiga Sérael : fcroarutinnan ffofa wt ontroänba ofj?

©en fanna omroänbelfen är ett (Subê roerf; (Subé 2fnbe 
roertar ben finueéänbring, [jroari bättringen beftår. ®l)uru 
ben upproädta männiffan ide äger traft att öfroerroinna fyn= 
ben eder be onba begärelferna, få är bär bod ett rebligt 
bättringöuppfåt od) Rättat är meb afffy roänbt ifrån adt 
bet fynbiga od) fåfängliga, Ijroà’ruti f)on förut förälffat fig 
od) Ijaft fin luft, fffiib betta utgåenbe från fynben od) roärU 
ben forbraé [jel uppriftigljet od) fudt adroar enligt benna 
Êerrenê förmaning: "fffiäiiber eber tid mig af adt Ijjärta; 
omroänber eber meb adt bjärta tid mig. Dm 3 mig af 
adt bjärta föten, ffad jag låta mig finna af eber". — ^de 
meb be finafte tråbar får hjärtat Ijätiga fait roib någon af 
be förra afgubarne. ©et är od intet, fom en rätteligen
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upproafnab männiffa få fruftar för, foin att bär ännu ffuHe 
finnas någon fallet i ^enneS*anbc, Ijroilfen ffuDe ijinbra 
®ub ifrån att Ejelt taga fig af fyenne till att på Ijenne 
bewifa fin barmhärtighet, ©ärför utgjuter ho» ofta hjärtat i 
beEännelfe roib foten af gefu nåbetron, och i fännebomen om 
fin anbliga roanmaEt beber hon meb bet botfärbiga gfrael: 
"omroänb ©u mig, få roarber jag omroänb". Unber bet 
hon Ijelt upplåter hjärtat för fin ?Çrâlfare, upplåter fèan 
för henne fina nåbeförråb ; tp få h«r Ö«» lofroat: "ben bär 
hörer min röft od) upplåter borren, tiH honom ffall jag ingå 
oä) í)álla nattmarb meb honom odj han meb mig".

3) Dmroänbelfen beftår tefe blott bäri, att en männb 
fta roänber fig ifrån be förra roägarne, utan od i roän= 
banbet litt ®ub, eller att hon nalfas ®ub genom nåbaftolen 
SefuS.

"Sngen fommer till fahren utan genom mig", Jäger 
Sefus. ©et är genom eoangelium, en männiffa lodas od? 
brages titt iyefus, feban lagen förfi fått blifroa för Ijenite 
en tuftomäftare att brifroa Ijenne ut ifrån roärlbs= od) fpnba= 
roäfenbet. fèon fommer till Sefus, när hon få tager emot 
eoangelii löften och förfäfringar, att beSfa få fäfta fig hos 
Ijenne. ©oangelii löften få fäfta fig IjoS männiffan, när 
Ijon få aEtar på löftena odj umgås meb bem i bönen, att 
ben föelige Slnbe får roería ett fortfaranbe begär efter Sefus 
od) ben fulla förlovning, £an berebt, äfroenfom bet förlitans 
bet på 3efu barmhärtighetsfinne, att hon för fin bel fan 
roänta full hjälp, eller att ®ub roiH för he»»e® grälfareS 
ffuH beroifa fig emot he»»e fåfom en milb, öfroerfeenbe gober.

©å bär få blifroit betta barnaförtroenbe till ®ub, 
har betta meb fig barnafinnet emot ®ub, fom roifar 
fig i barnalpbnaben. ©etta barnafinne mot ®ub roifar, att
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bon »verfügen är omroänb till Sub, od; att omroänbelfen 
är af rätta flaget. 3 fiäHet för att {jon förut i fitt oonu 
toänba tiUftånb (efbe utan Sub i roärlöen od) tjänabe afgiu 
barne, är nu Sub bennes enba, bennes aUt, odj gärna för= 
fafar ijon bet byrbarafte på jorbeit mot bet att wara innés 
fluten i fin ^alfares färlet, foin är {jeune mer toârb 
än Rimmel od) jorb. 3 ftädet för att [jon förr i)abe fin 
íufl i fynben od) ide aftabe Subá bub, är bet bennes bagliga 
mat eder luft att fly bet, fom mifebagar Sub od) att i adt 
mara gonotn titt bebag. 3 ftället för att bon förr roar 
roänb tid ivärlben od) få toäl trifbeS i umgänget meb roärl= 
bens barn, är bon nu uttagen ifrån bet förtroliga umgänget 
ocb beltaganbet i beras fåfängliga wäfenbe. <qou bar nu 
bättre nöjen od) bögtibsftunber, bå bon i bönen talat meb 
fin Sub, ocb bå íjon i ben ftitta enfambeten tadar ocb prifar 
fin Snö "för att ben gobbet ocb barmbärtigbet, fom £>an 
meb benne gjort bafmer", eder bå bon lyfjnar tid, Ijmab 
Sub talar tid benne i orbet. ©etta orbet är bennes byr= 
barafte ifatt, få att bon af bjärtat inftämmer meb pfab 
nuften: "©in muns lag är mig tädare än mång tufenbe 
ftijden gulö ocb filfroer; min ögon trängta efter bitt orö ; 
bitt orb är »väl bepröfroaöt, ocb bin tjänare bafiver bet tärt, 
©in roittneSbörb äro mitt eiuiga arf, ty be äro mitt bjär= 
tas fröjb".

4) ©en rätta omroänbelfen mebför belaftigbet i ben 
af 3efuS förroärfroabe frälsningen od) faligbeten.

©eçten: att be ftola fä ftjnbernag förlätelfe ocb lott 
iblanb bem, font Ijelgabe toarba genom tron till mig.

Dmroänbelfen fudborbas meb trons upptänbanbe, ocb 
meb tron följer bela frälsningen ocb faligbeten. ©esfa för= 
måner winner männiffan, bå b°n roatber beigab genom tron.
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®enom tron roarber Ijon Ijelgab eller ffilb från fynben i 
rättfärbiggörelfen, få att fynben >ide mer tiÏÏrâïnaê tienne, 
än fom om fjon albrig gjort någon fynb. @n öfroerflöbaitöe för-- 
låtelfe utan ffiHnab på fynber, ty ®ub gjorbe ingen ffiUnab 
på fynber, bå fèan taftabe [bem alla på fin Son], odj Sefus 
förfonabe ide för en bel fynber utan för alla. $efu rätt; 
färöigljet, fom Ejoit roib affaUet förlorabe, tiUrätnaä Ijenne lita 
mydet fom före affaUet, odj E>on blir bå fuUfomligt beljag; 
lig för ®ub, bur mydet bon än gjort fig ntijjljaglig för ®ub 
genom fin orättfärbigbet. 9Iär bet tömmer Därtill, att bon 
blir upptagen till ®ubs barn, få får f)on fuH barnarätt, 
burubant bjäftoulenö barn ijon tiUförene än roarit. £uru 
myden fienbfïap fom bon förut roifat Sub, få roänber fig 
®ub till benne i fin faberétärlet, när ©brifti rättfärbigbet 
[blir benne tiQrätnab]. $utu långt b°n ffilt fig ifrån 
®ub, få tager ®ub fin boning i bonnes ^järta. Cd) bör 
bon i betta tillftånb,få tömmer bon tiU bimmelen, utan att bet 
ftaH göra något Ejinber, att bon taufte fin mefta tib ide roarit 
på roägeu tid ®ubS rite, fèoii íjar bå ide längre ®ub emot 
fig ocb bar . intet i bet tommanbe att frufta, utan tan feg= 
ranbe utbrifta: "bu böb, b'oar är bin ubb? bu Ijelroete, Ijmar 
är bin feger?" fëoit blir od beigab i nya föbelfen, bå bon 
får båbe roilja odj trafter att ffilja fig roib fynben, "att 
torsfäfta filt tött famt meb luftar od) begärelfer".

Sfär bon feban unber befymret öfroer be bagliga felen 
od) brifterna går rebligen i betännelfe o¿b bön tiU fin gräl; 
fare, få förblifroer l)on inböljö i §anë rättfärbigbet od) bibe= 
båHer fitt namn ftrifroet i liffen« bot. Unber ftriben mot 
förbärfroet od) be yttre freftelferna ocb unber faranbet efter 
en ftörre litbet meb fin grälfare i finne ocb roanbel, när; 
mar bo» fig bag efter bag bet eroiga lifroet ocb banner tiU
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eit [torre littet tneb be faliga, Ijroilfa reban efter fnUborbabt 
lopp flå inför ®ubs tron.

©et är juft ®ubs affift bärnieb, att fåan förbröjer för
lovningen för ben troenbe männiffan od) låter benne genom* 
gå bet ena Iibanbeé= od) freftelfesprofroet efter bet anbra, att 
bon må luttras od) bringas till en [förre mognab od) få 
till fint få emottaga en härligare frona af Qefu banb. 
©et orbet, fom Ijalp benne till belaftigíjet i bennes [Jrälfare, 
betta orbet bibehåller benne i benna gemenffap, bå ijon bag* 
ligen bridar bet meb bön ocb unber roaffambet på fitt biärta 
ocb förbåHanbe. Så länge @ubs 2lnbe får i ben bagliga 
omroänbelfen roägleba benne tiH nåbaftolen, minner bon od 
en förnpab nåb.

Dcb nu roänbe rot of) tiU ©ig, trofaffe gtälfare ocb före* 
bebjare på fahrens bögra banb, ocb tada ©ig, för bitt obe* 
gripliga tålamob, att bu ännu båHer nåbesinråttningarne 
inom bitt rife roib maft. SBäljigna besfa nåbesinrättningar 
att be, fom på aUroar ©ig föfa, må blifroa rätteligen om* 
roänba, ocb be, fom bafroa funnit ©ig eller fommit i bin 
gemenffap, må blifroa trofafta in i höben, ©u bar foftat 
allt på bem, bå ©u fjälf gått i höben för att frälfa bem, 
ocb båri bafroa be en borgen för att, bå be meb aBroar 
föfa fina fjälars frälsning, ©u bå od roiH fofta på bem 
allt, b>nab font göreS bem bebof tiH beras omroänbelfe ocb 
beroaranbe i nåben.

Wien roattna od) göb ännu i [amma bitt tålamob om= 
tring be ofruftbara träben, att några af be anbligen bínu
bas ögon må öppnas, "att be måtte omroänbas ifrån mört* 
ret tia Ijufet ocb ifrån fatans maft titt ®ub, att be
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måtte få fynbernaê förlåtelfe" ; få ffaH antalet ötaS af be 
frälfia, brilla frigjorté ur fångenftapen i fynben, odj Ijroilta 
en gång, förfamlabe inför bin bärligbetötron, få bembära 
Sig tacf ocb lof för ben eroiga förlovningen, fom be rounnit 
genom bitt blob. Simen.

I:bc lloiibruun»

Sejt: 2 SQofeb. 15: 2.

^errett är min fiarfljct odj loffung odj är mi« 
falig^et; i)an är min Snb, jag wiK ära S)onom; S)an 
är min fa ber? ®nb, o fa jag roiH upphöja $)onom.

Smne:

®ubö prismärba ftortyct uti fynbareö frälsning»

l:o. $uru ®ub uppenbarar fin ftora ocb prismärba 
matt i en fynbares omroänbelfe.

®ub uppenbarabe fin ftora matt, fin aHmatt, bå $an 
i begynnelfen ftapabe allt, men ännu mera uppenbarar §an 
fin allmatt wib fynbares omroänbelfe. Sy bå ®ub ftapabe

13
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aïït/ mötte inga íjinber; men [tora ocb mäftiga aro Ijinbren 
för en fpnbares omroänbelfe. ©nbaft ®ub fiar tillgång tiU 
bjärtat att bår unbanröbja Ijinbren. ©et roiU ®ubô adêmâb 
tiga fraft tid att borttaga ben râbanbe fienbftapen tid Subs 
orb, ben râbanbe färlefen tiU fpnb 0$ œârlb 0$ böja man« 
niflanS Ejjärta tiU att gå in på be för fött od) blob få raiö= 
riga bättringSroidforem ©nbaft ®uös orbs adsmäftiga fraft 
förmår nebflå bet naturliga Ijögmobet od) roería ben öbmjuta 
anben od) bet förfrosfabe t)jårtat, eller göra af bet naturliga 
ftenbjärtat ett bjärta af fött. "Sir ide mitt orb fåfom en 
elb fager Herren, od) fåfom en ^animare, ben berg fönöer= 
flår". (Snbaft ben ftore Subens maft förmår unbanröbja 
be många l)inber, fom af bjäfrouleii, roärlben od) bet egna 
förbärfroet läggas i magen roib ingången tid ®ubs rife, 
ocb fom göra porten tid en trång port. Sngen minbre 
maft ån ®ubs allmaft fan betta åfiabfomma. ©årför ffrifroer 
apofteln tid be ommånba fjälarne, att be fommit tid tron 
odj moro troenbe genom ben "Subs mäftiga ftarfbets mer» 
tan, meb tjroilfeu faan upproädte S^riftus ifrån be böba".

SJleu faftän ®ub anroänber benna fin maft, få troingar 
fèan bod ide fram fitt roerf. ®ub gifroer luft tid orbet, 
förmåga att bebja, ljus tid fjälfpröfning ocb fjälffännebom, 
men bå männiffan ej gör bruf bäraf i föfanbet, få tager 
®ub ifrån Ijenne bet, fom är roerfabt, ocb lämnar ^enne åt 
fig fjälf. ®ub banblar fàlebeô meb männiffan, fåfom fëan 
måfte bai'bla meb en förnuftig roarelfe, begåfroab meb fri 
roilja. fdär Sub i omroänbelfen böjer männiftanS finne, få 
måfte männiffan göra bättring, roerfftäda bet, fom bon fått 
ljus om ocb fraft tid. ©å bon rebligeu iafttager betta, få 
får bon erfara, bnru bet ena ijinbret efter bet anbra unbans 
ffaffas, få att bon fommer fram. — Störft i fin maft beroifar
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fig Sub i fin förbolba roerían genom orbet. Så Sub ofta 
unber omroänbelfen, fynnerligen ‘bå ben är nära att fuHbor* 
ba§, få bjupt förböljer odj Råtter unban fin tännbara roerían, 
att männiffan ej erfar någon roerían af orbet eller bönen, 
bå går Subé roerf bäft fram. £)dj bå männiffan unber an= 
bang fattigbom tyder fig roara längft borta odj fer fig i fak 
nab af tjroarje fmuia ifrån nåbenå borb, bå roerfaå tron, odj 
Ijon får bet af Ejela bet fjärliga återlöäningöförråbet. går 
fierren fålunba beroifa fig fåfom männiffans ftaríljet i om* 
roänbelfen, bå beroifar $an od fin ftarfljet bäruti, att $an 
fiär ^enneS mtfjgänitngar neber 0$ ïaftar fijiiberua t Ijaf« 
WdS bjiip; förlosfar tjenne ifrån förbärfroetö odj bjäfroulené 
öjroermaft od) bringar Subs beläte in i ben förut af bjäfroulen 
meb uppfåtliga fynbafiyggelfer uppfydba fjälen, få att tion 
roarber en ny männiffa, till alla goba gärningar ffidlig. 
Senna faliga föränbring inärfer ide männiffan ftraf, men 
båbe af friben odj ben fegranbe íraften fan Ijon febati för= 
ftå, att ben är ffebb, odj bå tan Ejon till Subë pris ins 
ftämma i befännelfen: "Su, §erre, jjafroer mig bragit, odj 
jag Ijafroer mig braga låtit; Su fyafroer roarit mig för ftarf 
od) tjafroer rounnit".

2:o. Sub uppenbarar fin ftora odj priéroärba 
milbijet uti ben ftora fynbaförlåtelfen 01$ feban i bet bag= 
liga faberliga öfroerfeenbet meb ben troenbe männiffans fel* 
attigljeter.

1) Senaft bå Sub i fin ftart^ete matt bringat om* 
roänbelfen tid fuHborban meb ben förfta gniftan fann tro, 
förlåter Sub fjela fynbamängben, 01$ bärroib beroifar fåan 
fin ftora milbljet, ty $an förebrår ej männiffan en enba af 
be många fynber, fom tjoii åfamfat fig, unber bet Ijon lefbe
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i fin fäfertjet, icEe §eUer ben oftabigfjet, förfummelfe, otro 
odj egenrättfärbigbet, fjroarmeb tjon förorfafat, att bet bragit 
längre ut på tiben meb pennes titträttaföranbe, utan aHt 
är meb ben ftora fpnbaförlåtelfen utplånabt, glömbt, få att 
®ub ide tanter bärpå.

2) Unber bet ben troenbe männiffan roanbrar fram på 
ben fmala liffens wäg unber ftrib mot freftelferna, inblanba 
fig E)o§ benne många fetaftig^eter, men besfa förfpnbanben 
omintetgöra ide bennes baritaffap, få länge l)on förblifroer 
fin frailare i grunben rebligt tiUgifroeit. ^matten af Ijens 
nes fammeteS antlagelfer, ijjärtaté förbömanbe eller bjäfroulens 
botelfer om ffebt affall låter Sub inroerta på fig utan öfroer= 
fer i faberltg milbfjet meb allt, få länge Subs öga fer ben 
troenbe männiffan meb en upprittig tro innefluten i ben 
älfflige Sonen, i ijroilfen bon unber alla förfeelfer od) brifter 
är tädelig i Subs ögon, ©et fiörfta, fom finnes på mår 
jorb, är fpnbernas förlåtelfe, tp ben befjöfroer en männifta 
meft od) meb fpnbernas förlåtelfe följa alla nåbefötmånerna, 
i Subs rite; od) bet ftörfta, font fan roeberfaras en män= 
niffa, är, att fpnberna förlåtas benne. fjörft bå blir fèerreit 
en männiffaS loffång ; Ijroarför od ©aoib, bå bon i ben bärliga 
103 ißfalmen uppmanar fin fjäl tin Subs lof, fätter fpn= 
bernas förlåtelfe främft: "Sofroa Herren, min fjäl, od) allt, 
bet uti mig är, &anö Religa namn ; lofroa Herren min fjäl 
ocb förgät ide, broab gobt £an big gjort bafwer; ben big 
alla bina fpnber förlåter od) belar aUa bina brifter".

3:o. fëuru Sub uppenbarar fin ftora od) prismärba 
trofaftbet uti att bjälpa ben troenbe männiffan i nöben 
ocb i böben.

Subs i bet eroiga nåbeförbunbet grunbabe trofaftbet mot
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fítt foil innefattas i wår tejt i bet namn, font tiUägges Sub, 
bå bet orbagrant Ijeter : Setjobair är min ftarf(jet Seljobalj 
är namnet på Sub fåfom ben trofafte förbunbSsSuben. 
Senna Subs trofafthet uti att E)åHa förbunb fträder fig leb 
för leb Öfroer förälbrar odj barn, font böra till &ans foil, 
hroarpå fpftas i testen: "$an är min Sub, &an är min fabers 
Sub". Se orb, fom utgöra mår högmäsfotejt, äro Ijämtabe 
ur ben loffägelfe, fom Wlofes hembar Sub efter förlovningen 
ur ben egpptiffa trälbomeu od) gången genom röba tjafioet. 
Senna Subs trofaft^et beffrifroer Subs Son fjälf, bå <gan 
febermera på Sinai gid förbi SJlofes anfifte, fålunba : "Jgerre, 
fåerre Sub, barmhärtig od) nåbeltg od) långmobig af ftor 
nåb och trofaft". Sen ftäUning, i ^roilfen ifraeliterna moro 
roib röba Ejafroet, är en paSfanbe bilb af ben ftäUning, i 
hroilfen Subs barn eller be trogna befinna fig, bå bet ftuiv 
bom i freftelfes4ibanbet od) anfältningSnöben fer ut för bem, 
fåfom om bet ej funnes någon utroäg tiU hjälp, eller fåfom 
be moro lämnabe åt fig fjälfroa. fUär Sfraels barn ftobo roib 
röba (jafroet, habe be ^afroet framför fig, höga berg på båba 
fibor odj balom fig ben förföljanbe egpptifla IrigShären. 
follet frultabe ftorligen od) fabe: "rooro ide i Sgppten 
grafroar nog, att bu ffuHe bortföra oV att bö i öliien?" 
Sannerligen froår roar WiofeS ftäUning, bå h«n h°be leb« 
ningen af follet fig anförtrobb. Sblofes froarabe eller talabe 
intet, men ropabe inmättes i bönen tiU ben trofafte 3faaelö 
Sub od) fid af Sub bet froaret, fom ^an uttalabe tiU 
follet: "prüftet eber intet; ftår odj fer till, hroilten falighet 
eller frälsning fèerren i bag roarber göranbe, tt) besfa 
egpptier, fom 3 fen i bag, fiolen 3 ide mera fe tiU eroig 
tib". fèafroet belabe fig, och 3fcael tågabe bärigenom, men
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$arao od) janê jär funno fin graf i roågorna. ©å fjöng 
SJÎofe: "herren är min ftarfjet od) min loffång" o. f. m.

1) ^roarje troenbe männiffa är ofta i nöb, od) bär= 
unber är bet en jufroubfaf att jåHa ut od) albrig fläppa 
tjoppet; bärför bör Ijon fåfom SJÎofeê mara fîiïïa odj ropa 
titt ben trofafte ^fraels (Sub. ©en npa männiftan mår bäfl 
i nöben. 9iöben jämte ®ubé orb är ett uppfoftringémebel i 
®ub§ janb, jroarigenom ipan nebflår egenroiljan odj bringar 
tron till föröfelfe. SOtpden nöb öfroertommer ben troenbe 
männifian från förbärfroet, fom plågar odj trpder tienne, 
od) fom Ijon få gärna önffabe mara aBbeleS imitt. ®tun= 
bom unbanbrager (Sub fielt odj Ijåttet fin nåb, förböljer fitt 
anfifte för tienne od) tåter tienne mara i mörfer, få att jon 
frågar fåfom ©anib : "£roi förböljer bit bitt anfitte"? ©är= 
unber föler bjäfmulen gtfroa faten bet utfeenbet, fom om jon 
more jelt nebftagen, odj fom om ®ub more wänb emot jeune.

Sfroen får jon för triftenbomenê ftull erfara förfmä= 
helfe, ja, ftunbom en förfmäbelfe, fom går titt förföljelfe. 
Utom benna anbliga mebermöba får Ijon od i fitt mått erfara 
ben för alla gemenfamma mebermöban i fjutbométrämpor 
odj tiUftötanbe roibriga jorbiffa omftänbigjeter, fom meb= 
föra båbe freftelfe odj libanbe.

Unber aU benna nöb är bet en toftlig ting att mara 
tålig odj joppaö på $errené ^jälp, odj betta får jon lära 
juft unber nöben. ©en troenbe männiftan Ratt albrig öfroer* 
gifma joppet att gå nöben igenom, odj bärför ffatt jon forts 
fara meb ropanbet, jur länge nöben än rearar, odj juru 
mörtt bet än fer ut.

2) fèârtiil jar jon ftörfta ftäl, tp aU nöb är ingen 
roertlig nöb utan enbaft en ffenbar nöb för ben, fom i tron 
tan fäga titt ben trofafte (Suben: "®u ärminSub". ©en
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mertliga od) öfroer att beffrifnirtg fafanéfuHa nöben är för= 
tappelfeSnöben. Ur benna ïjar ben troenbe männiftan blifwit 
fräift, bå bon genom tron ficf bel i fin grälfare. ©å blef 
®ub bonnes ®ub, bet mitt fäga, att bon bar ®ub meb alla 
fina egenffaper ide emot fig utan för fig eller på fin fiba. 
©en nöb, fom öfwertommer ben troenbe männiftan är egentli* 
gen ingen wertlig nöb, utan nöben tömmer egentligen bäraf, 
att bon ide få fullt tan tro ®ubs nåbelöften, fom bon borbe 
odj ®ub af benne forbrar, odj betta bärrör bäraf, att bon 
bänger för mpdet roib fig fjälf. Äunbe ben troenbe männi= 
ffan unber mörfer od) ffenbar nöb meb fullt odj enfalbigt 
barnaförtroenbe b^ila i ben binunelfte fahrens flöte etter 
wib föans löfte, fi, bå ftutte b°n ide blott mara fri från mpc= 
ten fännbar nöb, mpden plågfam ängslan, utan od blifroa 
ritare på Subs loffäganbe, fåfom apofleln fätter betta titts 
fammans: "SBaren fafte i tron, fåfom 3 lärbe ären, odj 
waren i benne riteligen tadfamma". SJlen oattabt tron är 
ftröplig etter bebäftab meb många twifwel, få gör benna 
roiblåbanbe otron — få länge bet ej går titt uppfåtligt för= 
fatanbe — ej ®ubs trofaftbet om intet, utan juft i traft af 
fin trofaftbet är @ub unber att ben troenbe männiffans 
ftröpligbet bennes ®ub. ben männiftan finnes ingen wertlig 
nöb, eburu bon är i ftänbig fara odt beböfwer wara på 
noggrann watt; bon fan i all nöb trpgga fig wib bet löftet: 
"grufta big intet, jag är meb big; wit ide af, tp jag är 
bin Sub; 3ag ftprter big; $ag bjålper big od; $ag better 
big wib matt genom min rättfärbigbets bögra banb". ©et 
är titt betta fullare, wisfare förtroenbe till Subs attfmättiga 
trofaftbet, ®ub få ofta i orbet uppmanar. £011 tan od meb 
attt mer wifibet motfe tjjälp i att fommanbe nöb, tp ben 
rounna erfarenbeten af, Ijttru Herren bnlpit tnttiUë i föres
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gåenbe nöb, gifroer feenne ett aßt miêfare feopp om en tifa 
Içcflig utgång, på Ejroilfen nöb fom ftunbar, emeban feon tuet 
att Sfraels @ub albrig frotter.

Såfont ®ub beroifat fig fom en trofaft Sub mot ben 
troenbe männiffan, få ofta feon roarit i nöb, få fan £an 
aUraminft froifa feenne i böben. Wörter, oroifefeet od) räbb= 
feåga funna för en fiunb öfroerfaUa ben benåbabe männiffan 
på något afftånb från böben, men ben ftarfe ocfe trofafte 
Sfraels Sub ftår tienne fraftigt bi unber böbsroanmatten 
ocfe frälfar tienne ifrån ijetwetet ocfe böben.

Sa, feroab etter fernem ftuUe funna ffaba ben männiffa, 
fom i tron fear (Sub tilt fin (Sub? ©ärför införaå alla trogna 
talanbe i iÇfalmen fålunba: "S)enne Suben är mår Sub 
alltib ocfe eroinnerligen; fèan förer ofe öfroer etter förbi böben", 
få att böben ide är någon böb, emeban Sub bor i ben tro= 
enbe männiffanå fejärta odj uppfpßer feela fjäten meb fig fjätf.

Stor od) mpdet priëroârb är Sub. Stor är £an i 
fin matt, ftor i fin barmhärtighet, fitt tålamob od) fin milb= 
feet, ftor i fin trofaftfeet, men £an är od ftor odj förfärlig i 
fin rorebe. går £an ide på big beroifa fin ftartfeet i bin 
omroänbelfe från mörfret titt ljufet, få får bu en gång fmafa 
Sammets förfärliga wrebe, "bå £an loarber uppenbar meb 
fin fraftå änglar od) meb etbålåga till att feämnaå alla 
bem, fom ide fänna Sub odj ide [pbige roarit feafroa mår 
«erres $efu ©ferifti eoangelium".

görfträdes bu för benna Subs rorebe i fännebomen odj 
ertänslan af ben fpnbaffutb, bu åfamfat big inför $onom ; 
beftjmraS bu öfroer intet få mpdet fom öfroer bina fçnber
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od) bitt bjupa förbärf, få tjör odj fatta meb bitt tjjärta, tjroab 
evangelium förtunnar big om frans flora milbfret mot fant 
botfärbiga fjälar, fpoilta i nöben roänba fig till fronom. £åt 
bäraf förmå big att fatta förtroenbe tid frans löften. <Så= 
ban bu tror fronom, fában frar bu fronom. fran tjar juft 
gifmit big fina löften, på bet bu ffulle meb tron omfatta 
bem. frans milbEjet är bet, att bet ännu ide är ute meb 
big. fran förbrifwer ide ifrån fig ewinnerliga, £>uru långt 
bu tpder big mara borta ifrån fronom, utan fran bebrijfroar 
toäl, men fran förbarmar ftg igen efter fin [tora miíbíjet. 
Senna frans ftora miíbíjet Rail bu få röna, bå fran utan 
förebråelfe Ränfer big ben oinRränfta förlåtelfen för famtliga 
fpnberna, om bu fåfom en botfärbig fjäl meb upprittigt be= 
gär efter full frälsning od) meb tillit till benna frans milbs 
Ijet anförtror bin [af åt fronom, från ^roilEett albrig någon 
nöbftällb fjäl gid otjulpen bort.

Dd) tjar bu blifmit Ijulpen, få låt ben ftore Suben od> 
grätfaren mara bin loffång bagligabagS. Uppljöj fronom, 
bärigenom att bu i ben [tilla enfamtjeten inför fronom utta= 
lar, ljuru ftor fran för big är i fina bärliga egenfiaper. Se 
till, att bin tro genom orbet, unber bönefamtalet odj ett of= 
tare begåenbe af nattroarben må blifiva alltmera rättfinnig 
ocb faft, få Rali bu få mera nåb od) blifroa roisfare om bin 
frälsning. Srunben för benita roifgljet RaU ide mara bin 
flit, bin troljet, bin roaffambet, — tm™ ounbgängligen nöb= 
mänbiga besfa än äro, om bu RaU fitina bärgab fram — 
utan enba grunben för bin wiB^et RaU mara ben ftore Su= 
bens trofafiljet. ©enna [Tail bu få erfara i ben ena nöben 
efter ben anbra, od) få RaU ben nninna erfarenheten bliftoa 
ett íraftigt ftöb för bitt fropp, att fran, Israels trofafte Sub, 
lila litet Rali finita big i någon tommanbe nöb od) aHra=
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miiift i bet eroigt afgöranbe böbéögonblidet. £an, fom for. 
bom förbe fitt folf ur trälbomené lanb meb mättig f>anb odj 
uträctt arm, od) fom belabe tjafroets matten, att Israël gid 
frälfab unban ftenben, £an fïatt od meb fin trofafta tjanb 
föra big genom böbené mörta bal tid ben ftranben, bit ing= 
en ftenbe får följa meb, od) bär bu emigt dad få tada odj 
upphöja $onom, fom roarit odj förblifroit bin ftarfíjet, bin 
loffång od) bin faligljet, bin enbe Sub — bitt adt i alia. 2Imen.

2Äett bu lätfl big tuårba om wino fjäl ganffa 
Ijjattligen, ntt ljon irte förbärftuas fïnUe, itj bu faftabe 
alla mían ftjaber baforn big.

S beêfa orb ertänner tonung £ifïia meb tadfamt bjärta 
ben tjjärtliga ommårbnab, fom herren ägnat tjanê fjäl i nö-- 
ben, fåfom orben lâfaê i beraê fammanbang i ®f. 38 tap. 
Särffilbt ftädbe fig beêfa orben framför mig mib åtanten 
på eber, täre barn, od) betta mittiga tittfätte, bå 3 l)är 
förfamlatå för att. förmja ebra boplöften.

Dm bet nu är få ida ftädbt meb några eder flera 
iblanb eber, att 3 Ejnfroeii brutit ebert böpelfeförbunb utan 
att begagna eber af ben öppna återgången tid faberêtiemmet
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i en fann omroänbelfe, få funnen 3 ide nu infiämma i be 
fifta orben af mår tegt, "att föerren faftat ebra fpnber baf- 
om fig", men bäremot gälla eber be förfta orben, "att 
föerren roårbat fig om ebra fjälar ganfta bjärtligen, att be 
ide ffuHe förbärfroaé".

l:o. garan är ftor för [jroarje männiffa od) på [jivarje 
tib att tid fjälen förbärfroaé, men fpnnerligen för barn ocb 
ungbom i beäfa bagar.

garan är ftor att tid fjälen förbärfroas genom bet in= 
neboenbe fpnbaförbärftvet, om betta får ofeejbabi tränga fram, 
fåfom förbådanbet är meb be adra flefta barn på benna 
förfallets tib, bå ben triftliga uppfoftran af anbligen forg= 
löfa förälbrar uraftlâteê, od) fåmäl (Siiibê orb fom böneum* 
gänget af barnen fjälfroa febermera förfummaé.

garan är ftor att tid fjälen förbärfmaé af ben onbe 
anben, fom ijar en ftor rorebe od) fpnnerligen lägger an på 
bet upproäjranbe fläftet. ©et är fjäpnabémädanbe att fe od) 
böra ben mognab i ogubattigbet odfj onbffa, Ijmartid få många 
af ben uppmäyanbe ungbomen i beéfa bagar tmnnit; ocb På 
benna roäg förftärfas be reban förut bjupa leberna för ben 
afgöranbe bufroubbrabbntngen, bå be reban nu få fmånings 
om öppnabe portarne ffola flås upp på mib gafroel för ben 
frambrptanbe antitriftifta förförelfen ocb förföljelfen.

garan är ftor att tid fjälen förbärfmas af benna märl- 
ben ocb befe freftelfer. ©en unga männiftané finne är Iif= 
ligt att emottaga intrpd, od) få mpdet ftörre är faran, bå 
nu mer än förut wärlben meb fina galna upptåg od) tid= 
ftädningar föfer på tufenbe fätt att tjufa ocb förmida.

©en grofma otron, båbelfen ocb förnetelfen prebitas 
öppet från taten od) adeljanba midoläror i ffiftanbe befläb=
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nab gå i froang, fänba af ®ub fåfom en rättrois bom öftrer 
bent, Ejnoilfa ide roelat anamma färleten tin bet rena ®ubS 
orb. $aran är fålebes ftor att bragas meb i benna för= 
bärfroets frambrptanbe flob, att rpdas meb af be laglöfas 
wiHfarelfe ; men, älftabe barn, få iHa beböfroer bet ide fomma 
att gå någon enba iblanb eber, tp

2:o. ierren Ijar reban i fin förutgåenbe barmljärtig= 
E)et låtit fig toårba ganfia Ijjärtetigen om ebra fjälar, att 
be ide fïiiHe förbärfroas.

Síeban i ben ftiUa, änblöfa eroigbeten tänfte fëan på 
en b ro ar af eber, bå &an ide biott inneflöt eber i ben alb 
männa återlöSningen utan äfroen beflöt att tiU einig faligbet 
förbjälpa en broar, fom tager emot ben fulla hjälpen.

3 bafroen nu unber ben fenaft förgångna tiben af betta 
fptloår baft tiUfäHe att betralta ben brinnanbe nitälffan, 
broarmeb eber grälfare roårbat fig om ebra fjälar, att be 
ide ffuÖe förbärfroas, bå fèan ide länutabe bet ftora återlös= 
ningSroertet Ijalffärbigt utan utbärbabe i oförlifttelig troljet 
ocb tärlel in i böben för att frälfa er ifrån förbärf titt 
faligbet.

Särffilbt bat fèan låtit fig tnårba om eber, i bet fèan 
låtit eber föbas i ett friftet lanb, ocb uppammas i flötet af 
bett lutberffa hjrfan meb befe rena, fafta betännelfe, unber 
bet att få många millioner återlöfta ännu äro i fafnab af 
be byta nåbemeblen ocb fitta i mörler ocb böbens ffugga. 
Utan att 3 wifjten bärom eber något förmärltett, neblabe 
§an i bet beliga bopet på en gång i ebra fjälar bela fräls= 
ningen odb faligbeten, benna förlovning ocb faligbet, fom 
roår fprfofaber ßutber beffrifroer, bå ban om bopet liEitelfe= 
rois fäger: benna nåbenS roälbiga fynbaflob, bäri bnnmelens
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fünfter upplåtas, ibeï lif oty roälfignelfe nebfiôbar odj tyitb 
oty böb uppflutas ©à ingid beu treenige Suben meb eber 
ett färffilbt förbunb, böpelfeförbunbet, odj bet löfte, ben tres 
enige Suben i bopet öfroer eber uttalabe, är grunben tiH 
all ben tyärtliga omroårbnab, fom 3 fått odj fortfaranbe 
fån åtnjuta.

Sill benita tyärtliga omroårbnab t>ör od, att S unber 
ben fift förflutna tiben blifroit unberroifabe i faligljetsläran, 
odj roifjt är, att ©erren unber benita tiben mer än en gång 
gifroit roittnesbörb åt fitt nåbs orb, odj att färffilbt be, fom 
öfroergifroit ©erren, bå be öfroergifroit ©ans orb, fått erfara 
fahrens braganbe tid Sonen i besfa eder bplifa nåbeétid= 
bub: "SOSänb om bu affädiga Israel, fäger ©erren, få roid 
jag intet roänba mitt anfitte ifrån eber: ty jag är barm= 
Ijärtig, fäger ©erren, oty roid ide rorebgas eroinnerliga; od): 
roänber eber tid mig 3 affädige barn, få raid jag Ijeía eber 
af eber otybnab. SBänber eber tid mig, fäger ©erren Bebaoty, 
få roid jag roänba mig tid eber, fäger ©erren Bebaotl)".

3:o. 9îiïa löften liar ©erren färffilbt i orbet gifroit 
om fin Ijjärtliga omroårbnab åt ben männiffa, font på ad= 
roar roårbar fig om fin egen fjäl.

9!är en affädig männiffa tager toara på ben förefom= 
manbe uåbens roerían, bet må nu roara ljufliga rörelfer 
eder oroanbe öfroertygelfer, få att bär blir ett fortfaranbe 
föfanbe, föfanbe i orbet oty meb bön emot ada mötanbe 
tynber, få blir bär ljus öfroer fjälatidftånbet ; bet ftannar 
bå ide roib ben förfta oron od) förffrädelfen bäröfroer, att 
l)on gjort fig fjälf otydlig, utan bär blir en omftänblig tynba= 
fänitebom, fom fträder fig tidbafa tid pennes barns oty 
ungbomstynber, bårffaper oty förroidelfer. ©on får fe, f)roar=
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uti Ijon färffiibt i>ar fynbat, mot broilia bub f)on fynbat odj 
f)utu förbärfroab odj Ejjälpiöä bon är i fitt elänbe. SBetfan 
af benna upplysningen är en ftiUa bebröfroelfe, font går pä 
bjupet i motfats titt ben förfta förflrädelfen, fom ben ogub= 
aflige erfar för något ögonblid odj roib tjroilten bet för få 
många ftannar, od) lyvarpå bet följer en bjupare fäferljet. 
Senna bjupgåenbe bebröfroelfe ladar apofteln ben forfl, fom 
är efter ®ub§ finne, ide blott bärför, att ben utbelas i bet 
mått, fom Sub roid, od) adbeleS ide fom männiffan före» 
[läder fig, eïïer fom bon roid E)afroa bet, utan förnämligaft 
bärför, att benna forg bar M föremål fynben fåfom ett 
uppror emot Sub, fåfom en afroitelfe ifrån Subs i orbet 
uppenbarabe roilja, b>oarigenom bon förnärmat Subs egen» 
ffaper odj bragit öfroer fig feans mifîbog odj rorebe. feon 
får bå ide broar^n ena e^eï an^ra fettet fota mot» 
arbeta benna oro od) bebröfroelfe; ty bå motarbetar b0lt fin 
egen frälsning, adbenftunb ben af Subs 2lnbe roertabe fynba» 
forgen b« tia änbamål att åftablomma bättring titt falig» 
bet, odj benna forgen får ingen annan linbra eder taga bort 
än fean, fom är busfn5aíaren- &on f“r ' f^migljet 
unbanbraga fig benfamma, litafom ben tränte ide får ftjuta 
ifrån fig bet bittra lälemeblet eder braga fig unban fargaiv 
bet af lätarens b«nb, om b«n ftad blifroa belbrägba. Sor= 
gen efter Subs finne är båbe nöbroänbig ocb nyttig, ty utan 
benna blir bär ingen afffy för fynben. fftär ©anib om 
natten futtabe fitt läger meb fina tårar ocb blanbabe fin 
bryd meb gråt, när fßetrus gret bitterligen, när ben flora 
fyuberftan futtabe Sefu fötter meb fina tårar, bå ftabgabes 
bos besfa fjälar afftyn för fynben. ©en är nyttig ocb »öb= 
roänbig, ty utan benna forg ftannar bet roib eu baH e“el 
ljum roilja i bet anbliga. ©en är båbe nyttig od) nöb-
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roänbig, tp ben bibrager titt att roería ben öbmjufa anben, 
bet förfrosfabe hjärtat, att nebflå tjögmobet odj falffheten 
od? fålunba röbja roäg för ben ärliga betännelfen, fom är 
bet roiltigafte i bättringen. £>ur fmärtfam benna tännebom 
od? erfarenhet än är, — bet är bod något mpdet hligne= 
(igt meb benna fannffçlbiga bebröfroelfe, ja, ben borbe 
roara för ben anbiigen betpmrabe männiflan lifafom för 
^iftia ett ämne titt gläbje och tadfägelfe. Sitt förja öfroer 
fpnben fåfom en afroiíelfe från ®ub odj fèans roilja, fåfom 
ett förnärmanbe af föanö egenffaper, unber attroarligt fräls® 
ningsbelpmmer — benna fjälsftättning ian ingen annan än 
®ubs ¿Qetige SInbe åftabfomma. ©enna bebröfroelfe roittnar 
bärför om, att feevcen. haï ben männiflan om Ijänber, att 
Ijon är unber fèand roertfamma forbarmanbe till utföranbe 
af (jeunes frälsning, "tp atttfå fäger ben ijöge od) t)ögtbe= 
futtne, ben eroinnerligen bor, tjimtEenS namn är ^eligt: Sag 
fom bor i Ijöjben och i helgebomen och när bem, foin en 
öbmjid od? förfroSfab anba ^afroa, på bet jag ffatt roeber® 
Iroitfa be öbmjufabeS anba, od) l?ela be förfrosfabes hjärta". 
Suft i beöfa orben: od) när bem innefattad löftet om 
$erreiis hjärtliga åtaganbe etter omroårbnab till utföranbe 
af ben männiffans frälsning, fåfom bet od uttrpdligen lof® 
roas i flutet af betta löfte: "Sag roill ide träta eroinnerligen 
od) ide roreb roara titt eroig tib, utan en Slnbe ffatt blåfa 
från mitt anfifte, od) jag ffatt göra lif".

4:o. 2ltt bet meb ben anbiigen betpmrabe männiflan 
ftriber fram titt fullt afgöranbe i od) meb trosomfattanbet 
af SefuS, bet beror helt od) hållet på ®ubs hjärtliga åta® 
ganbe af henne o<h hennes fal.
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90îânga od) froåra äro íjinbren, fom lägga fig i wäge 
för troétiQägiielfen af Seflis odj fèanê löften. ®e froårafte 
hinbren finnas hos männiftan fjälf i hennes fjäiffioftjet odj 
egenfinnighet, att fjon aibrig får bet, font t)on mill, meb 
fänslor o$ roertningar; att tjon lifafom fatter fig på bom; 
ftoten och frammanar ®ubs helige 2lnbe till att göra reba 
för, ijuru fèan tjos henne utför fitt nåbemerf; egenrätt= 
farbigsten, att 1)0” gräfroer inom fig fjälf, Ijänger meb fitt 
förlitanbe roib fännetecten odj erfarenheter eller roäntar på 
finneSföränbring, innan h011 niill tro; att Ijon låter genom 
löfa od) orimliga otroSintafi ploda ifrån fig be Ijugneliga 
tiKfägelfer, l)on får genom ben fannfärbige SubenS orb. 
Wien äro t)inbren froåra, när bet gäller troSomfattanbet och 
fafthåHanbet af Subs löften — aibrig går ben trofafte för= 
barmaren, ®ubs 2lnbe, längre i fin hjärtliga omroårbnab, i 
fitt gubomliga tålamob od) fitt frifoftiga nåbesarbete IjoS i 
grunben rebliga fjälar, än bå bet gäller att genom fram; 
hådanbe af Subs löften loda bem till tron od) gifroa bem 
tillägnelfeförmågan. £iUägnelfeförmågan är bet förfta, fom 
®ubs 2Inbe meb löftet roertar, od) om benna tiUägnelfeför= 
tnåga bör ben frälSningSfötanbe männiftan träget bebja, 
unber bet att hon förehåller Sub fèans löften, tp förmågan 
att taga emot äger hon ide af fig fjälf. ®ubs SlnbeS nåbeS- 
arbete går bärpå ut att h°S ben upproädta männiftan roerla 
en tiHintetgörelfe af aUt eget, en grunblig uttömmelfe, att 
hon må roarba fåfom barn, taga emot @ubs rite fåfom 
barn, få utan fjälftlothet, flingerattighet, egenroilligt löpanbe, 
utan egenrättfärbighetS; od) otroStråugel, fåfom bet fpäba 
barnet i befj bop. 9lär ben upproädta männiftans af nå; 
ben böjba roilja få helt fammanfaller meb @ubs eroiga nåbes= 
uppfåt och hefïut, att h°n —• unber bortfeenbe från allt
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fom finne® i)oê [jeune fjälf, od) meb fäftabt affeenbe enbaft 
wib ben flore meblaren, på [jroilfen ocffå ®ubê öga allena 
ijmitar i rättfärbiggörelfens ftunb, wäntar allt för intet af 
nåb, bå faftar ®ub fpnberna bafom fig, 0$ på ben bjupa 
förnebringen i anbané fattigbom följer ben härliga rättfärs 
biggörelfeéuppljöjelfen. 3 ben unber anbané fattigbom på 
allt anbtigt gobt öbe odj tomma fjälen framgår ben npa 
ffapelfen, atíbete® fåfom apofteln beffrifwer besfa flora od) 
faliga förånbringar i ©fef. 2: "9If nåben åren 3 frälfte 
genom tron, od) bet ide af eber, ®ubé gåfwa är bet, ide af 
gärningar, på bet ingen ffaH berömma fig, tp wi äro &ané 
wert ffapabe i ß^riftus 3ef«S tiU goba gärningar". Så a Ib 
bele® beror bet på ®ub§ barmhärtiga åtaganbe, att ben 
falighetsföfanbe männiffan ide wet, när betta ffer, lifa litet 
fom hon wifjte om bet en gång i bopet® ftunb, men feber= 
mera får [jon weta bet, och bå fan ho» meb fciffia af fullt 
hjärta gifwa ®nbi allena äran för bet ftora werfet: "SDu 
lätft big wårba om min fjäl ganffa Etjärteligen, att hon ide 
förbärfwaS ffitlle, tp ©u faftabe alla mina fpnber bafom ©ig".

5:o. 2If betta ®ubs tjjjärtliga åtaganbe wäntar fig 
od ben troenbe männiffan all fjjätp för fitt framtiba bewa= 
ranbe i nåben.

©et hon å fin fiba ljor att iafttaga, är att meb uthåU 
lighet brufa nåbemeblen meb bön od) waffambet. 3 fanv 
manhang meb beöfa mebel begagnar ®uö i fin hjärtliga 
omwårbnab om henne freftelfeé= od) libanbeånöben fåfom 
uppfoftringsmebel tid hennes luttring, bepröfwelfe odb ftab= 
fäfielfe. ßärunber ffriber bet bå fram ifrån en minbre
troSgrab tiU en ftörre. 3Jlen (järwib är att märfa, att ju 
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längre £)on tjinner i förtröftan på Sefuê odj féanë löften, 
befto mer öia8 fjälfmifjtroenbet, odj troärtom. <Själfmi^tro= 
enbet öfaé meb ben tiUtaganbe infitten på farorna od) bet 
bjupa ^järteförbärfwet. ®etta fjälfmifjtroenbe IjåHer magen 
fortfaranbe öppen för ®ubé helige 2lnbe att werfa ett re» 
nare, faftare förlitanbe på ®ubä löften för bet närmaranbe, 
odj enbaft reib ®ubê löften om fåané trofafta roårb ftöbjer 
Çon fig ifråga om filt framtiba bewaranbe i nåben. 3u 
längre Ijon finner, befto fattigare tpder £>on fig mara, befto 
mer får fjon loanbra i buntel^et od) mörfer, få att nåbe= 
werfet är ofta aUbele® unbangömbt; men faft i tron Ijrob 
lar Ijon bärnnber roib terrena löften om föanå bolba lebning, 
fåfom t. e£. betta: "be blinba wiH jag leba på ben wägen, 
fom be icfe weta ; jag will föra bem på be ftigar, fom be 
ide fänna; jag will fätta mörfret för bem tiH ett ljus odj 
bet oflätt är tid jämnljet: betta will jag göra bem od) ide 
öfwergifwa bem". — Sfwen bå bet gäller betta jorbiffa, litar 
E)on pä ®ubé faberliga omwårbnab, att fëan roänber båoe 
mot= od) mebgång tin Ijenneê bäfta ; od) i ben jorbiffa falléis 
fenê mera obemärtta för^åHanben fer fjon ®nb i aUt, fer 
på ®ub i aUt od) wäntar aU wälfignetfe af §onom. îlâr 
Ijon fer framför fig Ijän emot bet fifta afgöranbe fteget i 
böben, litar íjon faft bärpå, att, när tjoii en gång ligger på 
fitt ptterfta, äro alla pennes omftänbigfjeter på bet nogafte 
af Herren på förljanb beräfnabe, ocb att $an aUraminft bå 
froiter Ijenne i fin trofafta wårb. fëon litar fålebes på 
föonom allena odj uti aUt. 3 betta ftabiga förlitanbe är 
bär od ftabga i Ijela (jeunes wäfenbe, ett wiHigare od) alh 
watligare Ijelgelfesbemöbanbe od) öfab IjelgelfeSfraft. föon 
blir od alltmera nöjb meb libanbet, bå [jon i libanbet, fom 
faller på Rennes lott, i tron fer enbaft npa bewis på ©ubs
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faberlíga onwårbnab om pennes fjäl oct) är wtfj om, att 
proab Sub fråntager pennes roitja, bet lägger £an titt pen* 
nes faligpet. 3 betta ftabiga förlitanbe är í>on od ritligen 
tadfam. Dfta ertänner pon inför fin Sub i ben ftitta en= 
fampeten, puru ftor féan för tienne är i fina roätgärningar 
odj egenftaper, ja, puru &an bag efter bag blir allt ftörre 
ocp ftörre för penne. — Sr nu ftädningen fåban, bå är 
"pimmeten i penne planterab, ocp pon berebb för fröjben 
ocp lofroet uti bet pöga"; ty faftän pennes loffägaube meb 
affeenbe på uttrydsfättet är ffröpligt ocp atttib ofuttfomligt, 
få är bet bod i pufroubfaten af famma beffaffenpet odj innés 
påU, fom ben toffången, proilten framföres bäruppe af bem, 
proilfa reban för eroigt öfwerrounnit ocp nu frambära bet 
mäftiga lofivet för peía ben pjärtliga omroårbnaben unber 
beras nåberoanbring, ifrån början titt fint, ifrån bopets bab 
änba titt pärliggörelfen — toffången: "Saligpet fèonom fom 
fitter på fiolen, mår Sub od) Sammet", bet är: Sran för 
peta frälsningen ocp fatigpeten ifrån början ocp till befj fuH= 
änbning Sub ocp Sammet allena i eraiga emigpeter ! 3a 
amen, bet är misferligen få.

2Xtt täre barn, genom Subs nåb måtten tomma att 
få roårba er om ebra fjälar, att 3 måtten få erfara benna 
Subs fynnerliga, pjärtliga omroårbnab titt full frälsning, 
betta par loarit änbamålet meb pela ben tyrtliga uppfoftran 
änba ifrån ebert bop fåfom od meb ben fonfirmanbunber« 
misning, fom blifroit er mebbelab.
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gtkrtftetaL

îPrôfwe ntatiitifïan fig fjälf ort; ate få af bet brö= 
bet orf) brirfe of ben falten, i ,Qor. ii: 28.

1 :o. 2If fjälfroa tibpuntten, bå ben Ejetiga nattroarben 
inrättabeS, fan man finta till affiften eller änbamålet meb 
befe inftiftanbe.

Herren SefuS inrättabe ide ben Ijeliga nattroarben i 
början af fitt prebifoämbete, bå £an inrättabe bet Religa 
bopet, utan omebelbart före fin bortgång tid gabren genom 
böben, tjroilfen inträffabe bagen bärpå. görut Ijabe föanS lär= 
jungar Ijaft tillfälle att bagligen umgås odj famtala meb &o= 
nom; men nu, bå fèan [tob färbig att unbanbraga bem fitt 
fpnliga umgänge, gaf föan bem en Etärlig erfättning meb 
nattroarbens inrättanbe, få att, när be ide längre fingo lefanv 
ligen fe ^>onom, åtanfen på §onom ffuHe genom nattroar: 
ben fäftas i beras fjälar, fåfom herren Sefus roib flutet af 
inftiftelfeorben fäger: "görer bet till min åminnelfe", Ejroilfa 
orb innelfåHa ide blott befallning utan äfroen löfte.

2:o. 3 ben ijeliga nattroarben utbelas odj anammas 
ben Stjrifti fropp, font i £ans fifta libanbe utgafs, odj bet 
ÉanS blob, font bå bief utgjutet.

©en Gljrifti fropp, fom låg fpäb i frubban, fom bäugbe 
blobig od) fargab på förbannelfens trä, odj fom nu fitter 
förflarab på fahrens Ijögra banb, är närroaranbe i natt=
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warben. Set blobet, font utrann i bíobfroetten i Setfemane, 
wib giáfelflagen ocb törnefröningen i gJilati råbijus odj efter 
$errená Sefu böb, bå en trigôfneit ftad upp £anô fiba 
meb ett fpjut, betta blob, tpuarmeb fëan ingått i íútnmes 
len, bär £an framivifar bet fåfom ben eroigt gäHanbe Iöfe= 
penningen, betta blob ät i nattivarben närroaranbe. $tåga 
roi, burn betta fan ffe, få ligger fivaret på ben frågan i 
ben perfouliga föreningen mellan mår SralfareS tmemie ua= 
turer ; eller att ben mänffliga naturen blifivit belaftig af alla 
®ubä egenffaper fåfom ®uba förbolba anbligbet, ben gubom» 
liga allmafteit, aHeftâbeënârroarelfeti, omätligbeten o. f. m.

3:o. ©en beliga nattivarben är ide blott en åminnelfe* 
måltib utan ett bet fraftigafte nåbemebel.

©en b«l<ga nattivarben är en åminnelfemåltib. ^ivarje 
gång nattivarben utbelaS, ffer i förfamlingeu ett offentligt 
förfunnanbe, eu påminnelfe om 3efu (Stjrifti förfoningå böb 
©å ßbrifti lefamen ocb blob utbelaê åtffilöa från bwaranbra, 
få påminnas nattivarbågäfterna om, när betta åtffiljanbet 
ffebbe, nämligen i ivår fjrälfares böb. ©är ffer äfiven en 
påminnelfe om Wertens 3¡efu utbärbanbe trobet ocb färleE in 
i höben, o¡b färffilbt påminnaå ^efu lärjungar om ben fyn= 
nerliga barmlprtigbet ocb trofaftbet, $an beivifabe bem i ben 
oförgätliga natten, bå fèan bief förråhb af en trolös lärjunge, 
ocb bå &an fänbe förfmafen af bet bittra libanbe, fom fnart 
föreftob féonom; betta allt funbe ide utplåna §anå rätta 
lärjungar ur föanå åtanfe eller fomma §onom att glömma 
bem. lean tänfte meta på bem än på fig fjälf ocb förjbe i 
fin trofaftbet få tväl för beraå beivaranbe i ocb meb ben 
beliga nattroarbens inrättanbe.
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©en Ijeliga nattroarben är nämligen ett bet fraftigafte 
faligbetsmebel, Ijroarigenom tjela fräläningånåben ffänfeé. 
Sßäffalammet mar blott en förebilb till roår $tälfare, men 
i nattroarben äger bet faframenterliga ätanbet od) bridanbet 
rum, få att ben ofpnlige fVrälfaren meb bröbet odj minet 
förenar fin mäfentliga lefamen och fitt roäfentliga blob, broar= 
meb fèan i Ijimmelen ingått. Sålebeé befommer en troenbe 
männiffa ide blott haften af 3efu blob, fåfom bå bon bag= 
ligen i tron åtnjuter fin grälfare, utan bon befommer tponom 
roäfentligen eller fjälfroa Igaits lefamen ocb blob, ©ärför 
är od nattroarben ett bet roerffammafte faligbetömebel, eme= 
ban bet mebför ben roäfentlige grälfaren fjälf.

4:o. ©n männiffa bridar nattroarben orätt ocb förs 
roänber ben titt förbärf ocb öfabt anfroar, om bon går bit 
utan någon affift etter i falff affift.

@n männiffa går titt nattroarben utan någon affift, bå 
bon enbaft gör affeenbe på, när ben febroanliga tiben är inne.

Domroänba männiffor gå till ben Ijeliga nattroarben i 
orätt affift, bå be gå bit för att ffijla fitt fynbaroäfenbe, 
broilfet be falla att förfona fig meb ®ub.

©Ber od förfroäfroa be genom nattroarbenë mifibruf 
ben fèelige Slnbeê oroaube öfroertpgelfer öfroer fjälatittftånbet, 
odj betta falla be att trofta fig.

Slnbligen fåfra männiffor göra af nattroarbégången en 
frijda att ftöbja fig roib unber roanbringen på fpnbaroägarna, 
ocb på böböbäbben roilja be meb nattroarbens anammanbe 
göra fig en genroäg till bimnielen.

Somliga, fom i nattroarben fått erfara gabrené Ijufliga 
braganbe titt Sonen, forbra att näfta gång få erfara bets
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farorna odj fofa i nattroarben enbaft fänslor, rörelfer, blö= 
bigbet odj [jroila bärroib meb fitt» förlitanbe.

®íanb nattroarbsgäfter finnas od be, fom unber ett låt- 
fabt umgänge meb 3efuS gå bit i ffrymtaflig affiit, bá be 
roilja ijaftua utfeenbc af att roara Sefu manner, unber bet 
be i inärtat Ijyfa en Ejemlig, råbanbe roärlbs= odj fynbafärlef.

SIntingen nu nattro arbenS mifjbruf Ijärrör af fjälfför= 
roåHab oïunnigtjet om iiattroarbens roäfenbe eller af mebroeten 
ffrymtaftig affitt, få åbrager fig ben oroärbige uattroarbs= 
gäften ett öfabt fjälaförbärf i tiben odj ett froårare eroigljets= 
ftraff. ©et är i fjälfroa roerfet ide ben Religa nattroarben, 
fom mebför en fåbau ffaba, utan bet är männiffan, fom för» 
roärrar fitt tiUftånb genom ett orätt anroänbanbe af betta 
byra nåbemebel, lifafom man fan förroanbla Ijälfobryden i 
ett böbligt gift eller unber lefamlig fjutbom förroärra fitt 
tiUftånb genom ett orätt anroänbanbe af bet i fig fjälft 
bälfofamma lätemeblet.

5:o. ©en männiffan gör fig en rätt nytta af ben 
tjeliga nattroarben, fom gör fig rätt nytta af ®ubs Ejetiga orb.

Stall en männiila blifroa frälft, få måfte bon göra bör= 
jan meb ett rätt bruf af ®ubs orb; ty bet är genom orbet,
bon blir en lärjunge, bet är af orbet, bon får lära att fänna
fig fjälf odj ben roäg, bon måfte roanbra, om bon ftaH tomma
till Refilé i tron odj feban följa £onom i färleten. ®å bet
nu i fråga om nattroarben tömmer an på af f if ten eller 
lärjungaenfalben, uppriftigbeten i att taga emot ®ubs orb, 
od) bet rebliga aUroaret i lybnaben, få finnes bet bos broarje 
rätt nattroarbsgäft en bälfofam, af ®ubs Slnbe roertab fruf= 
tan för att mifjtaga fig eller bebraga fig i ombömet om fitt 
tiUftånb odj att få förgripa fig på be boli0a biwmelfta rät»
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terna, font i nattroarben utbelaê. &är gäller bet ben rath 
finniga, adroarliga fjälfpröfningen, efter Subö orb. Sngen 
bag uraftlåter en 3efu lärjunge fjälfpröfningen, men fpnner-- 
ligen är fjälfpröfningen nöbroänbig, bä bet gäller begåenbet 
af fèerrenê Religa nattroarb, betta nåbemebel, fom är af en 
fä utmärft beftaffenljet, emeban ben perfonlige ^rälfaren roä= 
fentligen gifroer fig åt nattroarbSgäften.

fèar bär förut blifroit förfummelfe odj ett börjabt tid= 
bafagåenbe, få ffad ben faligEjetSföfanbe mänmffan före natts 
roarbenö begåenbe genom blifroanbet roib orbet låta bringa 
fig tid infift ocb ertänsla bäraf. &ar bär blifroit roârbê* 
löstet i roanbeln, få måfte bon unber blifroanbet roib ®ubä 
orb låta tufta fig odj briiroa fig ut bärifrån. Dm en män» 
niffa, £)oé broilfen bär är tidbafagåenbe od) roårbslösbet, 
utan att låta genom ®ubs orb bringa fig tid infift bärpå 
bibebåHer bet förra boppet od) går tid nattroarben för att 
få ftöb för betta fitt tjopp, få befäfteö bon genom uattroar= 
bens mifjbruf i ben fina roantron. — Själfpröfningen gäller 
förnämligaft uppfåtet att eroigt ffilja fig ifrån adt fpnbigt 
ocb fåfängligt roäfenbe od) eroigt utroälja $efuë, att tidböra 
§onom ocb uppoffra fig åt §onom. Sfroen om roifebete» 
fafnaé, måfte bod öet uppfåtet, ben angelägenheten finnaå, 
att männiffan ide frågar efter något i b^ntel eder på jorb 
få fom efter fin ^rälfare, odj att b011 gärna förfafar adt 
annat, blott [jon bar fèoiiom froar. ©et är bod ide aQtib 
en $efu lärjunge fan boé fig finna benna angelägenhet, 
áltt roara angelägen är ide att fänna fig roara bet. 3 
anbané fattigbom roifar fig angelägenheten fåfom ett innere 
ligt betpmmer öfroer att männiffan ide är få angelägen, 
fom £)on gärna önffabe roara, men äfroen bå bon ide boå 
fig finner någon angelägenhet, få får bon tomma på blotta
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bebofroet af Ijjälp, fåbant betta beljof genom förftånbetö 
upplysning ligger för benne i ouöet framlagbt.

®å ben nåbeföfanbe männiffan pröfroar fig efter Subë 
orb unber räbbE>åga för falffaet ocb ffäifbebrägeri, få bör 
bon à anbra fiban taga fig titt roara, att ide egenrättfärbig* 
beten får inblanba fig odj förlfaibra eller omintetgöra natt= 
roarbSroälfignelfen, SBib intet anbligt företag är ben nåbe* 
föfanbe manniftan mer utfått för freftelfer till egenrättfär» 
bigbet ocb eget roerfanbe än juft, bå bet gäller att begagna 
tiUträbet tiU benita få rent enangeliffa nåbesinrättning, betta 
nåbens borb, bär intet annat får tagas meb i räfningen 
än fpnbaren meb fitt bottenlöfa elänbe ocb grälfaren meb 
fin omätliga nåbeörifebom. $är gäHer, bioab ßufaer Jäger: 
"faltbaren ocb gtälfareii paêfa faop".

©et är egenrättfärbigbet, bå ben upproäcfta mäitniitan 
mäntar på någon föregåenbe finneSänbring, innan bon mill 
nalfaê nattroarbëborbet, ba troärtom bär förft boë benne blir 
linneéföränbring, feban bon befroämat fig tid att i bet anb= 
ligen utblottade tibftånb, fom ^efus fallar anbanS fattig= 
bom, få ufel ocb oren b°n är, fomma ocb lämna fig åt 
fëonom, ben [tore fanbabotaren. ©et är egenrättfärbigbet, 
när ben troenbe tnänniffan, bå bon före nattwarbenS begåenbe 
fänner fig tom, trög ocb b«rb, anfer, att bet ide går an 
att fomma fåban, utan mäntar på att fä fänna fig mera 
lifaftig, innan b01' går bit, bå bet förhåller fig troärtom, 
att Ijon, juft få trög, rom ocb fall, bon fänner fig roara, 
bör fomma, emeban bon bå fom bäft beböfroer uppelbas af 
3efu tärlef i ben beliga nattroarben. ©et är otroés ocb 
egenrättfärbigbetåfreftelfer, bå bon fer elänbet bjupare famt 
många felatligljeter i bet yttre ocb anfer benna ffröpligljet 
för ett binber att gå till 3efuë i nattroarben, oaftabt bet
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är juft be elänba, fëan inbjuber odj roiH mätta mib nåbené 
borb. Såban, fom tjon är, måfte b°n tomma titt nattroar= 
ben ; ty Ijroar ft att bon mät få Ejjälp, om ide i bet nåbeme= 
bel, genom filtet tion tömmer fin grälfare adra närmaft?

6:0. ®en faliga merlan af nattroarbené rätta brut.

©et är en falig roertan af ben Religa nattroarben, att 
ben fräléningéfötanbe männiftan tömmer att mera fe på 
3efu§. 3 upproädelfen fer männiftan nebåt på fig fjälf. 
<gon t)ar meft att göra meb fynberna ocb fitt bättringéför= 
fjåttanbe, men genom nattroarben tömmer Ijon att mera fe 
på fin grälfare odj att betratta fynberna i fammanba ig meb 
förfoningen. Senom nattroarbené förbolba roerían blir tron 
luttrab ifrån egenrättfärbigbetéförlitanbet odj ijänganbet roib 
fänflor, få att ben nåbeföianbe männiftan meb ett renare 
förlitanbe tan ijroila roib 3efuë 0$ fèanê blotta odj bara 
löften. Sieb ben förötabe tron roäper l)on bjupare in i 
flammen, få att bon befäfies i föreningen meb 3efué ocb i 
belattigbeten af tjela fräléningénåben, fom i ben heliga nath 
roarben är neblagb. SJleb ben innerligare föreningen blir bär 
en ritare tärlet, fom yttrar fig i ett roilligare ocb faftare 
uppfåt att tittböra $efué odj att förfata attt, fom timbe 
ftöra umgänget meb fèonom, äfroenfom att tjäna ben §räl= 
faren, fom neblåter fig få bjupt titt fina ffröpliga lärjungar 
fynnerligen i nattroarben.

Wien bär blir ide blott en ritare tärlet titt $efuê utûn 
od en ritare tärlet titt bröberna, fåfom be alla i nattroar= 
ben af bet ena bröbet belattige roarba. 3 odj meb åtnju= 
tanbet af beraé gtälfare roäfentligen blir gefit finne bo& 
bem alltmera utpräglabt, få att be litna $onom i öbmjutbet, 
ringbet, förbragfambet, fribfambet, renbet ocb fanning, ocb
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bär blir mera traft att roerifiälla ®ub§ roilja emot mötanbe 
binber, att flå freftelferna emot *ocb meb jämnare mob bära 
libanbet. Stunbom få Sefu trogna roib nattroarbsborbet er= 
fara ben tännbara faligljeten, bå Herren Sefu® låter bem, 
i ben mån be förmå bära bet ocfe bet fan mara bem gagiv 
ligt, erfara uppfpUelfen af löftet: "©en mig älffar, ban ftaïï 
roarba älffab af min ftaber, ocb jag fiad älfta bonom, od) 
bonom ffall jag uppenbara mig". Wien fåfom en $efu lär-' 
junge ide får roänta att i nattroarben erfara något oroanligt, 
få får b«» ofta unber od) efter nattroarben ide fe någon 
roerían ab®. gaftmer får $an tiU fin föröbmjufelfe fe mera 
förbärf od) tänna fig ännu mera tom od) utblottab på allt, 
Wien betta är en falig roerían af ben beliga nattroarben, 
om bet anbliga ljufet få föröfat®, att anban® fattigbom 
blifroit bjupare. Slutligen befäfte® odfå b°PPet om frop= 
penö uppftånbelfe, bå ben troenbe männifian i nattroarben 
åtnjuter ben förEjärligabe ^tälfarens roäfentliga lefamen.

7:o. ©enna ben Religa nattroarben® roerían är oför= 
gänglig.

Oförgänglig är nattroarben® roerían, emeban bet är 
ben oförgänglige ®ubö Son, fom bär åtnjute®. ©et ftabb 
gare feenbe på Sefu®, fom i nattroarben roería®, är början 
till £an® oupphörliga åftåbanbe i bärligljeten. ©en iärlet 
fom i nattroarben roería®, är juft benfamma färlei, i broilfen 
ben frälfta fjälen i eroigljet ftall älffa od) tjäna gefu® utan 
att erfara beéfa plågfamma bin^en från förbärfroet od) 
be ijttre fienberna. kraften, fom i nattroarben roería®, är 
förftlingen af bet eroiga lifroet® irafter, od) ben tännbara 
nåbefötman, fom ben troenbe männifian någon gång od) 
bropprois får åtnjuta, är en förfinat af ben obeftrifliga fa=
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ligfjet, foin mäntar tienne, när tion en gång Ipdligen öfmer= 
iounnit od) bå får brida bet iipa minet tneb SefuS i fèans 
Jabers rife.

91är man blir inbjuben tid en jorbiff fonungâ borb, få 
reber man fig till att på ett inärbigt eder pasfanbe fatt 
befroara inbjjubningen. 2Jlen när ben tjimmelfte tonungen 
uppbufar fitt borb meb be oförgängliga tjimmelfta rätterna, 
få fer man uppenbara fynbenS odj fottets trälar t ben be* 
fmittabe töttets fjortel od) anbra i ärbarljetens od) ftrymte* 
riet® bräEt rufa bit i otunnigljet, egenrättfärbigljet odj grof 
måntro, adbeles få, fom Herren beffrifmer bet genom profeten, 
bå föan frågar: "^grnab ijafrna mina männer i mitt ljus 
till att ffaffa, be bebrifroa ad falffljet odj mena, att bet Ijeliga 
föttet ffad taga bet bort af bem". befinna bå bu, min åljö* 
rare, fom få grufligen förfrjnbat big emot ben Ejeliße (Suben, 
ide minft genom bina oroärbiga nattroarbSgångar, att bet 
förfta od) angelägnafte faligbetSmeblet är (Subs orb, od) att 
bu föifi måfte genom orbet låta göra big tid en $efu lär* 
funge, om bu ide i nattroarben ffad åbraga big fjälaförbätf 
od) ötabt anfroar. <5e bå tid, att bet unber (Subs orbs 
flitiga brut meb bön tömmer tid en admarlig unberfötning 
om bitt fjälatidftånbs merfliga beffaffenljet. ©et är ide en 
rätt fjälfpröfntng utan eit löft utanmerf, bå ben i grunben 
oommänba männiftan före nattroarbsgången uppffatar fig tid en 
roiB fänélofamtjet eder blöbig^et, iafttager en inffränfniiig 
i litt manliga roärlbs* od) fynbamäfenbe, läfer i en anblig 
bot ocb efterfäger några böner, utan bet är en rätt fjälf*
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emot ®ubs Ejeliga logé öfroertpgelfer om ett förtappabt fjä= 
latillftånb ocb beB bomar i ett upproafnabt famroete, få att 
bu gifroer big ffplbig i en rätt fpnbaertänsla odj betännelfe 
inför ben rättfärbige Suben titt ^ela bin fpnbaffulb utan 
unbantag, urfäft eller förböljanbe.

£ar bu blifroit en $efu lärjunge, få finner bu, bå bu 
alltmera får lära tänna hjärtats rorånghet ocb iUfunbigbet 
famt fjälafienbenS fmpganöe lift — bu finner bå aUt mera 
nöbroänbigtjeten af att taga bet noga meb fjälfpröfningen 
broarje bag, men fpnnerligen när bu går till benna bpra, 
Bögroärbiga måltib, fèerrens E>eliga nattroarb. 3)1 en Ijar bu 
ftort ffäl att frnfta för big fjälf, få [jar bu boçf ännu ftörre 
ffäl att anförtro big ocb Ha bin fat åt en få barmhärtig 
och trofaft grälfare, fom få roäl förjt för bin fåfom för alla 
fina lärjungars frälsning, bå föaii upprättat åt eber betta 
bprbarafte teftamente, uti ^roilfet $an neblagt aUa be faliga 
frufterna af fin förfoningsböb. Senom betta fraftiga nåbe* 
mebel ffaU £>an mot aUa troifroel ocb anflagelfer befäfta big 
i roifjtieten om bin belaftighet i ben oinfträntta ft;nbaförlå= 
telfen. Unber aß libanbeS= ocb frefielfeS roebermöba ffaU 
£>an Bär uppfplla big meb bet eroiga lifroets frafter tid 
framljärbanbe. ©en oförgängliga roerían af ben tjeliga natt= 
roarben ffaU IjåHa big uppe i ben fifia nöben ocb uppfroälja 
böben; och få ffaU ben Ijär i tiben ofta bolba nattroarbSroäb 
fignelfen omfiber blifroa uppenbar i bet eroiga lifroets fußtet 
inför Subs tron, ©är ffaU bu bå eroigt få tada bin $räl= 
fare äfroen för ben btjrbara nattroarbsinrättningen ; men, 
tada gonom reban nu bärmeb, att bu förtunnar £ans böb 
få att bet äfroen för anbra må tid ^anS pris roarba uppen=
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bart, Ijinab fèans böbs traft, tjroab fèans Ejärliga nåb för= 
mår uträtta meb en i fig fjälf genomförbärfroab od) wan= 
mättig ftjnbare. Simen.

Skviftctril.

£>m roi fäge of b af tu a fäBffap meb Sjonom od) 
roanbra i mörfret, bå ljuga roi od) göra itfe fattningen. 
SRen roanbra roi i Ijnfet, fåfont S)an är i Ijnfet, bå 
Ijafroa roi fäHffap inbörbes, odj Sefn ®ljrifli, Sjanö 
(Sons, blob renar of af alla fljnber. Säge roi, att roi, 
fjafroe ingen fpnb, bå bebrage roi of fjälfroa, odj fan= 
ningen är iÆe i of. 3Ren oro roi befänne roara fpn= 
ber, S)an är trofafi od) rättrois, att $an förlåter of 
fg liberna od) renar of af alla orättfärbigljet. 1 Sot). 
1: 6—9.

l:o. Sfrön ftjnben fåfom bet förnämfta onba odj allt 
bet elänbe, font bäraf (järflpter, finnes full biölp i Sefu 
(S^rifti, Subs Sons, blob.

SOteb Subs Sons blob menas t>ela mår gtälfareS åter; 
lösning, fåroäl íibanbet titt förfoning fom hjbnaben till rätt = 
färbigtjet. Refrié är en futttomlig Srölfare eller en grälfare
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ifrån a i It onbt oty bar förroärfroat faligtjet faint all ben 
ijjalp, fam en männiffa beljöfroet pâ faligtietenS raäg för att 
tydligen Vinna målet, ©meban i mår grälfareS perfon Sub 
är förenab meb männiffonaturen, få äger fèanS mänftliga 
förfoning od) förtjänft ett oänbligt roärbe. Sßärbet af benna 
¿gané återlöSning innefattas i testen, bå bet fyettx: ®ubg 
Sonä blob. 3efuS fåfom Subs Son eder fann Sub är en 
oinftränlt ^rälfare för alla flags tynbare oty ifrån oda 
olifa flag af tynber. fèanS förfoning är tillrådlig, om bet 
funnes lita många roärlbar fulla meb tynber, font tjär fin» 
nas männiftor. föanS förfoning äger en oänblig traft att 
utplåna tynber, ide fåfom man öfroertorfar en rätning, 
utan ett utplånanbe, få att intet märte blir troar i Subs 
böder. — ierren Sefus [jar utftått eroigpetsftraffet ; oty eme» 
ban Sub ftraffat roärlbens tynb på fin ©on, få tan £an 
ide utträfroa (hoffet för anbra gången af ben männiffa, 
font genom tron rounnit bel i $efu förfoning, utan Sub be» 
roifar fin rättfäröigljet i att förlåta. Sefu eroiga förlovning 
är mättig att bryta be meft inrotabe fynbaroanor, att öfroer» 
minna alla freftelfer, oty ben fträder fig Ijos ben troenbe 
männiffan änba till frigörelfe ifrån fynbaförbärfroets rot uti 
en falig böb. Sefu rättfärbig^et är en ewig rättfärbigljet, 
b. ro. f. att ben i anfeenbe till beV utplånanbe oty förtjä» 
nanbe roärbe fträder fig tiUbafa ifrån eroig^et oty framåt i 
eroigtjet. ©nbaft benna eroiga rättfärbigljet tunbe roara tädan 
tid ben outtömliga nåbeSfudljet, Ijraaraf ada faligljetsfötaiibe 
männiftor på jorbeit Ijafroa Ijämtat oty fortfaranbe tjänita 
ben ena nåben efter ben anbra, oty fom ereigneten utåt på 
bet fjögfta ffad göra bem faliga oty Ijärtiga. S)et är på 
betta Sein tëljrifti, ®ub§ Song, blobS byra roärbe, apofteln 
Petrus Vänroifar be trogna, bå ^an ftrifroer: "SBeter, att 3
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irfe meb förgängligt filfroer eller guíb igenlöfte äten ifrån 
ebert fåfänga lefroerne efter fäbernaå fatt ; jutan meb Éfjrifti 
byra blob, fåfom meb ett menlöft odj obefmittabt lammö".

2: o. S följb af bet nu fagba är Sefie Sijrifti ®ubö 
<5onå blob bet enba reningêmeblet ifrån fynben, få att intet 
annat finneé ocb intet annat betjöfroeö.

<5å länge en männiffa är ftabb unber lagenå trälbom, 
förföter bon i bet längfta att troå fig fjälf ren, bå bon t 
egenrättfärbigbet litar på fina upprittiga förefatfer, botöf= 
ningar od) gubaftigbetéföretag eller far efter att blifroa titt 
fitt inre föränbrab, innan bon min tro. föon tänfer ocb fä= 
ger, att bon roäl ffnlle tro, om bon blott funbe mara od) 
förbåDa fig annorlunba, £Qlen ab ben upproädta män= 
nifïanê egenrättfärbigbet är ide annat än en betybanbe tid= 
öfning till bonnes förra ogubattigbet, fåfom o d £> erren fäger : 
Cm bu än troäbbe big meb Int odj fuge bär mtjden fäva tin, 
fä fyneg bod bin onbffa befe mer för mig. fäger Herren, $de 
beber beböfroer ®nb någon tibfats af mänfflig frombet ocb 
rättfärbigbet, ty ®ub bar fubt nog i fig fjälf, i fin eroiga 
färlef ocb i ben tiflfyUeftgörelfe, fom §an fjälf förffaffat, bå 
"®nb mar i CS^rifiîtë ocb förfonabe roärlben meb fig fjälf."

3: o. 2Ibt fommer bärpå an, att ben botfärbiga männU 
fían i en fann tro antager $efu förfoning ocb rättfärbigbet 
fåfom gäbanbe för bonnes enffilba bel, ocb betta måfte ffe 
troärtemot aba intafi od) motfägelfer.

©et aflöper ide utan myden famp, bå bet gäller för 
en upproädt männiffa att tro ®ubé löften mibt i elänbet 
od) emot bola elänbet. 2Itt Herren Sefuå båbe fan ocb will 
bjälpa anbra, bet tan bon roäl tro, men att fëan fïuHe roilja
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åtaga fig [jeune få ftulbbelaftab ocb genomförbärfroab, font 
Ijon fer fig mara, bet [jar Ijon.fwårt för att tro. SBanligén 
förebär [jon fin ftora oroärbigljet fåfom tjinber för tron, 
eEntru bet är juft be adra owärbigafte eller be, font erfänua 
fig fåfom fåbana, [jwilfa nåben gäller, fcärroib är bet ide, 
fåfom ben nåbeföfanbe männiffan menar, ben förra förfum* 
melfen ocb be begångna fynberna, fom äro bet froårafte; 
utan ben fynben, fom allra närmaft angår (Sub ocb förnäa 
mar 3efu frälfareära, är otron, eller att [jon ide meb fullt 
förtroenbe tiHförfer fig ben fulla hjälpen, bå bon [jar en få 
faft grunb, en få ftor grälfare, en få byrbar återlösning 
ocb få. många byrbara löften att bygga på. ©ärför måfte 
ben nåbeföfanbe männiffan låta Ijjälpa fig ifrån bet (Sub 
förnärmanbe otrosfrånglet. Rumban bon roarit ocb buatb.au 
bon än är, beböftver bon albrig fläppa ifrån fig ben fanning; 
en, att bon är återlöft ocb böpt, ocb fan mara miß om att 
®ub går lifa långt uti att ffänfa, fom $an förut gått uti 
att förroärfroa ocb iofma. ©å Ijon bäraf låter förmå fig att 
emot afla infaft ocb motfägelfer iljärbigt bebja meb löftena, 
fa fuDborbaS nåbenS werf, ty meb löftet, fom [jon båHer 
fram inför (Sub ocb åberopar fig på, ffänfer (Sub förmågan 
ait funna tro eller tiHägnelfeförmågan. ©etta är af flörfta 
unît, ty nåbelöfteuaS tillämpning äro lifafom öfwerfta af; 
betningen af Safobs ftege, Ijiuarförutan wägen tid [jimmelen 
blir för ben frälsningsföfanbe männiffan få afffuren, fom 
om bon ingen ^rälfare babe Ijaft.

4:o. ©et fänneteden, apofteln utfätter på bem, Ijmilfa 
bafroa bel i twagningen i (Subs Sons, blob, är ben fam; 
manljäitganbe wanbringen i Ijufet af (Subs orb. Slpofteíii

15

buatb.au
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fäger: ^ejii (Sfjrifti, (Subs Sons, blob renar ofj ifrån alla 
fçnber, men anför förut iännetednet: roanbrom mi i Ijufet, 
fáfom féan är i ljufet, bá íjafroa rot fftHfïap inbörbes.

Sen. falffa anblígíjeten beffrifroeS förut: "om roí fäge 
of? fjafroa fädffap meb £onom od) roanbra i mörfret, bå 
ljuga roi od) göra ide fanningen." ®n männiffa ïommer in 
i ben falffa anblig^eten genom falft lära; eller bå i)on fpê» 
felfätter fig meb ett rätt (Subs orb, men ftannar i ïalïelfeö- 
oftabigljet, roårbslöfar uåbetidfädena od) mifjtijber nåberoert= 
ningarne ; eller bå tjoii börjar omroänbelfen i bet pttre, od) 
lägger mera roift roib att blifroa upptagen i anbliga männb 
ffors fädffap od) roinna beras förtroenbe, än att roinna bet 
anfeenbe, fom ffänteS i rättfärbiggörelfen af nåb för (Sijrifti 
ftud; eller bå ijon t. ej. gifroer fig in i någon af be många 
anbliga föreningarne i roåra bagar, bär man fätter triften« 
bomen i nujdet anbligt tal; bär man nebbrager ben Religa 
nattroarben tid ett fädffapSnöje, od) bär bet blott beljöfroeft 
en pttre anflutning tid föreningen för att genaft [jelfas fåfom 
en brober eder fijfter i EljriftuS. 3 ben falfta aubligtjeten 
är bet roanligen någon ffötefrjnb eder någon bel af bet finare 
roärlbSroäfenbet, fom en männifta beljåder, od) fom gör, att 
ijon blir i mörfret. ^on fäger fig bå l)afroa fädffap meb 
(Sub, men ljuger od) gör ide fanningen. Wieb adt fitt fun= 
ffapsljus, fina naturgåfroor, blosfanbe nit, gamla erfarenheter 
od) blöbiga fänslor, blir bod utgången af pennes roanbring 
ben, fom beffrifroeS i ©faias 50 fap.: "Si, 3 ade, fom 
upptänben en elb, roäpnabe meb låga, roanbren uti ebar elbs 
ljus od) i låganom, fom i upptänbt Ijafwen; betta roeberfareS 
eber af mine ljanb, uti wärt fiolen 3 ligga." SDlånga fins 
na«, frailía ofta gå meb ben iropen, fom ^ögtib fjäder, upp
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i Wertens gårbar, (jnñlfa ofta bafroa erfarit många rörelfer 
odj ofta warit roeberlroidta af ®ubs orb odj efter minnet 
tunna göra reba för tjela prebitningar, men bod atbrig 
tomma tid en fammanbänganbe roanbring i ®ubs orbs ljus.

©en fauna anbligijeten beftrifroeS af apofteln: "roanbra 
roi i ijufet, fåfom fëan är i [jufet, bå bafroa roi fädffap in= 
börbeS. ©en fanna anbligbeten itpptommer genom bet fauna 
®ubs orbet, odj bet ffer, när ®ubs Stube ide blott börjar 
utan od får tomma fram meb fitt nåberoert. ®ub böjer i 
omroänbelfen männiftanS finne, od) männiftan gör bättring, 
bå bon roertftäder bet, fom bon i omroänbelfen fått ljus om 
od) traft tid. Slåbens förfta roerían (tadelfer od) roädelfer) 
mebföra ben förfta upprittigbeten. 9lär benna nåbens förfta 
roerían får fäfta männiftan roib ®ubs orbs ftabiga brut, få 
blir upprittigbeten fortfaranbe. ©är blir bå ben af nåben 
böjba roiljan. fèon raid bå gärna taga emot öfroertpgelfe 
om fjälatidftånbets roerfliga beftaffenbet. ©enna roitja fin= 
neS ide b°é någon männifta af naturen, tp ben naturliga 
egentärleten gör, att bon gärna tror bet bäfta om fig fjälf. 
©å bäremot ®ubs SInbe får fpriba ljus öfroer en männiftas 
fjälatidftånb od) göra benne upprittig, få roifar fig äfroen 
benna upprittigbet bäri, att tjon mifjtror fig fjälf. §on 
brager fig bå ide unban, när ®ub roid rannfata bennes 
bjärta ocb roäfenbe, utan bon ftäder fig bagligen fjelt fram 
inför ®ub. jjon roid för ingen bet blifroa ftonab, utan 
tänna fig i grunben, fåfom b011 af föerren är tänb, od) 
borna fig fjälf, fåfom bon af Herren bömb roarber, ocb gifroa 
®ub rätt emot fig fjälf, att &an må rätt blifroa i fina 
orb. §on är od lita angelägen, att, fåfom Herren ftädt 
bennes förut ofänba fpnber fram i Ijufet för fitt anfitte, 
be odfå må tomma fram ide i en b“lf utan i en bei od)



228

obelab betännelfe, tp Ijon fruftar föc intet få mydet foin 
för bet fjälfbebrägeri, IjroiíEet apofteln beffrifroer i ben upp= 
iäfta testen: "Säge roi, att roi íjafroe ingen fynb, bå be= 
brage roí ofe fjälfroa, ocb fanningen är ¡efe i ofe.

Sill Juanbrtiigeii i Ijufet ljör, att manniftan från bör= 
jan förroarar be intryd, tjon fått af Subê orb, ocij roatfamt 
rättar fig efter be roarningar, beftraffningar, förmaningar 
ocb råb, fom bon fått itnber bönefantlalen meb Sub, roib 
orbeté afböranbe i betgebomen, roib bet enffilöa umgänget 
meb Subê orb i hemmet eller unber famtalen meb någon 
af be rätta fribené bubbärare, be fom gobt förtunna, ©et 
är ej nog meb att bQfma tagit ett ocb annat rebligt fteg 
i fäHffap meb bem, í)iüilEa fara efter att unbfätta fina fjä» 
lar eller tämpa för liffené trona, utan bon måfte bårba ut, 
måfte följa gerbend ocb fårené fotfpår änba fram, få att 
bär blir ben fammanbänganbe roanbring, om tpuilfeii 3efué 
talar: "ben mig följer, bon ftoQ ide roanbra i mörtret, 
utan ban fïaH få liffené ljus.

©ill twibrtngen i Ijufet bor, att ftriba emot trögbeten, 
roara på roatt emot allt, fom tan ijinbra framgången af 
Subé Sliibeé roert: ide blott betänna, utan od öfroergifroa, 
broab bon inför Sub bor före i betännelfen ; att unber an= 
bané fattigbom ocb i mörter blifroa roib be löften, fom bon 
förut fått genom att anroänba bem i bön od) förbiba &er= 
ren, tid befe ljuê går upp ocb ben neberflagna åter får fe 
fin luft uppå föerrené nåb. fHär b°n få låter bet roara 
bufroubfat, ide att tomma uti anbliga männiltoré fäHftap, 
utan att feofroa fäUftap meb ¡Jefué ocb ott i benna förening 
roarba befäftab, få ffidar od Sub alltib någon i benneé 
roäg, meb brillen bon tan förtroligt umgåé. Sde får bon, 
aUraminft på benna farliga tib, roänta många följeflagare,
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ba war grälfare, när bet gäller aiibligt umgänge i aUmäiv 
Oet, talar om enbaft troå eller tra, förfamlabe i §anS namn. 
2Jïen i ben bolba föreningen meb jjefus är fjoii roijjt tefe i 
fafnab af fäHffap, ty feon är i bet bolba förenab meb aUa 
faliga i [jimmelen od på jorbeii od) åtnjuter af beëfa fe= 
uare, Ijuru otänba och reibt åtffilba be må mara, unberftöb, 
tröft odi uppmuntran, ej minit genom beras förböner.

5.0. 3från alla fynber är od förblifraer ben troenbe 
männiffan renab od fri genom Sefu @l)rifti, (Kubs Sons, blob.

©en troenbe männiffan fynbar i mängaljanba mätto 
bagligen, od feon bär inom fig bet bottenlöfa fynbaförbärf.- 
wet. Wfen få länge [jon meb rebligt bjärta Råtter fig titt 
fin grälfare, få upprepas i tyvarje ögonblid ben en gång 
ffebba rättfärbiggörelfen. ©är finnas [joé be trogna bagliga 
förfynbanben emot Subs bub, od bet är mydet, fom bos 
bem fatuas, font meb mera trofeet od waffambet emot nåben 
borbe finnas, ©en troenbe männiffan fynbar ej meb reilja 
utan af briftanbe infift i Subs orb od af förbaftanbe. $on 
fynbar af förbaftanbe, bå felftegen bärröra af briftanbe upp« 
märffamljet pä Ijjärtat od på bet yttre fört)åHanbet. ©en 
troenbe männiffan fynbar af oförftånb, bå bon begår fåbaut, 
fom bon efter ben infitt, bon bar i Subs orb, ide met mara 
fynb. 2Itt bär bos be trogna finnes fåban fynb od brift, 
om bwilfen be fjälfrea ej meta, fe roi od af ©aoibs betan« 
nelfe i ben 19 fßf.: "&o fan märta buru ofta ban bryter? 
förlåt mig mina bemliga brifter". ®ub mijar ide ben tro« 
enbe männiffan alla fynber od brifter. 3Ren bmarje fåban 
fynb, fom i [ängben ffuHe blifma ett öfroerlägfet binber, om 
ben blefme förbolb, blir fätert mifab ben omroänba mäiiniffan, 
od bet fan [jon meb mibbet tillförfe fig pä grunb af ben



I / ■r
230

r
[tora odj ^ärliga egenffapen fyos Sub, att féati är trofaft. 
$an, font gått få långt uti återlöéningen, od) fom lebfagat 
benne förbi fyinbren på onuoänbelfené ntäg, är od) förblifroer 
©en, font fèait tidförene ntifat fig toara. Sde får ben 
nåbeföfanbe männiffan rvänta, att ijon ffad funna märfa, 
tjuru b011 blir lebb. Su längre Ijotr tjinner, befto mer får 
t)on toanbra i bunfeUjet, men Subé tverf går bå fom bäft 
fram. ©et är juft om benna fin trofaftbet uti att ffänfa be 
nåbefötanbe männifforna tidrädligt ljué od) att leba bem på 
ett för bem fjälfroa förbolbt fått, Ijroarom herren förfåfrar 
bem i ®f. 42: 16. ©en troenbe männiffan fan ide får» 
ftilbt Ijaftoa fram be fpnber i betännelfen, fom äro för benne 
ofänba; men allt är förlåtet på ben grunb, att ingen enba 
fpnb toar ofänb för roår grälfare eder gid föaits aUtoetenljet 
förbi, bå fèan i Setfemane tog fpnberna på fig. Herren, 
fom pröfroar hjärtat od) met (jroab anbané finne är, £)an fer, 
att bär fjoê Ijenne finneé ben anban utan falff^et, att om 
be ofänba fpnberna upproifabeé för (jeune i orbeté Ijuö, (jon 
genaft ffude wilja taga emot ben fuda Intagningen bärifrån. 
©e ofänba fpnberna fåntäl fom be fänba ligga ada förbränfta 
uti Gijrifti förfoningé oänbliga bjup od) adt ben troenbe inän= 
niffans förbärf ffplbt unber (S^rifti rättfärbigbet ; "tp $efu 
êljrifti, ®ubé Soné, blob renar af ada," båbe fänba od) 
ofänba fpnber.

6:o. S Sefu ©tjrifti, ®ubé, Sons blob (jämta be trogna 
en bitbbel troagning.

Dm benna bubbla Intagning (janblaé bär i ingångéor: 
ben: "om nti betänna ntåra fpnber, §an är trofaft ocb rätt= 
ntiö, att föan förlåter ofi fpnberna ocb renar ofe af ad orätt= 
färbigbet" eder meb fin blobéfraft renar bjärta ocb lefnterne
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ifrån ftjnb. Dm famma bubbla troagning talas bär i @br. 
10 tap., bär be trogna beffrifmas fåfom "beftänfta i hjärtat 
ifrån ett onbt fammete od) tmagna om troppen meb rent 
matten". Senna tmagning ffer inför ®ub, att männiffan i 
rättfärbiggörelfen blir ffilb ifrån fynben, få att l)on blir få 
anfebb inför ®ub, fåfom [jon more lita fri ifrån fpnb fom 
be frälfta, Ijmilta reban [tå inför ®ubs tron utan fmitta. 
3 nya föbelfen ertjåller männiffan båbe roiHighet odj traft 
tin att lägga bort fynben i hjärta od) lefroerne, grolltet fyn= 
bens bortlägganbe måfie fortgå unber ett bagligt faranbe 
efter fjelgelfe. Drbet Ijelgelfe är ett miftigt orb; bet innefat= 
tar ett affönbranbe, ett afffiljanbe af fynben, od) att ben 
omroänba männiffan bringas tiU Iitformigtjet meb 3efu heliga 
bilb. (Sfter benna Ijelgelfe måfte ben ommänba männiffan 
fara. Sen måfte ifrigt efterföfas, om ben troenbe männiffan 
ifall få fe Herren. Så ®ub på grunb af fin mäfentliga hec 
ligget forbrar få myden noggrannhet, flit od) aKrnar i fyn- 
bens bortlägganbe, od) ben helige Slnbes nåberoerf är ett 
få fint och ömtåligt merf, men bär iblanb bem, fjmilfa hafma 
namn för att föfa Herren finnes få myden förfummelfe, 
mårbslösljet od) flarf i bet anbliga — hunt mydet, fom nu 
går och gäller för triftenbom, ffaH ide en gång, af ben fram-- 
brytanbe förförelfen och förföljelfen bortfopas! Sagligen 
måfte bär finnas ett affönbranbe eller bortlägganbe af be 
miblåbanbe fynberna, få att ben troenbe männiffan liber af 
otron, ftriber emot trögheten, får mera matt öfroer fitt fyiv 
baförbärf, fina böjelfer och finnesrörelfer, od) att bär blir 
mera lifhet meb 3efu heliga finne, få att bet till ®ubs pris 
blir fynligt för anbra, huru bär faller på henne en åter» 
glans ifrån ben förhärligabe grälfaren i fraft af £anS res 
nanbe, helganbe blob, fèennes tunga måfte ffilja fig mib
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fåfängligt tal och färlefslöft bömanbe öfiuer näftan faint 
winna mera färbigljet i bönefamtalen od) ®ubs [of. §on 
måfte Ijäda ifrån fig allt bet belabe mäfenbe, fom finnes 
t)OS mår tibs [jaifanbliga männiffor, ty genom förtroligt in» 
låtanbe meb bem åbrager f)on fig fmitta od) anblig fiaba, 
om ej eniigt förbärf. Sldt bet, fom är [jeune af nöben för 
framgången af hennes [jefgelfe, ljus till att mala, midighet 
od) fegranbe traft till förbärfroets unbertrycfanbe odj öfroer» 
minnanbe af be yttre freftelferna, tålamob unber libanbet, 
ftyrfa för bet någon gång unber nöben fmiftanbe falighets» 
Ijoppet — adt finnes att hämta utur fällan, Sefu (S&rifti, 
Subs Sons, blob. 3Web flit måfte Ijon begagna nåbemeblen, 
briftigt taga emot [jniab ®ub gifroer, men roarfamt od) i 
herrens fruftan Ijåda, bet [jon Ijafmer, om ej tronan ffad 
af be mångfalbiga freftelferna ryctas [jeune ur Ijänberna. 
&on bör ocf fåfom en anblig roanbringSman ofta Ijafroa för 
fig målet, ben t)elige ®ubens heliga Rimmel, bit intet be» 
fmitteligt får infomma, bär intet förbannabt ffad mara mer; 
utan ®ubs och Sammets tron, od) bär £>ans tjenare ffola 
$onom tjäna, unber bet att be ljunga ett trefalbt helig, 
^elig, [jelig tid ben uppljöjbe ®ubens od) grälfarens lof. 
SOleb bliden rätt fäftab på betta mål funna be trogna albrig 
gå för långt uti att meb roarfambet odj noggrannhet h«nb= 
bafroa ben i ftg fjälf få mydet grannlaga falighetsfafen. 
Su mera ben troenbe männiffan griper fig an od) ftriber 
emot h’nbren; ju mera [jon bortlägger fynben i hjärta od) 
lefroerne; ju mera hennes tunga ftiljer fig wib fåfängligt 
tal od) otibigt bömanbe, od) ju mera Ijon öfmar fig i bönen 
od) ®ubs lof, befto mera buglig blir hon att beltaga i ben 
himmelffa umgängelfen, be himmelffa famtalen odj loffång» 
erna inför @ubs tron,
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Wien när ben omroänba männiffan fâlunba reeligen 
iöfet ben bubbla troagniiigeii, oçb bon ej jer några framfteg, 
utan bet faftmera i bet öfabe anbliga Ijufet fer roärre ut 
meb bennes fat roib beit tiUtaganbe fännebomen om bet roib- 
låbanbe elänbet, få bör betta ej göra benne mobfääb, ig bet 
bar ide fett bättre ut för be frälfta, í)iuilía nu ftå i be 
fiba broita fläberna odj meb palmer i fina bånber. ©e 
bafroa unber nåberoanbringeu baft farorna bebof font bon att 
bagligen föta ben bubbla troagntngen, ocb bärför ftå be bär, 
fåfom bet beter i Upp. b. 7 tap.: "©e äro tonnia utut 
ben ftora trängfeln od? bafroa tioagit fina tläber od) gjort 
bem bmita i Sammets blob", "©ärför äro be för ®ubs ftol".

SInbligen fätra, forglöfa männiffa, antingen iotH bu 
bafroa Sefli Sbrifti, ®ubs Sons, blob till ett förtläbe eller tiH 
en tädmantel för en råbanbe orättfärbigbet, eller od roiU bu 
bafroa bet enbaft fåfom ett biöraganbe bjälpmebel till falig* 
bet roib fiban of bin egen rättfärbigbet. ©u går bå till ben 
beliga uattmarben för att bärmeb ffijla bitt fpiibaroäfenbe, 
od) bet tallar bu att förfona big meb Suo, eller od för 
att förfroäfroa ben Selige Stabes oroanbe öfroertpgelfer i bitt 
famtuete, od) bet tallar bu att tröfta big. ®enom benna 
falffa tröften läfas ide fåren utan blott mötas ibop, till befj 
be upprifroas meb ännu bittrare froeba om ej förr än i bö= 
ben. ©å bu i fåbant finne går till ben beliga nattroarben, 
få befäfies bu genom nattroarbenS mifjbrid i benna bin inan= 
tro, o<b bu åfamtar big meb benna nattroarbSgång ett ötabt 
mått af rorebe på rorebens bag, ocb betta författas big o. f. ro.



2)îen bu tröftlöfa, fom trydeS af fynbabörban od) bitt 
elänbe, gif big icfe utöfroer, ty ännu talar Sefu Gljrifti, Subs 
<5onê, blob för big fjoê Sub od) utroertar, att bu får nya 
nåbebagar odj nya nåbetiUfäHen, od) att Subs 21nbe ide trött
nar meb att unbanröbja binbren od) hjälpa big fram tid 
tron. SBänta ide på, att bär förft ffuUe blifroa något hos 
big uträttabt, innan bu mid tro, utan gad meb hjärtat, få 
orent bet är, od> få utblottab bu är, tid $efus; fäg fconom, 
ljuru bu f)ar bet, llaga för $oiwm bitt elänbe, befänn bina 
fynber, men framförallt tala meb $onom på grunb af $ans 
byra förfoning od) féans byra löften, bem $an få gärna 
Jer, att bu fommer meb, när bu nalfas nåbafiolen. Cd) 
när bu få uti nattmarben anammar bin grälfareé lefamen 
od) blob, beb om nåb att för bin enffilba bel funna taga 
åt big ben tidfägelfen: "för eber utgifroen od) utgjutet tid 
fynbernaé förlåtelfe".

$ar bu meb tron omfattat bin grälfare, få låt Sefu 
ßtjrifti, Subs Sons, blob adt fortfaranbe mara ben ijälfofäfla, 
bit bu, befymrab öfroer bitt elänbe, flyr od) meb ben bag= 
liga förlåtelfen Ijämtar bet friffa mob, fom få roäl beljöfroeö 
för att fjälla ut i ben famp, fom big förelagb är. SRär bu 
få i befymret går tid nåbaftolen i befännelfe od) bön och 
bu flår upp ifrån nåbafiolen meb ett lugnabt hjärta få låt 
beífa ben Ijelige fångarené orb ftå målabe för bina ögon: 
"när ©ig är förlåtelfe, att man ffad frufta ©ig. D, att 
mitt lif fjöHe ©ina rätter meb fuflt adroar. Sag beider 
©itt orb i mitt hjärta, på bet att jag ide ffad fynba emot 
©ig". Se tid att bin fräléningéangelägenljet båbe i fråga 
om uppriftigljet od) adwar adtmera måtte tomma att mot= 
froara Subs flora angelägenhet och brinnanbe nitälffan om 
bin frälsning, fom £an mifat uti återlöSningen, äfiuenfom
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uti ben mpdna uåb, $an på big har anroänbt. 'Dien innan 
bu bemöbar big om roertflällgiibet af beëfa Religa affûter 
od) förefatfer, få är betta bet förfta fjroarje bag, att bu bör= 
jar fåfom fynberffan roib Qefu fötter: att bu öbmjufar big i 
ftoftet i erfänéla af bitt elänbe od) af, huru långt bu ftår 
tiDbafa, men odfå beber om nåb att i tron funna fänfa 
big bjupt neb i bin grälfares får, i §ané blobiga förfoning. 
Slnförtro nu big od) bin fat åt £>an§ trofafta barmhärtighet, 
bå bu inftärnmer i följanbe fpnbabefännelfe: "3¡ag fattig, 
fpnbig männiffa" o. f. m.

i^vtenltfclen' ofwer $ m ten.

Sammanhanget emellan ©jette 0$ Sjunbe bönen: 
inoarje freftelfe innefattar ett libanbe, tp uti freftelfen före= 
läggeé männiffan ett mal att antingen följa meb eller emot= 
ftå benfamma. ©etta aflöper ide utan en inre famp tiH 
fjälen o<h en fmärtfam fänfla i finnet. ftroarje libanbe har 
meb fig freftelfe, tp unber libanbet inblanba be anbliga 
fienberna fina råb emot orbetS fanningar, fom gå bärpå ut 
att ffingra förtroenbet till Herren och braga hjärtats tärlef 
tiflbafa ifrån tgonom.



Sibaiibet fåfom frön ®itb tillffidabt är ett gobt, 
1 fßetr. 4: 1, 2; Kor. 4: 17, men fan bliftoa ett farligt onbt, 
ti) unber libanbet råfar ben omioänba männiffaii i nujdeit 
orüifjfjet om nåbaftånbet; ben onbe föfer att genom mifetro 
od) inifenöje emot ®ub förftöra tron eder genom förefpeg* 
(abe förmåner förmå männiffan att bereba fig någon linbring 
genom att taga något fteg åt fiban från förfafelfes= od) Ib 
banbeëmagen; od) unber libanbet från reärlben fättes fårlefen 
tid näftan på prof.

ßibanbet l)ör till nåberifet, få att ingen tömmer till 
tjärligtjeten utan på libanbeSniägen, od) få att ®ubs wert 
går bäft fram unber libanbe. ©et är i färlef fom ®ub 
tillffidar fina barn libanbet. Uti fin allroeteiitjet tjat föan v 
från ereigfeet räfnat ada en triftens libanben, od) uti fin 
adreisfeet I)ar £an beftämt, feuru mydet libanbe fom ffafl 
öfreergå en fann triften, od) t)uru långt Ijroarje enffilbt Ib 
banbe får gå. Se Uppb. 2: 9, 10. Git reifet mått af Ib 
banbe öfreergår be trognas Ijop odj biuarje enffilb öfioer 
betta mått får libanbet ide gå, men ej beder aflöper bet 
meb minbre, tp bå blobSroittnena unber altaret i bet ljim= 
melffa tabernaflet ropabe meb ljög röft od) fabe: "föerre, ©u 
fom äft Ejelig od) fannfärbig, f)uru länge borner ©u ide odj 
feämnas ide mart blob på bem, fom bo på jorben. Så warbt 
bem fagbt, att be ffuHe ännu feroilas en liten tib, till befi 
antalet blefroe fullt af bem, fom ffitUe böbabe roarba lifafom 
be." ©etta gäller od om tjiparje enffilb troenbe männiffa, 
att ett reifet, af ®ub ifrån ereignet afmätt, libanbe måfte öf= 
reergå tienne, innan feon feunnit tid ben anbliga mognab, att 
Ijoii fan inbärgas i ben tjimmelffa laban. 2Ipofteln fßauluS 
på fin tib fabe, att Ijau "uppftjder bet, fom fattas i Gljrifti 
libanbe, i fitt fött för fèanS lefamen, fom är förfamlingeii."
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Solofj. 1: 24. ©et fom ißaulus E)är fallar för (Shrifti li= 
baiibe od) fßetruS i fin 1 ®p. 1: 11 för be libanben, font 
aro i ©hrifto, öro be libanben, fom öfioergå be trognas E)op 
och Ejioarje enffilb friften för $efu ftuU. ©e fallas 6f)rifti 
libanben, ty intet libanbe öfivergår be trogna, foin ide Se= 
fnS tanner fåfom fitt, fåfom genom fina lemmar Sip. S. 9:1 — 5. 
Så mar bet pa apoftelns tib, od) få är bet äfroen på bernia 
tiben, ty libanbet uteblifroer albrig för fëerrens rätta barn. 
Wlydet af (Sfyrifti libanbe återftår ännu för bem, Ijmilfa få 
upplefma ben antifriftiffa nöben, ty alla be, fom bå ide 
löilja antaga ben falfta läran eller böja fnä för ben nye 
afguben be ffola antingen böbaS eller bringas i bet ftörfta 
mänffliga elänbe genom förluft af aQa mänffliga famfunbS: 
rättigheter. Upp. b. 13. Så ffaH än en gång ftrömmar 
af be friftnas blob futía mår jorb. SBiftig är bärför benna 
bönen, fom ¡gefuS labe på be finas läppar:

$rälfi of? ifrån onbo.
1) föärmeb l)ar SefuS ide lärt be trogna bebja, att lv 

banbet måtte uteblifwa, ty Sub fan ide upptjäfma libanbets 
orfafer och ide t)eUer afftå ifrån fina wifa odj färletsfulla 
affifter, att "månge bärigenom ffola renabe od) luttrabe 
ivarba."

2) 3>de IjeCler alt bet libanbet måtte mara bet fifta 
eller genaft upphöra.

3) ©et är för en i grunben reblig fjäl ide bet miftU 
gafte att minna linbring i libanbet, utan bärom är hon fram= 
föraUt angelägen att ide genom orätt förhållanbe gå mifte 
om libanbets roälfignelie.

4) Dd) bärför beber hon i benna bön om hfålp att
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bära libanbet od) gå bet roäl igenom, få att Subs affift 
meb libanbet minnes.

@Själftna bet friflliga libanbet

Sagen fann friftenbom gifroes utan libanbe. SÖtattt». 
10: 38. 2 ©im. 3: 12. llpp. b. 1: 9.

l:o. ©et libanbe, fom öfroergår ben upproädta män- 
niffan.

Sure libanbe Öfroergången från fatans rite tid Subs 
rife är adtib fmärtefud: en fmärtanbe fpnbenS fännebom och' 
plåganbe od) afffrädanbe tanfar, påförba af fatan. ©en 
upproädta männiftan bör ide föfa att blifroa froitt betta li> 
banbet genom att lägga bort Subs orb eder tillgripa förtis 
big tröft. Söättringsforgen får ingen annan taga bort än 
fèan, fom roerfat benfamma, bet är [jugfroalaren. 33ättringS= 
forgen bör enligt 2 flor. 7: 10 fortfara, tid befe ben åftab = 
fommit fud öfmergång eder bättring tid falighet.

Ditre libanbe Smälefen af roärlbens barn, ©en t)är= 
rör af bet föttsliga ftnnet, fom pä Ijmarje tib är fig lift.

"©etta föttsliga finnet är fienbffap emot Sub" och fås 
lebes odfå mot fëans nåberoerf tjoé be frälsningsföfanbe. 2lf 
benna fienbftap Ejar Sub metat begagna fig till be faligljetSs 
fötanbe männiffornaS förbel eder nptta, bå föan fatt benfams 
ma fåfom ett ftängfel emedan bem od) ben otrogna märlben. 
1 HJlofeb. 3: 15.

©enna fmälefen flipper ben fadabe männiftan, ti) rös 
reifer af nåben od) fadelfeSoftabigheten förbragas gärna af 
märlben, men bå en männiffa roafnar tid bet rätta faligljetSs 
befpmret odj en admarlig angelägenhet efter Subs orb, 
förenab meb en reblig förfatelfe af frjnb och roärlb, få får 
hon uppbära fmälefen, när hon få går ut ur roärlbens lä=
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ger. @br. 1'3: 13. 1 fßetr. 4: 4. föärroib förelägges ben 
, upproädta männiftan ett betybelfefuHt roat att båHa ut meb 

fötanbet eller att jämta meb roärlben för att flippa fmäleten.
ftörtjåitanbet : ©en upproädta männiftan bör tränga fig 

igenom b'nbreii lör Subs orb, ju mera tjon fjäif blir trängb, 
odl ropa tid fin grälfare od) förlosfare Sefu«; ide före= 
taga' någon änbring uti fin yttre taHelfeéftäHning för att 
unbgå betta libanbet utan blifroa uti ben tallelfe, i b nulten 
bpn genom Subé ftyrelfe är fatt, tid befj Sub fjäif annor: 
kinba beftyr. £>oit bör befinna, att bet ide tan annorlunba 
.mara, ty Sub ät oföränberlig i fitt färlefåuppfåt att roilja 
frälfa; o.dj bet är en bel af bjäfroulené olyda, att ban® finne 
är oföränberligt i fienbftap emot Sub od) be faligtjetsföfanbe 
männifforna.

t
'Jlytfan : (Smäleten aflägänar roärlbens barn meb bera§ 

fåfängliga roäfenbe od) företommer ben förtroliga inblanb= 
ningen,* fom är tuiba farligare; bibrager tid att unbertryda 
fjäif färlefen od) till ett grunbligare föröbmjufanbe inför Herren.

hjälpen : $u mer ben upproädta männiftan är öfroer= 
bölja af fmälet, befto ömmare ligger bon på ben tjiminelffe 
förebebjarens $efu bjärta. Su mer bon roarber af roärlben 
trängb, befto mer åtager fig fèan benne genom fin Slnbeë 
aQfmä|tiga roerían tid binbrené unbanröbjanbe ocb ftänfer 
benne en ymnigare tröft, ju mer bon roarber af roärlben 
öfroergifroen. ©etta'är od ett friftligt libanbe, ti; bet öfroer* 
går ben upproädta männiftan, för bet att bon utroäljer Subö 
orb od) fin grälfare.

2:o. ©et libanbe, fom öfroergår en faun triften.

1) ©et libanbet, fom ban bar gemenfamt meb anbra
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männiftor: timliga förlufter, fattigbomsroebermöban, fjut-- 
bomsroebermöban odj arbetsroebermöban.

2) ©et libaiibe, font enfamt utftâê af en faim triften.
©et inre libanbet: a) af fynbaförbärfroet. Synbaförbärfs 

tuet är ide råbanbe E)oê en omroänb männiffa, tuen bärifrån 
upptomma många trögbetsfrefteifer, onba tantar odj begär. 
Synbaförbärfmet martes ide af ben oommänba männiffan, ty 
bär är ingen ftrib, men bet utpräfjar många fuctar od) tå
rar af ®ubö barn, ©å en fann triften betauter, tpiru atb 
roarlig ®ubs milja är att frälfa, få fmärtar bet [jonom, att 
bär i hjärtat ffaH finnas få myden trögljet. ©å l)an befitv 
nar ben flora förmånen att mara ett ®ubs barn od) ett före= 
mål för ®ubs faberliga tårlet, få ftuHe ^an gärna milja 
bjuba fin ^rätfare ett renare £>järta od) en renare roanbel. 
©å ban få ofta roarit i nöb od) fått röna, bUÏU ®uö í)ul= 
pit bonotn efter fitt orb, få fmärtar bet bonom, att bär lit= 
mäl finnes få myden otrostroiflan.

b) 3lf brifter od) förfeelfer. Sfrån fynbaförbärfroet fram= 
flyta många brifter od) förfeelfer. ©eSfa åtföljas aUtiö af 
ett bjupgåenbe betymmer, förorfatabt af ben ^elige 2lnbeS 
beftraffningar od> ftunbom af en ftarpare tuttan.

c) ©et fmårafte libanbet är bet, när ®ub förböljer fig 
för ben troenbe männiffan. Unber nöben förefommer bet en 
fann triften ftunbom, fåfom om ®ub more roänb emot t>o= 
nom i rarebe, fåfom om Sefus tjabe gått ifrån bonom, od) 
fåfom om ben fèelige 2lnbe tjabe uppfört att b°® bonom 
bafroa fitt roert, odj benna nöb förötas

b) af ben onbe anben, fom af $erren§ förböljanbe ta* 
ger fig anlebning tiH att förfträda od) froälja meb en mört 
ängflan, bæarroiô ban ofta fåfom en mörtretå anbe begagnar 
fig af nattens mörter.
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Set ijttre libaiibet. Sfrån roärfbené fiba. ^efus anför 
bet fåfom ett yttre tännemärle, på ett rätt lärjungaffap, 
att en männiffa af roärlben tjatas, 3o§. 15: 19. $ienb= 
ffapen ifrån roärlben® fiöa är ftunbotn inera förbolb 
od) ftunbotn uppenbar. fßä bet ingen må böma fig 
tjäif emot fattningen, märfe®, att ben omroänba männi- 
ffan eller en fann triften fan få röna myden mänftap 
af roärlben® barn, ©et, fom roärlben® barn l)o® en fann 
triften roärbera, är Ijanö måttlighet, ärlighet, rättråbigljet od) 
tjänftaftigljet, men ben oomroänba männiffan älftar i få fall 
ben ommänba enbaft för egen förbel. Slitbra mifa (Sub® 
barn mänftap för att bärmeb ffyla fin egen falftljet etter för 
att bärmeb minna anbligt anfeenbe. SBärlbett® barn älffa 
fålebes (Subs barn af egennytta etter af ffrymtan odj fåle= 
beé ide för ben orfaf, fjnaarföre be trogna älffa [jmaranbra 
etter för bet, att be ljöra SljriftuS till, odj att be uti Ijroar= 
anbra® finne, orb od) mattbel läfa tybliga lif^etöbrag meb 
bera® gubomlige grälfare. ©et är à anbra fiban ide mijjt, 
att en männiffa är en fann triften, för bet, att t)on af roärl= 
ben l)ata®, ty äfroen be oommänba männifforna tjata Ijroar- 
anbra, bå be äro jmaranbra titt Ijinber på roinningstvägarne 
od? äran® trappa, unber bet att be i grunben äro eniga i 
fienbffop emot 3efu fat (Aerobe® od) ißilatus). Sïfroen en 
faligïjetêföfanbe männiffa fan någon gång genom oförftånb 
o<b öfroerilning åbraga fig ett rättroift libanbe af roärlben® 
barn od) fålebe® utan att liba för Sefu ffull. $abe ißetru® 
fått liba för bet, att tjan afljögg brängett® öra, få l)abe bet 
ide marit ett libanbe för 3efu ffull. ©ärför (?ar $an od 
ffrifmit: "^roab pri® är bet, om 3 för mifjgärningar® ffull 
flagne roarben od) liben; men om 3 för roälgärningar® ffutt

16
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liben od) íjafroen tålamob, bet är nåb för (Subi." 1 ^Beír. 
2: 20. 1 fßetr. 4: 15.

Sngen tnänniffa fâr fjeller uppbära roärlbenS bot före 
fmäbelfe od) förföljelfe enbaft för bet, att bon iafttager fina 
pttre gubattigbetööfningar, tp frjrfo' od) nattroarbéggngar, 
Subs orbs böranbe od) läfanbe, bön od) fång är något, font 
inom triftenbeten i aUmänbet gobtännes, od) meb allt betta 
flipper en männifta förfmäbelfen, bíott bon i öfrigt ftäHer 
fig roärlben lit od) beltager i befe fåfängliga mäfenbe. ©et 
beror fâïebeê bärpå, bwarför en männifta af wärlben 
bata§. ®n fann triften botas 1. för bet, fom genom ben föelige 
2lnbes nåbemert fom tiH ftånb i fjälen, när bon tom till tron 
på fin grälfare, 2. äfroenfom bärföp, att bon roittnar om 
$onom i en rätt ^efu efterföljelfe.

©et, fom bo§ en fann triften i npa föbelfen blef mer= 
tabt, är litljetsbragen meb ®ub eller ^efu finne, ©en oiu= 
roänba männiftan btnner uuber ben bagliga förnpelfen fteg 
för fteg titt en ftörre lifbet meb $efu finne od) roaubel. fßa 
famma gång blir bon od mer od> mer olit märlöenö barn, 
fom manbra efter töttet, od) juft af bernia olifljeteu bärrör 
fienbflapen, tp fåfom bet bar roarit, få är bet ännu, att ben, 
fom är föbb efter töttet, förföljer ben, fom är föbb efter Slnben. 
®al. 4: 29. SBisb- b. 2: 15.

®n fann triften bataô för bet roittnesbörb, fom bon afc 
lägger om fin grälfare uti en rätt 3efu efterföljelfe. 9lär 
Sefus utfänbe fina lärjungar, fabe ©an: <St. jag fänber eber 
fåfom får tblanb ulfwar, od) förberebbe bem på grunb af benna 
olitljeten od) bet roittnesbörb, fom be tjabe att afgifroa, att 
be ftuHe "roarba botabe af alla för §anä namns ffuH." Samma 
uppgift att mara ett Sefu mittne bar od broarje troenbe.mäm 
nifta, fåfom fßetruö betpgar i fin 1 @p. 2: 9. @n omroänb
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männiffa roittnar om fin grälfare tefe blott meb orb utan 
oí meb (tärning. ,

SOleb gärning eller fíela fitt utroärteö fÖrt)ållanbe. $on 
tjatar odj affïpr fpiibeit, odj bärmeb roittnar Ijon, att man 
irfe på en gång fan beljåfla fynbaftpggelfen od) äga bel i 
3efu frålfaretjärligfjet. £on roänber fitt öga bort från roärlb«= 
fåfängligfjeten, roid ide läppja på befe gift, utan låter roärl« 
bené barn tjafroa ben för fig fjälfroa, od) bärmeb roittnar 
tjon, att Sd’nê är en outtömlig gugfroalelfeéfäda, font en= 
famt rätt fan förnöja [jeune« bjärta eder tidfrebäftäda fjä= 
len« oänbliga begär. Utruftab meb 3efu adt öfroerroinnanbe 
fegerfraft emotftår Eton frefielferna odj roerfftäder (Subs roilja 
meb tidtaganbe rebligtjet od) adroar och uträttar fåbant, fom 
roärlbenS barn unber unbffgdan af mänfflig froagljet anfe 
fåfom adbele« omöjligt.

SJleb orb. ©et forbraö mpden roiébom för att 
roittna meb orb. ©et roittnesbörbet måfte afläggaé meb 
faltmob odj öbmjufljet, få att ide en fann triften af roärb 
ben« onbffa låter fig reta« tid l)äftigl)et eder rorebe, EjroarU 
genom triftenbonien förfmäba«. @n $efu lärjunge bör tala 
i ®ubs räbbtjåga, fåfom bet tjöfroe« en lärjunge i ben ljiin= 
melfte mäfiarenS 3efu ffola, bär man får lära att roara 
milb odj öbmjuf af hjärtat, få att roittneébörbet framftäde« 
enligt apofteln fßetri förmaning i 1 fßetri 3: 15. ©en 
omroäuba männiftan bör od roeta att paéfa bet rätta tidfädet 
att tiga odj tala, ©iga bör E)on, bå förfmäbelfen mera är 
rftab mot Ijenne fjälf, od? bå Ijort infer, att £>on genom att 
ytterligare tala ffude gifroa anlebning tid ett fortfatt förfmä= 
banbe od) förtrampanbe af be foftliga pärlorna, ©et är lifa 
imjdet roiébom att tiga i rättan tib fom att tala, ©etta gätfer 
färffilbt på en fåban tib fom benna, bå förfmäbelfen od) nåbe=
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föraftet (tigit titt en fåban tjöjö. ©et ät benna triftliga 
niisbomen, (om profeten 2lmoS framhåller, bå han fäger: 
"©ärför måfte ben Hofe tiga på ben liben, tp bet är en 
onb tib". 2ltnos 5: 13.

©ala bör en fann triften, bå ftiDatiganbet tunbe få 
utfeenbe af bifall till fanningens förnefanbe, od) bå han im 
fer, att bet länber till (Subs ära. gärroib får ej männifto= 
fruftan hålla tiHbafa, od) ijärmib behöfroes fåiebeS frimobighet. 
©enna frimobighet ffänter od £an, fom är frimobighetens 
o<h hngfmalelfené 2lnbe, unber bet ben omioänba männiftan 
uppmuntrar (ig till en fåban frimobighet, genom att förehålla 
fig Sefu härliga löften i orbet, bäruti £>an utlofmat fitt fraf- 
tiga biftånb åt bem, fom roittna för £ans fat. ßibanbet, 
fom härunber tiUfogaö ben troenbe männiftan, är fövfmäbelfe, 
falfta befallningar, beljuganbe od) ftunbom förföljelse. @n 
fann triftens tpftlätentjet od) inbragna roäfenbe utropas af 
wärlben fåfom anbligt högmob, hans aflroar och flit i gub= 
aftigheten fåfom ffenhelighet eller fïrpmtan, och unber bet 
att märlbens barn förfroara hroaranbras lafter, få ftämplas 
®ubs barns fel fåfom mertliga bofftpden. SJlen märlbens 
barn föta od att, fåroibt be tunna, förfölja gefu lärjungar 
od) mara bem tiU fiaba i betta jorbifta, ehuru ännu ben 
triftliga öfioerljetens ffpbbanbe hanb håller bet uppenbara 
wålbet tiHbata.

Slljttan af betta Itbanbe. SBärlben blir för ben tro= 
enbe männiftan alltmer ett främmanbe lanb, od) längtan ötas 
efter bet himmelfta fäberneSlanbet. (gör öfrigt fe npttan af 
betta libanbe för ben upproädta männiftan.)

®ubg affttt meb bet tiUftidabe tibanbet. ©et förfta, 
fom ®ub åfpftar meb bet tiUftidabe libanbet, är att brifma 
på till flit od) aüroar i gubattigheten. 3îâr ben troenbe
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männiffan gifroer efter för trögbetsfreftelferna, få att bär blir 
en aftaganbe flit i orbet, få aftager odfå tron, ©ärpå föl® 
jer för ben omroänba männiffan Sefu förböljanbe, ty genom 
mebbelab fännbar nåbeSfötma ffuße £>on fomma att taga 
faligljetsfafen för lätt ocb alta fynben ringa. Så finna toi 
bos bruben i ^töga SBifan efter trögljeten ocb flnmret ett 
fortfatt Sefn förböljanbe. ©ärmeb åfyftar Herren att brifroa 
på, att elba begäret ocb bönen famt EjåDa benne till trägen* 
bet i ®ubs orb, få att bon litafom bruben unber mörfret 
går ut efter fin grälfare unber orbet© fortfatta rannfafanbe 
meb bön.

©et, font bärnäft meb libanbet åfyftaS, är att renfa 
eller luttra tron ocb yåffynba ben anbliga mognaben. ©et 
är ännu bos ben omroänba männiffan myden otro, egenfinnig* 
bet, egenrättfärbigbet odj många oarter i bet yttre, btoilfa 
måfte bortffaffaS. ©ärifrån måfte bon luttras genom liban* 
bet, lifafom gulbet från flagget genom elb. Dtron bos ®ubs 
barn roifar fig bäruti, att be mera fe på nöben ocb faran 
än på bjälpen. (Sgenrättfärbigbeten : att be äro mera böjba 
att lita på fänneteden odj erfarenbeter, än på Sefus. (Sgen* 
finnigbeten: att be tuilja bafroa för tibig bjålp eller åtniin* 
ftone blifroa förbe på ett annat fått, ©et finnes od många 
anbra oarter boS ben omroänba männiffan, brilla beböfroa 
bortffaffaS. ©en omroänba männiffan freftas tiU att tyda 
om fig fjälf. ©är finnes eftergift för onbffosfynben till bäf* 
tigbet ocb mifjnöje. Stunbom freftas bon tiU lättfinne, tid 
bänganbe roib roärlben ocb tid näftans förtalanbe ocb bömanbe. 
©är är briftanbe roafjambet ocb flapptjet i att genaft i bör* 
jan mota freftelfen meb eftertrydlig ftrib. därifrån roarber 
Den omroänba männiffan luttrab genom libanbet, fåfom fßetrus 
talar bärom i fin 1 @p. 1: 6, 7.
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®enom bet ena libanbeSprofroet efter bet anbra afbör 
t)on mer odj mer ifrån fijnben od) finner till en föröEab tro. 
£on ftannar bå icfe mib fpenabarnSmåttet att tro, få långe 
Ijon åtnjuter lännbart unberfiöb, utan f)on finner tid png= 
lingamåttet att tro imber fafnaben och omfiber till faberne= 
måttet att tro mibt i nöbeit. Unber libanbeSnöben falnar 
ben ommänba männiflan herrens nåbeSnärroarelfe od) alla 
fännemärten på fitt barnaffap. fRåbeljufet är få förbunfc 
labt, att Ejon anfer fig meta tninbre, än t)on någonfin förut 
metat, ^ågen för bet anbliga od) Ijimmelffa fijneS utflodna, 
bå Ijon förnimmer Ijos fig en alltmer ftiganbe tröghet, od) 
^on finner fig få manmältig, att [jon anfer fig ej funna 
toga ett enba fteg framåt på liffens roäg. ©et fer ut, fom troné 
lampa i tiennes tjanb f)abe flodnat. Unber benna ftädning 
är intet öfrigt för ben ommänba männiffan än Subs blotta 
od) bara löften od) ingen annan utmäg än att unber trögl)e= 
ten, tomheten od) mörfret lämpa fig fram till SefuS meb 
mera förtroenbe. Jpärunber minner [jon ölab faftljet uti att 
enbaft fe på Subs löften, att tro Subs barmljärtigfjet mara 
benfamma i mörfer fom i ljus, att nåbaftolen, gefus, är 
benfamme, mare fig ben ftår öfmerfhjggab af Subs ljufeS l)är- 
ligtjet eller ben ftår i ben natna ötnen. <5å blifmer bär 
mera tro od) en renare tro, men på famma gång odfå en 
tidölning uti nåbegåfroor od) bet Ijimmelfta liärligtjetsmåttet. 
4>å benna roägen, od) enbaft på benna förmerfligas apoftelns orb, 
att libanbet "föber af fig en emig od) öfroer ada måtto mittig 
tlärligljet".

#jätyen unber od) utur libanbet. 1. Söeftår bäruti, att, 
emeban 3efuS uti egen traft £>ar genomgått libanbet, få 
l)ar £an bärigenom förroärfroat traft tid förlovning ifrån 
libanbet. Qntet libanbe påfommer en fann triften, fom öf=
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wergår ben nåbefraft, E»an íjar i förening meb fin $räl= 
fare att gå bet wäl igenom, elfurn libanbet fyneS gå utöfwer 
troémåttet, emeban fraften är förbolb.

2. Haber att förfmäbelfe od) allt beljuganbe från wärl=~ 
ben« fiba funna föerren« trogna trygga fig bärroib, att be 
äro unber ®ub« adweten^et« fäunebom. ©e funna trygga 
fig wib ben fafta ®ub« grunb eller ben fafia falig^etégrun= 
ben gefuê, fotn ide af E)eia onbffan« maft fan förftöras, od? 
fom tjar tid infegel: ^errett fänner ftna. ©e äro nöjba 
meb att ftå fftifna uti ben fwarta bofen fjär i wärlben, ty 
be meta, att be äro tednabe i gefu fjanb, od) att §an gör 
adt wäl i finom tib. ©e trygga fig wib ®ub« fjälfftänbig= 
E)et, tiflfölje l)waraf ®ub ide ett bårsmån låter inwerta på 
fig af wärlben« falffa beffydningar od) anflagelfer.

3. ©en beftår bäruti, att föerren genom Ijngfwalelfe 
linbrar libanbet. 2Ipofteln fßaulu« på fin tib ftref : "©y 
fåfom ßljrifti libanbe är mydet fommet öfwer oft, få tömmer 
od myden fyigfroalelfe öfwer ofj genom Sljtiftu«." 2 Äor. 1: 5. 
SålebeS, allt efter libanbet« mydentiet ffänter od Herren 
myden ijugfroalelfe, få att, när libanbet fommer öfwer en 
triften i ymnigt mått, få mebbelar od ierren en efter nö= 
ben afpaéfab tjugfwalelfe, fåfom ett ymnigt regn, fom weber= 
twider od) uppfriffar ben torra od) waninäftiga forben. Öfwer 
be förfta friftna fom färbele« mydet libanbe, men odfå en 
bärefter måttab ymnig ^ugfwalelfe, få att be ifrån bomfto= 
lame od) plågorna funbe gå meb fröjö öfwer att be woro 
wärbiga att liba för herren« gefu ffuH. 2lp. g. 5: 41. ga, 
när blobéwittnen öfwerlämuabe« åt plågor od) böb, nebgöt 
fig ben Ijimmelffa ljugfwalelfen få ymnigt, att ben förtog 
libanbet« fännbara wertan. <Så ffaD bet od blifwa unber 
ben antifriftiffa nöben ; men på en fåban tib, bå libanbet är
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minóre, mebbelas od minóre hugfroalelfe. fèugfroalelfen ut= 
rättar, att ben troenbe männiftanS mob håtteS uppe, få att 
finnet, faftän bet trydes, ej får nebtrydaS, att, om od hjär= 
tat är bebröfroabt, bet bod ej uppgifroeS, att, ehuru bet ma= 
tar, bet ej blir lifafom förruatabt. — Senna hugfroalelfe, om 
ben od nebgjutes i fjälen i ymnigafte mått, är blott en 
broppe af ben fullfomliga tröffen, fom njuteS i härlighetens 
rite.

4. Seftår hjälpen bäruti, att ierren i finom tib atí
beles lyftar af libanbets börbo. ©etta gäller om Ijmarje 
enffilbt libanbe, fom en fann triften genomgår. Slär herrens 
affitt meb libanbet är munnen, etter bå libanbets fortfa= 
ranbe ej längre Rulle beforbra beêfa fëanê affifter, få tager 
Ipan atíbeles bort betfamma. ßjufet går bå åter upp i fjä= 
len, od) hjärtat tnignaS roib ijruarje nytt genomgånget prof 
meb nåbeförfäfrait. 3 betta Harare IjuS får männiRan infe 
fammanhanget af ^errens föranbe od), ehuru bet unber libanbet 
fåg ut, fom om bet gid tiHbata, får hon bod efteråt infe 
nyttan af betfamma, etter att bet gått fram, åtminftone nå« 
got fteg. Slyttan af bet friftliga libanbet ifatt hon bod förft 
rätt få infe, när titt flut, i en falig böb, allt libanbe till 
tropp och fjäl, gobs, heber od) ära attbeleS tages bort, få= 
fom en enba börba på en gång aflyfteS, od) allt elänbe lyb 
tas bär, hroareft alla tårar af @ubs egen hanb Rola af= 
torfabe marba från be frälftas ögon. Simen.
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betraktelse äfver
¿«ron em$a bättfarbigljet

profeten ©aniel profeterar i fitt 9 fap., att efter be 
ijuttio årsmedorna finde ben ewiga rättfärbigbeten warba 
frauibafb. SDÎeb Sefu eroiga rättfärbigbet menas fèans fud= 
fomliga lagsfudborban, b. ro. f. «pans rena fjjärta, flädfria 
Lefroerne od) obrottsliga för^ädanbe i freftelferna. 3efu rätt= 
färbigfjet fallas för §ans förtoärfmabe rättfärbig^et, emeban 
ben f)ör till Jpans förtjänft, eder bärför att &an fuHgjorbe 
lagen i mart ftäde. ®enom omffärelfen åtog fig toar §räl-- 
fare lagens fuUgöranbe. ®al. 4: 4. 3eftis fudgjorbe lagen 
utan tidbjälp af ben gubomliga naturen. Uti fjälfwa föbel= 
fen mar £>an ren ocb Ijelig, fåfont od ängelen reban förfun= 
"abe: "©ärför od bet Religa, foin af big föbt niarber, ffad 
Callas Subs Son." 3Jlen 3efu gubomliga natur labe tid §ans 
rättfärbigbet. ett oänbligt roärbe, bärför fallas $ans rättfärbig= 
l)et ben eioiga rättfärbigbeten. Så mäl fèans forfeiting fom 
rättfärbigbet är fåban fom ^an fjälf, Ijmarför fëan fjälf i 
Sfriften fäges mara "görfoningen" o$ "Herren mår rättfär» 
bigljet." Sefu rättfärbigbet är en emig rättfärbigbet, b. ro. f. 
att ben i anfeenbe tid befj gädanbe märbe ocb traft fträder 
lig tidbafa ifrån eroigbet ocb framåt i ewigbet. ©ärför räder 
ben tid för ada flags fpnbare. ©en räder tid att betäda 
adt bet fpnbaförbärf, fom finnes i ada mäimifforS biårtan 
fammanlagbt, ocb att fyda ada brifter. Sir fpnbatiben lång,
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bar nåbeförfummelfen roarit långroarig — Sefli rättfärbig-- 
fyet går roiba längre. íleo fpnberna till od) meb blobröba — 
Sefu rättfärbigijet är roiba ftörre, få att om en troenbe 
männiffa tänter tidbata på fina förra fpnber unber ®ubs 
tålamob, få fer t)on bärutöfroer fin grälfare« utplånanbe 
rättfärbigbet fträda fig i oänbligljet tidbata ; od) fer bon 
på fitt närroaranbe elänbe od) plågas af binbren för ®ubë 
roiljaS göranbe, få anfer ®ub bet få, fom om bon [jela 
eroigfeeten framåt gjort ®ubs roilja få fuUfomligt, fom Sefu« 
gjorbe ben, bå £>an gid bär på joröen. ©ärför är od eroig 
faligbet offiljattigt förenab meb emig rättfärbigbet.

©enna geftt rättfärbigbet lifnas i ©triften roib en f(äb= 
nab. fReban uti fpnbafadet f örebilöabes ben bärmeb, att ®ub 
påtläbbe be förfta männifforna tläber af ftinn od) fabe: "Si, 
Slöam är roorben fåfom en af ofe." ißrofeten Sadjaria« 
fäger, att öfroerftepräften 3¿E)ofua i rättfärbiggörelfen fid 
betta utflag : "Si, jag E)afroer tagit bina frjnöer ifrån big 
od) feafroer lläbt big uti bögtiöétläöer." '©en troenbe männb 
fían, fom bunnit tid roittneäbörbSroifebeten, införes bos pro= 
feten jubileranbe: "Sag fröjöar mig i ^erranom od) är glaö 
i min Sub ; tp föan bafroer mig utitläbt faligbetenS fläber 
odb bragit uppå mig rättfärbigbetens fjortel". ©en mannen, 
fom ide roar Iläbb i bröHopSfläber, blef förfaftab. ©en för- 
lorabe fonen blef itläbb ben ppperfta tläbningen. 3 Uppb. 
19: 7 Ijeter bet: "£åtom ofe fröjbas odj gläbjaS; tp £am= 
mets bröllop är fommet, odj befe b»fitu bafroer fig tidrebt ; 
od) benne roarbt gifroet att fläba fig i rent od) ffinanbe 
filte; men filtet är be Religas rättfärbigbet."

gör ben natna, af fpnben befmittabe, förbärfroabe 
männiftan b°r en fofilig rättfärbigbet«- oå) beligbeUtläönab 
blifroit förroärfroab, od) ben tläbnaben ligger tiUrebS od; är
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tillgänglig för E)iuarfe männiffa. Wien ben måfte itläbaé. 
Dm en männiffa lefroer i uppfåtlig ftjnb, få fan ®ub ide 
fläba Sefu rättfärbigbet utanpå ben uppfåtliga fynbaftyggel- 
fen. ©en tömmer på flarn, fom mid förroanbla Sefu rätts, 
färbigtjet till en tädmantel för uppfåtlig onbffa o# falff^et; 
ty Sefué Ijar albrig fommit för att taga fynben i förfinar, 
utan för att förftöra ocb tillintetgöra ben i männiffan Sita 
fåfängt år bet att roilja ttafroa ben tid en fydnab i egen-- 
rättfärbigbeten. ©en ärbara märlbamänniffan får man ofta 
böra fäga få bär: "ingen tan lefiua få fudfomligt, fom bär 
ftår i Suba orb ; jag bat lefroat, få gobt jag bar funnat, 
ocb få får reften fydaå meb Sefu rättfärbigbet". ©et more 
bättre att adä ide befatta fig meb 3efu rättfärbigbet än att 
få roilja fönoanbla benfamma tid en tädmantel för orättfän 
bigbet ocb falftbet eder tid en ny tint utan på ben egna 
rattfärbigbetenö trafor.

©en uppraädta männiffan får, bå bon banblar meb 
Sub, ide göta affeenbe på något annat än på fin $rälfarea 
rättfärbigbet. £on får ide bärjämte fäfta affeenbe tvib nå= 
got boé Fig fjälf, fåfom benneê gubattigbetéflit, botöfningar, 
rörelfer, fynbaforg, tårar eder uppriftigljet. länger bon meb 
fitt förlitanbe faft roib något af betta, få nebfätter bon ben 
eioiga rättfärbigbetené ruärbe otb binbrar fin egen rättfän 
biggörelfe.

©en männiffa blir flåbb i ^efu rättfärbigbet, fom bar
be fännemärfen, att [jon är botfärbig, fattig i fin egen anbe, 
nåbebungranbe famt meb tidförfift omfattar rättfärbigbeten. 
Söotfärbig: få att bon rebligen betänner ocb öfmergifmer fina 
mifjgärningar ocb ej mid bebåda en enba fpnb; fattig i fin 
egen anbe, få att bon bos fig ej finner något anbligt gobt. 
utan blott eläube ocb förbärf; nåbebungranbe: att bär är en
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i)tm meb börjabt tjopp innefluter fig eller fattar fäfte i Sefu 
rättfärbigljet. Side beljöfroes bär något åtgöranbe å ben upp= 
roädia männiffans fiba ; tp 3efu rättfärbigEjet beljöfroer ide 
någon ben minfta tidfats, ide (jeder fan ben fåfom ewig od) 
oänblig ötaS fèon får ide anflå eller afta fina fpnber od) 
fitt förbärf Ijögre än rättfärbigljet; tp alla fpnber od) 
adt förbärf unber ®ubs tålamob i tiben funna ide jämföras 
meb Sefu eroigbet. Mer beljöfroer Ijon af lagens för= 
bömanben, af famivetetS förebråelfer odj bjäfroulenS antla-- 
geifer låta afffräda fig ifrån att omfatta fin grälfares rätt- 
färbigfjet; tp fëaii Ijar fjälf förfäfrat, att be, fom ljungra 
od) törfta efter rättfärbigfjeten, be ffola blifroa mättabe, b. 
m. f. att be genom ®ubs frib, fom flpter af rättfärbiggörel = 
fen, ffola blifroa trpggabe för alla anflagelfer, adt förbö= 
manbe. 2>de (jeder får ijon tomma meb några infaft eder 
inroänbningar. ©är finnes intet enba grunbabt infaft, fom 
fan göras mot en botfärbig fpnbare roib framgåenbet till 
nåbaftolen; tp ®ub Ijar förflarat, att männiftan får tomma 
fåfom ogubattig, od) att §an will rättfärbiggöra (jeune juft 
fåfom ogubattig.

©et är roåbligt för ben upproädta männiftan att uppe = 
fjälla fig meb eget arbete, meb infaft od) inroänbningar ; tij 
bärigenom bibeljådeS Ijon i oroifeljet, i ett lagifft eller mob = 
fädöt roäfenbe od) är lätt af fatan taftab tidbafa. Jqou bör 
ffpnbfamt föfa att fatta fäfte i Sefu rättfärbigljet. iyde be = 
ljöfroer Ejon låta fafta fig l)it od) bit af tioiflans mörter od; 
oroi^et fåfom en farfoft i oroäber blaitb bolba tlippor od) 
ifår, bå fjoii t)ar fri tillgång tid ben öppna [jamnen meb 
ben fafta antarplatfen. ©ärför bör Ejon meb fitt IjoppS "an=
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tare ingå tid fèonom, fom innanför förlåten är, ben rättf är= 
bige" förebebjaren 0$ förfroararen på gabrens bågra Ijanb. 
Dm bon fjabe Hart för fig bet eroiga roärbet af fin gtälfares 
rättfärbigljet od) inneflöte fig fjälf meb Ijeía elänbet i ben= 
famma, bå ffuOe bon flippa mpdet utmattanbe arbete, nujc= 
fen onöbig ängflan od) tomma tid trpggtjet. Så roid ®ub 
bafroa bet. Sefu ära od) $aits rättfärbigbets eroiga roärbe 
forbra å männiffanS fiba ett fuOfomligt bopp.

3 rättfärbiggörelfen förebrår ®ub ide männiffan en 
enba fpnb. ®ub tager i rättfärbiggörelfen ide beder meb i 
rätningen något, fom finnes t)os ben upproädta männiffan, 
fåfom benneé forg, blöbigbet, uppriftigbet eder något annat; 
®ub offer enbaft Sefu rättfärbigbet. ©et gpdene lodet på 
förbunbets art eder låba betädte lagens taflor, od) få be= 
täder 3efu rättfärbigbet ben troenbe männiffan meb adt ben= 
neS elänbe. Sitt en mäuniffa blir itläbb $efu rättfärbigbet, 
bet roid fäga, att ®ub anfer ben troenbe männiffan i ben= 
nes elänbe adbeles få, fom £>an anfer benne® förbärligabe 
grälfare. ©ärför tadas betta itläbanoe i ©triften ide blott 
att itläbas Sefu rättfärbigbet, utan bet tadas af apofteln 
ißauluS att itläba fig Herren Sefus ©briffnS fjälf.

■Kär en mäuniffa fommit tid tron eder blifroit lläbb. 
bå blir gefn rättfärbigbet för ben männiffan ide minöre, 
utan mer oumbärlig, ©etta tömmer fig bäraf, att bå ben 
troenbe männiffan i bet ötabe anbliga Ijnfet fer bos fig ett 
adt bjupare förbärf, få finner bon od betjof af att adt bju= 
pare fänta fig in i fin fjrälfaree rättfärbigbet. ©enna blir 
för benne adt bprbarare od) toftligare. $u mera ftabigt ben 
troenbe männiffan tan båda faft roib fin ^rälfares rätt= 
färbigbet, får b°n od åtnjuta en jämnare trpggbet. $efu 
eroiga rättfärbigbet är juft ben eroiga fribens fälla. görft=
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lingen af benna frib får en männiffa genaft roib bet förfta 
omfattanbet af fin grälfareS rättfärbigbet. "9fättfärbigbetens 
’ruft fiad mara frib odj befj nptta ewig fülltet odj fäferbet".

®etta är bod ide ben enba nptta, fom ben troenbe män* 
niffan äger af fin grälfareé rättfärbigbet, att bon [jar ett 
lugnabt bjärta; fjon [jar od nptta af benfamma fåfom ett 
Ijarneff i ben anbliga ftriben. fRär ben troenbe männiffan 
finner fitt bjärta allt mer förbärfroabt od) bjäfnmleit föter in* 
tara ferine, att bet ide fan finnas ett fåbant förbärf [jos en 
benåbab männiffa, fä får bon franjaba fin grälfareS rena 
oä) beligct bjärta i fiäbet för fitt. 9tär ben troenbe män* 
niffan i freftelfen ftapplar, när bjäfroulen ftänfer orenligfjet 
uti fjälen eber upprör bennes förbärf famt bärpå anfiagar 
benne, får b°n framhålla fin gtälfareS obrottsliga förbål* 
lanbe uti freftelferna. 9fär ben troenbe männiffan tib fin 
föröbmjufelfe fer, att bet är mijdet, fom borbe funnits, fom 
poê benne fainas; när bon unber mörfret ocb bunfelbeten ej 
boé fig finner någon anbenS fruft ocb bjäfroulen bärför be* 
ftriber benne bennes barnaffap, få «ab bon froara : "jag ligger 
roib nåbaftolen, ocb bär gäller ide någon min rättfärbigbet, men 
bär gäber meb fub roifjbet min grälfares eroiga rättfärbig* 
bet; ®ub är ben, fom rättfärbiggör." <Så ffab ben troenbe 
männiffan emot förebråelfer, anflagelfer ocb infaft franjaba 
fin ^rälfares rättfärbigbet i befj eroiga utfträdning. jgon 
ffab ide inlåta fig i något bisputeranbe meb fienben, fom 
ide bar meb bennes fpnber att göra, utan roifa åtlagaren 
ifrån fig tib §onom, fom fitter bäruppe på fahrens bögra 
ijonb, od) fålebes på rätta ftäbet fåfom en rättfärbig för* 
froarare ocb förefpråfare utreber bennes faf. Snnefluten i 
^ans rättfärbigbet, är bon i ett faff flott, i ben ftarfafte
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fäftning, emot Ijroilteii alla fienbernaê fïott oå) pilar ftubfa 
tiUbafa.

Sefu rättfärbigtjet tjar ânbtligen be allœarfammafte 
forbringar eller anfpråt på ben männtffa, fom äger bel uti 
benfamma. feav b°n fått fig tillräfnab fin grälfares ren= 
Ejet, få måfte "bon od reiîa fig» fåfom fèan od ren är." $ïr bon 
itläbb Sefu fjeligtjet, få måfte Ijon ocê "bortlägga ali fottfenê 
odj anbanê befmittelfe, fuHborbanbe fjelgelfen i ®ubê räbblfåga." 
Senna Ijelgelfe är fâ ofïiljaftigt förenab meb beíaítig^et i 
Sefu rättfärbigbet, att ben, fom ide far efter benna Ijelgelfe, 
fdr ide fe (jerren, ©elaftigbeten i Sefu rättfärbigljet fan ide 
ftå tiHfammanS meb lata Ijäuber od) efterlåtcnljet i ben anb= 
liga ftriben. Se finit t ar männiffan ^elgelfeéfläberna meb en 
enba uppfåtlig fpnb, få blir bou affläbb Sefu rättfärbigbet. 
Söfanbe männifior finnas, fom äro förfumliga i ®ubä orb 
ocb bönen, efterlåtna i ben anbliga ftriben, od) när nöben 
omfiber tränger på, få är bet, fåfom be ej bube något att 
Ijada fig roib. ©enom att omfatta od) fafttjåda Sefu rätt» 
färbigtjet od) genom att förroara Sefu rättfärbigbet unber 
flitigt föfaube ocb aHmarlig ftrib, babe be iunnat bebålla en 
jämnare trpggbet. @fter förfummelfe i gubaitigbeten od) 
flappljet i ben anbliga ftriben råfa be i mörfer od) blifma 
genom nöb odj ångeft frälfta, om be ide genom uppfåtlig 
fijnb fätta ftg i bel miftning af beu rättfärbigbet, fom är 
ben enba fläbnab, i ^tüilïen bet buger att mifa fig inför 
®ub, ocb på billien fläbnab ben frälfta fjälen ffaH igen= 
tännas fåfom en Grljrifitt utforabe brub i fëaiiê tiUfommelfe.
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betraktelse 
öftrer $s.119:188.

8St min jjåtig wif mara i bitt orb.

®eêfa orb äro bämtabe ur ben 119 «ßf„ foni fallas 
rör "be trognas gpHene abc", eineban ben gifroer anroiS: 
ning, fjuru ben frälsningsföfanbe männiflan bör göra fig en 
rätt nptta af ®ubs orb.

l:o. ßurubant ®ubô orb är i fig fjälf. — ®ubê orb 
är petigt, bet är Öfwerensftämmanbe meb ®ubs egenffaper 
eller lita meb @ub fjälf. ®ub är efter fin anbligbet för= 
öolb, od) fåbant är Subs orb till bet mefta i anfeénbe iiH 
befs merfningar. ®ub är ewig, od) bet, fom fommit till 
ftånb bos en pånpttföbb männiffa, nppbör ide i böben, utan 
fortfar od) fitHänbas i ereigneten. ®ub är aUfmäftig, od) 
fåbant är ®ubs orb ; bnaab fom ännu falnas eder fattas, 
bet tan ännu lomma till ftånb oaftabt alla fienbernas för= 
föl att biubra. ®ub är attroetanbe od) tänner en männiffa 
noggrannare, än bon fänner fig fjälf, men £an bar ide 
förbebåUit benna lännebom för fig fjälf, utan på grunb 
af $efu återlöSning ftänler fcan genom orbet ett fåbant ljus, 
i bfillet bon på bet nogafte får tänna fig fjälf eller öiioer 
ffåba bela fin anbliga ftäöning. ®itb är fannfärbig, od) 
fåbant är ®ubs orb; inga Ijotelfer blifwa om intet, odj emigt 
albrig froiter fåan ett enba löfte. — (Så nåbefuH, barm= 
bärtig, gob, tålig ocb af ftor milbbet, fom SefuS beffrifioeê



257

i orbet, bå §an Ijanbíabe meb fjaíarne, unber bet fèan 
gid E)är på jorben, odj fâfom Sub annorftäbeB i orbet be= 
ftrifroeS, aübeleâ få fjanblar fèan ännu i bag meb bem. 
Sub är omätlig, odj fåbant är Subs orb; fpnbaftul= 
ben må toara [tor, briften och ftröpligheten mpden — Subs 
nåbelöften gå ro.iba längre, od) i Sube otö finnes i)jä(p 
för allt.

9ÎU gäller bet för en nåbeföfanbe männifta att göra fig 
en rätt nptta af Subs orb. ©it tjör förft att bruta bet 
rätt: meb bön, ofta, meb noga attgifroenljet roib beft Ijöranbe 
och läfanbe odj meb roatfamhet uti befs anroänbanbe, få att 
bet blir en gång eller roanbring. Sit min gång wifj wara i 
bitt orb. ©et är ide nog meb att en männifta tager några 
fteg efter Subs orb. ©e äro många, tjroilta länge roarit 
fötanbe eller länge Ijaft meb anbligt att ftaffa, fom roarit 
lifroabe odj roebertroidta af Subs orb, men ej tommit tin 
ben rätta faftheten, utan äro oftabiga i fitt finne. Sîàgra 
orfaïer ^ärtiH må anföras till pröfning: 1) görmjab efter* 
gift för trögljetsfreftelfen od) bäraf följanbe förfummelfe i 
Subs orb od) bönen, famt roårlbslösljet od) oreba röranbe 
ftällningen. 2) <5å länge ben iännbara Höben erfares, är 
förftånbet på ett angenämt fätt fpsfelfatt meb be Ijimmelffa 
fanningarne unber Ijufliga rörelfer i männiftans fänslor, od> 
få länge roilja många roara meb, men ftanna af, när nåbe= 
roertningarne blifroa omärtbara. 3) fèos en od) annan torns 
mer bet till en börjab angelägenhet, men man tröttnar fnart 
på be mötanbe tjinbren, angelägenheten tager af, odj bet ftan* 
nar roib Subs orbs brut fåfom en pttre gärning. 4) ®gen= 
färleten gör, att en männiffa gärna roiH tro, att h01' h^ 
tro. föon letar ut i Subs orb bet Ijufliga, men roiH ide

17
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taga åt fig bet ffarpa. §on griper tid Subs nåbeiöften, 
utan att lagen fått förut göra fin tillbörliga roerían eller 
åftabfomma ben bebröfroabe anben odj bet förfrosfabe bjärtat, 
Ejroarförutan bär roisferligen ide blir någon rätt gång i jQer= 
renå orb. 5) DroiB blir ben männiffans gång, fom ifrån 
början är olybig råb odj förmaningar ur Subs orb, od) fom 
ej ijelt går ut ifrån roärlben ocb flyr fynben, faft befluten 
att fota frälsning.

2:o. gör en upproädt, anbligen befymrab männiffa 
är benna bönen af reift: låt min gång roifc mara i bitt 
orb, eller att ben uppmädta männiffait tager emot tiHbubet 
af nåb ocb feban blifroer roib be nåbefuHa tidfägelfer, 
bem bon får emottaga.

Oroif) blir ben uppmädta männiffans gång, bå bon i ftäb 
let för att taga emot Subs löften odj förfäfringar i orbet 
mera fer på fynberna ocb elänbet eder roäntar efter en bjupare 
bebröfroelfe, mera upprittig botfärbigbet, innan Ijon mill taga 
emot, ©ärunber blir bonnes gång madlanbe; bon ftannar 
i ett mobfäHbt odb förfagbt mäfenbe, härifrån bon lätt fa= 
fias tiHbafa, ty faftbet minnes förft genom omfattanbet af 
Subs nåbeiöften. SBifj blir männiffans gång, bå bon ide 
blott tager emot, utan blifreer roib Subs löften eller eoan= 
gelii orb od) ide ftänger roägen för fig fjälf. ©e äro många, 
broilta ffjuta ifrån fig broarje tiHbub på nåb; anbra taga 
emot nåbetiHbubet, få att bär är ett börjabt bopp till nå= 
ben, få länge be erfara ljufet ocb haften af Subs nåbe= 
löften, men roib be förfta infaften från bet otrogna bjärtat 
ocb bjäfroulen unber nöben fläppa be allt. SBifj åter är 
ben uppmädta männiffans gång, bå bon emot aUt elänbe, 
all fafnab ocb infafl ftabigt framhåller Sefu byrbara för« 
foning, fåars foftliga rättfärbigbet, ty bärunber närmar
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Von fig målet, fom apofteln angifroer: "fätter fullfomligt 
Vopp till ben nåb, fom eber tiUbuben roarber".

3:o. ®n troenbe eller benåbab männiftaé gång i ®ub§ 
orb måfte mara roifj, om Ijon ffaU meb mifjtjet funna motfe en 
falig förlovning od) Ipdligen ijinna målet.

1) föit ljör, att när trögheten faller på odj Ijenneâ 
gång mill blifroa ftapplanbe, Von ftriber emot trögheten enligt 
apoftelnö förmaning: "SBaren ide tröge, utan beraä efterföl= 
jare, fom genom trona 0$ långmobigVet få bet arf, fom 
utlofmabt är", odj: "tyfter upp be lata Ijänberna odj trötta 
tnän, odj tager rätta fteg meb ebra fötter, på bet att ben 
fom tjoltar, ide må mita af wägen, utan IjeUre blifroa botab". 
2) @n fåban flit i ®ubé orb är nöbroänbig, om männiftan 
ifatt förblifroa roatanbe i bet anbliga ljufet, få att Von 
matar öfroer fig fjälf, matar öfroer ®ubâ 2InbeS nåberoert 
i fjälen; matar emot freftelferna tiH att öfmerroinna bem 
odj öfroer ®ub§ orb att gömma eller följa bet. 3) 3Itt 
Von (åter fanningenS 9Inbe unberVåHa ben Vfärtats rättVet, 
fom nämnes i ißf. 119: 7; att Von lita gärna tager emot 
ben ftarpafte tuttan, fom Von fmatar nåbenö Ijufligljet. 
4) 2ltt V°n är lita mån om att Vålla ®ubs orb fom att 
äga od) beroara friben meb ®ub. 5) 2Itt bär är en fyel 
Ipbnab, fom fträder fig titt alla ®ubs bub, odj att bet 
rebliga bemöbanbet fträder fig lita långt fom infitten, enligt 
anroiéningen i ben 119 fßf. 6 uerâ: "fttär jag ftåbar uppå 
all bin bub, få tömmer jag ide på ftam" ; i motfats titt
be orebliga fjälarne, fom Ipba råb blott i roisfa ftpden.
6) 2ltt Vou >oib Vroarje mötanbe omftänbigVet eller förVåI= 
lanbe Van^ar eftev ' ®ubé orb 0$ betta ffpnb=
famt etter utan att befråga fig meb fött ocV blob, enligt
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vigningen i «ßf. 119: 60: "Sag ffynbar mig o$ bröjer 
intet till att Ijålla bina bub". 7) Sitt Ijon unber fafnaben af 
@ub§ nåbegnärroarelfe, etter bå fan fitter i mörtret, ide 
fïâpper ®ubg nåbelöften ur fitte utan öfroar fig meb att för» 
biba herren uti $ang orb. "SJlin fjäl trängtar efter bin falig» 
fat, jag poppas uppå bitt orb". 8) 2ltt $on emot alla 
anílagelfer o$ förbömanben ftabigt Råtter fram fin grälfareg 
foftliga rättfärbig^et o<$ ide tröttnar att möta be ofta åter= 
fommanbe frefîelferna meb ®ubs orb, fâfom Slnbang froärb. 
9) Sitt fjon rätt fattar (Sube affitt meb be tittffidabe liban= 
bena odj få finner fig bäruti, ljuru länge be än fortfara, i 
roifjljeten om, att bet är juft på benna roägen, fom Ijon fuH® 
ïomiiaê etter futtborbag titt Ijärligljeten. 10) Såfom ben 
troenbe männiffan bagligen på grunb af ®ubs barmljär= 
tigljet tiHförfer fig ®ubg nåbiga öfmerfeenbe, få forbrar @ubg 
ära, att bär tios Ijenne finneg ett lita wigt förlitanbe bärpå, 
att Sub efter fin trofaftljet leber Ijenne rätt. Slpofteln fßaulus 
ljanblar Ijärom, bå Ijati i gilipp. 3: 13—15 fäger : "färe 
bröber, jag fan ide fäga, att jag fjälf bet fattat bafroer"; bet ät 
mpdet, fom brifter ljög ben faligljetgföfanbe männiffan, faftän bet 
är rätt i Ijufnmbfaten, men tillägget apofteln: ett är tüifjt, —• odj 
få bör ben troenbe männiffan mara wife bärutinnan, "att lion 
förgäter bet, tittrygga är od) fträder fig efter bet, fom frammantill 
är", få att tion ide i otro åter brager fram bet gamla, 
rifroer upp be fammetgfår, fom reban blifroit lätta meb Sefu 
Éljrifti ®ubg Song blob, ty bärmeb förringar tjon $efu för* 
foningg byrbara märbe. $on ffatt ide låta leba fig in i 
egenrättfärbiga bättringgförföf, bå bet föreftäHeg tienne af 
fienben meb löfa och mörta intaft, att l;on betjöfroer börja 
På nytt, ty bet more att unberffrifma bjäftouleng lögner, fom 
gå ut på att förneta @ubg trofast. $on ffall ide låta
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nebtryda fig i ett mobfäHbt roäfenbe, bå fion fjoé fig finner 
allt mer od) mer förbärf; ty bet more att unberfiatta Sefn rätt« 
färbigtjet i befj eroiga utfträdning. £är gäller bet bärför att 
mara tvifj; "¡ag förgäter bet tillrygga är odj fträder mig 
till bet, fom frammantiH är", ©et, fom är frammantiH, är bet 
llimmelfta målet, font Ijinnes meb en falig förlovning, men 
närmafte målet är nåbaftolen, SefuS, ocb fèans Ijärliga löften 
i orbet. Salen må fe få mörl od) troifmelaltig ut fom tjelft, — 
mörfret ffingras odj troiflen löfas ide genom att fe tiUbala, 
utan genom att lägga fram ben, fåban ben är, wib nåba« 
ftolen, unber bet ögat är ftabigt fäftabt på Subs tiUfägelfer 
i orbet. ®fter betta målet gäller bet att fträda fig eller 
att meb attroar gå benna roägen rätt fram, följer ben tro- 
enbe männiflan be mörfa inlaften, få att Ijon fer tiUbala i 
otro, egenrättfärbigljet odj ett mobfäHbt iväfenbe, få blir ftäH- 
ningen bag efter bag förroärrab. ©iU nåbaflolen får íjon 
bod till flut gå; bär botas Ijmarje fiaba, löfes Ijroarje troif« 
mel, återljämtas fjwarje fötfummelfe, odj ®ubs löften i orbet 
öppna utfilt tiU Ijjälp för Ijmarenba nöbftättb fjäl, ljuru 
förroirrabe omftänbigljeterna än må mara.

3lu tiUägger apofteln: "Så månge mi nu fuUtomne 
äre, marom få finnabe, odj om 3 något annorlunba Ijåtta 
fiolen," eder orbagrannare, "om 3 uti något ären annor« 
lunba finnabe, få låter ®ub eber bet uppenbara." ©etta 
Ijärliga löfte är för tjroarje aUroarligt frälsningsfölanbe 
männifla lila roifjt fom något annat löfte i ®ubs orb. ©å 
Ejoii bagligen mib orbet låter ®ub utrannfala fitt Ejjärta od) 
roäfenbe, få måfte bär l)os Ijenne finnas ett roifjt förlitanbe på 
benna ®ubs trofaftljet att uppenbara be bolba Ijinbren ; 
odj ett fåbant roifjt förlitanbe gör gången eUer roanbringen 
roifj, få att ijon flipper att laftas l)it od) bit af löfa in«
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taft odj moría troifroel. ©en troenbe männiftan, fom få = 
lunba roanbrar, blir fjälf af Herren förroisfab om fin eroiga 
frälsning. 3u roisfare fieg efter ®ubs orb, befto bättre 
tänner bon igen fig fåfom en roanbrare på faligbetens wäg. 
©är blir bå roittnesbörb i tiennes egen anbe, odj IjärtiU läg= 
ger ®ubs Slnbe fitt roittnesbörb odj ingjuter bärroib lifafom 
en ftröm af fröjb från ben tiUíommanbe roärlben. pennes 
gång befäftes uti ®ubs orb enligt ben bön, fom innebålles 
i mår tejjt : "Så t min gång roifj mara i bitt orb," eller egent= 
ligen: "befäfta mina fieg uti bitt orb". hjärtat är oftabigt 
odj froetfuHt, fatans gnjmbet ocb lift är ftor, farorna fär= 
beles på benna tiben unber bet trebje me, äro många ocb 
bolba. Sngen roiftigare angelägenhet finnes bärför för broarje 
frälsningsföfanbe männiffa än benna, att bennes gång, l;em 
nes roanbring må blifroa roifj i Zerrens orb. ©en fom 
roanbrar rois ja fieg, hinner ocffå meb roiBget målet.

eufei framftäHuiug of be» heliga fTriftö lära
om

förffljtelfen örf) utforelfeu.
i:o) /Çorfaftelf eti :
®ub Jar beftämt, att ben mänuiffa i bobea fïaïï 

gå bort ifrån $au5 anfifte, om Çroilfen £>ait fett förut, 
att hon lefroer orfj bör i en uppfåtlig eUer hâtfïanbe otro.

©en allra förfirädligafte fynb, fom en männiffa fan 
begå, är att fortlefroa i en bärftanbe otro, ©et är egent= 
ligen otron, fom roåUar en männiftas eroiga olpda. ^olj. 3:
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18. Slpoffeln anför bernia fynb fåfom orfafen tiU Sfrael® 
förtaftelfe i Worn. 11; 20—25.

Sngen enba männiffa bejöfroer blifwa förbömb.
1) <Så järligt jar 3efuS utfört bet [tora förfoniitgä= 

wertet, att om en männiffa blir förbömb, få är bet atíbeles 
jeunes egen fiulb. Silbrig tan en männiffa ffyHa på, att 
fynberna äro för många eller för ftora, fåfom more bär 
någon brift uti förfoningen, ty bets är bet ide egentligen fyn= 
berna eller ben förra förfummelfen utan otron, eller att mäiv 
niffan ide tror på Sefus, fom roåHar förbömelfen ; odj omen 
männiffa i en fann ommänbelfe föter nåb, få ffaU Ijon blifroa 
frälft, om jon jar fynber många fom fanben på jafroets 
ftranb odj ftora fom berg, ty "$efn Sjrifti Subs Sons 
blob renar ifrån bem alla". Sj IjeHer fan jon ffyHa på 
fin naturliga ftvagjet ty i Sefus ligger matt att öfroerroinna 
aUa freftelfer odj roanbra i jelgelfe. Dm jon jåHer meb, 
tjänar od) lyber bjäfrouleu, få får jon ffylla fig fjälf, om 
jon meb fatan blir förbömb.

2) Sub Ijar roibare ffaffat tillrådliga odj fuUtomliga 
faligjetsmebel, få att jroilten männiffa, fom gör fig full nytta 
af bem, ofelbart tömmer fram.

3) Sub föranftaltar om nåbetiUfäden odj 4) roertar för= 
nyabe gånger på männiffans jjärta, bå föait tallar eller in* 
bjuber jeune tid faligjet. Det är en bebröflig fanning, att 
få af be faUabe marba fatiga. Sfulben järtiH ligger ej å 
Subs fiba, ty Subs fallelfe är aUroarlig. Slär Sub tallar, 
jar £an full mening meb att odfå frälfa. Wien Sub be* 
tager ide männiffan jeunes fri jet eller pålägger något troång. 
föaii ffänter jeune ben förfta nåbeförmågan: luften att bruta 
Subs orb ocj brifteu att bebja, men lämnar få åt jeune att 
anroänba eller förflöfa ben. Det är bå enligt meb ben



264

låter benne råta i ett mera obe« 
efter ftriftené talefätt beter, att 
banblar apofteln i 9îom. 9: 18. 
förebrå ïrutomalaren, tan männi«

rättroifan, att (Sub efter tjanb unbanbrager män» 
nåbetiUfäHen, tion wårbflöfat, ocb be nåbewertnin« 
förfpiller, famt

gubomliga 
niftan be 
gar, Ijon 
fpmrabt tiDftånb, Çroilfet
Sub förbärbar. föärom 
ännu minbre än leret tan 
flan förebrå ®ub, aUbenftunb ®ub, bå bet gäller en männi« 
ftaé frälsning, ide banblar gobtydligt, utan i enligbet meb 
fin, bela bibeln igenom faftftäUba nåbeéwilja, ^roilfet od 
tpbligen framgår af be fifia merfarne i 9tom. 9: (30—33), 
bär apofteln tin warning frambrager bebningarnes odj Sfraels 
ejempel. ©et är lita wifjt, att en männifta tan blifwa 
frälft, fom bon är tallab eller af nåben rörb. ®ubs taHelfe 
är odtfå lita aUwarlig, bå £an tallar ben, fom unbanbrager 
fig fjälf tiH förtappelfe, fom bå £an börjar fitt nåbewert
bos en uttorab männifta.

äär en männifta går od) bär på en långroarig ocb för« 
fummab taUelfe, få är ®ubs faDetfe lita aUwarlig tid flut, 
fom ben war i början, ßitwäl får man ftunbom böra ofta« 
biga fjälar fäga, att bå be få länge fött, utan att bet blif= 
wit något af, få bärrörer betta bäraf, att be ide äro utfo= 
rabe ; att be fålebes bafioa rätt, men ®ub orätt, ©et för« 
båller fig atíbeles twärtom. (Stulben ligger i männiffanS 
fallet, owarfambet, wårlbslösbet ocb trångel, bmarigenom 
bon intrafjlat fin egen fat ocb bärmeb förbinbrat utlorelfen.*).  
fèwarje fåbant orättmätigt påftåenbe möter ocb tiHbafawifar 
Herren bärför fjälf på bet beftämbafte uti fèefetiels 18: 23.

*) [b- >»■ f-: genom tiennes förljäHanbe, fom (Sub förutfett, är tjon 
fjätf orfaïen titt, om ¡jon icte är uttorab.]

2:o. lltf orelfen :
®ub bat bíflatat att gxftoa ben männifta full
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hjälp till faliflljet, om Çttùïfett £>ntt foriitfrtt, ntt Ijott 
taget emot b enfant nm.

IXttorelfen [jar fin enba gtunb i Subs barmhärtighet 
på grunb af Sefu återlösning. ©etta framgår af @f. 43: 
18 — 25.

ißä nya teftamentets fpråf 9tom. 8: 29, 30 lyber läran 
om uttorelfen få: "©em fèan Ijafiver förutfett, bem hafmer 
£>an od förutbeftämt. 2Jlen bem, fom fèan h^froer förut= 
beftämt, bem Ijafiver fèan od tallat, och bem Qan hafwer 
fallat, bem ijafroer fåon od gjort rättfärbiga, men bem, fom 
£)an hafaer gjort rättfärbiga, bem hafroer £mn od gjort 
härliga."

ipå grunb af båba befja tester fortgår mår afhanbling 
om uttorelfen.

3 fråga om uttorelfen till eroinnerligt lif gäller bet 
ide, huru bet tiHförene roarit meb en männiftas anbliga ftälh 
ning. SBarnanbe för bem, fom gått tiHbafa på gubattigljetens 
mäg, men uppmuntranbe för be aöroarliga fjälarne, Ijuber 
uppmaningen: "©änler ide uppå bet gamla och after ide 
uppå, Ijnru bet förr roarit hafroer."

©å bet gäller uttorelfen, tömmer bet ide få mydet an 
på, att bär är en gob början, men roitt ligger på fortfätt* 
ningen och «Ura meft på flutet.

1) ©em féan h“f™er beftärt eller förutbeftämt, bem 
hafmer &an od fallat.

£)m en männiffa flitigt hörer od) läfer Subs orb och 
erfar myden tännbar nåb, få är betta ide något berois på 
att Ijon är uttorab. Sllen om bet ifrån början går framåt 
tiH fuH upprittighet, om bär är ett fortfaraiibe aiïroar att 
bryta igenom tånbren, om bär blir aublig ftabga, få är 
betta ett tröftligt förebub till ett gobt flut.



266

®å troärtom en männiffa länge går i fattelfesoftabigi 
E)et, få blir bär attt minbre Ijopp ont att hon är utforab. 
Dm en fåban männiffa fommer titt frälsningsbehjmmer, få 
behöfroer Ijon ide låta afffräda fig ifrån föfanbet af tanten
på bet gamla, eller burn bet förr roarit hafnier; ty lifa roifjt 
fom herren nu fattat henne, mill £an göra tienne rättfärbig. 
1 ©liefj. 5: 24. ^S^ilipp. 1: 6.

2) ©em $an tjafroer fattat, bem Ijafroer &an od gjort 
rättfärbiga.

©å en männiffa, fom länge to ari t inne i EaHelfeS- 
oftabigljet, toafnar till omtanfe, framftäfles ofta i [jeunes 
tanfar ben frågan: tänt om bu ide är utforab, etter bet 
infaftet: tiuru ffutte bu funna mara utforab, fom liar för-- 
fpittt få myden nåb? ©en upproädta männiffan bör bå 
ide fysfelfätta fina tanfar meb beSfa infaft eller föfa få 
ben fafen utrebb, utan miftigt är för ben upproädta män= 
niffan att Ijafroa Hart för fig, att utforelfen är en nåbeS-- 
hanbling, få att hon flyr till Subs barmhärtighet fåfom ben 
enba grunben för utforelfen, odj att hon går benna roägen 
rätt fram emot alla infaft. Dm hon alltjämt håller fig roib 
gärningarne etter letar efter fänneteden, innan h°n will tro, 
få hinbrar h°n fin frälsning och ton bå ide roara utforab, 
bå hon bärmeb hinbrar Sub ifrån att af nåb göra henne 
rättfärbig. 2tttt fommer bärpå an, att ben upproädta män= 
niffan meb förtroenbe omfattar föerrens tittfägelfe: "Sde att 
bu Imfroer fallat mig eller Ijaft arbete om mig. Sag, Sag 
iitftryfer bina öfroerträbelfer för mina f tull".

fëroarje upproädt männiffa hot, h»ru illa bet än förut 
roarit, meb allt fitt nuroaranbe elänbe füllt ffäl, att fatta 
förtroenbe till betta Zerrens löfte. 3«, Herren roitt liffom 
inffärpa benna tröftliga fanningen ho§ upproädta och anb=
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(igen beïymrabe fjälar, att fëans barmhärtighet är enba grun= 
ben tia utforelfen, bå féan upprepabe gånger fäger : "Sag, 
Sag!" "och för mina ffuH." §är borbe afi troiflan för en upp; 
roädt fjäl förfroinna; ty <pan, fom tatar, är juft ben upp= 
roädta männiffans oänbligt barmhärtige och oinffränfte $räl= 
fare. ©ror ben upproäcfta männiffan betta för fin egen bel, 
få gör (Sub henne i famma ögonblid rättfärbig.

Umgåenbet meb tagens gärningar och tetanbet efter tänne= 
teden froarhåtter ben uppmädta männiffan unbet benna bom : 
"aQa be, fom meb lagens gärningar umgå, äro unber för= 
bannelfen. Hilen omfattanbet af ®ubs barmhärtighet och Seftx 
förtjänft meb blott en gnifta tro har meb fig betta nåbesutflag: 
"Si, jag hafroer tagit bina fynber ifrån big och Höbt big uti hög= 
tibstläber. Så hafroer od Herren tagit bin fynb bort; bu ffaU ide bö. „

3) ©em &an hafroer gjort rättfärbiga, bem hafroer 
föan od gjort härliga.

®å roifjt fom ben troenbe männiffan Ijär roib nåba= 
fiolen fått förlåtelfe eller genom tron rounnit bel af ben för= 
fia frälsningen, lifa roifjt roiïï herren en gång öfroer henne 
utgjuta hela fuHIjeten af fin återlösning i hennes eroiga här; 
liggörelfe. (Sub unnar ben troenbe männiffan bet allra 
högfta nåbemått och roiH gärna förhjälpa henne till högfta 
grab af nufjljet. Sifroäl äro be ganffa få, fom hinna till 
utforelfesftabgan odj roifcheten. Drfaferna, (yoarfor få få 
hinna till benna ftabgan od) roi^heten, äro:

(1) 2Itt ben troenbe männiffan ide gör fig ben nyttan 
af tillfällena till ®ubs orb, fom hon borbe odj funbe göra, 
©et ljar ett nära fammanhang meb en männiffas utforelfe 
tiff eroinnerligt (if, huru hon gör fig nytta af tillfällena tiff 
®ubs orb. ®ör hon fig en rätt nytta af besfa tillfällen, få 
går bet fätert fram till tro och troSförlofran, men aftager
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effet förminftaS allroaret i ®ubs orb, få aftager bâbe trou odj roiffï 
ijeten. 2)et är ide att göra fig en rätt nytta af tillfällena 
till Subs orb, bå man träget begagnar tillfällena att i>öra 
men åfibofätter orbetâ enflilba brut eUer låter bet mara 
tjufwubfaf att t)öra men ide att gömma. 2ltt mydet ljöra 
unber förfummanbe af orbets enflilba brut bet är anblig 
lättja. Om bär finnes ymnigare tillfällen att Ijöra Subs 
orb, få är bärmeb förenab freftelfe till anblig mätteet odj 
leba; freftelfe att ej mara få noga meb att gömma, bå
man Ijar få rillig tillgång på att Ijämta; freftelfe att fe
bort ifrån bet byrbara wärbet af be Ijimmelfla fanningarne 
fåfom toftliga pärlor. Sölan lommer få lätt in i en mana

Iatt oroarfamt odj lättfinnigt Iianbtera Subs orb odj bärmeb
ocffå Çeta faligtjetsfaïen. £äri ligger förllaringen tiH bet 
forgtiga förtjåffanbet, att tjos männiffor, fom fjaft ben ym= 
nigafte tillgång på att Ijöra, men i bet enflilba brutat Subs 
orb fparfamt, är bet illa beftäHbt meb allroaret, reblig^eten 
od) ftabgan, bå bäremot på aubra orter, bär man Ijar fnap= 
pare tillgång tiH en rätt Subs orbs afljöranbe, men få myc» 
tet flitigare rannfatar bibelorbet, ofta påträffas bepröfroabe 
Influa. fllär en männifla är förfumlig eUer oroarfamt um= 
gås meb Subs orb, få fan Herren ide uppmuntra tienne 
meb en ftörre roiflljet ; ty tyon fluHe härigenom tomma in i 
ett bjärft framfaranbe odj förflöfa aUtfammans.

(2) @n annan orfaf bärtiH att få fä Ijinna tid utlo* 
relfeftabgan odj roiflljeten är, att be orätt förtjåHa fig uti 
fitt fötanbe unber mörter od) nöb. 9lär Herren tillftäbjer, 
att be råfa i mörfer odj nöb, få förtjäHa be fig orätt, bå 
be föta od) leta efter fännetecten Ijos fig fjälfroa i ftäHet för
att genaft gå tillbala till ben ifrån eroigljet lagba grunben 
för utforelfen, nämligen Sub3 barmljärtigljet. ©ärigenom att
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ben troenbe männiftan unber mörter od) nöb föter eder letar 
efter tänneteden ho§ fig fjälf, blir fjennes fat adt mer ore= 
big odj förroirrab; ty bärigenom får bjäfroulen tillfälle att 
utbreba fitt mörter öfroer Rennes ftädning. fèoii bör ide 
förft fe efter iänneteden; ty hon finner intet enba fåbanr, 
förr än [jon föft förlåtelfe odj tommit att tro förlåtelfen 
på grnnb af ®ubé barmhärtighet. Såfom ®ub§ barmhär= 
tigljet ifrån eroigljet gjort förfta början, bå ben gädbe ben 
Ijärliga återlöSningen, få är förlåtelfen på grunb af ®ubë 
barmhärtighet bet förfta och bet fifta, fom ben troenbe män
niftan beljöfroer föta, om bär ffall blifroa någon anblig fram= 
gång. Sager hon benna utroäg, få tan hon fråga: 
fen är ben, fom mid åtlaga? ®ub är ben, fom rättfär= 
biggör. fëroilten är ben, fom roid förböma? ©fjriftiis är 
ben, fom libit hQfwer böben."

(3) Sii annan orfat är, att ben troenbe männiftan fto; 
nar förbärfroet, är efterlåten i ftriben i flödet för att meb 
hroarje bag gripa fig mera an. Otär hon blir flapp i ftrb 
ben, får förbärfroet tränga fram. 3lf bet tätare flapplanbet 
tager fig fienben anlebning beftriba henne barnaftapet od) 
uttorelfen. ,2Jlan beber om förlåtelfe roib nåbaftolen — och roib 
förfta mötanbe freflelfe famma oroarfamljet, famma förfynbaiv 
ben. SOten en fåban roäg tid iiärlig^et har Seins albrig 
banat. Utan meb förlåtelfen följer förnyab hög och ötab 
traft att unbertryda förbärfroet, att renfa lefroernet från be 
gamla oarterna, odj ftjnbaförldtelfen fan cnbaft bewaraS, 
unber bet ben troenbe männiftan i bet anbliga Ijufet nog= 
grannare roatar och anroänber ben ötabe fraften tid reb-- 
ligare, adroarligare ftrib emot förbärfroet od) be yttre freftel= 
fern a.
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9Itt en männifta är utforab wifar fig bäraf att [jon 
fteg för fteg närmar fig till mera littet meb be fatigas för= 
Ijäriigabe tiöftänb i Ijitnmelen. ©e trogna äro ide blott 
liflit, få att be genom Sefu S^rifti blobs traft alltmera 
ftilja fig roib fijnben i (jjärta odj lefmerne, utan be äro od= 
få Oärliga, få att beras Oärlige grälfare alltmer uti bem 
minner geftalt. ©etta är ett mål, Ijroarefter bet gäller att 
jaga. Äol. 3: 12, 13.

3tt en männifta är utforab, mifar fig bäraf att tion 
flår uti en fortfaranbe öfning meb be ijimmetfïa fçêfeifâtt= 
ningarne att lijba, tjäna, tada odj loffjunga. ©är finnes IjoS 
en utiorab männifta ide blott ben rebliga roiljan, utan odfå 
ett utjjåHanbe aUrvarligt bemöbanbe, odj herren, fom "roertar 
båbe milja od> gärning, ftaffar fjälf uti benne Ijroab, $onom 
tädeligt är," fä att [jon Ijinner tid en ftörre färbigljet uti befja 
Ijimmelfta förrättningarne. ßljuru Ijon i bet anbliga Ijufet 
finner myden ftjnb 0$ brift uti Subs wiljas göranbe, 0$ 
ljuru ftort afftånbet tijdes för benne mara emellan [jeunes 
eget ftröpliga, ftapplanbe loffäganbe odj bet mättiga lofivet 
inför ®ubs tron, få öfroar bon fig bod ftabigt emot alla 
flinber. Unber benna öfning Ijinner tion tiH en ftörre anb= 
lig förfofraii odj blir bag efter bag mera pasfanbe för bet 
eroiga lifmet odj umgänget meb be frälfta inför ®ubs tron.

jlt ben troeube männiftans [jelci föfanbe en jämn roan= 
bring i reblig troljet inför Herren,'få gör Sub fjälf [jeunes 
uttorelfe faft. @enom bet ena npa libanbes= odj freftelfeS; 
profmet efter bet anbra, göres ^011 roärbig till ©ubs rife. 
9iär [jon i bet [jeune af Herren förefatta profroet beroifar 
rebtig troget, få uppenbarar @ub på tienne fin belönanbe 
rättfärbigfjet uti att ftijrfa, ftöbja od) ftabfäfta tienne. Jiär 
bon rebligen genomgått ett prof, blir bär ett faftare uppfat
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o$ en fiörre motftånbsfraft mot freftelfen och titt att uppbära 
libanbet, odj få ftabfäfter herren (jeune intill änban, att bon 
må finnas oftrafflig på £ans titttommelfes bag. Herren 
båtter fitt löfte: "©en båt minner," eller ben, fom uti bet 
förelagba profroet beroifar troget, "honom mitt jag göra tid 
en pelare uti min ®ubs tempel, fom tie mer ffatt utgå." 
®år bet framåt i trohet, allroar odj flit, få går bet od 
framåt meb reiteten. ©et ät bod nu något fäHfpnt, att en 
troenbe männiffa blir bäbanfaUab, bå bon i uttorelfeSroifehe» 
ten meb apofteln ian fäga: "jag bafroer lämpat en gob lamp, 
jag bafwer fuHborbat loppet." SBanligen fler bet unber 
bet ben troenbe männiffan fom bäft jagar efter målet utan 
att bafroa fommit tia benna roifjbeten. herren bar bod 
fina aUroifa odj barmhärtiga affifter bärmeb att <pan låter 
roisfa rebliga fjälar bådas i mörter eller jämnare roanbra i 
bunfelbet. Silroäl blir en fåban fjäl albrig bäbanfaUab, 
utan att bär förut uppgått ljus i fjälen om ide förr än 
nära intill böbsflunben.

©en Ijärltga läran om iittorelfen är mittig för fötanbe 
männiffor på íjroarje tib, men allra meft på beSfa ytterfta 
tiberna, bå bâbe be uppenbara oc& be bolba farorna ötas 
för be om tron tämpanbe fjälarne. $å besfa ytterfta tiber 
fpfta ©aniels profetiffa orb: "ty en fåban bebröfroab tib 
ftaH tomma, att ingen flit marit bafroer ifrån ben tib, mätts 
niftor bafroa roarit till, intill ben liben. Uti ben famma 
tiben ftaH bitt folt frälft roarba, aUa be, fom i bofen ffrifne 
äro." ©en upproädta odj anbligt befymrabe männiffan föte 
meb ffynbfamt od> rebligt attroar att tomma till tron, ©en 
åter, fom af ®ubs barmljärtigbet unbfått benna toftliga 
gåfroan, ben rätta tron, fämpe meb utbållanbe ocb rebligt 
aUroar för att beljáHa eller beroara benfamma intill änban.
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93eE)åHer bu tron, få ffofl bu en gång till bin obeffrif» 
liga fröjb få läfa bitt namn i Sammetå lefroanbe bot odj 
feban i be eroiga eroigtjeter meb alla utroalba få loffjunga 
®ubs barmhärtighet fåfom ben enba grunben till hela bin 
frälsning ifrån början och tiK flut, ifrån bopets nåb tid 
bin eroiga härliggörelfe.

ÄHtrn werßas fron?

9îeban i bet förfta fjälabefymret l)oê en männiffa 
inblanbas af Imgfroalareii mycten nàbeôroeberïroiÆelfe, på 
bet hon ej må tröttna eller uppgifroas. Sita fätert fom 
@ubs 2Inbe roertat infift på nöben, lämnar $an utfitt tiH 
hjälpen, ©et af lagen upproädta frälsningsbegäret roänbes 
genom be eoangelifta upplySningarne på $efu förfoning uns 
ber åtnjutanbe af tröft och på $ans rättfärbighel unber anb* 
lig gläbje. SJlyÆen roitt ligger nu bärpå, huru männiftan 
emottager och anroänber benna upplysning af evangelium. 
SDtånga ftanna i oroifchet, bärigenom att be ftäHa fig i roä= 
gen för fig fjälfroa. ®tt af be hufroubfatliga hinbren är 
fjålfroa hufroubfynben, otron, och ben bäraf följanbe egetv 
finnigheten och egenrättfärbigheten.

©en anbligen betymrabe männiftan far efter gärningarnes 
rättfärbighet eller någon inre föräubring för att bärmeb upp« 
hjälpa fin fat, bå bet är enbaft genom tron, benna tan upp=
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bjälpaS: "göre roi bå lagen om intet meb tron? Sort bet, 
utan roi upprättom lagen."

©å Ijon tommit tiH ben förtroéfanbe infiften pä elätv 
bet, ffjuter Ijon nåben ifrån fig unber förebäranbe af en adb 
för ftor oroärbigbet; men bu tröftlöfa odj elänba fjäl, fom 
fjärt tänner igen big, Ejwart raid bu tid flut gá för att 
roinna fjjälp i fjälanöben? ©u froarar: "tid $efué". femat-- 
för bå ej roänba big tid föonom ftrag? 2åt bå betäntlig-- 
tjcterna odj otroéinroänbningariie fara, ocb låt bin ^Jrätfare 
Ijafroa bet fifta orbet i bin fjälanöb. "$an beljåHer ide fin 
rorebe eroinnerligen, ty fèan är barmhärtig. fèan ffad ännu 
förbarma fig öfroer big, flå bina mifjgärningar neber odj 
tafta ada bina fynber uti ijafroets bjup."

®n annan nåbefötanbe männifta ftyggar tidbata för 
nåbeéanbubet, räbb för att bebraga fig. ©et är en fanning, 
att fèerrenë fruftanê Slnbe roerfar odj unbertjåHer Ijoê en 
upprittig fjäl en l)äl|ofam fruftan för faliïtjet; ja, ®ub lofs 
mar genom Jeremias : "fjag ffad gifroa bem min fruftan i 
hjärtat, att be ide ffoía mita ifrån mig. Sdlen benna fruftan 
ftår Ijoê en fann triften tidfammanS meb förtroenbe od) Ijopp 
till ®ub få oftiljattigt, att bet ej tan mara rätt ftädbt meo 
en männifta i bet anbliga, om bär ej fjoê tienne finneë bägge® 
bera. Silbrig bar någon befymrab fjäl blifroit bebragen ge= 
nom att taga emot ®ubs löften, ©et fom går ut på att 
brifroa en männifta framåt, eder att göra SefuS för Ijenne 
ftor, byrbar odj oumbärlig, är ej ifrån fatan, ty bjäfroulen 
prifar albrig ®ubs Son. föon ftaU bärför rätt fram, ja 
briftigt taga emot nåbeéanbubet i roifjbeten om, att ®ub är 
tufenbe gånger andigare att gifroa än tjori att taga emot ; 
ja, ®ub är mydet angelägnare om tjennets fräUning än bon

1>
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fjälf är. ©et anftår en nåbefötanbe männiffa E)ela wägen 
framåt att fåfont en Saras botter reara Ipbfg ben feimmel» 
ffe feusbonben, främft fèans evangelium, genom att taga emot 
oefe foga (ig efter féatts íebning, fetvarförutan feon albrig 
tömmer tiU någon reblig Ipbnab för fèanS bub. — ©et wore 
ett unberligt barn, fom i bet främmanbe lanbet, förfäntt i 
ben bjupafte nöb, finge emottaga fabersbrefwet, innefeåHanbe full 
tiHgift, inbjubning till bet öppna fabersfeemiuet meb bet rita 
fäbernearfroet, od> fom fföte betta ifrån fig. £uru roiba öftver» 
träffar tefe betta anbubet i befe eroiga ritebom fe wat je jor= 
bifft*fábant ; od) Sub fommer ide meb löfa orb, tp "betär 
ett faft orb od) i alla måtto mal wärbt, att man bet aiiam- 
mar, att ßferiftus Sefus är tommen i wärlben att frälfa 
fpnbare." £DZen feroarifrån betomma fjälfroa förmågan att 
tro? So, benna betommes fuft genom be evangelifta fai 
ningarne od) löftena, tp beSfa Ränta åt männiffan fjälfw-' 
tillägnelfeförmågan eller ljus od> traft att tro, bå ’ 
brutar bem få, att feon aftar på bem i orbet, täntei pa 
bem i fejärtat oefe fear bem före i bönen inför Sub; bå 
ivarber evangelium för feenne en Subs traft tiU tro eller 
till faligfeet. 9'iär en männiffa genom be evangeliza upp» 
IpSningarne erfar ben tännbara tröften oefe gläbjen, få anfer 
feon bet ej ivara få froårt att tro. 2ltt tro, när aßt är 
ljuft oefe glabt, tiHfeör ben anbliga fpettabatnsålbern. Unber 
ben tännbara ttåbens traftiga påbrifroattbe röja fig feos np= 
börfaren en fåban ifiver oefe angelågenfeet, fom tväder upp» 
märtfamfeet feos omgifniugen, oefe fom bärför uti ©f. 40 tap. 
litnas tvib örnens uppfaranbe meb tvingar unber bån. SDlen 
feon feat ännu ide tommit bärfeän "att löpa utan att upp» 
giftvas, tvanbra od ide trött roarba;" feon fear ide tommit 
bärfeän att, fåfom tvår grälfare fäger, bära frutt t tålamob.
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®iibs SInbeS 
förlitanbe od> 

fer annat t)os

nåbesarbete blifroit få utblottab på allt 
få tinga uti fina egna ögon, att bon 
fig fjälf än blott elänbe od) wanmalt.

§on ”¡jar ännu ide blifwit förb in på ben bepröfwabe trons 
foftliga, gpllene wäg, ben apofteln gJauluS beftrifwer i 9tom.
5 tap.'. "2ßi berömma ofj od i bebröfwelfen; tp bebröfweb 
fen 'göt tålamob; tålamob gör förfaren^et; förfarent>et gör 
bopp: od) ïjoppet låter ide tomma på ftam. 3de aUtib 
wertar bebröfwelfen tålamob; bet gifroeö be ^roilfa i ben 
unber anbans fattigbom odj nöb inträbanbe bebröfwelfen i 
egenfinnig otålighet låta tjänberna falla, tröttna 0$ uppgif- 
waé. SJlen om männiftan unber bebröfwelfen ide öfwergifwer 
®ijjhé orb, få blir betta för tjenne, Ijwab §erren tallar bet 
i fitt tilltal tiU förfamlingsängeln i gilabelfia, "ett ®ubs tåla» 
mobs orb," i bet att bet båbe åt uppwädta od) troenbe 
ffälar unber nöben ftänter ben bärtraft, ben jämroitt uti 
fjälen, fom tjåHer bem uppe. Unber bet att ben frälsnings* 
fötanbe männiftan i tålamob bibar, blir i)on befant meb 
§errens ■ förfaringsfätt uti att leba unber tomljet, möiter od) 
nöb. §on tan bå en annan gång, när Ijon rätar i famma 
ftäHuiug, på grunb af ben reban wunna förfaretiljeten ijoppaS, 
att §erren ftall fjjälpa [jeune, fåfom §an tiUförene pulpit. 
Dm en männiffa båHer benna ftråten E)eta wägen framåt, få 
ftaH flutet på anbans fattigbom, mörter 0$ nöb tjroarje 
gång blifwa betta: "Su tjafwer förwanblat mig min Hagan 
m fröfb, od) affläbt mig min fäd od) omg;orbat mig meb 
glabje." Sitt en männifta erfar tännbar faligtjet i-ett ijögre 
mått, att bon bärunber är brinnanbe i gubattig^etsifwern, 
betta är ide afgöranbe. Slfgöranbe är bet, om tjoii t)åHer 
ut i be prof, fom inträba meb anbans fattigbom. SlnbanS 
fattigbom är ben ftäUning, bå en männiffa genom ben tro= 
fafte 
eget 
ide



©ärigenom att ben ijmniga tännbara faligbeten atíbeles tage© 
bort, blir anbans fattigbom ännu bjupare. <Qär gäller 
nu profraet, om männiftan will bibebåda ben genom enauge= 
lium roertabe infitten od) öfwertpgelfen utan tännbart unber» 
ftöb ; om b°» mid fe på blotta od) bara löfteëorbet unber 
tålig förbiban, od) om b011 will göra famma flit i fötanbet, 
fom bå Ipn förut erfor ben tännbara nåbené traftiga på= 
brifroanbe, faftän bo» ide förnimmer någon traft af orbet 
eller af bönen. Unber en innerlig bebröfroelfe förefommer bet 
benne nu, fåfom om adt more flut; men få är bet ide, utan 
bet är $n>ab fíriften få härligt tallar, att Sub böljer fig i 
fin tärlef. 3lu b»r bet fifta ftöbet ramlat, od) på ®ubs 
blotta barmhärtighet ligger Ipn fåfom tiggaren på tnä meb 
utfträdt ba»b otb roäntar enbaft på itäb. — $uru mydet 
arbete får ide ®ubs 2Inbe från förfta fteget på ommänbeU 
fens roäg i fitt outtröttliga tålamob otb trofaft^et anroänba, 
innan fèan fått åftabtomma betta, att männiftan fålunba 
blifroit "fattig uti fin egen anbe." ©en männiftan, fom latit föra 
fig till rätta, glömmer ide betta, när b°n bagligen frambär 
hjärtats morgon» ocb aftonoffer i tadfägelfe inför nåbetronen. 
37är tju männiftan bårunber fer rätt fram eder enbaft ijanb» 
lar meb ®ub på gtunb af förfoningspenningen, ftäntelfeblobet, 
bet SefuS i ^immelen inför fin $aber framivifar, fi, bå fiun» 
1er Ijon in uti ®ubs tärlef, omflutes på alla fi-bur af SuoS 
barmhärtighet, tarnet lägges bå i fyaörens armar genom 
rättfärbiggörelfen af nåb. SDlänniftan får förlåtelfe för fpn» 
berna ocb blir upptagen tid ett ®ubs barn, ©etta tan fte, 
emeban ®ub i rättfärbiggörelfen ide fer på något bos b«»»«< 
fåfom benneö bättringsföretag, rörelfer ocb tårar, utan en» 
baft på ben fférälfaren, fom ftår uti Subs åfpn meb fin 
ewigt gäHanbe förtjänfL ©ärför förlåter ®ub od fpn»
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fram uti männiffans tal, finnelag od) [jeta 
att beu ^elige ®ubens Ijeliga bilb börjar 
tienne.

©å en männifta få uti rättfärbiggörelfen blifroit aitfebb 
förtlarab för att mara ett ®ubs barn, få omffapas 
banas t)on genom mja föbelfen tid att fåfom en gefu 
göra adt, bet Siefus bjuber. Slåbegåfroorna, Ijufet,

berna, be ftörre lita lätt fom be fmarre utan förebråelfe 
od) utan infiräntning, ide tid en bel utan alla od) få fud= 
fomligt, att intet märte bäraf i fynbarätningen twarftår — 
ide fåfom bå man öfroertorfar en räfning, utan få, att 
papperet blir timitt — fa, få att ej bär är ett ögonblids 
minne af be framfarna fynberna, fåfom fåan fjålf betygar : 
"$ag mill förlåta bem beras mifjgärningar od) albrig tomma 
beras fynber mer il)åg." Siten ide blott betta utan t;on 
upptages od tid barn. ®å fynbaren genom tron är öfwer= 
tläbb meb 6f)rifti rättfärbigljet, fer @ub E)onom ide mera 
fåfom fåban, utan fèaii fer Ijonom uti jtu Son. ®et tjögfta 
namn, fom tiUtjörer Sefus är betta: ®ub§ Son, od) bet är 
ben t)ögfta roärbig^et, fjroartiH en ffapab marelfe tan Ijinna, 
bå en förtaftelferoärb fynbare i rättfärbiggörelfen upptages 
tid en ®ubs fou eHçr botter, ty bärmeb blir männiftan på 
famma gång belaftig af enföbbe Sonens tjärligljet od) falig= 
t)et- 
eder 
eder 
män
färletsfinnet od) ben anbliga traften nebläggaS uti fjälen, 
men be bryta 
fötljådanbe, få 
affpegla fig uti
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?ir (Sub för of, ljo fan mara mot of ? Dtom. 8: 31.

álmne:

©en be trognas flora odj fatiga förmån, att (Snb 
meb fin wäfenttiga fjälfftänbig^ct är på bercS fiba.

l:o. ®ub är fjälfftänbig t anfeenbe tiH fitt roä= 
fenbe, fin roilja odj tänfla.

1) . Srunben för fin tiUroaro Ijctr ®ub i fig fjälf fåfom 
ben einige ®nben. Sub är fjälfftänbig i anfeenbe titt yer= 
fonema, få att Sonen od) ben féelige Slnbe äro lita fjälfs 
ftänbiga, lita eroiga foin gabren.

2) . ^ivarje männifta ärunberallaförljållanben iberoenbe
af Sub od) &ans fijälp, men ®ub bet)öftoer ingen od) intet.

(jo Ijafroer tännt herrens finne eller l)o Ijafwer raarit 
föanö råbgiftoare eller fjo ^aftuer gifroit fåonom något tiH = 
föreue bet föonom ffaH betalabt toatba, tp af Ijjonom, genom 
£onom od) tiH fjonom äro allting."

3) . fjo§ ®ub finnes ingen ombrjtiigEjeteUer något roanteU 
mob. "loan är", ijeter bet i 4 SRofe bot 23: 19., "ide 
ett männiffobarn att fjonom något tan ångra. Dlär bet
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lifroäl ofta fäges i @ubs orb, att Sub tåter fig ångra, 
bet fèan tänfte göra, fåfom uti Sonas boi om ninewiterna 
od) uti föefetiels 33:bje tap. om ben enffilbe oomwänbe 
fynbaren, få år bet ett bilblift talefätt, bå föränbringen äger 
rum Ijos männiffan fom, i ftäHet för att Ijon förut unber 
bet uppfätliga fynbaförljållanbet toarit unber ®ubs Ijotelfer, 
genom en fann omwänbelfe tömmer unber ®ubs löftens fuH= 
borban.

4). Sngen tan inwerta på ®ub emot £ans wilja, ty 
®ubs wilja är fjälfftänbig; t)o§ ®ub är ben futtfomtigafte fribet.

(1) . 2öib utföranbet af fina râbfïut od) mebbelanbet af 
fin E)jälp är ®ub i fig fjälf ej bunben af några mebel, men 
af fri wilja Ijar ®ub bunbit fin werïfamtjet wib wifja mebel 
fåwäl inom aHmattenS fom nâbens rite. ®ubs orb är bet 
förnämfta mebel, fjroarigenom ®ub tyälper till fjälen. 2Itt 
pårätna E)jälp af ®ub utan att anwänba be mebel, fom ®ub 
förorbnat, är att frefta eller förföta ®ub, odj tjroarje fåbant 
förföt ftranbar emot ®ubs wäfentliga fjälfftänbigljet.

(2) . ®ubs orb är lita fjälfftänbigt fom ®ub fjälf. $uru 
många anfall, fom blifroit gjorba od) ännu i bag göras emot 
bibeln, tjuru niyctet befj innetjåH än ftympas od) förwäiv 
beé i falfftjet, ben är od) förblifwer i befj fammanljang en 
lita orygglig flippa ocb ftölb fom ®ub fjälf. Sugen enba 
Ijotelfe tan ryggas, od) om bet ej funnes mer än en enba 
rättfinnig mennifïa, fom meb en upprittig tro omfattabe befj 
löften, få ffola be bod för tiennes rätning ftå oryggligen 
fafta, om od t)immel od) jorb förgingos.

(3) . Subs fjälfftänbigljet ligger äfwen till grunb förfalig. 
betsorbningen, få att om en mennifïa unber nåbebagarne går 
förbi omwänbelfen genom Subs orb, fan Ijon en gång på 
fotefängen ingenting uträtta meb blotta böner eller meb nå=
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got fitt tai om Subs barmhärtighet och ben allmänna 
återlösningen.

(4) . Utom nåbesorbningen fan en männiffa itfe heder 
genom ärbarhet fromma förefatfer och företag, yttre gubaftighets» 
öfningar, mänfflig roälgörenhet något inroerfa på Sub.

(5) . 35?ib mebbelanbet af hjälpen äro be enba beroefanbe 
ftäl, fom funna inroerfa på Sub, be fom finnas i Sub fjälf 
eller i SubS roäfentliga egenffaper fåfom féans oänbliga barm= 
Ijärtighet på gritnb af Sefu frälfarenainn och éans förbön.

5). 3 anfeenbe tid fänflan hämtar Sub itfe (ytffalig= 
heten utifrån. .Råttan tid Subs allra fullfomligafte lytffalig= 
Oet ligger i Subs eget roäfenbe, odj juft bärför finnes utom 
Sub ingen roerflig tröft, ingen fann frib och ingen roaraftig 
gläbje.

2:o. Subs Ijälfftänbighet på be trognas fiba och 
emot beras anbliga fienber.

1) . Sub (åter itfe förroida fig af be ffenbart grunbabe
beffyttningar, fom af roärlbens barn utfpribas om be trogna.

2) . äfroen om en rättfinnig männiffa blefroe mifjfänb af 
anbra föfanbe fåfom Saulus, bå han fom till Serufalem 
och fötte att finta fig titt lärjungarna, bå be moro räbba 
för h°nom, itfe troenbe, att han roar roorben en lärjunge, 
2Ipg. 9: 26. få inroertar bet ej på Sub, ty faft ligger 
ben fjälfftänbiga falighetsgrunben och hofroer betta infegel: 
•Öerren fänner fina. 2 £im. 2: 19. Sröfiligt är bet för 
en uppriftig fjäl, fåfom för fßaulus, att han ej ftår unber 
mänfflig bag, 1 Ror. 4: 3, eller bomsrätt i bet anbliga och 
att han ej af männiffor ffad bömas på ben ytterfta bagen 
utan af ben fjälfftänbige Suben efter $ans ofelbara attroe-- 
tenhet.
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3) . ©et fainma gäller od om be trogna, när be äro i ben 
ftädningen, att beraå ijjärta förbömer bem, att nämligen Sub 
efter fin fjälfftänbigtjet är ftörre än tjärtat o$ met allting. 
1 Sot). 3: 20.

4) . ®ub låter ef beder inroerfa på ftg af några bjäfrou= 
lenå antlagelfer. Sfär bet fjoå en männifta blir bet rätta 
adroaret, få går bet benne fåfom forbom ben öfroerfte präflen 
3el)ofua, bå bjäfroulen fåfom åtlagare ftob på banå fjögra 
tjanb för att [tå fionom emot. $ad. 3: 1. ©etta ffer meb 
Suba tiDftäbjelfe; litafom, när ®ubå barn träbbe fram för 
Herren, tom od bjäfroulen meb od) fid förebraga fina an= 
tlageljer emot ben ®ubé mannen till benneé pröfning. 
3ob 2. tap. ©jäfroulen f)ar od en tib baft tidträbe inför 
®ubå tron i tjimmeleu för att antlaga be trogna, bå lian 
antlagabe bem bag od) natt inför ®ub, utan att Ijan od) 
E)anö antjang något bärmeb uträttabe, fåfom bet beter i Uppb. 
12 tap: "®e rounno intet od) beraå rum roarbt intet mer 
funnet i ijimmelen. ®n ftor röft t)örbea i bet Ijimmelffa 
tabernallet, fom fabe: Hin är roår ®ubé faligljet, odj traft od) 
rite od) matt §anë 6l)tiftê roorben efter roåra bröberå ålla» 
gare är förtaftab, ben bem åtlagabe för ®ub bag od) natt." 
(Seban t)an blifroit uttaftab på jorben, antlagar ban be 
trogna i beraå famroeten, Ijruarför ben troenbe männiftan 
beljöfroer roara på noggrann roatt, att l)on ide genom lata 
(jänber, tröghet odj fötfummelfe, trötta tnän eder froårare 
förfeelfer gifroer fionom grunbabe ffäl för fina antlagelfer, bå 
[jon förlorar roifjfjeten ocb benneå fat förroirraå. Dfta fer 
bet för ben troenbe männiftan ut, fåfom ®ub roore bortroänb 
ifrån benne * rorebe, bå fëan förböljer fitt anfifte i tiö= 
bena tib od) fjälafienben bäraf tager fig anlebning att för= 
borna benne, bå bflu föter göra bet froårt, ja omöjligt
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att få någon ijjälp af Sub. 3 benna ftåHning är bet 
roiftigt för ben omroänba männiftan att rätteligen förljälla 
fig. $de inlåta fig i mydet täidanbe eller pröfroa be mötta 
intaften, ej geller plåga fig fjälf meb onöbig ängslan, utan 
genaft fatta i trons ftölb, b. ä. fe upp odj Ijafroa troSögat 
oförrydt fäfiabt på Subs wäfentliga fjälfftänbigbet. ©ill 
följb af benna fin roäfentliga fjälfftänbigfiet Ijämtar Sub bet 
beroetanbe ffälet för fitt öfroerfeenbe i tålamob, fin nåbiga 
fjfälp odj fitt trofafta beftybb ide utifrån utan i fig fjälf, i fin 
egen oänbliga barmljärtig^et od) i ben fjälffiänbige SefuS, join 
är be trognas förfroarare när fahren, ben rättfärbig är, fanit 
i föans ervigt gäHanbe förbön. Sifa litet foin bjäfroulen 
emot benna 3efu förbön uträttabe något meb fin tjemftäHaii 
att få fålla 3efu förfte lärjungar fåfom límete, lita litet ut= 
rättar tjaii ännu i bag, ty 3efuS GljriftuS fåfom ben fjälf« 
ftänbiga faligtjetsgrunben, i går od) i bag od) §an befetifes 
i ervigijet. ©et är på benna tröftliga fanning apofteln £)än= 
mijar be trogna i Stom 8: 3 3,34, "fömiltenmitt åtlaga bem, fom 
Sub fjafroer utforat? Sub är ben, fom rättfärbiggör? ^mitten 
är ben, fom iviU förböma? ßljriftuS är ben, fom Ijafroer 
libit böben. 3“, föan är od ben, fom uppmätt är ben od fit« 
ter på Subs ljögra Ijanb od) manar gobt för off." ©enna 
Subs wäfentliga fjälffiänbigljet är för be trogna ett tryggt 
fäfie i alla freftelfer odj libanben, ja i fjälfroa böbenS nöb.

3:o. 2lf benna Subs fjälfftänbigljet blir en männiffa 
genom tron belaftig od) ben utbilbas mer od) mer uti ben 
bagliga förnyelfen.

1). &oS ben upproädta männiftan finnes ej benna fjälf« 
ftänbigtjeten, ty l)on är ännu ett barn "af £agar, fom föber
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till trälbom, men ej af bet Serufaíem, fom ofínantiU är, fom 
är fritt meb fina barn,"

2). ®H männifta minner bet af ben gubomliga fjälp 
ftanbig^eten uti npa föbelfen, bå E>on blir belaftig af Subs 
natur eller Subs beläte Ijos Ijenne upprättas. Seban måfte 
Gljriftus alltmera minna geftalt uti Ijenne äfroeii i anfeenbe 
till fèanS gubomliga fjälfftänbigljet. ©etta lit&etsbraget meb 
Sub roifar fig Ijos be trogna uti ben anbliga fraften, fom 
motar freftelfen odj bxpter igenom ijinbren för Subs roiljas 
göranbe.

(1) . Såfom en herrens fri beljöfroer ben troenbe män= 
niftan ide fätta fig i något bet minfta beroenbe i bet anb» 
liga af oommänba männiffor, om be od äro Ijennes när= 
mafte anförmanter. SfBiba ljögre än alla naturliga f(äitffaps= 
förbinbelfer ftår ben förening i tron, poppet od) färleten, fom 
råber emellan bem, Ijmilta blifroit uppljöjba till bet anbliga 
broberftapet meb 3|efuS Subs Son, Ijmarför od herren ©tjriftus 
en gång, när bet blef fråga om föans närmafte anförmanter, 
mifabe på fina lärjungar, Ijmilfa föreftällbe 3efu lärjungar 
på alla tiber od) fabe: "Si, min mober od) mina bröber, 
ty ben, fom gör Subs milja, fom är i tjiminelen, (jan är min 
brober od) min fyfter od) min mober." Sef11 frälfareäras 
förljärliganbe forbrar od, att be trogna i bet anbliga ej er= 
tänna något annat öfroertjerrffap än bet QefuS genom fitt 
blob öfroer bem munnit, fåfom od ißaulus ffrifroer: "3 ären 
bytt föpte: blifmer ide männiftorS trälar." 1 Kor. 7: 23.

(2) . Wleb affeenbe på bet jorbiffa goba [jafma be 
trogna frihet att bruta aHt. fjriljeten att bruta bet jorbiffa, 
fom af ro ära förfta förälbrar förlorabeS, l)ar af SfjriftuS blif= 
mit återförmärfroab, od) i benna friljet blir en männifta in= 
fatt, bå Subs beläte líos (jeune upprättas. Slpofieln fßanlus
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ffrifwer i 1 Äor. 3 titt be trogna: "2IQt är bet ebert ware 
fig «ßaulus eller 2Ipoßo, wara fig Eepljas eßer wärlben, ware 
fig lifwet eßer höben, ware fig bet, nu är eßet bet font fomma 
ffaH, aßt ät bet ebert, men 3 ären (Stjrifti odj ©IjriftuS 
är ®ubS." Dd) 3efuë uti fin bergsprebifan gifwer bem lof* 
tet, ait be ffola befitta jorben. gör be trognas räfning íjar 
aflmattens rife blifwit fatt i bet beroenbe tiß nåbens rife, 
att allt tjänar bem tiß bet bäfta. £Uieb affeenbe på bet lefaim 
liga, font innefattas i fjärbe bönepuntten i "$aber wår" fåfom 
föba od) fläber m. m. får en triften bruta bet, font t>an 
fan brufa utan att fåra fitt famwete, od) bet, fom ej ftriber 
emot ®ubs orb. fèârwiô är bod ben inffränfning nöbig, 
font apofteln i 9lom. 14 $ap. anför: "Särför flyr bet 
få, att ebert goba ej warber unbergifwet männiffors förtal," 
od) att affeenbe göres på be fwagare famweten, att be ej 
taga auftöt eßer förargas. Senna inffränfning i brutet af 
bet lefantliga är ide någon inffränfning i ben troenbe män= 
niffans fjälfflänbigfjet, ty förfafelfen tjärflyter af bett frifh 
liga färlefen, odj (Sljrifti färlefs twinganbe är på en gång 
^ögfta lag od) Ejögfta friljet.

(3). ®n fann triften tißljör bet att bibeljäßa fjälfftäiv 
bigíjeten twärt emot benna wärlbens fåfängligljet eßer bet 
finare wärlbswäfenbet, fom af wärlbens barn förfwaras fåfom 
något offylbigt. 2ßib bebömanbet ßäraf får ben troenbe 
männiffan ej fåfom wärlbens barn ftanna bärwib, att bet 
ide är fyiib i fig fjälf. ®n fann triften fan ide taga bel 
bäruti utan att gifwa ftöb åt ben wärbsligt finnabe Ijopen 
od) förarga be fwaga i tron. Senna fåfängligljet är ej, 
fåfom wärlben förmenar, offylbig, ty bärmeb äro förenabe 
många od) farliga freftelfer, od) ide fan en fann triften 
frefta ®ub genom att påräfna ®ubs beffybb, bå Ijan fjälf
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faftar fig i faran odj i fnaran. ©efjutom ben, fom meb en= 
falbigt lärjungafinne tager åt fig benna $efu förmaning: "Jpafmer 
fait uti eber!" etter ben, i;o§ ttmilfen bär är bet rätta frift= 
liga atlroaret, will ide ens läppja på benna roärlbenS ufía 
gift, föär gäller ben fjälfftänbigbet, broarom Sefué Ijanblar 
i fin öfroerftepräfterliga förbön: "©e äro ide af roärlben, 
fåfom od jag ide är af roärlben;" od) om ijroilfen apofteln 
fßaulus talar i 1 .flor. 6: "Sag ^afroer matt till allt, men bet är 
ide allt npttigt, jag Ijafroer matt titt attt, men ingenting 
ffatt taga mig fången", odj titt Ijroilten fßauluS i fRom 12 tap. 
förmanar: "jätten eber ide efter benna roärlöen." ©en, fom 
lånar fin tunga till förfroar för benna roärlbené fåfänglig= 
bet, går bra långt i förgätenbet af ^ärligljetené fèerre, fom 
fünfte fig neb i bet bjnpafie elänbe ocb fom meb fin bjupa 
förfatelfe, libanbe od) böb plittat äfroen för benna roärlbs= 
fåfängligljet.

Uti fëonom, Seflis ß^riftus fåfom ®ub§ ^ärligljetéffen 
od) ©ans roäfenbeS aftrpd, uti föans perfon ocb roanbel 
liafroa be trogna en tlar fpegel od) ett fätert rättefnöre för 
fin anbliga fjälfftänbigbet. "£an ba* aifroit bem en efter= 
bömelfe att be Rola efterfölja fèans fotfpår".

®e trogna Ijafroa en fpegel od) ett rättefnöre uti @ubs 
fjälfftänbiga roilja tungjorb uti fëanê 10 bub. 6ii fann 
triften beroifar fin anbliga fjälfftänbigljet efter:

görfta bubet. 1. 2Itt ban ej låter männiftors ljöt 
inroerta på fig, bå bet gäller faligljetsfaten: "grutten eber 
ide för beras Ejot ide better förffrädens utan beiger Herren 
Sub uti ebra biärtan."

2. Sitt bon bettre låter alla jorbiffa förbelar fara, 
än ba» förfafar fin geålfares nåb.
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3. 9Itt ban blit faft roib ben öfivertpgetfe, font Ejan fått 
af (Subs orb utan att lâta ben rubbas af några anbliga 
föriviHelfer eller otrosförnelelfer.

4. 2Itt Ijan i all nöb odj i alla förroitrabe omftån= 
bigïjeter går förft ttll Sub meb ett öppet förtroenbe.

Slnbra bubet. 2Itt Ijan utan männiffofruftan befänner 
fin ^rälfares namn meb fin mun, bå bet länber till fèans 
äras förljärliganbe.

Sürebje bubet. Sitt fjan ej af några männiffors öfroertalan* 
ben låter förmå fig tiH att afiuifa från fabbatenS noggranna 
tjeligbåHanbe, od) att tjan Ipbaftigt roertftäHer ®ubs orb 
troärt emot alla íjinber.

gjärbe bubet. 2Xtt ben troenbe männiffan, bå bet gäller 
Ipbnaben mot förälbtar od) Ijerrar, låter ®ubs orb mara 
Ifögfta lag.

gemte bubet. 1. 2Itt bon far efter frib meb alla, 
men utan eftergift för fribenä ffuH, bå bet gäller faligl;ets= 
fafen.

2. fDIotroerfar männiffors onbffa eller onba anflag i 
bet förbolba meb bön, od) freftelfer titt mifjnöje mot fient; 
ligt finnabe männiffor meb förbön.

3. förlåter bem utan förbehåll, fåfom bon fjälf £>oé 
®ub äger en oinffränft förlåtelfe.

4. göibrager beras ffröpligbeter, fom froage äro.

Sjette bubet. 1. fëàHer matt om be ijttre finnena 
fåfom börrar tiH bjårtat.

19



2. görroarar unber reblig förfafelfe od) ftrib fropp 
od) fjöl fåfom ett ben Ejelige Subené tempel, fria från upp= 
fåtlig fijnbabefmittelfe.

Sjunbe bubet. Säter bet jorbifïa mara unberorbnabt 
unber bet anbliga, få att bet anbliga går i förfta rummet, 
men fföter bet jorbiffa, mare fig bet är bennes eget effet få» 
bau egenbom, fom (Sub i fin ftijrelfe fatt unber bennes om= 
mârbnab, inför herren fåfom ett af £onom anförtrobt punb, 
Ejarmeb bo» odrar i trobet.

Sittonbe bubet. 1. fÇôrblifmer faft på fattningens fiba, 
äfroen om b°» bärmeb åbrager fig mänitiffors ogunft odj 
timliga förlufter.

2. ffiämner ide näftané namn, utan bå bet ffer i 
farleien eller bå bet gäller ben förtrpdta näftané förfinar 
enligt fanningen.

Sîionbe bubet, jämtar meb flit af ®ubs orb, att 
bjärtat förblifmer uppfplbt af befe bimntelffa fattningar od> 
befj rena bimmelfta luft, få att intet inrpmme gifroes åt ben 
onba luftan.

£ioiibe bubet. gar bärefter att bei« biårtaté begär 
må mara öfroerensftämmanbe meb ®ubs lag, od) (Subé lag 
enba rättefnöret för beta bennes roanbel, enligt benita Zerrens 
forbran: "3 fiolen mara belige, tp jag är Ijelig, Herren 
eber ®ub."

^ufioubfafen för en otnroänb männifta är od) förblir 
att bibebåffa friben meb (Sub genom att ofta mib nåbaftolen



291

föfa ben bagliga fynbaförlåtelfen, men bet är od af omätlig 
roift för ben ommänba männiffan unber hennes faranbe efter 
att t)inna tia ftörre liEfjet meb Sub att ofta i fitt hjärta 
od) fina tantar genomgå etter öfwerwäga Subs tjeliga bub, 
ty féerrenS bub äro tiara od) upplyfa ögonen, fßf. 19: 9.

©etta är fynnerligen roittigt på bernia liben, om hon 
ffatt funna bibetjåHaö på ben rätta [tráten, bå t)är finnes 
få mydet anbligt tittbafagåenbe, få mydet Ijaitanbe, få 
mydet falfft od) förroittanbe ffen.

4:o. fèuru ben troenbe männiffan bag efter bag ^in= 
ner tia ftörre littet meb ben futttomliga fjälfflänbigljeten, 
fom finnes l)os be frälfta i härlighetens rite,

1) . Sórbeles genom ett flitigare od) attroarligare brut 
af bibelorbet, Enuiltet orb framför tjroarje annat enligt apoftelns 
orb tia ©imotpeuS och ©ituS är ett faft, roijjt etter pâlit* 
ligt orb, fom gifwer ben rätta ftabgan.

2) . Senom anammanbet af ben fjälfftänbige grälfaren 
af ßans roäfentliga tropp od) blob i nattroarben, ty bet, fom 
genom nattwarben l;oS ben troenbe männiffan roerlas, är af 
oförgänglig art.

3) . Senom anbliga prof, när ben troenbe männiffan 
bärunber beroifar trohet, ©å bon utan att jämfa går ige= 
nom bet ena proftnet efter bet anbra, få ftabfäfter Sub 
henne i nåben, få att bet går framåt ifrån ben omynbiga 
barnaålbren titt ynglingarnas ftarfljet uti att öfroenoinna 
ben onbe od) bärifrån titt fäbernas roisliga od) fratnhärbanbe 
ftabga, få att [jon alltmera närmar fig (Sljrifti futtborbiga 
ålbers mått. @tt fåbant yärligt löfte om anbligt ftabfäftanbe 
gifroer ierren i Uppb. 3: 12: "©en bär minner, honom 
mitt jag göra titt en pelare uti min SubS tempel, od) han 
ffatt ide mer utgå."
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Så närmar fig en fann triften aßtmer ben fußtomliga 
fjälfftänbigheten, Ijmaraf be t tron beftånbanbe genom en 
fahg förlovning blifroa belattiga uti härliggörelfen, bå be 
upplçftabe ofman aß nöb, eroigt trpggabe för aßa faror od> 
frefteífer, i ben fußtomligafte frihet ffola tjäna, lijba odj loftva 
®ub och fáfom fonungar och präfter meb (Shriftuê regera 
t be eroiga eroigljeter. 3 fanning ett ftort 0$ härligt mål, 
men wägen, fom leber bit, är oct ben förut angifna "anb-- 
liga fjälfftänbigheten® wäg," fom går rätt fram hmarten åt 
Vöger eßer åt mänfter, litafom 3efu® fjälf gidt fin wäg ge= 
nom fmälef, falfïa antlagelfer 0$ beffpßningar, förfatelfer, freftel= 
fer och libanben rätt fram tiß ben ewiga äran, härligheten 
odj fröjben. 2lmen.

Saliga äro be, fom höw ort> orfj gömma bet.

3 beffa orb, hämtabe ur ßutas’ 11: 28, framhåfler 
Herren Sefuë beraä falighet, hroilta göra fig rätt nptta af 
®ubä orb.

l.o. (Sn männiffa måfte låta bet tomma ifrån orbets 
höranbe tiß orbetê enfïilba brut meb aflroarlig flit och upp= 
märtfamhet.
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därtill uppmanar roar grälfare, bå $an i Soi). 5: 39 
gifroer benna uppmaningen: "SBannfaïer fïrifterna." Sâfom 
bergsmännen i jorbenê bjupafte gömflen leta meb flit odj 
uppmärffamljet efter ben äbia metallen, få niàfte en männifta 
fofa be i orbet neblagba faligtjetsfïatterna. SJlánga, fom 
äro flitiga; ja, ej tunna blifroa mätta pá att libra orbet, 
tomma ej någon roäg i bet anbliga, emeban be fbrfumma 
orbets enfíilba rannfafanbe. ©et toftar roiba mera flrib mot 
trögbeten, bå bet gäller orbets enffilba brut, emeban bet 
läfta orbet, fpnnerligen fïrifterna etter bibelorbet, är meft för= 
bolbt till fin roerían, bå bäremot bet prebiïabe orbet är mera 
för tänflan roebertroictanbe. ©et Ijörba orbet tjar mera för 
tänflan, men fïrifterna eller bibelorbet bar ben ftörfta näringen 
meb fig för fjälen, äfroen bå ben frälsningsfötanbe männi= 
ffan, fåfom ofta är fallet, beljöfroer troinga fig titt befj brut. 
Sttlen ffall oct feban betrafta etter öfroerroäga bet Ejörba 
eller läfta orbet i fitt biärta på mettanftunberna, få att bon 
lifafom bär bet framför fig fåfom en Iptta för att upplpfa 
bennes roäg. Så beffrifroer ©anib en fann triften i Ijané 
umgåenbe meb ®ubs orb i ben l:fta pfalmen. "Sättär ben, fom 
bar fin luft i herrens lag odj "funberar eller" tänfer på ®ubs 
orb båbe bag odj natt."

2:o. ßn männifta måfte läfa ®ubs orb meb bön; tp 
bet är genom bönen ®ubs orbs fanningar få infteg i fjälen.

©et enba, fom en männifta af fig fjälf tan bämta af 
®ubs orb är tunftap. «Dien ljufet od) traften af Subs orb 
tömmer bon ide åt utan trägen bön. Sitt gå titt Subs orb 
utan bön, bet är fåfom att gå till en bjup brunn utan att 
bafroa något till att taga roatten meb. Statt bon bafroa 
full nptta af ®ubs orb fåfom frälsningsmebel, få får [jon
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ret ffapa ljus odj af böben lif. £on måfte, innan i>on bör= 
jar läsningen bebja om upphjsuing, eller att tjon måtte funna 
fatta (Subs orb meb tillämpning på fig fjälf, eller att få bet, 
fom pasfar för Ijenne. &on ffafl bebja om ljus att tänna 
H9 fjålf, fåfom fjon är fänb af (Sub, od) meb fortfaranbe 
bön IjåHa fjälen öppen för betta Ijufet, fom roifar tienne 
ftmberna odj upptäder tjjärtats förbärf, Ijuru bittert od) för» 
öbmjufanbe bet än må förnimmas i tjenneS fänfla. Sten 
(jon ffall od, bå bet gäller nåbestillbubet 01$ bef? anam» 
manbe, bebja emot otrostwiflen om l)j älp att tunna tro. 
llnber läsningen ffall fion bebja meb orbet od) efter läsningen 
eller tjöranbet ffall tjon meb bönen förroara bet, fom Ijon af 
orbet flämtat, få att bet ej fpiHes bort genom prat eller 
annan roårbslösfiet i roanbelen. 2ltt få gömma orbet meb 
bön är nöbroänbigt, om ide IjennneS uppmärffam^et ffall få 
bragas ifrån orbet in på betta roärlbsliga eller jorbiffa, få 
att fion tömmer bort ifrån orbet båbe meb tantar od) l)åg.

3:o. (Sir männifta ffall fe till, att Ijon bridar orbet i 
ben rätta affitten.

Slånga äro be, fom befatta fig meb (Subs orb, men få 
äro be, fom roib orbets Ijöranbe eller läfanbe föra meb fig 
ben rätta affiften. SBi tala nu ide om bem, Ijmilfa brida 
bet i rent fientlig affift för att Ijafroa något att ijädla od) 
förlöjliga i beras (jäbarefamfroäm. Stånga oomroänba män= 
niffor bruta orbet för tibsförbrif etter af npljetsbegär för be 
Ijiftoriffa berättelfernas ffull, fom i orbet innehållas. Slånga 
blanb bet friftna folfet hafwa utaf fromma förälbrar eller 
lärare ifrån barnbomen blifroit Ijällna titt (Subs orb od) iatt» 
taga orbentligt orbets pitre brut af mana od) utan affift.
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ide

orb, 
föfa

I
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lybnab, fá reara meb, när 
gömma Subs orb rein 
orb eder att Ijafnia en gob
Ijreab man Ijört eUer läft. 

roerfftälles i lybnab.

[ig en fåban nijtta af Subs 
í)on falig ; ty t)on flipper att

Slnbra brida bet i égenrättfärbig affift för att muta 
bet aidíaganbe famroetet, od) anbra i rent af ffrymtaftig af' 
fift för att minna anfeenbe inför männiffor.

©äremot brufar en männiffa Subs orb i ben rätta 
affilten, när bon bridar bet i [amma affift, [om Sub baft 
bärmeb, att $an gifreit off orbet, att bet nämligen [fall reara 
ett mebel tid "fynbares omreänbelfe od) frälsning."

4: o. @n männiffa ffaH ifrån början bereifa reblig lyb--
nab mot orbets fanningar.

©et är angeläget, att en männiffa iafttager en fåban 
lybnab ifrån början af nåbens werf; ty ^anblar bon orebligt 
i lybnaben, eller lyber bon enbaft i roisfa flyden, bär bet ej 
foftar fynnerlig förfofelfe odj ftrib, få, om bon od bibehåller 
mydet i minnet, far bod orbet albrig rotfäfta fig i fjälen, 
om bär ide blir en noggrann lybnab, få att bon unbflyr allt, 
fom Ijon förftår reara binberligt för Subs SlnbeS roerf, 0$ 
roerfftäller bet, fom bon reet reara meb Subs orb öfroerens= 
ftämmanbe. ©et är ide nog meb att taga ett od) annat 
[teg i lybnaben, utan bär måfte finnas en fammanbänganbe 
reanbring i ljufet af Subs orb. Wlånga reilja reara meb 
om att fröjbas i ljufet af Subs orb odj njuta af befé fänu= 
bara roerían ; men enbaft be, fom unber aUrearlig ftrïb mot 
binber roerfftälla Subs orb i 
nåbelönen till flut utbelaS. 2Itt 
föga att meta mydet i Subs 
funffap, ide b^er att minnas, 
Wien bå gömmes orbet, när bet

5: o. ©å en männiffa gör 
fom förut är reifabt, få är 
förgäfroes.
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9ïâr en männiffa anammar ©ubs orb i befe íjetljet, få 
får í)on od tjel roägroisning. fèon flipper att ftanna i en 
anblig ffymning, i oroifjljet odj roiUråbigljet eller taga ofafra 
fteg fåfom be, Ijroilfa antingen egenfinnigt ploda eller roälfa 
i ®ubs orb bet, fom faller bem i fmaten, eller lägga ijinber 
i mögen för upproafnanbet, få att be ftanna i ett Ijalfroafet 
tillftånb, bärigenom att be antingen i förfummelfe eller ofta» 
bigljet Çinbra upplysningen eller beroifa orebligtjet uti att 
följa Ijufet. 3 ett ^alfroatet tillftånb JjâHeê (jon bå tiUbafa 
af för tienne bolba Ijinber odj ftöteftenar, bå bäremot orbet, 
när bet får tomma in i bet innerfta af fjälen, upptlarnar 
för fyenne faligljetens roäg jämte Ijinbren od) afroägarne, få 
att Ijon båbe fan fe odj unbmifa bem. 3de lon t)on igen» 
fänna alla föränbringar odj omroäylingar, fom böra tin om» 
roänbelfen, eller fe, Ijuru eller när tron Ijoë benne roerlas, 
men i bet Imfroubfatligafte od& roiftigafte fan fjon fänna igen 
fig i ett rätt ®ubs orb. Gsfjuru bon ofta är i mörter, 
få uppgår omfiber åter bet Ijufet, i bmilfet Ijon fer, att bet 
är ben rätta mögen, på Ijroilfen Ijoii manbrar. "®e rätt» 
färbigaé roäg ffin fåfom ett ljus, ^roilfet framgår od) tpfer 
allt intiH fullan bag."

6:0. ©en männiffa är falig, fom gömmer ®ubs orb; 
tp ®ubs 9Inbe roårbar fig om Ijenne på bet fritoftigafte 
meb fina nåberoerfningar.

SBiSfa fiber fan f>on ide förnimma något ®ubs roert i 
fjälen, odj betta befymrar benne; ty Ijon befarar, att bon 
rätat i fäferbet. Wien bå Ijon ftabigt blifroer roib orbet, få 
får ïjoii erfara, Ijuru ®ubs SKnbe i finom tib fpriber ett nytt 
ljus öfroer förut tänba fanningar eller gifroer Ijenne öfab in» 
fift i nya, få att bet går fram till ett öfabt ljus båbe i bet,
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font rör Rentre fjälf, od) i bet, font rör bennes grälfare. 
£>on for erfara, Ejuru Subs 2lnbe trofaft påminner benne till 
orbet od) bönen, när Ijon är på wäg att fafta af i loppet; 
burn fèan mamar benne för faror, upptäder brifter, beftraf* 
fat benne för felftegen odj någon gång, eburu för en iort 
ftunb, bugnar biärtat meb förfmaten af ben tißtommanbe 
roärlbens traft, ©esfa nåberoerfningarne äro fa fritoftiga, 
att be gå roiba utöfroer ben troenbe männiffans flit, aflroar 
odj troíjet i fötanbet.

7:o. Salig är ben männifta, fom få gömmer Subs 
orb; ty när orbet blifroit få bjupt neblagbt odj formaras i 
fjälen, få blir bet od froar bär odj bäßer benne uppe i 
uöben odj i böben.

£ar orbet genom nya föbelfen blifroit neblagbt i fjälens 
innerfta od, bär fått rota fig unber genomgångna libanben 
o* freftelfer, få tunna be anbliga fienberna ej få lätt tomma 
åt bet att bortröfroa bet eßet förftöra befe roerían, ©à fjä= 
len baßes uppfyßb meb ®ubs orb, få tränger orbet luftarna 
ocb be yttre freftelferna tiflbafa; bå bäremot, när orbet od> 
bönen Ip® tiflbatagåenbe friftna förminffas, freftelferna få 
infteg i ben afltmera på Subs orb tomma fjälen. Subs 
orb, neblagbt odj gömbt i biärtat, ger ben troenbe männiftan 
traft att bära afl nöb, ty bet unberbåfler förtroenbet tiß Sub, 
få att ljon ide uppbör att fe efter Iponom odj boppaS på 
£ans namn. ©et gör bennes uppfåt faftare att tißböra, 
lyba ocb tjäna §onom, b»ru mydet libanbe ocb förfatelfe bet 
än må tofta. Såfom ett Subs tålamobs orb baßer bet 
benne uppe, få att bon ide nebtrydes af bet plågfamma i 
tänslan, utan få att roiljan brager tänflan meb fig, ocb iämn= 
mitten i fjälen fålunba bibebåfleS. ©ålamob är juft öfroer=
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enéflämmelfe emellan männiffané roilja odj fjenneê fänfla, 
att bå fänflan mill Iryda neb, roiljan tager fänflan meb [ig 
i fitt firäfroanbe efter bet, fom frammantid odj ofroantiH är. 
2Itt ®ubé orb äfroen nierfar ett fåbant tålamob, bet fara roi 
af herrens rjttranbe tid förfamlingéföreflånbaren t gilabelfia: 
"Smeban bu [jar fjådit mitt tàlamobë orb, få fiad jag od 
beroara big för freftelfenê ftunb Så roeberfareê bâ en Sefu 
lärjunge i lifroet odj i böben uppfydelfen af ©a»ibê begäran: 
"Uppebåd mig, fèerre, genom bitt orb od) låt mig albrig på 
Idam lomma," odj af löftet i Serem. 15 fap: "@meban 
l)åder of? bitt orb uppe, bá mi bet få, od) famma bitt orb 
är mart Ijjärtaé fröjb odj tröft." illâr ben troenbe mäuniffan 
fåluuba flitigt fjämtat odj gömt orbet in i böben, få blir Ijon 
ofelbart af (Subs orb uppetjåden od) frälft, fåfom niår ^räl» 
fare fjälf meb en bubbel eb förfäfrar i Sotj. 8: 51: San» 
nerligen, fannerligen fäger jag eber: £)milfen fom gömmer 
mitt tal" eder mitt orb, "fjan ffad ide fe böben tid eroig 
tib." ©röften af (Subé orb uppfyder få fjälen, att ben för» 
tager ad fatnab af l)roab i)on fjär lämnar efter fig. ©en 
anbliga friben, fom meb nåbelöftet bor i Ijjärtat, tryggar 
l)enne för ad fafa för eroigbeten. §ar fegerroinnaren ®ubs 
Son meb fitt orb innebott i hjärtat, intid befj böbémörlret 
oäb roanmalten inbryter — $an lämnar adra minft bå benna 
fin boning, utan troté ada fienbernaé roanmältiga freftelfe» 
förföl gör £>an b™ab ben böenbe lärjungen b^arfen förftår 
eder förmår, bå Jpan i bet bolba roerfftäder ben fudfomliga 
förlovningen od) frälfar fjälen tid fitt íjimmelffa rife, ©et 
inneboenbe orbet, fom är eroiga lifroetö orb, emeban bet i 
fig innefattar bet eroiga lifroet, bet orbet bryter fram meb 
fitt oförgängliga Ijué genom böbémörfret od) meb fin oför» 
gängliga liféfraft genom böbéroanmaften, få att bet lif, fom



299

ben troenbe männiftan lefroat &är i Sub, od) bet eroiga lif; 
met, tin tjroiltet bon pa anbra fiban böb odj graf fer fig 
förflpttab, — ter fig för ^enneê förtlarabe öga fåfom ett 
oafbrutet fammanbänganbe ijelt utan någon meHanfommanbe 
böb. £on flipper enligt $efu löfte att fe eller (mata böben.

Sitt bu, tära barn, fom på benna ftunb går att för= 
npa bina boplöften, måtte allt framgent göra big en fåban 
nptta af Subs orb od) få i lifroet od? i böben få erfara 
uppfpUelfen af bet bärliga löftet: "Saliga äro be, fom ijöra 
Subå orb od) gömma bet," bet E>ar roarit änbamålet meb 
ben unberroiåning, fom blifroit big mebbelab, o. f. ro.

^mtftrmaiwnötixL

SEänf uppå föriiunbtt

Uti ben 74 ©anibs pfalm ftilbraê en froår nöb, fom 
brabbabe ®ubé egenbomsfolt unber gamla teftamenteté tib. 
©et tjabe tonimit ide aHenaft till allmän ogubaEtigljet utan 
od tid uppenbar förföljelfe. ©e allmänna nåbetillfällena 
faïnabeê, tp Ijelgebomen roar förftörb. Sagen profet prebi= 
fabe meta, ingen lärare lärbe mera, ©et roar bå ej unber; 
ligt, att ben anbliga nöben roar allmänt ftor, tp bet fpnteé, 
fom Herren Ijabe förgätit bet ingångna förbunbet odj gifna 
löftet att båda fin förfamling roib matt. fUlen bär ben fanna



tron finnes, bär öfwerroinner ben all nöb. Den går fram 
för Herren, fet efter £onom odj ropar till fëonom. <Så 
gjorbe od be trogna, men betrpdta ifraeliterna i benna froåra 
belägenhet, bå be i trons frimobighet förbriftabe fig att på= 
minna Herren om ^ans förbunb od) löfte meb beSfa orben: 
"Dänt uppå förbnnbet." ißf. 74: 20.

Sag förbigår närmare Ijiflorifï utrebning af beSfa orben 
i beras fammanljang. Slog af, be Roía än en gång nå fin 
fudborban, när ben trogna förfamlingen unber ben ytterfta 
nöben råfar i en ännu froårare ftädning, bå bet fîmes, fom 
herrens barmhärtighet höbe en änba, odj ben bärför roänber 
)ig tid Herren meb benna trons anhållan: "tänt uppå för= 
bunbet."

Sag mid nu meb beSfa orben tilltala eber, älffabe barn, 
fom marit lämnabe åt min färffilba roårb od) unberroiSning. 
S flau nu förfamlabe inför förbunbsherrens ögon. S be= 
höfroen nu få roäl att tänfa på bet förbnnbet, fom S meb 
Herren tidförene ingått, fom od fada neb för herrens nåbe= 
tron meb ben öbmjufa anhållan, att ierren od wiHe i nåb 
tänta på bet förbunb, fom fèaii meb eber ingått.

l:o. Dänfen bäruppå, att 3 meb Herren hafwen in= 
gått ett miftigt förbunb i eber böpelfe.

2Itt ierren reban i ebra förfia lefnabsbagar upptog 
eber tid nåb, bärtill finna roi förfia orfafen uti mår gräl» 
fares bpra återlösning. Dd) ben fenare orfafen bärtid finna 
wi i en oförffylb ®ubs nåb, att $an låtit eber föbas i ett 
lanb, bär ®ubs rena orb roarber förfunnabt, bär faframeiv 
terna ffriftenligt utbelas, od) bär ben helige 2Inbe roerfar 
fraftigt på hiörtat. Det hor fTett af ®ubs barmhärtighet 
utan någon bin märbighet eder bitt företräbe framför anbra,
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fom äro i fafnab af besfa Ijärliga förmåner. Uti betta in= 
gångna förbunbet gaf bu Herren be bprafte löften, odj £er= 
ren gaf big ben fraftigafte förfäfran.

©å bu böpteå "i eller tiH gabrens namn" odj blef belaitig 
af barnaffapet meb befc Ijärliga förmåner, förpliltabes bu tiH 
barnaltjbnaben efter Subs bub. Sfter bet förfta bitbet i Subs lag 
lofroabe bu att frufta ®ub mer än någon mânnifïa på jorben, 
älfla Sub öfroer att ting, att fatta aU tro titt Sub, b. n. f. att 
^ålla Subs orb roifif, ofelbart fåfom ben fannfårbige Subens orb 
troärtemot alla motfägelfer inifrån od) utifrån, fätta all lit 
tia ®ub, bet är, att roänta all tjjälp allena odj uti aUt af 
Herren. Sfter bet anbra bubet, att albrig lättfinnigt, obetänf= 
famt eller i falfiljet föra Subs namn på tungan utan an= 
roänba bet i bön od) lof. Sfter bet trebje bubet lofroabe 
bu att allt framgent ära Sub genom att ära féans bag meb 
att flitigt brufa, roiHigt taga emot odj Ipbattigt följa Subs 
orb, eller att Subs orb ffuHe roara bina fotters lyfta od> ett 
ljus på alla bina roägar. Sfter bet fjätbe bubet, att bu fïuHe tpjfa 
en hjärtlig roörbnab för bina förälbrar, roara öfroerljeten un* 
berbånig odj Ijörfamma lärares förmaningar odj råb. Sfter 
bet femte bubet att albrig meb onbfïa eller bet böbanbe Ijatet 
förolämpa näftan utan efter ptterfta förmåga roara Retine tid 
t)iälp båbe uti lefnabsbeljofwen odj i lifsfarorna. Sfter bet 
fjette bubet att f)ålla båbe fropp odj fjäl, fåfom ett ben tje» 
lige Subens tempel fria från uppfåtlig fijnbabefmittelfe. Sf* 
ter. bet fjunbe bubet att umgås meb betta jorbiffa, roare fig 
eget eller anbras åt big auförtrobba egenbom, meb troljet 
inför herrens ögon. Sfter bet åttonbe bubet, att bu fïuHe 
roara fanningens ftöb, äfroen om bu bärmeb ffuHe åbraga big 
männiftors ogunft od) timlig förluft. Sfter bet nionbe bubet
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att albrig lefroa efter föttet utan böba fottets gärningar meb 
atiban, odj efter bet tionbe bubet, att båbe Viärta odj lef= 
tuerne ffuHe mara i full öfroerenftämmelfe meb Subs forbran : 
"3 ffolen mara Ejelige, fy jag, Herren eber ®ub, är Velig."

©å bu böptes "titt Sonens namn" od) fid bet af för
lovningen odj faligVeten, fom gefuS förroärfroat, förpliftabeS bu 
titt att mara od) förblifroa en unberfåte i 3efu rife od) att 
lybaftigt foga big efter nåberitets grunblagar.

©å bu böptes "till ben fëelige 2Inbes namn" odj £an 
gaf fig åt big fåfom bin Cebare od) ^ugfroalare, förplittabes 
bu titt att följa fèans lebuing unber nåbemeblens flitiga od) 
maffamma brut meb bön.

9Jlen tänt od färffilbt på, Ijmaö fëerren Sub i fraft 
af fina egenffaper lofmabe big, när £an i bopets ftunb gaf 
fig åt big fåfom "bin" ®ub, bå &an träbbe meb alla fina 
Värliga egenffaper på bin fiba, att §an ffuHe mara bin all 
fynb förlåtanbe ®ub, bin i alla bebröfroelfer ljugfwalanbe 
Sub, bin unber alla faror bervaranbe ®ub, bin emot alla 
Vinber till faligljet bjälpanbe ®ub, bin ur att nöb frälfanbe 
Sub, bin unber att ffröpligljet öfroerfeenbe od) milbe ®ub, 
bin frifoftigt belönanbe ®ub ; od) alla beSfa ftora löften od> 
Vårliga förmåner, gällanbe ide för några timmar, bagar etter 
år utan tjela eroigljeten framåt, fåfom od ©avib fjunger i 
ben 103 fßf.: "Wertens nåb marar ifrån eroigljet till eroigVet 
öfroer bem fom frufta ftoitom, odj $ans rättfärbigVet intill 
barnabarn, när bem, fom föanS förbunb Våtta ocV tänta uppå 
^ans bub, ait be bärefter göra."

2:o. ©änf på, om bu V<it brutit bitt ingångna förbunb.

2ßi beftriba ide möjligheten af, att ett barn äfroen på 
benna förförelfens od) förargelfernas tiö, bå bet fått en friftlig
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uppfoftraii, tan blifroa i böpetfenåben beftånbanbe. Sitt be- 
ftriba betta, bet wore att förnefa Sube trofaftíjet od) ®ubs 
orbê aDfmäfttga roerían. SJlen bet är något [jögft fäHfont, 
att, fåfom förljåffanbet roar i ben förfta frifina förfamlingen, 
i)Oö be nu upproäsanbe barnen fe ben (efamliga od) anbliga 
åtbren följas åt, få att bet meb ben letamliga ålbern fïri= 
ber fram ifrån ben anbliga barnaålbern till pnglingarna« 
ftarfljet od) fäberna« ftabga. fyaft mera är f>o« be flefta 
barn ben tibiga barnbomstriftenbomen "fåfom ett morgon
moln odj fåfom en bagg," font tibigt bortgår. $of. 6: 4. 
©et är bärför för eber färe barn, angeläget att unberföfa, 
^ururoiba 3 ännu ftån i nåb etter Ijafroen brutit bet ingångna 
förbunbet. £ar bet unber bet förflutna roarit bet färafte
tanfeämnet för eber att tänia på eber grälfare? &ar bet
roarit eber roiftigaft.e fpéfelfättning att bagligen afta på, J)roab 
Herren tjaft att fäga eber i fitt orb, od) att tala meb föonom
i bönen? £»ar bet gjort eber (jjärteligen bebröfroabe, när
3 råfat fynba emot ®ub? Jpafroen 3 bagligen befänt ft>n= 
ben od) fött förlåtelfe [joë eber grälfare? ßafroen 3 ^aft 
®ubä bub för ebra ögon titt att om bem fiåtta noggrann 
waft? Ställen eber fram inför ben ntjfj uppftällba fpegeln, 
be tio ®ub§ bub — ftätten eber rätt framför odj ide roiö 
fiban af benfamma, od) pröfroen eber bärefter unber bön om 
®itbâ Slnbeô upplpêning. kommer bet bå titt en attroarlig 
unberföfning inför Herren, få att 3 uti ®ubs orbê [jus 
pröfroen eber utan falfiljet, —. månne bå någon finne«, fom 
fan, åtminftone Ijroab uppfåtet roibfommer, fäga meb ben rife 
pnglingen: "Slttt betta fiafroer jag ^åttit af min ungbom," 
od) ide fnarare meb Seremia« i bet botfärbiga 3«rael§ namn 
måfte erfänna: "SBår o^örig^et är ftor, bär roi emot ©ig 
meb ftjnbat Ijafroa." 3er. 14: 7. 0'ir'bet få, att ©ubé ,
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2Inbe harom får upplyfa eber, bå uteblifroer ide bebröfroel« 
fen bäröfroer, att man har brutit förbunbet och att man fatt 
ftg I mtfining af bopets ^ärliga nåb. STiff ben, fom är 
bebröfroab häröfroer etter meb befymmer bär pâ barm oc& 
ungbomsfynberna flatter jag benna uppmaning:

3:o. ©änf på, huru bu fan blifma åter upptagen i 
betta förbunb.

ßärraib förefommer förft ben frågan, om en ur böpel« 
fenaben affatten fynbare fan åter blifroa upptagen od) finna 
barmhärtighet. ©en, font betymrab härefter frågar, fan jag 
möta meb betta i ®ubs orb roäl grunbabe froar: bet fan 
tvigt ffe, hroem bu är odj h«>em bu har marit, ty Sefus är 
en oinffränft »re för atta olifa flag af fynbare och från 
atta ohfa flagå fynber. $an är en grälfare äfmen för be 
affättiga. ©et fan ffe i fraft af be allmänna löftena i 
herrens fannfärbiga orb, hroilfa löften gätta "atta" od> "hroar 
och en." ©et fan ffe, ty härpå fyftar mår grälfareé för« 
bön hos fin gaber i himmelen, hmarmeb $an håfler till« 
gången titt nåben öppen, i bet att $an beber, att fruften 
och roalftgnelfen af $ans munna förlofjniiig ide må mara 
forgafroes förfpittb på beSfa affättiga. gaftän ben affättige 
fynbaren otadfamt förgätit bet ingångna förbunbet och ide ens 
tan er bärpå, få mitt bod ®ub, få länge $an« tålamob marar 
tanfa pa h>»ab $an lofroat. "Sag," fäger Herren, "mitt 
tanta uppå bet förbunb, fom jag meb big gjort hafroer i bin 
(barnboms och) ungbomstib." $e[. 16: 60. ©et är få« 
lebes en lita mié fom tröfllig fanning, att bet brutna för-- 
unbet fan förnyas; men här torbe någon fråga: huru tan 

nu betta ffe meb mig? - @„baft genom en fann ommän« 
, helfe. "Utan ommänben eber och warben fåfom barn
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ffoíen 3 icfe infomma i b<mmelrifet." iïHen benno omroäns 
helfe är icfe männiffans wert utan beit odj badet ®ubs 2ln= 
beö nåbewerf, bwartoib bet är ®ub, fom tuertar eder gifroer, 
od> männiffan förft bå tan taga emot, när bet roarber benne 
gifroet. ©et är bet förfta, fom t)ör till en affaUen fynbares 
frälsning, att bär blir en ilar, binbanbe öfweriygelfe om 
belt anbligt obeftånb. Sffiibare: att Ijan nalfaS ®nb i en 
ärlig betännelfe unber ett rebligt utgåenbe från fynb od) 
roärlb, ocb att ban få tager emot ben förmågan att tro, fom 
®ubs 2lnbe meb löftet ffänter, att ban fattar fäfte uti fin 
grälfare meb ett nåbebungrigt begär odj tidförfift till §onom 
om biälpen. gör ben anbligen befymrabe männiffan ffad 
bet ide mara bet förnämfta att fe på, b«>ab bär fan mara 
bos benne uträttabt eder Ijmab Ijon uträttar, utan bwab gefus 
för benne uträttat, —, fe, bet är bet förnämfta, ocb få bör 
bet ftäbfe mara för bennes biärta, ©et bör mara bennes 
bufnnibangelägenbet, toare fig bon britfar ®ubs orb, beber 
eller går tid ben beliga nattiuarben, att bär må blifroa en rätt 
tro. fèioab anbligt bär än må mara bo$ benne uträttabt 
genom ben förberebanbe nåben, — går bet ej fram till fullt 
genombrott i ocb meb trosomfattanbet af gefuS, få är allt 
förlorabt. Jlåbelöftenas tillämpning äro litafom öfwerfta 
afbelningen af gafobsftegen, bmarförutan wägen tid bimme= 
len blir för ben frälsningsföfanbe männiffan få offfuren, fom 
om b°n ingen grälfare ijabe l)aft. -Bien ffictar ben upp= 
wädta männiffan fig få i fitt frälsningsföfanbe,'fom nu är 
fagbt, få tager ®ubs SInbe benne unber armarne odj förer 
benne fram till nåbaftolen, od) bå bon få fommer tid fin 
grälfare, får b011 erfara fanningen af fåans löfte: "2ldt 
bet min gaber gifwer mig, bet fommer tid mig, ocb ben tid

20
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mig tömmer, Ijonom taftar jag ide ut." ^roab l)ar Ijon nu 
enligt förbunbet att manta? alla be nábes= od) falig- 
íjetéformáner, fom tjon tidförene ägbe men förlorabe, bå tron 
af brift på näring utflodnabe: båbe förlovningen, font gefuö 
berebt, od) faligljeten fom föan förroärfroat. Sör bu ©anibä 
eller ben förlorabe fonené bättring, få får bu od fatnma nåb 
fom be. <Qar nu betta ffett, få

4:o. tänt od uppå, Ijuru bu ifall blifroa trogen i 
bet förnpabe förbunbet.

©et är ide nog meb att börja od) fortfätta roäl, utan 
bet gäller od att roäl fudborba loppet. $ör ben, fom är 
på roägen, äro ännu ide alla berg öfroerftigna. Såfom ingen 
frigéman tröneS meb en förgänglig trona utan ben, fom 
rebligen fämpar od) minner feger, få blir od ide någon falig 
utan ben, fom ftriber odj winner. ®nbaft ben till böbeu 
trofafte l)ar fått löfte om ben oförgängliga tronan, ©et är 
på ®ub§ trofafta barmfjärtigljet bet beror, att ben omroänba 
männiifan ide går tidbata utan Vinner fram tid målet. SDlen 
få måfte od ben omroänba männiffan å fin fiba iafttaga bet, 
fom Veni’e tiH^ör, od) bit rätna roi fliten i nåbemeblenS 
brut meb bön od) roaffamljet, bet genombrytanbe adroaret od) 
bet enfalbiga ögat, fom fer rätt fram odj ide åt troå fjåll. 
©eVa forbringar fammanfattar apofteln gJauluá i en annan 
bilb, bå E)an ftrifroer i 1 Äor. 9: 24: "2Beten 3 ide, att 
be, fom löpa på roäbjobanan, alle löpa be, men en får lönen; 
löpen få att 3 fån ben." Senna apoftelné bilb är Ejämtab 
af be gretiffa fapplöpningarna på roäbjobanan, roib 
banaö mål en franë af olinfroiftar roannS af ben, fom förft 
Vann fram, ©et fom be täflanbe fjärroib E)abe att iafttaga, roar 
att göra ftynbfam flit, iafttaga måttlighet eder åte: VådfamVet,
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göra fig tebiga från aUt, fom timbe Ijinbra loppet, Ijålla fig 
mibt pä banan od) ej roifa af tjroarfen åt tjöger eder roänfter 
ocb att fe rätt fram på lönen, tillämpningen [järaf i bet 
anbliga är ide froår. Så gäller bet för ben, fom en gång 
ffaH afgå meb fin fjäl fäfom meb ett byte od) minna lifroeté 
irona, att göra ffynbfam odj ftabig flit i nåbemeblens roat» 
famma brut meb bön, att forgfäDigt unbfly aUt, fom tan 
Ijinbra framgången af @ubê Slnbeé nåberoerf, fom är ett 
ömtåligt od) fint roerf, att tjåHa fig mibt på roägen ; odj 
mibt på roägen fjäder fig ben, fom följer befja troänne råb, 
gifna af en roiå man: 1) Ijafroa ett bebröfroabt Ijjärta, tro, 
o$ blifroa glab; 2) Ijafroa ett förnöjbt f)järta, roara räbb 
o$ taga lig till roara. 9Jien förft odj fift bebja om tjelgabe, 
rena aflitter eller beroefelfegrunber, få att ben troenbe män» 
niffan meb oförrydt öga uti aUt fer rätt fram på 3efu8 od? 
fèanà orb od) fâlebeë unber ffötanbet äfroen af bet jorbifta 
ide fer efter betta, utan fer efter be ting, fom ide fynaS, 
eller fföter bet jotbiifa meb Ijänfyn tid ereigneten, meb affeenbe på 
bet nimmelffa målet, bit ijenneå biftan odj traftan är roänb.

2Itt 3, fare ynglingar, få måtten tänfa på förbunbet, 
få förnya bet, om bet blifroet brutet, få erfara falig= 

»neteu af att bet blifroit förnyabt odj feban beruti blifroa tro» 
fafta in i böben, betta f;ar roarit änbamålet meb ben unber» 
roisning o. f. ro.
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^kriffetriL

Sag fabe: 3Rin fot tyjfwet ftapplnt, men bin nåt», 
fytw, nppe^ön mtg.

SDfeb fábana orb rebogör ben troenbe männiffan uti ben 
94 pfalmen för fin egen ffröpligbet, men od för fin erfarem 
ijet af Herrens trofoftfjet, font $an på benne beroifat genom 
fin uppeljallanbe eHer beroaranbe nab: Sag jabe: SOlin fot 
m. m. fßf. 94: 18.

l:o. ©et är enbaft en benåbab männiffa, font få 
fan fäga.

Stapplanbe i anblig mening fan enbaft gälla om ben, 
font är en anblig roanbringSntan eller är i gång meb roanb= 
ringen i ljufet. @n aitbligen fäter männiffa är i ben 
ftäHningen, att tion Ijar belt fallit od) blifroit ligganbe uti 
fitt fall. Drfaten bärtill roar Ijon fjälf genom fitt uppfåtliga 
ft)nbaförl)åUanbe. 9fär bon reban uti be tibigare åren lät 
®»bs orb falla fig ur bänberna od) bå bon förfummabe 
att i bönen upplyfta fina bänber od) fitt biärta till bimme= 
len, få bief bet nebbraget till ett afgubifft bänganbe roib benna 
tvärlben. SBärlbSfärlefen utflädte få färlefen tid bennes 
gtälfare, fom en gång brann i bet fpäba bjärtat. gör att 
få minna bet roärlbsliga, bit bennes biftan od) traftan bief 
roänb, börjabe bon tänfa, tala od) göra fpnb, få att, när 
bon tagit bet förfta fteget på fyiibens ro äg, få följbe fnart 
bärpå flera, ©etta ffebbe till en början ej utan beftjmmer,
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förorfatabt af ben trofafte ®ubs 2lnbe, font albrig låter 
någon männifta tomma bort ifrån liffenS mäg utan roarnanbe 
beftraffningar ocb påbrifroanbe påminnelfer. fDlen bå bon 
flog befja ifrån fig, råfabe bon i bet uppfåtliga eller belym* 
merslöfa fpnbanbet. Sålunba förlorabe t>on böpelfetron ocb 
böpelfenåben. 3 betta fitt nabeslöfa tiUftånb tan Ijon fåle« 
bes icte inftämma i Ijroarje troenbe männiffas faliga erfarenhet: 
"©in nåb, fèerre, uppeböH mig".

2:o. ®nbaft åf nåben tan ben affälliga männiftan blifroa 
upprättab utur fitt faU eller återroinna ben förlorabe fräls* 
ningen.

Cm icte ®ubs Slnbe af oförffpttb barmhärtighet gjorbe 
början meb fm ommänbanbe nåb, få blefroe ingen enba 
männifta frälft. ®ubs 2lnbe gör början, bå £an låter 
hjärtat intagas af en binimelfft förnöjanbe traft eller genom 
roäctelfeSljufet låter männiftan ftpinta förbömelfesfaran, i 
hroilten Ijon froäfroar meb Ijmarje [teg, bon tager på lefnabs* 
banan meb ett oomroänbt biärta. Slär ®ubs 2Inbe få gjort 
början, få måfte männiftan afta på ben förfta nåben tiU att 
rätt anroänba ben, formara luften tiU ocb angelägenbeten efter 
orbet genom att bruta bet meb bön troärt emot binbren; 
taga mara på infitten af orbet, genom att entelt följa ben, 
ocb fraften, fom orbets roerían bar meb fig, tiU att tränga 
igenom be närmafte binbren för ett fortfatt fötanbe. "<5å 
tänt nu på, "fabe ¡Jefus tiU förfamlingSängelen i Sarbis," 
broab bu fått ocb hört bafmer, båd bet ocb bättra big," 
®enom att få ifrån början ocb allt framgent entelt taga 
mara på bet minbre ljufet, banner bon efterbanb tiU en ftörre 
flarbet ocb reba och flipper bet mpctna trängtet. ©enna 
förmågan att taga mara på nåben är en fri nåbeftänt, 0$ 
äfroen i fråga om nåbenS anroänbanbe gäller fålebeS apoftelns
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orb: "Så [tår bet nu ide tin någon mané roilja eder lopp 
ufan till Subs barmtjartigfyet".

®et är något att afta på för en männiffa, fom upp- 
roafnat tiH omtanfe om fin eroiga frälsning, att ijela frälsningen 
ffer af nåb od) att bet är enbaft på ben magen, fom fjon 
tan blifroa upprättab. ©en uppmädta männiffan är, färbefes 
i upproädelfenS början, tjårbt bunben roib fitt förtjåHanbe; tp 
bon Ijar ännu ide fommit att betratta fpnberna, fåfom be 
böra betraftas, eller i fammanljang meb förfoningen. ©ärför 
mid ben uppmädta männiffan Ejelft Ejöra talas om fpnber, 
roärlbsroäfenbe, be oomroänba männiffornaS gärningar, IjoteU 
ferna om ben eroiga förbömelfen, od) (järmib ftannar bet af 
för många. Senom att enbaft fe på fpnberna blir en män= 
niffa ej fjulpen, ty: "lagen tömmer enbaft rorebe åfiab".

©en uppmädta männiffan förftår ide, att lagen« för= 
bömanbe od) ängflanbe t)ar i längben famma roerían fom 
bet brufanbe roattenfadet, fjroilfet tid en början förffräder, 
men få fmåningom föfroer ben, fom i)ör eder fer bärpå, få 
att l)on tid fint fofroer lifa tryggt, tjuru bet brufar. Så 
är bet ett mydet litet fteg ifrån bet ängfliga roäfenbet tid 
anblig fömn. ©ärför bör ben uppmädta männiffan ifrån 
början föfa ffynbfam Ijjälp bos förbarmaren od) förloraren 
Sefuê. ©en uppmädta männiffan infer, att ijon roarit orätt= 
färbig od) att bon är orättfärbig. ©ärför bemöbar bon fig 
om att fit» fpnben i Ijroab bon fan, att öfroergifroa bet flemma 
roärlbsroäfenbet od) be ffabliga roärlbsfädffaperna ; bon bemö= 
bar fig om att blifroa bättre odj tror, att bet ffad lydas. 
£on lägger bort tjögfärbsprålet od) flyr roärlbsbudret. £>on 
läfer flitigt Subs orb, beber tid Sub od) blir ej mätt af 
böranbe. ©etta är odfå rätt, men affiften är orätt, bå 
männiffan lägger betta fitt förljådanbe tid faligbetsgrunb eder
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föfer barí ett egenrättfärbigljetsftöb för att bärroib tunna 
ftöbja fig, bå t)on upplpfter fina Ijänber till fèerren för att 
bebja om förlåtelfe för be gamla fpnberna. 6n fåban mäiv 
ntffa får man oftaft fcöra tala om fitt göranbe od) låtanbe, 
om fina tanfetroifter meb ben onbe, men juft bet, fom 
för fjenne more nöbroänbigaft att tänta på, nämligen fjenneé 
gtälfare od) £anS oförffplba nåb, bet tömmer ide för pennes 
tantar ; ,"£i; be fom f5rl“ta f'9 P“ fina Sårningar, be bär 
intet äio, be afta intet om nåben." 3°na 2: 9. ©et är 
blinbtjeten, fom Ijinbrar ben upproädta männiffan ifrån att 
infe, att (jon ej genom fitt förtjåUanbe tan upprätta fin för® 
fallna faligbetsfaf. Själf war t)on orfaten tid fitt fad genom 
bet uppfåtliga fpnbaförljånaitbet, men bet tager en Ijelt annan 
roäg meb upprättelfen, nämligen genom tidrätnanbet af $efu 
rättfärbiga förljådanbe, bå männiffan föter Sub bärom i en 
rätt tro på &ans Son. £uru mpdet arbete får ide Subs 
Stube i fin barmt)ärtigt)et odj tålamob för ben upproädta 
männiffanS otro od) egenrättfärbig^et anroänba, innan £>an 
flagit unban bet fifta ftöbet od) ben upproädta männiffan 
låtit förmå fig att taga ben enba od) enfla utroägen, fom apofteln 
få tjärligt beffrifroer: "2If nåben åren 3 frälfte genom tron, 
SubS gåfroa är bet, ide af gärningarna, på bet ingen ffad 
berömma fig." fRär ben ftörre flarljeten af Subs tjeliga 
lag fpriber ljus öfroer bet bjupa fjjärteförbärfroet, får ben 
upproädta männiffan infe, att intet fannffplbigt gobt tan af 
tienne frambringas, bå fjälfroa fällan är få oren od) förbärf® 
roab Sde feller (jar Sub något beljof af männiffanS from®

eder rättfärbig^et. ©etta får Ijon infe, när Subs 2lnbe 
roänber IjenneS aftgifroenljet på bet orbet, fom banblar om 
tiennes grälfare, få att t)on tömmer att betrafta fitt förljåb
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[atibe i fammanfang meb ^efu forfeiting. £>on börjar bå 
infe bet för eíanba fynbare tröftliga i eoangeíium, att ®ub 
fiar fullt nog i fin egen barmf ärtigf et ocf i ben tiHfi;íteft- 
görelfe, foin &an genom fin egen Son far förffaffat, iå 
®ub toar i Sfriftu« ocf förfonabe roärlben meb fig 
Si, när Jjon få fäfter uppmärlfamfeten på orbets rita löftet» 
od) öfroar fig meb att t bönen förebåda ®ub bsfja löften,, 
fåfom $anS egen fanbfïrift, få får ®ub§ 2Inbe tillfälle att 
prifa eller förfärliga Sefuê fåfom btjrbar ocf färlig, fåfom 
fenneé enbe ocf fuflfomlige ^rälfare, få att $an blir aflbe= 
leé oumbärlig, féärniib tänner ben uppmädta männiftan fût 
bellämba fjärta mibgaé, bå fon erfar tröffen af Qefu för® 
foning, ocf af gläbjen öftrer, att fon fan blifroa ett Silbé 
barn ocf fimmelenS arfroinge. £on är bå böjö för att tro, 
att fou reban far funnit. SDlen bå fon anfer fig fafroa 
iommit tid tron, bärmeb att fon är tröftab, få grunbar fon 
ju åter faligfetéfoppet på löfan fanb, bå fon i ben finare 
roantron bygger på fäuningar eller förfminnanbe nåberörelfer. 
SJlen när, unber anbané fattigbom, nåbeljufet ocf nåbe® 
fötman unbaiibrageé, få återftår ingen annan tiUflptt mot 
elänbet än ®ubé blotta odj bara löften, ocf när fou få 
löper utan att uppgifroaé eller flitigt föfer unber trögfeten, 
roäntar, oaftabt tomfeten fortfar, ocf unber elänbet meb be= 
gär ocf tiHförfift fattar i blotta ocf bara löftet, fi, bå far 
fou meb faligfetéfoppet fått fotafäfte på faligfetéilippan 
Sefuâ ocf £anë oryggliga löften, ocf upprättelfen är ffebb; 
ty efterfom männiffan i tron fanblar raft fram meb ®ub 
enbaft på grunb af förfoningen, få är intet finber för be= 
nåbaubet, efterfom ®ub i rättfärbiggörelfen uteflutanbe gör 
affeenbe på Sefu förtjänft. fßä grunb af förfoningen förgä= 
ter ®ub fynberna, fåfom ®ub enfam tillfölje af fin iväfenh
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liga od) oänbliga tärlef ían atíbeles glömma, fyioilfet Igau 
Half lofroar: "Sag mill förlåta bem beraé mifjgärningar od) 
albrig fomma beraé fynber mer it)åg." ®enom tron blir 
männiifan aUbeteS infroept i Sefu rättfärbighet och minner 
barnaftap od) arfroebel ©år blir trygghet mib åtanten på 
emigljeten; ty ®ub Ijar faßt, att bet ffaH få mara: "9iätt= 
färbigbetens frutt ftaH mara frib od) rättfärbighetené nytta 
eroig ftiUljet od) fäferhet".

Sålunba bör fjon meb fin grälfare, men tjon uppftår 
ocf tid lifmet uti ®ubé Son. ©etta anbliga lif roeriaé 
uti nya föbelfen, od) tid betta lif, fom är bet eroiga 
lifmetå förftling, fjar Sefué ffaffat rättighet genom fin för= 
märfmabe rättfärbighet; ty 2Inbeit är lifmet för rättfärbig-- 
tjetenä ffuH.

3:o. fèroarje troenbe männiffa í)ar i ritt mått fått 
erfara Herren® trofafta nåb; od) bet är tröftligt för ben 
ommänba männiflan att ofta föra fig betta tiU finneé meb 
affeenbe på be prof, fom ännu fiunba. "Sag fabe: min fot 
bafroer ftapplat, men bin nåb, föerre, uppehöll mig".

1) Samma trofafthet, fom ierren uppenbarabe i 
återlöSningené roertftädanbe genom enbe Sonen, famma tros 
faftljet beroifar fèan ännu uti att leba be elänba på falig= 
tjetené roäg ; ty beraé otro gör ide ®ubé troijet om intet. 
Samma oänbliga barmhärtighet, fom föan beroifabe, bå fèan 
inneflöt allt unber otro, på bet fëaiT ffuHe förbarma fig öfroer 
alla, famma barmhärtighet, fom ide tjafmer änba, beroifar 
Herren uti nåbenö tillämpning; ty fëané barmhärtighet går 
roiba utöfroer männiflané flit, trohet od) attfamhet. Su längre 
ben omroänba männiffan hinner, får hon i ett Harare ljuê 
infe, att hon är hroab hon är enbaft af ®ubé trofafta barm= 
härtighet. Ser h°n tiHbafa på bet upproädta tidftånbet,
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huru myden ofunnighet, egenfinnighet, egenrättfärbigEjet, Çuru 
många otrosinroänbningar, famt Ijuru (jon roar trängb af 
fienberna på alla fibor, få måfie i)on förroånaS öffoer, fmrti 
långt Sub i fin trofafta barmhärtighet gått efter bet förroih 
labe fåret för att föra bet till rätta och huru mälbig sperrens 
nåb warit uti att unbanfïaffa turren för omroänbelfen. 
Ser hon på fin närroaranbe ftäHning i nåben, finner h°'b 
att fèerrens barmhärtighet ide har änba. Ofta har he>u,eS 
fot ftapplat uti freftelfen ' genom briftanbe roatfamhet, men 
Herren har bärför ide ftängt tillgången till nåbeförråberna. 
¿pon har till en början unber freftelferna meb fina tantar 
mera inlåtit fig meb bjäfroulenS, förnuftets och otrons infaft, 
än hon aftat på, h’oab Herren i orbet Jäger och lofroar, od) 
bärigenom råtat i mydet mörfer, men Herren har äfroen 
unber bet hon futit i mörtret roarit henneS ljus, få att hon 
ide uppfåtligen öfroergifroit ¿pans orb. Stunbom Ijar hon 
gifrott efter för tröghetsfreftelfer och råtat i flummer, men 
männens röft h“r på hjärtat ílappat meb be trofafta flagen 
och hämtat bonne tiUbafa, bá hon aftat på be bolba påmim 
nelferna od) gått ut emot fin grälfare och fjälS brubgum 
unber orbets rannfafanbe meb bön. Siágon gång har hon 
roarit i någon järbeleS froär nöb, men när h°u fig 
roib orbet od> roäntat, få h°r h°n på ett för förnuftet obe= 
gripligt fätt blifroit uppehållen genom en förbolb traft af 
ben förbolbe grälfaren, tid befj ett ännu tiarare ljus än 
någonfin förut utbrebt fig öfroer hennes anbliga ftäUning, i 
hroiltet hon åter fått fe fin härlige odj oförlifnelige grälfare.

2) ©et är tröftligt för ben omroänba männiftan att ofta 
föra fig tiH finnes ben trofafta nåb od) hjälp, hon fornt 
erfarit, och betta färftilbt meb affeenbe på be prof, fom 
ännu ftunba. @n benåbab männifta fynbar ide meb fam=
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tyde utan fiatar odj ftriber emot fynben. SOlen bå bär tjoå 
benne [jeta wägen finnes ett bjupt fynbaförbärf, få flyta bär= 
ifrån brifter od) förfeelfer, od) bon tan roib ben ^äftigt på= 
tränganbe freftelfen ide unbgå att meb ben ena foten ftapp= 
la, bå Ejon föter beroara ben anbra ifrån fall. ¡3uft bå är 
bet uppmuntranbe för i»eniie att föra fig tiH finnes: min 
fot Ejafwer ftapplat, men bin nåb, fèerre uppeljöU mig, få 
att bon bäraf tåter förmå fig att gå till fin fyrälfare i 
förfta rummet, fèon får ide bärmeb bröja, unber bet bon 
tanter på freftelfesförflagen od) otrosinroänbningarne, ide in= 
låta fig i motfägelfer meb fjälafienben röranbe förbålianbet, 
ty bet är enbaft $efuS, fom tan utreba bennes fat, fåfom 
Ipan ju enfam bar roarit 4 rvårt ftäHe i freftelfeéötnen, i 
libanbets Setfemane od) nu enfam ftår bäruppe för ofå i 
®ubs åfyn. SDten bå ben onbe ide enbaft tömmer meb en fres= 
telfe utan inflätar ben ena freftelfen i ben anbra, få får 
bon ide tröttna att gå famma wäg od) att ffynbfamt gå 
benfamma; ty föerrens namn är nog ett faft flott, men få 
måfte od ben rättfärbige löpa bit. Oroårare blir nöben ju 
längre ben omroänba männiffan gifwer efter för freftelfen ; 
ty ben onbe minner bärtgenom ftöb för fina anflagelfer. 
Särffilbt begagnar b“’4 bå bet oftare ftapplanbet od) ben 
långwarigare freftelfen till att framftäUa bet få för benne att öet 
fyueS fwårt, ja, omöjligt att få hjälpen IjoS ®ub. féärroib är bet 
roittigt för ben omroänba männiffan att bafroa flart för fig bet 
byra, ja, oänbliga roärbet af Sefu förfoningS förtjänft, fungjorb 
i ®ubs oryggliga löften. SiHfölje bäraf är Ejtuarfen elän= 
bets ftorljet eller freftelfenS (ångroarigbjet något Ejinber för 
förlåtelfen; ty efterfom ®ub är tid fitt roäfenbe eroig, få fer 
ide ®ub fynberna ftiljba genom någon tibS utbräft, utan 
£an fer bem alla i en bop, od) bärför ligga be odfå i en
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flop ffytba iinber förtjänft, fom i anfeenbe till fitt 
wärbe futlEomtigt motfroarar ereigneten f>oê ®ub, emeban 
Sefuä fjätf är enoig od) fátebes $anS rättfärbigfeet en einig 
rättfärbighet. Unber Höben får ide ben troenbe männiffan 
låta tränga fig ifrán orbet, afinen om Ejort måfte lämna fin 
faf oafgjorb orfj enbaft hälla fig roib ®ubs allmänna [often, 
ide tröttna att ropa tid fin grätfare, ty £an är oföränber^ 
ligen trofaft i mörfet fom i ljus ; nåbaftoten är benfamma 
antingen ben fiât öfroerffyggab af ®ubs [)ufeé härlighet eder 
ben fiar i beit fala öfnen. 2Jten märt, att när en benåbab 
männiffa fortfaranbe förbtifroer infroept i fin grälfares rätts 
färbig^et, fä måfte hon od meb öfabt adraar, rebtigljet odj 
roislig ftånbatligtjet bemöba fig om lefroernets rättfärbighet; 
ty, "när ©ig är förlåtelfe, att man ffad frufta ©ig", od), fäger 
©aroib: "fftär ©u mitt hjärta tröftar, få toper jag bina 
bubS roäg". ©enom ett oftare ftapptanbe gifroer bon eljeft 
fina fienber roapen i Ijanb. $os fin gräljare beEommer 
bon bagtigen ljus, förnyab håg och Eraft, och befea tjåfroor 
måfte Ejon anroänba få, att tjon meb mera noggrannhet matar, 
rebligare ftriber och tjäder ut meb att biba, titt befe Herren 
omfiber gifroer feger i hjälpens ftunb. ©en, fom få intill 
änban förbtifroer en öfroerroinnare i ©ubs Sons tro, ben 
får en gång i eroigfeetens ljus rätt infe ^errenS trofafta 
barmhärtighet, uppenbarab uti £ans unbertiga föranbe förbi 
alla ftöteftenar, uti féauS förbolba beffybb unber mänga botba 
faror, ©efe benna fëerrenS trofafta barmhärtighet ffaH eroig- 
heterna utåt roara föremålet för ben heliga beunbran, ben 
öfroerfroinneliga gläbjen oä) bet obeffrifliga lofroet inför ®ubs 
odj Sammets tron.

4:o. ^är uti fin nattroarb hat SefuS för fina tärjung= 
ar upprättat en åminnetfe af fin in i böben trofafta bartn=
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ftärtigljet, 0$ bär inebbetar jpan åt bent fin uppebålianbe 
01$ beroaranbe nåb.

2Jîen bu, font gått upp i Herren« gårbar för att anam= 
nia gefu byra fropp oct) blob, afta noga på be orbeu: för 
fina rätta lärjungar, ©å bu är lifnöjb om ®ubé orbs 
ljöranbe ocb läfanbe od) ej anroänber någon omtanfe odj flit 
på beit få mydet grannlaga faligíjeísfafen, få är bu ingen 
lärjunge uti ben [jimmelffe mäftarens 3efu ffola. ©å ben 
ena bagen tan gå efter ben anbra, utan att bu bar någon 
åtanfe på bin ^rälfare, od) bå bu Ejellre tänfer på något 
annat i roärlben än på 3efu§, få mijar bet tillrådligt, f?iuab 
roärbe bu fätter på ben åminnelfe, font $efus upprättat i fin 
nattroarb. Wien få met bu mäl od att tala om, att bu 
någon gång tänfer på bitt grälfare ocb tröftar big åt $ans 
nåb. Så göra alla fäfra männiffor. ©e tänfa på QefuS 
ocb föané nåb, när be beböfroa fmäfroa ben ^elige SInbeé 
oroanbe roädelfer i famroetet ocb unberftöbja fjälfSroålbet i 
roanbeln. Oftare tänfa be ide på Refilé, än när be äro 
ängfliga, ocb tveta ide om något annat bruf af ben oför= 
fhjlbp nåben än att bärmeb tröfta fig i fin fäferljet. ®e 
befi. t ide, att ben af ®ubs 2Inbe merfabe bättringsforgen 
är e fruft af $efu återlöSning, ocb ben forgen, fom är af 
®ubs Slnbe, får ingen annan borttaga än Jpan, fom är 
bugimalaren. £ärmeb motarbeta be fin egen frälsning; ty 
bättiingsforgen bör fortfara, till befj ben åftabfommit en full 
öfroergång eller bättring tid faligbet. Sitt få braga nåben tid 
lösafticbet, bet är ide att tröfta utan att föfma fig. Så föfer 
bu att af bin $rälfare§ nåb göra big en tädemantel för att 
ffyla bin råbanbe onbffa, bitt ®ubê namnê mifjbrut, bitt fabbats = 
oljelganbe, bin Ijögfärb, onbffa, otuft, orättråbigljet, lögn ocb 
förtai, litafom 3¡efuS bobefommit i märlben att förfroara fynben i
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[täflet för att taga bort benfamma, odj lifafom &an i befia orben : 
för eher utgifroen od) utgjutet tifl fynbernaS förlåtelfe, tjnnifa 
banbla om nåbenS förmärfroanbe, Ejabe gifroit big ett fribref 
pä att fynba. Wien tjuru tjar bu läft bin bibel, bå bu gör big 
raining på fynbaförlåtelfe, Ejitnrnel od) ialigbet, unber öet att 
bu ligger en fången träl unber råbanbe fynber od) fålebeS 
albrig föft ben fulla biälpen Ejo© ben anblige nöbljjälparen, 
(Subs Son. Wien måtjänba torbe någon tänla od) fäga 
roiö fig fjälf: jag met ej meb mig några färffilba fynber, 
åtminftone af gröfre [lag, jag liar lefroat, få gobt jag fyav 
funnat, ingen fan mara få fuflfomlig, att Ejan fan uppfylla 
bela lagen eller lefroa fom bär ftår, ody för öfrigt bet, fom 
fattas boé mig, bet f)ar 3efuS fullgjort od) bärmeb förroärfmat 
of? faligbet. Si, få mili bu bafiua Sefu oänbliga förtjänft 
till en fyflnab, lifjom ben foftbara bröflopSffruben, fèanS 
eroiga rättfärbigbet, beböfbe tiflölning af bina egenrättfärbig= 
betstrafor ocb fåfom fëans eroigt tillrådliga nåbeförråber be= 
böfbe tiflölning af bina tiggarefmulor. (Senom benna bin 
egenrättfärbigbet förnärmar bu på bet bögfta (Subs ära, od) 
fommer bu någon gång i tiben att uppmafna ifrån bina egen= 
rättfärbigbetsånbiflningar, få får bu lägga benna bin egetv 
rättfärbigbet fåfom en ftyggelig orättfärbigljet neb inför bin 
grälfareS fötter i befännelfe od) bön. (Sber förtunnar jag, 
å min öfroerberbes fuflmalt, till eber warning, ocb gifroe 
(Sub, tifl ebert upproalnanbe, att 3 åren bunbna i ebra 
fynber, eller att be äro eber i E)itnmeleii bebåflna, od) betta 
förflarar jag i ben treenige (Subens, fahrens, Sonens odj 
ben petige 2lnbeS namn.

Wien bu, fom unbet (Subs orbs fortfatta brufanbe meb bön 
låtit fanningens älnbe gå till bottnen af bitt bjärta till att upp* 
baga bitt roerfliga tiflftånb ocb biålptöfa elänbe, big bjuber jag
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meb bin grälfareå orb att tomma titt <0onom, fom enfam fan 
täta be froibanbe fåren od) gifroa hjärtat ro. ©enna ro minner 
bu albrig genom att arbeta unber tagens trälbom etter genom att 
fe på fpnberna od) bitt eget förhådanbe, utan enbaft om bu af 
hjärtat tömmer att fäfta big mío 3efuS odj fcerrenS blotta 
löften meb ett nåbet)ungranbe begär odj en lefroanbe tidförfift. 
ßärtid mid cd Herren förhjälpa big äfroen genom fin Religa 
nattroarb. Wr bu åtnjuter bin grälfares letamen od) 
blob, unber uppmärtfamtjet på löftet od) färffilbt pä 
befca orben: för big utgifroen od) utgjutet titt fpnbernaS för= 
låtelfe, få mitt ®ubs Slnbe t)oé big roería ett börjabt l)opp 
tid 3efus, att &an, ben aUmänne grälfaren, ffaU blifroa bin 
enffiloe grälfare. Så ffad bu t)afroa ben roälfignelfen af 
bin nattmarbêgâng, att bin uppmärffamhet febermera unber 
bitt bagliga fötanbe ftabigare bltfroer fäftab på ®ub§ löften, 
od) att bu unber bortfeenbet från adt eget tömmer att Çanbla 
meb Snö enbaft på grunb af §an8 barmhärtighet od) bin 
^rälfareS eroiga tidrädligljet.

Cm bu reban genom tron blifroit förenab meb bin 
grälfare, få finnes bär odfå 1)°« big en adroarlig åftunban 
att äfroen framgent få tillhöra §onom. SSiö tanten härpå 
roiH gärna ett mobfådbt roäfenbe h°^ big upptomma, bå bu 
fer bet bjupa förbärfroet i bitt eget hjärta och be många 
freftelferna och farorna, fom omgifroa big på alla fibor, men 
fom bå ihåg, huru hjärtligt «erren h“r roårbat fig om bin 
fjäl unber bet förflutna, oöb hiuab ftané nåb förmått uträtta!

(Särffilbt ffad £an för bet fommanbe gifroa big tillråd 
lig tillgång tid ®ubs orb od) håHa tillgången tid nattroarben 
för big öppen. 3a, fèan fom få ofta befpifat bin fjäl meb 
liffenö orb uti be Ijufliga Wertens gåröar, bär fjälen h«g= 
froalaS roib BiouS brunnar, «an dad, huru ftort än morfret
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blifroer, fäfert forja för, att big ej fattas roägroiéning. 31'tiíl 
bagarneS äitba flail odfå betta bpra nåbemebel, föerrené 
Religa nattroarb, tid be trognas beroaranbe finnas inom ben 
friftna förfamlingen. SJien få måfte bu od traget begagna 
nåbemcblen, meb briftigbet taga emot Ejnoab bu får, men roara 
räbb ocb altfam om bet bu fått. SBalanbe måfte bu od 
ftå på bin poft, att ide farorna ocb freftelferna öfroerraffa 
big unber anbligt flummer. fRär bu låter ®ubs 2lnbe genom 
orbet bagligen lära, beftraffa ocb påminna big, od) rebligen 
följer <pans lebanbe i fanningen, fi, bå ffatt bu äfroen få 
röna ben oförgängliga roerían af $efu nattroarb uti att 
uppebåBa tid eroigt lif. ©et jämnare feenbet på ^efuö, fom 
roerlas i nattroarben, flail göra bin gång på liffenS roäg jämnare 
etter ftabigare. Snfiften i ®ubs orb, lärlelen ocb Itaften, 
fom [jos big föröfas, bå bu i nattroarben åtnjuter bin 
grälfare, fom är bet fjälfftänbiga ßifroet, flått göra big mera 
roittig att öfroa big för bet eroiga lifroet ocb förbjälpa big 
till en ftörre färbigEjet i be bimmelfla frjéfelfättningarne att 
Ipba, tjäna, tada ocb loffjunga. ben Herren, fom bl’I- 
pit big bitiiitittê, flått odfå framgent roib betta borb flänfa 
big be båfroor. fom bu beljöfroer för att fortfätta ocb wäl 
fuDlomna loppet, fèan flail uppebålla big, när bin fot 
ftapplar. fèaii flail gifroa big traft att fegra, bliru oöfroer= 
roinneliga freftelferna än må fijaos. fëan flail ftpra aßt 
roäl, buru mörlt bet än fpneS, leba big i fanningen, burn 
ftort bet förroittanbe flenet än må roara, förfroara big när 
fin $aber, buri1 anflagaren ropar emot big; biålpa big, 
burn flor nöben är; Ejafroa beljag titt big för bin grälfareé 
rättfärbigbets ftutt, bum ringa bu är i bitt elänbe; föröfa 
bos big fina gåfroor mer, än bu förftår att begära, ocb 
gifroa big titt fint en faligbet, fom bu albrig funnat roänta.
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3a, äfroen om getreu finner för gobt att titt flut föra big be 
fifia ftegen Ijänemot böben fram igenom bunfelhet, få ffatt 
benna buntelheten blott tjäna bärtill, att féerrenå trofafthet få 
mpdet ^ärligare od? priéioärbare 'för big framftår uti ben 
oförgängliga flarnet, fom, när hjärtat brifier i böben, om- 
ftrålar bin utur farorna odj att nöb förlofjabe anbe.

Sill flut roänber jag mig titt eber, 5 uppmädte odj 
troenbe fjälar, fom måhänba nu ären ftabba i bunfeltjet 
odj bärför ide utan bäfroan nalfené betta altare för att unbfå 
eber $rälfares bijra letamen odj blob : om odfå alla tänne* 
märten äro för eber bolöa, få [tår bod i ®ub§ orb ett, 
fom 3, rebliga fjälar, nog finnen pafja in på eber, od) bet 
är, att 3 åren eliinba ^ärliga od) toftliga löften har 3efuå 
i fitt orb uttalat till bejja elänba, (jrnilta fe fitt elänbe, förja 
bäröfwer odj wilja blifioa allt elänbe t)oê fin grälfare twitt. 
fßa befja féanö löften nalfené nu fåonom, ben tielige, attme* 
tanbe, men odfå trofaft barmhärtige ÿtâlfaren uti Jpnbabetän: 
nelfen : 3«g fattig, fpnbig männiffa o. f. ro.

getraktcl$e öfurv ruibrni 
ntmt fïxWMpt

i

$alfll>eten fåfom ett farligt falig^etöför^inber.

©en förfta fijnben, för Ijroilfen be onba änglarna och 
männifforna föffo, roar högmobéfpnben. galfttjeten tömmer

12
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af Ijögntobet, tp bå männiffan ide roiU mara ®ub unber= 
bånig, ide foga fig efter ben orbning, Sub faftftäHt, eßer 
fe rätt fram på ®ubå orb, få måfte f)on fåfom ormen flingra 
fig fram på iroEiga magar.

©jäfroulen är uppbofroet till all fpnb od) fålebes äfroen 
tiU falteten, l)toarför 3efuS i $ob. 8 fap. fallar Ijonom 
ide blott för ben lögnaftige utan äfroen för lögnens faber. 
^yalfftjeten roifar fig meft eder fåfom råbanbe, när Sub bör* 
far inlåta fig meb en männiffa för att omroänba benne.

1. galffbeten roifabe fig bo§ raåra förfta förälbrar [efter 
faUet], bå ®ub inlät fig meb bem.

Srunben bärtiH, att ®ub inlät fig meb be förfta män* 
nifforna, roar återlöfaren ®ubs Sort eller löftet i 1 DJlofe 
93. 3 fap. om froinnans fäb, fom ffuHe fönbertrampa ormens 
bufroub. ©å ®nb på grunb af återlöSningen inlät fig meb 
be förfta männiftorna, roifabe fig falftbeten bäniti, att be, 
när be Ijörbe herrens röft gånganbe i luftgårben, unbftungo 
fig för herrens anfifte od) att be tiU en början fotte ffjuta 
[ffulben] ifrån fig, Slbam på ®na od) ®oa på ormen.

2. <Så roifar fig falteten än i bag fåfom råbanbe, när 
®ub börjar inlåta fig meb en männiffa meb fin förefom- 
manbe nåb för att omroänba f>enne. 9tär Herren fålunba 
närmar fig männiffan, gäller bet [om benne], att bon bridar 
många fonfter. ©et finnes faligfjetsföfanbe männiffor, fom 
Ejafroa fin faf mörf odj intrafjlab; odj anlebningen är ofta 
att fofa i otrotjet mot nåben eller orebligbet juft i förfta 
början af beras föfanbe.

1). galffbeten i början af faligbetsföfanbet roifar fig 
bäruti, att männiffan ide will taga emot fullt ljug £on 
förbinbrar ®ubs 3lnbe från att roerla fullt ljus eller göra 
benne belt maten, antingen när bon ïâter trögbeten för*
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timbra fig ifrán orbetê brut bönen, elIer odf., 
ernenn be förnyabe faQelferna od) roädelferna bianbar in 
warlbs= ody fynbaroäfenbe. $on ftannar bä uti en anbítq 
Ifpmning eller ett ljalffofroanbe tiflftånb.

inför prebitoämbetet o$ inför ben förolämpabe

rfalfffjeten 1 början af föfanbet roifar fig od baruti 
att tjon tie will gifma @llb fulít r¡ht
®’ma ftg fä, jom M of ^nom bömb
&itr ba ej getter bet rätta attroaret, utan bet ftannar wib 
en M etter ljum wilja i bet anbliga. »en ^äraf är 
ben att bet ide tömmer (ill ben rebliga ertänflan odj ännu 
mmbre titt ben uppriftiga od> fulla befännelfen, filten bod 
« bet ^ufroubfafligafte i bättringen, emeban ben är roilh 
foret för fynbernas färlåtelfe. ©ynben mäfte betännas inför 
Sub, inför prebitoämbetet 0$ inför ben förolämpabe 
naftan.

a) . ®n männiffa íjanbtar falftt i befännelfen inför
„ ' ba tjon ide rottt Ijelt uppgöra faligÇetêfafen meb @ub,

etter ba $011 Råtter unban någon fynb, ben tjon ide mitt 
Jafroa fram 1 befännelfen, emeban M ide mitt öfmergifma 
ben. ßonung S)anib gid fålunba en tib bortåt unban för 
®ub i fallet, fåfom $an fjälf beftrifmer betta fitt tittftånb 
t ben 32 pfalmen.

b) , grågaé, ^milta fpnber en männifta bör inför en 
«erren« tjänare betänna, få be^öfmer ingen fjäl, fom är 
unber ®ubê Slnbeê nâbeêarbete, mara roiUråbig ^ärom, ty 
Subs 2lnbe utroifar od, påyrtar befännelfen af be ftjnber, 
bem $an mitt ^afroa fram, i bet £an Råtter männiffan Í 
en fortfaranbe oro juft öfmer besfa fynberna, fåfom 
lorljattanbet roar meb ®avib, att "(Subs $anb roar bag 0$ 
natt froår på Ijonom, få att (jans roätffa borttorfabeä fåfom 
bet om fommaren torrt roarber." $f. 32; 4.
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(1) ®n mânnifïa hanblor i falffhet inför §errens tjä» 
nare, bå f>on förringar eller förffyler fin fpnb, få t. er. 
bå fjon föfer öfroerffpla fin förfummelfe af @ubs orb od; 
uraftlåtenhet af bönen unber förebäranbe af brift på lägligt 
tillfälle; bå Ijon fallar ben råbanbe förfummelfen för tröghet 
eder föfer bölja bet uppfåtliga mebhåHet till freftelfen bär» 
meb, att hon blott fager fig roara utfått för froårare freftelfer.

(2) §on fyanblar i falffljet inför en lärare genom 
anblig förftäHning, bå hon efter tunffapen fänner benåbabe 
triftnaä erfarenheter och inför läraren gör beSfa till fina 
egna.

(3) §on Ejanblar od i falffljet inför läraren, bå hon 
rent af förnefar någon roifj enfiitb fpnb, unber bet hon 
befänner anbra, eller bå h°n inför förtrogna raänner eller 
hroarbagsfamrater tjppar fåbant, fom hon af falff blpgfel, 
fruftan eller anbra beroefelfegrunber ej anfer fig funna upp» 
täda för §errens jänbebub, od; går fålunba förbi läraren 
meb förtroenbet.

c). 6n mânnifïa Ijanblar i falffhet inför ben föroläm» 
pabe uäftan, bå lj°n meb falffa föregifmanben flingrar fig 
unban bet föröbmjufanbe i att föta förlåtelfe, eller bå hon 
i högmob och falffljet tillintetgör för fig fjälf ben Ijälfofamma 
raerían af ben broberliga beftraffningen, och bå hon ide roiU 
bebja om förlårélfe eller fjälf förlåta. <5å länge hon ide 
raiH föröbmjufa fig inför fin mebmänniffa eller uppgöra fafen 
meb henne, få roiU (Stub ide inlåta fig meb henne till att 
afgöra hennes fai genom förlåtelfe.

Unber fåban falffhet föres hon af fatan ftora fteg in 
i fjälfbebrägeriet.

©å nu få många uti fitt falighetsföfanbe lifna ben af 
§erren uti §ofea 7: 16 omtalabe falffa bågen, h'üars pil
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roäl far framåt men flår fei roib målet, få är bet af mitt 
att framtjåfla odj lära tänna ben ftäDningen, fom utaf Savib 
i 32 fßf. benämnes anban utan falff^et.

II.

ilutan utan falftljet fåfotn ett faligt fjälatiOftånb.

Senna ftäHningen fram^åHeS unber anbra uttrtjd i ben 
tjeliga ftrift. Så omnämnas uti 7 ißf. be rättljjärtabe 
bem fèerrei; Ijjälper. ^efus talar om bem, tpoilfa i fcxlig= 
tjetsfafen tjafroa ett enfalöigt öga eller fe rätt fram, åt ett 
f)åH o. f. m. SBiUforet, om bär ftall blifma en anba utan 
falftljet, är, att männiftan matar öfmer be förfta intnjden af 
®ubs orb eller tager mara på bet förfta Ijufet genom att 
följa bet. 9?är Subs Slnbe föter en männifta meb ben 
företommanbe nåben, få blir bär ben förfta upprittigljeten, 
odj om en männifta troget förmarar benna, få blir upprit* 
tig jet m roarattig. 9iär männiftan från förfta början matar 
öfmer Ijufet, i ben mån bet efter Ijanb för tjenne går upp, 
odj tager emot tuttan, få lämnar £)on fritt tiUträbe åt ®ubs 
2Inbe od) bärmeb od för ben gubomliga barmljärtigljeten. 
@ub§ 2Inbe får bå bringa männiftan till ben infitten på 
fijnberna odj elänbet, fom tjar i följe meb fig ben rätta 
fijnbaforgen. Senna forg efter Subs finne eller efter ®ubs 
milja bibrager bärtiH, att bär Ijos männiftan blifroer bet 
förtrosfabe hjärtat od; ben öbmjute anben.



326

1) ©et förtrosfabe fijärtat — bet är ben ffälh 
ningen, bå männiffan ej anfer fig äga i fig fjälf något Ijelt 
eller bugligt i bet, font rörer falig&etsfaten, få att af all 
ben egna rättfärbigtjet, Ijroarpå (jon förut tröftat, intet tjänger 
tiHfamman tneb bet anbra, utan aflt företommer tienne foin 
ett ufelt ftrjderoert, bet intet buger.

2) ©en öbmjute anben — bet är ben fläHningen, 
bå männiffan genom upplpSning af orbet tommit att lämna 
be tjöga tantarna eller inbillningarna, fom tjon tjaft om fig 
fjälf, odj anfer ingen tiafroa gjort få iHa fom juft tion.

©etta måfte förft l)OS en männifta tomma tiU ftånb, 
om bär ffaH blifroa en aitba utan falfttiet ; odj Ijar bär 
blifroit ben rätta forgen efter Subs finne, bet förtrosfabe 
tjjärtat od) ben öbmjute anben, få äro bärmeb be mättigafte 
tlinbren uttbanröjba för betännelfen. Spnbaforgen gör, att 
männiffan blir räbb för fpuben odj aUroarligt angelägen efter 
frälsning. 9îâr bär ijos en männifta blifroit bet förtrosfabe 
fijärtat odj ben öbmjufa anben, få är Ijon ide för ftolt eller 
Ijögmobig att fota råb od) roägroisning i bet anbliga od) 
att framlägga fin fpnb i betännelfen, ljur ffamlig ben än 
må mara.

©en forg, fom är efter Subs finne, tömmer åftab 
bättring tiU faligljet, ben man ide ångrar. Sub böjer i 
omroänbelfen männiftans finne genom fitt orb od) befj mät= 
tiga (targets roerían, odj männiffan gör bättring, bå Ijon 
roertftäHer bet, fom Ijon i omroänbelfen fått ljus om od) 
fraft tiU. 9iär Ijon iafttager betta, bå bet gäller betänneU 
fen, få blir bär en anba utan falftljet, odj ftraç följer bär= 
meb förlåtelfen. ©etta gifroer od Herren tifltänna uti fitt 
tal till förfamlingsängelen uti Saobicea, bär £an fäger, att 
när en männifta Çôrer (fattar od) följer) £ans röft od) upp=
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tåter börren (meb befäitnelfe), få finnes intet tjinber för 
tQonom att fjälf ingå i hjärtat od) ^åHa nattmarb meb tienne. 
$nnu bjupare ocb innerligare blir uppriftigbeten IjoS ben 
faligtjetsföianbe männiffan, när fjon tommit bärtill att för 
fin enffilba bel tro Subs färlef. 3lf benna tron på Subs 
färlet följer tärlet till Sub, fom beftår bäri, att b01’ bóber 
bottom hjärtligen lär fåfom fitt bögfta goba, att b°n batar 
fpnben enligt uppmaningen: "3, fom älffen yerren, baten 
bet onba", oäj att bon bemöbar fig om Subs bubs merl= 
ftäHanbe. Uti benna tärleten ligger bet upprittiga eller rätts 
finniga uppfåtet, brittet apofteln beffrifroer uti 1 ftor. 
13: 4—7.

fyaftän ben troenbe männiffan genom fann ingens orb 
blifroit ett nptt treatur i ©briftnS $efus, till alla goba gär= 
ningar ffidlig, få finnas ännu froarlefmor af falffbeten uti 
bjärtat. men få länge bon blifroer i tron ocb i tärleten, är 
bär ingeti falffbet i btnneä anbe. fèon fommer att 
i ett aUt Harare ljus bättre lära tänna, ígroilfet argt ocb 
iHfunbigt ting bonnes bi“rta är. fèerrenS fruttauS Slnbe 
tuerfar ocb unberbåHer b°ö b’^arje rättfinnig fjäl en bälfo= 
fam fruttan för fjälfbebrägeri. ©et är för intet fom ben 
benåbabe männiffan få bögligen fruttar fom för falffbet, entes 
ban ben är en ftpggelfe för Sub ocb ett bet mättigafte ocb 
farligafte faligbetsförbinber. 21 r benna mifjtron, fom bett 
omtvänba männiffan bvfet tiU fig fjälf, begagnar fig fatan 
för att göra bêla bennes fat mifjtäntt od) afffräffa benne 
ifrån föfanbet fåfom något oiviftt eller äfwentyrligt. ©et 
beter bärunber i ben omtuänba männiffans tantar: "bu 
föfer, brutar Subs orb ocb beber till Sub, men bär tan 
finnas någon otänb fpnb eller något bolbt faligbetsförbinber, 
fom gör, att hela föfanbet flår fel roib målet." 91är få=
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bana infaft göras ben troenbe männiffan, få mijar fig an; 
ban utan fallet Ijoê tienne bart, att bon fan fiida fitt 
tljärta roib tanfen bärpå, att "Jgan, font pröfroar hjärtan, 
fèQn wet, tjroab Slnbans finne eder mening gr." ©en tro= 
enbe männiffan bör fjärtoib irfe uppebåda fig wib nägra 
enffübbeter, utan fjon bör framlägga Ijela ftädningen in= 
för Herren, fom ingenting IjctHre fer, än att bot: träber fram 
inför tponom meb ben öppna befännelfen: "^erre! ©u 
me\ allting, ©u met, att jag älffar big", ©u met, att jag ej 
min mara förbolb inför big, att jag ej miß beEjålla något 
emot bin roilja, utan att allt mitt begär må mara funnigt 
inför big.

SDien om £>on roib besfa bjäfroulens infaft meb fitt 
förnuft gifroer fig in i rannfafning eller gräfroer uti bet gamla 
förbåHanbet od) pä nptt brager fram be frjnber, fom rebau 
äro aftroagna i $efu GE)rifti ®ubs Sons blob odj fålebe® 
af ®ub förbränfta i ben enliga glömffanö bottenlöfa baf, 
få är bon inne på en annan mpcfet farlig afroäg, nämligen 
befännelfe§>egeHrättfäibigbeten.

Sábana föfanbe männiffor finuaå, broilfa Ijafroa unbgått 
befäniielfeMörbebåflfambeten, men fom göra fig en rättfärbigtjet 
af att gå längre i rannfafning ocb befännelfe, än ®ub går 
meb orbets ljus eder meb upplpsningen. 3u mera män= 
niffan i benna ftädningen aftar på förbådanbet od) letar 
efter fpnber ocb fålunba förbjupar fig i fig fjälf, befto mera 
mörf, orebig ocb förroirrab blir bennes fiädning; men flar= 
bet ocb reba minner bon, om bon går ben enba möjliga 
wägen, bär reba är att minna, nämligen barnibärtigbetenä 
wäg. ©en, fom mid unbmifa befännelfes=förbebåd|’ambeten 
ocb befännelfeS=egenrättfårbigbeten, beSfa farliga Elippor, må 
följa besfa ur ®ubs uppenbarabe orb bämtabe råb:



329

1) , Huber bê tnânga mörfa od> [öfa intaffen, fom 
fomma från mörfrets furfte, E)åfla [tilla wib orbet, ej taga 
emot något, fom ej tommer meb Ijus af Subs orb, odj 
roara wifj om, att Sub, fom gifwit [jenne bet mefta odj bet 
bäfta, fin egen Son, odfå efter fin trofafiljet ftänter [jeune 
fullt od) ofelbart IjuS tiU att fe faligljetenS mag odj traft 
att wanbra ben, få att Ijon flipper att taga falffa fteg.

2) . Sagligen bebja om ben willige atiben att fe aßt
odj taga emot oßt, äfroen en ben ffarpafte luftan.

3) . Stoga gifwa att på ben helige SInbeé läranbe,
påminnanbe, warnanbe od) påbrifwanbe famt [trap följa bet.

4) . 3de lita på fin uppriftigljet, eller att [jon ide wiß 
blifroa bebragen, utan enbaft lita på §errenS löften om 
Sanningens Slnbe, fom ftaß leba i afl fanning.

5) . Söta baglig förlåtelfe båbe för be fänba od) 
ofänba fijnberna, fåfom ©anib trpggabe fig wib Subs barm= 
bårtigtjet emot anflagelfer för be Ijemliga brifter.

6) . ®mot aßa inroänbningar wäbja tiß fëonotn, fom 
är ftörre än tijärtat odj met aflting, odj "bäraf", ffrifwer 
apofteln SoljanneS om fig od) aßa rättfinniga fjälar, "roeta 
wi, att wi äro af fanningen, od) funna ftifla wärt Ijjärta 
för bottom."

©en, fom fålunba gifwer obefiinbrabt inrpnune åt San» 
tiingenö 2Inbe att unbert)åUa beu lijdliga ftäflningen, anban 
utan falffbet, — för ben fräléningéfötanbe männiffau ftaß bet 
fannerligen ide flå fel wib målet, utan [jon ftaß i förlofe= 
ningens fiunb utan ffnjmtan tunna befaßa benne fin anbe 
i ben f)immelffe fahrens Räuber. Simen.
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iktvahtclsc Öfiucv getreue 
fruktau*

Herren bar befjag HU bcm, fom frufta f)onom: 
bcm fom uppå £jatts gobljet IjoiW- «ßf. 147: 11.

Dm 2)le§fia8 ijeter bet i ®f. 11 tap., att på $onom 
ffuHe tiroilaê Zerrens fruftans SInbe, men t följanbe roerá 
att fëau fpauar, fer efter Zerrens fruttan, eller fåfom 
311. g. 9îooê m. fl. öfroerfätta bet: íjar loalbeljag t§trren§ 
fruttan 3iär nu ®ub få ofta i orbet fäger fig fe efter 
féerrenä fruttan, få bör bet octfå roara en angelägen fat 
för en frälsningéfölanbe männiffa att orffå fe efter, Ijuru 
bet är ftäHbt meb ijenne i benna bel. Dm roi fe på be 
Religa perfoner, fom förefomma på bibelns förfta blab 
intill be fifia, få finna roi ijos bem fèerrens fruttan 
fåfom ett utmärtanbe brag. $üiH en början är bet rätt 
ftällbt meb en männiffa i bet anbliga, när bär fytä 
benne blir ben förfta fèerrenô fruttan. §ullt rätt meb en 
männiffa är bet ide förr, än bär blir båbe fruttan odj t)°PP- 
Sir bet enbaft fruttan, få är bet ben trälattiga fruttan, ocb 
är bär enbaft fjopp, få är bet roanljopp, Ijroarom Sutler talar 
i företalet till Stomarebrefroet. 2Bi roilja nu tiïï en början 
anföra:

l:o. ißinbren för herrens fruttan.

De binber, fom afbåUa få många af nåben rörba fjälar 
ifrån att tomma titt en rätt fterrenå fruttan äro taDelfeéfäfer. 
beten odj tallelfeéoftabigbeten.
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VïalIelfeêfâEer^et är bet, att en männiffa nöjer fig meb 
eller anfer bet mara Ijelt rätt meb §enne i bet anbliga bär= 
meb, att t)on emellanåt tanner nåbens ljufligljet unber orbets 
brut, bönen eller roib nattroarbeiié begåenbe. ÆaflelfeSuh 
fiften på faligljeten anfer tion för troné ljus; ben lifattiga 
taßelfesluften för trons begär; taßelfesförnöjelfen för roitt= 
nesbörb om att ®ub Ijar roälbeljag till Ejetme. Sitt få 
jtanna roib ben förfta nåbens Ijuffigljet od) bärroib tjroila, 
bet är ide att, fåfom roår grälfare fäger i fintas 6 fap., 
gräfroa bjupt odj lägga grunben på tlippan, utan bet 
är, ijroab mår fyrälfare i en annan litnelfe tallar att få på 
tlippan, bå männiffan ftannar roib ptliga rörelfer od) förefatfer 
od) ej låter fjjärtat angripas od) genomträngas af ®ubs orb. 
-öen, fom få ftannar roib rörelfer odj förefatfer, bör låta fig 
marnas af beSfa orben, uttalabe af, en mis man: Ejelroetet 
är fußt af goba förefatfer.

©et anbra tjinbret är taHelfes=oftabigt)eten, bå en 
männiffa föter, men meb afbrott eller ftunbtals anbligtjet, på 
fina tiber öfroer^anbtaganbe förfummelfe unber bet olijdfa= 
liga bileamitifta jämtanbet meb märlben i faligjjetsfaten. 
Üïnnu forgligare i be faß, bär bet fommit tiß ftånb ben 
förfta herrens fruttan, men ber meb tiben börjar bli något 
gammalt odj manligt, od) man får fe ett fåbant mäfenbe, 
fom roittnar om att ben goba början, ben förfta fëerrené 
fruttan, är ur männiffanS fjäl utplånab.

2:o. £ur herrens fruttan tömmer tiß ftånb i fjälen, 
odj fjroab ben i fig innefattar

fåerrens fruttan tömmer tiß ftånb Ijos en männiffa, 
när nåbens förfta roertningar få fäfta [jeune mib orbet i ett 
fammanljânganbe brut bäraf meb bön; tp när t>on ftäßer
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fig rätt fram inför Serrens anfitte i orbet, få flatter ®ub 
fram bennes fpnber odj bennes förborgabe inre tittftånb. 
SBiljan att fänna fig fjäif eller Ijuru faten ftär meb ®ub, 
ben miljan äger ide männiftan i eller af fig fjäif. $On 

tjatar Ijufet." SJien nåbens förfta roerían mebför roißig= 
bet od) förmåga att taga emot ljus, fe roib Ijufet od) rätta fig 
efter Ijufet. ©laufen af ®ubs beligbet hjfer utåt Ijennes 
förflutna frjnbalefroerne ocb inåt i tiennes bjärta ocb fraften 
af ®ubs . beligbet roerfar fruttan för ben rättfärbige ®uben, 
att nämligen af Sans tjefigEfet blifroa bortftött od) af Sans 
rättfärbigbet förbömb. @n fåban genomtränganbe fruttan 
Ijafroa alla Ijeliga männiffor förfl fått erfara roib Deras titt= 
rattaforanbe eller od meb affeenbe på be flora uppbrag, fom 
be baft att utföra inom @ubs rite, ©jempelrois må blott 
namnas DJtofeS, ©aoib, @faias, Jeremias, Sefefiel, ©aniel, 
Paulus orb Sobannes. "Diättfärbigljet orb bom äro Sans 
trons ftabfäftelfe eller grunbroal, nåb ocb fanning äro för 
Sans anfitte." gjf. 89: 15. O fannftrjlbig anbligbet 
börjar meb Serrens fruttan ocb igenfänneS bärpå fåfotn fann 

befe fortgång, fåfombet beter i Drbfpråfsb. 9:10: "Subsfruttan 
är roisbetens begpnnelfe" ocb, att "ben, fom fruftar Serren, 
går rata mögen." Serrens fruttan innefattar:

1) 2Börbnab för ben majeftätiffe ®uben od) ett bäraf 
följanbe aftfamt umgåeenbe meb be bpra nåbeSinrättningarna, 
Ijmarförutan en männiffa af besfa ide fan bafroa något fann= 
dylbigt gagn. "SlUtfå fager ben Selige i Israel; 3ag 
fer till ben, fom fruttar (barrar) för mitt orb."

2) ll^riltigbet att roilja. btcab ®ub will, gjian 
blir räbb för allt broab fom ftriber emot ®ubs beligtjet, för 
all anblig balfbet, orb bär blir ett beltgt nit emot bet onba.

3) iflUwnr, tp ben öbmjutar männiftati, gör benne
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angelägen om frälsning od) brifwer fram titt werEftädanbe, 
bå bet gäller fijnbeuS öfroergifmanbe.

4) ^fafthet, ty ben öfroerroinner ad annan fruEtan od) 
föreEommer nåbenS mifjbrut.

3:o. Sammanhanget medan sperrens frnltan od) ben 
fanna tron.

herrens frnltan unbanflaffar fålunba Ijinbteii odj röbjer 
wägen för tron. ©et är betta ofiiljattiga fammanljanget 
medan fëerreuS frnltan odj tron eder förtroenbet tid (Sub, 
fom i bibeln få ofta od? eftertrycfligt framhådeS tid fjälf= 
pröfning för bem, jom mena fig äga tron. Sålunba betet 
bet: "Si, féerrer-S öga fer uppå bem, fom fruEta igonom; 
be fom på fèanS gobljet tröfta." fßf, 33: 18. "3, fom fruE= 
ten Herren, hoppens mf uppå fèonom," fßf. 115: 11. "Herren 
íiafioer beijag tid bem, fom frulta £ouom, be fom uppå IpanS 
gobljet hoppas." SJJf. 147:11. "&o är ben, fom fruEtar Herren, 
ben $ans tjenares" (SDteSfie) "röft lyber; ben i mörlret 
manbrar od) honom flin intet, han Ijoppeä uppå herrens namn 
odj förlåte fig uppå fin Sub." 6f. 50: 10. Sitt bär albrig 
blir något förtroligt inlåtanbe meb Sub och från Subs fiba 
tid itiiigänge, utan enbaft meb ben männifla, hos hroillen 
bär är en fann ^errens frnltan, bet är på bet Elarafte och 
beftämbafie tidlännagifmet i ben Ijärliga 25 pfalmen, bär 
bet heter: "^errenS hemlighet" eder på grunbfprålet för= 
troliga umgänge (unber förtroligt famtalanbe) "är iblanb (meb) 
bem, fom frutta fèonom, och fitt förbunb låter &an bem få 
meta." iïïlenar man fig nu ftå i ett fåbant förtroligt um= 
gänge meb Sub, få ftår ^errens fruEtan i förfta rummet 
fåjom en pröfroofien, att man icEe må förhafta fig i fitt
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odj iätt meb att tro.

4:o. Stillnaben medan tperrenå fruttan hos ben mäm 
iiifian, fom är unber lagen, och ben, fom är unber nåben.

©en upproädta männiffan fruftar ®ub enbaft fåfom 
ben ftarte hâmnaren. «on fruffar bärför för böben och 
räfenffapsbagen, fom mebför framftädanbet i ®ubs omebeh 
bara närhet. SOt en benna fruttan blir, när [jon fortfaranbe 
meb adroar föfer frälsning, mer 0$ mer evangeliff, bäri* 
genom att ®ubs petige Stube i enangelii tlarhet ftäder fram 
3efus, ben i fltt blob fjöljbe förfonaren, fåfom ben fullfomlige 
meblaren emedan henne och ®ub, prifar eder förhärligar 
«onom, på bet att ben behjmrabe fjälen må meb tron 
omfatta eder innefluta fig i ben blobiga ffruben, fom prpbbe 
®ubs £amm — ben enba lläbnab i himmel och på jorb, i 
hroilfen en fynbare tan beftå inför ®ub.

fdär en männiffa tommit genom tron tid ben eran* 
geliffa friheten, få blir fëerrens fruttan ide minbre adroarlig, 
utan mer upprittig och adroarlig än förut, ©et fom gör 
«errenê fruttan ännu adroarligare i ben benåbabe mânniftanë 
hjärta, är ben öfroertygelfen, fom bibringats hei»ie genom 
eoangelium, bå eoangelium gjort flart för henne, hmab ®ub 
i fin tärlet foftat på henne och hmab möba od» arbete Qefus 
haft för henne i Setfemane och på ©olgata. ©et, fom roibare gör 
«errenê fruttan adroarligare h°S ben troenbe männiffan, är 
roärbet af ben ftora fynbaförlåtelfen od) bet härliga barna= 
ftapet. ©efjutom påminner h°n fig ofta bet obegripliga tåla= 
mob och be otaliga barnihärtighetsberoiéningar, för hroilfa 
hon roarit föremål unber fitt förflutna lif. £011 fruttar bå 
roib blotta tanten bärpå, att adt betta, genom förfummelfe
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od& trolöshet från (jeunes fiba, ffuHe mara förgäfrees od) 
tid flut få befinnas i höben. SJleit bet är ide nu ben famma 
trälbomsfruftan, font förut; ty när en männiffa tneb tron 
innefluter fig i Subs tärlef, få föber benna Subs (ärlef af 
lig färlet tid Sub, od) benna färleten till Sub är fjälen 
eller "innerfta briffjäbern för hennes roanbring i herrens 
fruftan." Såfom ett gobt barn i förfiåHanbe titt en gob 
faber älffar Ijon ben Ijimmelffe fyabren få högt, att Ijon är 
glab att roar bottom till nöjes, od) juft betta, att Ijon fträf-- 
roar efter att reara $onont titt nöjes gör, att (jon hjärtlb 
gen bebröfroaS, när (jon, fåfom ofta, ijos fig roarfeblifroer 
fel odj brift, od) bå bet ftunbom fer ut, fåfotn ont (jon habe 
fotntnit bort ifrån bottom. ©etta heliga färlefsuntgänget 
enteHait ben troenbe männiffan odj hennes ^rälfare — etnel= 
lan Salomo od) Sulamith, fåbant bet lifnelfereis framftätteS 
i &öga fffiifan, — är ide fränintanbe för någon fjäl, meb Ijnñl= 

Aen herren fått trolofroa fig i rättfärbighet od) bom, i udb 
od) barmhärtighet. ©et är om betta umgänget, bet be= 
pröfroabe rebffapet boEtor dengel talar i följanbe orb: "9lär 
en fjäl upproaftar od) bemöter Herren SefuS meb innerlig 
färlet, meb hjärtlig uppriEtighet, meb beftänbig åtante, meb 
bjupt tittbebjanbe, meb brinnanbe tadfamljet för fèans out= 
fägliga reälgärningar och attrameft för ben byrbara förlof? 
ningen genom ^anS blob, meb fjelig lybnab efter tQans bub 
— betta tillfïynbar fèonom bå en fröjb od; förnöjelfe, bäraf 
l)ar £>an fin luft od) bärtitt fitt roälbetiag. 3ßi tänfa ide 
bärpå, att roi ffola od) funna göra Herren Refits en för= 

‘ nöjelfe. ©e flefte anfe fitt roälförhållanbe fåfotn en plift 
etter fftjlbighet etter fåfotn ett bagsroerte. 9Jten ben, font 
flitigare betänfte, att bet är fèonont uti föans milbljet en 
roäfluft, när &ans Religa rätta fig efter fëans hjärtelag, (jos
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ljonoin ffuHe bet tillgå mydet luftigare och battre, Sen, foin 
bagligen fortfatte benna betraEtelfe, ben ffufte blifroa långt 
förtroligare ineb Herren Sefuâ." — är nu ben fålunba 
beffrifna fruEtan för Sub §ans ögon* och hfarteluft, få år 
bet bäremot en fruFtan, foin Sub ide mill fe ftoâ fina nåbe= 
barn, emeban ben går emot $anö åra, och bet är otroêfrub 
tan eller ben räbbtjåga, fom ftafroer pina ineb fig. Senna 
otroéräbbfcåga infinner fig, når ben troenbe männiffan fer 
för mydet nebåt på fig fjälf, på bet botteiilöfa förbärfroet, 
på ben ftenbara nöbeit, på be många farorna ocft höugifroer 
ftg åt ben Eäunbara nöben efter åt liöanbets Eäunbara' roer» 
Fan. ftften roänber [jon bliden ifrån ftg fjälf på Sub i 
£anë oförliEneliga egenffaper, få ftar hon intet ffäl att fruFta. 
Set är benna otroéfruFtan, font Sub mill mota, ja för» 
brifroa ur fina barnô hjärtan, bå £an få ofta i orbet nalFaê 
ben troenbe männiffan ineb betta tilltal: frufta ide, od> bå 
$an framhåller ben fafta grunben för hennes trygghet, i bet 
att £an ftäller ftg fjälf fram i fina egenffaper: "gmEta 
intet, äbraham: Sag är bitt beffärm och bin ganffa ftora 
lon", 1 ftftoSe bot 15: 1. "gruEta big ide, ty jag är 
meb big, reif ide af, ty jag är bin Sub" o. f. to. @f. 41: 10. 
SDleb famma orb tifttalabe ioår gtälfare fßauluS i forint :

?yruEia ide, ty jag år meb big." Slpg. 18: 9,10. 
3 SuiaS’ 12 fap. påyrEar $an ben rätta fruEtan och 
mamar för ottrosfruftan, bå féan på ena ftäHet fäger: "ftftina 
roänner, jag fäger eber, h^em 3 ffolen räbas: räbenå ^oiiom, 
fom, feoan &.in bööat fpfroee, hafmer $ait od malt att 
bortEafta till helreetet, ja, fäger jag eber, $onom råbené", 
oft) pa anbra ftåftet : "gruEta big ide, bu Elena (eller lilla) 
hforb." Samma roaming och uppmuntran fann Herren Sefuê, 
af lätt förftåbba ffäl, nöbigt att meö fynnerligt eftertryd och
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förnpabe gånger lägga på fina lärjungars Ejjärtan i afffebets 
ftuiib, t. ep. t orben: "@bert i>järta ware ide oroligt eder 
beftört, tror på (Sub od? tror på mig." SoE>. 14: 1.

5:o. 3lyttan, mitten odj faligfieten af ben rätta herrens 
fruttan.

©en Janna fëerrer.S fruttan, fom unberljådes af herrens 
fruttan« Slnbe, få länge ben benåbabe männiffan« Ijjärta, 
unber meblens brut meb bön ligger öppet för ben ¿petige 
2lnbes tuttanbe, luttranbe, fjugfwalanbe od) Ijelganbe nåb, wifar 
fig i en jämn wanbting i åtanten pa (Subs närwatelfe odj är

1) ett anbligt falt, fom Ijåder ifrån Ijenne allt, fom ffude 
ffabligt inwerta på (jeunes anbliga ftädning. ©en (jåder ide 
blott ifrån tienne ad uppfåtlig wärlbs= odj fijnbabefmittelfe, 
utan ben roärnar od Ijenne« anbliga lif mot bet farligafte 
onba på wår jorb, falft lära odj förtrolig inblanbning 
meb falfft anbliga männiffor.

(1) ©en fjåller ifrån fjenne falft lära; tp fèerrens 
fruttan är förenab meb Hart ljus. "&o är ben, fom fruttar 
Herren, (gan fiad wifa ponom ben bäfia wägen," iflf. 25. 
©et är herrens fruttan, fom gör ben troenbe männiffan för 
wärlbens barn tid od) meb fwår tid att fe, odj att be finna 
fig befwärabe ftunbom änba tid plåga af en fann triftens 
närwaro. i^an ben oomwänba männiffan fålunba ide ens 
liba ben matta affpeglingen af ®ubs Ijeligtjet tios en be* 
nåbab männiffa i tiben, t)ur omöjligt od) t)ur obrägligt finde 
ej ett ögonblid för ijenne wara i ben fjetige (Buben« Ijeliga 
Ijimmel, om tjon bit finge infomma. Sllen ide minft wittig 
är herrens fruttan i bet affeenbet,

(2) att ben tjäder ben troenbe männiffan ifrån in=
22
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blanbning meb Ijalfanbliga männiffor eller ffrymtare, unber 
bet Qtt bon, fófom bet Ijeter i 119 fßf. 63 vers, "teller 
fig etter flutet fig titt utta bem, foin frufta Herren odj fëanâ 
befattningar båtta."

2) ©en barnsliga fruftan fätter ben troenbe männiés 
ïan i ftånb titt att mara ett fat ben Ijiminelffe tjuébonben 
titt Ijeber etter att mara ®ub titt pris genom Ijelig umgänge 
elfe, odj betta allt mer, i ben mån ®ubê beligbet allt tyb= 
ligare affpeglar fig i bennes tal, finnelag odj tvanbel. $?är=» 
unber närmar Ijon fig titt lilljet meb be fuHänbabe faliga 
i Ijimmelen odj roarber allt mer ffidab att beltaga i ben 
Ijimmelffa tempeltjänften inför ®ubs tron.

3) Sa, Ijon Ijinner od bärtill, att Ijon af ijjärtat fan 
ära ben (tore ©üben i §an§ magar od) för §ané bomar. 
©ärför giftm od uppmaningen att lofprifa ®nb för $anë 
bomar öfroer SBabel etter ben ognbaftiga roärlben åt bem, "fom 
frufta Herren: prüftet @ub od) gifiver tgonom bårligbet, 
ty ftunben är fontmen till £ans bom. llppb. 14: 7. £of* 
roer wår Sub S alle $anë tjänare ocb S, font fruften 
bottom, båbe fmå odj flora." llppb. 19: 5. 3de fan en 
männiffa gifraa ben ftore Suben ära odj Ijärligljet i $ané 
roägar oct) för ^ans bomar, utan att bon för fin egen bel 
nti fin faligbetgfaf gifwit Sub fullt rätt uti $ans orb ; men 
ben männiffa, fom i herrens fruftan etter af rent nit för 
Subs ära fan prifa $onom för $ané bomar, ben buger etter 
pasfar för Ijimmelen. ' ^tnbtligen, ju Religare en männiffa 
är, befto fatigare är bon. §on är fatigare, ty

4) ben belige ®uben fan bå närmare o<b förtroligare inlåta 
fig meb benne meb ljus titt att låta benne fafta bjupare blidar in i 
gubaftigbetenö Ijemligbet ocb nti fin färlef titt att låta benne i ym= 
nigare mått erfara fötfmafeit af ben faligljet, font njuteé af
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be fuHtomligen rättfärbiges anbar inför ®itbs tron, fanit 
giftva Ijenne en ftabigare, jämnare wiftyet om tiennes egen 
ewiga frälsning änba till uttorelfes reifet, emeban herrens 
fruttan företommer benna tjögre nåbens mifjbruf titt anblig 
lättja oty wårbslösljet.

5) 3 attmäityet tan ben gobe ®uben, i ben mån 
Zerrens fruttan är rättfinnig, ffänfa en ritare nåberoälftgn= 
elfe enligt löftet i ben 115: : "©e bär tperren frnfta,
IjoppeS od uppä Herren, §an är beras Ijjälp oty ffölb. 
fëerren tänler uppä ofj oty roätfignar féan mälfignar 
bem, fom frnfta féerten, båbe fntå odj flora. 3 åren 
Sperrens roälfignabe, ben fjimmel oty jorb gjort Ijafroer".

©änter en falig^etsfötanbe männiffa fig titlbofa, Ijur 
bet roar i början af tiennes frälsningsfötanbe oty jämför 
fitt närroaranbe tittftånb meb bet förra, få tyder [jon, att 
bet fer fämre ut, bå Ijon nu fer mer förbärf oty bå bon 
jämnare får roanbra i buntetyet, men bet är ide fämre meb 
männiftans ftättning, för få ivibt bär roarit en jämn wanb- 
ring i herrens fruttan. fölen bet ide blott fer fämre ut, 
utan bet ftår i fjälfrva mertlig^eten illa titt, om bär ej fin= 
nes ben upprittigljet, grannlagenljet, attroar i faligtjetsfaten 
oty rebligljet i förfatelfen, fom ben förfia féerrens fruttan 
tjabe meb fig, ty meb rebligtjeten, attmaret oty räbbljågan 
för tynben får bet ide gå tittbata, utan bet måfte gå fram-- 
åt. ©esfa äro i ett ftänbigt tilltaganbe, i ben mån nåben 
får mara mälbig i männiftan. §ar bär unber förfummelfe
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i gubattighetsöfningarne inblanbat fig elt fåbant roäfenbe, font 
icfe tan fiâ tillfammans meb ben rätta Zerrens fruttan, íjar 
bär blifroit Ijalfíjet i ftättet för upprittighet, bubbelhet i fiai* 
let för erifalb, jämfanbe bà bet gäller aUioaret, få beljöfnies 
bär, om bet ffaH gä big roäl för ereigneten, att bet förra 
attmaret återhämtas. 3<fe fäges [järmeb, alt bu ffutte göra 
böljan, ty bå blefree bet albrig börjabt, utan faten blefroe 
ännu reärre, bå bu på ben wägen ftuffe tomma in uti ett 
egenrättfärbigt roertanbe. ®u beljöfioer gå reiba längre titt« 
bata, nämligen titt ben ifrån einigtet lagba, fafta grunben 
för fynbares frälsning, Subs allmänna barmljärtigljet, 
ben enba tittflytten mot allt anbligt obeftånb odj anb= 
ligt förfall. Dm bu bärför nu i* benna bag i ett flatare 
ljus och tneb freeba fer, att bu gått tiHbata, få är reban en 
gob början gjorb af ben barmhärtige Suben. ®å är bet 
å bin fiba att börja rätt, bå bu börjar meb fynberffan »ib 
3efu fötter. $att bå nu ben barmhärtige Suben till fota 
o<h ftäU big fram inför $ans anfifte i orbet, få fan aßt för« 
fummabt återhämtas genom en reblig tittflytt tiH benna $ans 
barmhärtighet, foin met af ingen gräns, od) bu ftaU finna 
ben familia lita tillgänglig, lita reiböppen, font bå bu förfla 
gången utan aßt bitt eget åtgöranbe genom bopet labes i 
ben barmhärtige habens armar. 9)leii när barmhärtighet är 
big roeberfaren, få bereifa oct bin fafta, upprittiga tärlefs» 
tißgifroenhet för Herren, etter hreab reärbe fynbaförlåtelfen 
och barnaffapet för big äger, genom att reanbra i barnslig 
fruttan inför föans ögon. Synnerligen på benna ljumma, 
förföriffa tib, fom förbereber bet ftora affattet, gäller bet för 
en Ijrear att i herrens fruttan mara attfam om fin enba 
fjäl. Se icfe på ^toab ben etter ben männiffait, fom ljar 
namn för alt föta ierren, tan tillåta fig, utan fe i attt rätt
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fram på (Subå orb od; glöm ide någon bag att bebja meb 
ben ärlige 3)avib: "fffiifa mig fame bin iväg, att jag må 
tvanbra i bin fanning; behåll mitt hjärta tvib bet ena, att 
jag bitt namn fruttar". ®ub af fin barmhärtighet förhjälpe 
rätt många tid och bibehålle bem, fom meb adivar Jponom föfa, 
ivib betta finnet! Simen.

betraktelse öfuev ($nbs 
egenfkap ^ålitr

$ltt ®iti> är tålig innefattar:

1) att (Sub ftraffar ide [tragt, utan uppftjuter ftraffet 
för be oomtvänba männifforna ;

2) wäntar på omroänbelfens fuHborban hos en upp= 
roädt ntânnifïa;

3) hor förbrag meb be omivänba männiflornas otros» 
elänbe odj ftröplighet.

(Sub betvifabe fitt flora tålamob emot ben förra wärt» 
ben, bå ®ub gaf bem 120 års bag.

(Sub beivifabe [Titt tålamob emot] nineiviterna, bå 
(Sub gaf bem blott 40 bagar, odj bå (Sub fåg, att be om= 
tvänbe fig ifrån fin onba iväg, ångrabe (Sub bet onba, fom 
$an talat habe, att $au bem göra iviHe och gjorbe bet ide.

(Sub uppeubarabe fpnnerligen fitt flora tålamob uti 
lebningen af egenbomsfoltet Israel. (Sub fänbe tib efter
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annan fina profeter, font föreftädbe bent beraå afmitelfer od) 
$errenë ftraffbomar, om be ide bättrabe fig, famt förllarabe 
för bem rätta meningen af @ubö lag, att ijela hjärtat, finnet 
odj lefioernet ffuHe mara ®ubi ijelgabt, men folfet mognabe 
för Herren® bomar genom bet roäpanbe nåbeföraftet. ®ub 
fänbe bem lanbåplågor, fåfom frig od) peftilentier. golfet 
föröfabe bärunber fitt fijnbamått, få att ierren måfte genom 
fina Ijeliga profeter flaga: "ßroab ffude man mer flå eber, 
meban 3 afroifen ju beftomer". ©enom nåbeföraftet gid bet 
fram meb mognaben för $errené flutliga bom, fåfom mi fe 
af ©f. 5 tap., fom Ijanblar om roingårbenå ofruftbarljet od) 
bär Herren fäger: "©ärför litafom elbélåge förtärer Ijalm 
odj borttager agnar: adtfå ffad beraå rot förruttna, od) beraå 
telningar bortflijga fåfom ftoft, förty be förafta fëerrenô 
,3ebaotl)å lag od) förfmäba benê fëeligeê orb i Israel". ©etta, 
fom meberforö Sêrael, är ide blott en t)iftoriff berättelfe, 
utan, fåfom ^auluå fäger i 1 flor. 10: 11: "©et roeber* 
forå bem tid ett ejempel, men bet är ffrifmet ofc tid en 
förmarning, oft uppå ijivilfa märlbenå änbe" eder be ytterfta 
tiberna äro fomna.

SBänba roi nu bilden på tidflånbet iblanb oft, få fe 
mi ftord prof på ©ubå obegripliga tålamob. Uti aHmaftens 
rite eder i naturen ufftrör ®ub [fina roälgärningar odj gåf- 
roor.J ©e bprbara fabbatåftunberna ftå oft ännu tid bubs, 
faftän fabbaten få förffrädligt oljelgaå. ©et tidtaganbe fräda 
fabbatåoljelganbet är od ett iblanb be meft framträbanbe 
tibenå teden, fom bebåba, att féerrenå ftraffbomar ftå för 
borren. Herren fjar länge låtit fitt orb ritligen finnaå 
iblanb ofc. SBår tyrta Ijar fått ett ftort punb af anberita 
ftrifter af flere bepröfroabe ®ubé tjänare, tid IjwilEa ftrifter 
man ftar tidgång i Ijemmen. ©empelbörrarne ftå ännu öppna,
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odj ännu fatuas ej en funb fjälafpis för be iiåbeljungriga. 
Se wi nu, ljuru ben flora (jopen gått besfa tillfällen förbi 
i nåbeföratt; ljuru många, fom år ut od) år in Ijafroa l)ört 
®>ibS orb, utan' att bär blifwit något Subs wert; ljuru 
inånga, fom flitigt begagnat tillfällena, utan att Ijafroa något 
famlabt för böbsnöben — (jroilfet obegripligt Subs tålamob, 
att orbets utfäbe ännu fader! Dlåbeborbet ftår ännu upp= 
bulabt meb alla . faligljetsfïatteriia. Se toi på ben långa 
tib, Ijroarunber Sefu Gtjrifli byra letamen odj blob i ben 
Religa nattroarben blifioit förtrampabt af ben oomroänba fyn* 
bareljopen; ljuru prebitoämbetets enffilba begagnanbe blifioit 
mi&brutabt odj Herren« Sefu fat af mer än en Subas ännu 
i bag förråbes för Sefu fienber i IjalfanbligljetenS brått — 
IjivilEet ftort Subs tålamob, att besfa nåbesinrättningar fins 
nas tid ! alien benna liben ffpnbar, närmar fig meb ftora 
fteg tid l)öft odj ftörb, bet går Ijaftigt fram meb mognaben 
för Subs bomar. SBi äro närmare, än mången tror, ben 
ftunben, bå bubet utgår: "£ugg tid meb bin lia odj ftär, 
ty tibeu ät big tommen att bu ffail ffära, ty fäben på jor= 
ben är torr worben. Qdj ängelen Ijögg tid meb fin lia odj 
fíat upp roingårbarne på jorbeu odj taftabe bem uti Subs 
wrebes ftora prefj". llppb. 14: 15, 19 v. v. $å benna tiben, 
(juru wittig är ide Ijroar enba bag unber Subs tålamob 
för en nåbefötanbe männiffa!

©etta Subs tålamob tallas af apofteln Petrus för wår 
Certes Sefu (Sfjrifli tålamob. Sriiiwen för Subs tålamob 
är Sefu S&rifti förfonings förtjänft odj §ans eroigt gällanbe 
förbön. Se lifnelfen om bet ofruttbara fitonaträbet i Sut. 
13: 6, bär ben Ijimmelfte wingårbsmannen beber, att bet 
ofruttbara träbet, ben oomwänba männiffan, ännu måtte få
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ftâ någon tib, meban $an ftänfer nya nåbetillfällen odj för* 
nyabe nåbebeföf. '

1) &uru långt går ®ubs tålamob. Sitt befe fynba* 
måttet är fußt odj ®ubs ära ej ian tåla, att flraffet längre 
förbröjes.

2) ©å ®ub uppfijuter ftraffet för be oomroänba män* 
nifïorna, odj bå föan tid flut meb fina ftrafföomar renfar 
fin loga, gör ®ub förnämligaft affeenbe på be trognas ftätt* 
ning uti roärlbens troång. Ser l>an, att be trognas nöb 
ffuHe gå utöfroer bet libaubes mått, fom &an ifrån ereignet 
beftämt, få inbryter ftraffet förr för be otrogna, fåfom Herren 
fäger om ben nöb, fom föregid Serufalems förftöring odj fom 
ffall föregå fëans fifta tiUtommelfe: "Om be bagar ide roorbe 
förftädte, bå roorbe intet fött frälft, men för be utíorabes 
ffuH ffola be bagar roarba förftädte." ©e trognas fudan 
odj rop till ®ub unber roärlbens troång, påftynbar ®ubs 
ftraff öfroer be oomroänba, fåfom Herren fäger i lifnelfen 
om ben rorånge bomaren i £ut. 18: 7: "Stulle od ide 
®ub jämnas fina utforabe, fom ropa till fëonom bag od) 
natt, [fulle fèan ^afroa tålamob bärmeb; ^ag fäger eber, 
&an flail IjämnaS bem fnarliga".

£>urti olifa tniinttiffor begagna ftg af tåla= 
tnob.

Slffilten meb ®ubs tålamob är att loda titt bättring, 
"föroi föraftar bu ®ubs gobljets, tålfamljets od) långmobig* 
[jets riiebom, ide förftånbanbes att ®ubs milbfjet lodar big 
titt bättring"? Stom. 2: 4, odj i 2 ißetri 3: 9, [(jeter 
bet] meb affeenbe på herrens förbröjba fifta tittfommelfe: 
"fèan (jafroer tålamob meb ofj, od) roill ide, att några ffola 
förgås, utan att Ijroar odj en roänber fig titt bättring".
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1) £uru Subs tåianiob af oomivänba männiffor an= 
roänbes.

3 admänbet anroänbes ®ubs tålamob titt att uppfïjuta 
meb bättringen odj fynba på Subs tålamob. ©ybligaft tan 
man fe betta på bem, fpoilfa unber fjufbomat roarit nära 
böbené portar ocb bå tvartt, fåfom bet fynts, traftigt fattabe 
oi$ beioetta, men återfomna till Ijätfan, $afroa åter iiv 
roefroat fig i roärlbens roäfenbe o$ flagit bort all tanfe på 
böben. SJlången lägges på fjutbäbben, fom från början (od) 
alltigenom) $yft bet tjemliga tjoppet att återioinna fjälfan. 
©etta tjemliga bopp är ett mäftigt tjinber för berebelfen 
tid böben. fåar berebelfen tid böben ej ffett förrän fote= 
fängen bäbbas, få $ar man ej wifrbjet om att bliftva berebb 
på bet ofta $årba fjuibomélägret. Dfäfert är, burit bet 
går meb räbbningen, bå ben ftad ffe ytterft på bräbben af 
afgrunbsbjupet. ©efjutom får ej Ijtvar odj en fåfom tonung 
Êiftiaê ligga på fjulfängen. SJtången får Ijaftigt odj oför= 
mobabt, utan påminnelfen af fjulbomsträmpor, fom aunaré 
äro manliga böbsbubbärare, följa meb bubffapet: bu måfte 
bö. Sommer bet få liaftigt, att ingen tib blir tid berebelfe, 
få är adt förlorabt, ty bå fjälen går förlorab, få fan ben 
fiaban ej mer botas. Subs orb met ide om mer än ett 
fätt att faligt bö, nämligen i tron på Subs Son, men 
utan omroänbelfe ingen tro, od) till omroänbelfen forbras tib, 
ty ben är intet ijaftroerf. ©en botfärbige röfwarens epenv 
pel måfte betraftas unber be omanliga omftänbigbeterna, odj 
Sub Ijar ide i fitt orb låtit upptedna betta epempel för att 
gifioa ftöb åt bet bebrägliga b»PPd om bättring på fjuf= 
fängen. 5»lan må bärför fe tid, att bet går lita $aftigt 
fram meb bet rebliga adioaret, meb ben uppriftiga fynba= 
erfäiiélan o<$ meb förtroenbet tid fëerren, font bos beu bot=
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färbige röfmareii, få bröjer toifct ide Sub meb hjälpen, 
©en botfärbige röfioarens exempel är mydet pabrifroanbc 
till adioar, flit odj trohet. Dm bu, o männiffa, någon gång 
tvafnar till frälsniiigsomtanfe, få fe [till, att bn meb famma 
reblighet odj adioar fom han roänber big till Herren.] ©et 
famma gäller od om bem uti lifnelfen [Wlath- 20|, fnuilta 
bleftoo fadabe i elfte ftunben od» fingo full bagspenning, 
ijioarmeb Herren framhållit bet förlfådanbe, att bet ide beror 
på ben längre eder fortare tib, en männiffa haft att ffaffa 
meb bet anbliga, utan på bet rebliga adioar, ben enfalbiga 
trohet, [meb h>oilfen hon emottager och anroänber nåben],

Sitt i bet längfia bröja meb att fada herrens tjänare tid 
fjufjängen är inärlbens fätt. Wien få aflöper bet od toan* 
ligtroiâ fåfom för be fåioitffa jungfrurna, att när be finde 
gå odj föpa, fom brubgummen och börren tidftängbes.

2) ^uru Subs tålamob amoänbes af uppioädta män* 
niffor.

Weban i uppioädelfens början tömmer en männiffa, 
men odfå bå förft, att infe reiften af att lefrea unber Subs 
tålamob. ©en uppioädta männiffan fer, Ijnru hon i fäter* 
hetstidftånbet har fynbat på Subs tålamob odj fruttar, att 
bet nu ftad taga fint, få att bär ej blir tib tid omroänbelfe. 
©å en uppioädt männiffa låtit föra fig tid rätta, får [jon 
i ett adt flarare ljus infe, h«m långt Sub gått i fitt för* 
braganbe tålamob, bå &an ide blott förbrog uppioädelfeS* 
fynberna, utan äfroen be Ijinber af otro, egenfinnighet och egen* 
rättfärbighet, hroarigenom hon för fig fjälf brog ut på hjälpen.

Subs tålamob meb ben uppioädta männiffan. 1. $on 
får tib och tidfäde tid att blifioa fußt omniäiib, bärpå 
har hon Subs hanbffrift: "©en fom i eber ett gobt wert 
begynt Ijafreer, £>an ffad bet od fudborba". gilip. 1: 6.
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2. ®ubs aiiibe framhåller för ben uppivädta männiftan 
upprepabe gånger Sefu förfonings förtjänft, faftän f)on i otro, 
falff ôbmjuitjet o$ förfiftigljet ftjuter ben ifrån fig.

Äiärbomar att hämta af ®ubs tålamob för uppioädta 
f jalar :

1. 2ltt ide blanba falffljet i roärlbö= odj fynbaförfafelfen, 
ty bå ïan ®ubs tålamob i Ijaft förmanblas i mrebe. 2. GÍ 
froarhåHa fig fjälf unber förbannelfen genom att i otro fe 
för mydet på fynbermx odj i egenrättfärbigfjet Ijänga mib 
gärningarna eller bet egna förlyåHanbet, utan föta ffynbfam 
hjälp genom att enbaft Ijanbla meb ®ub på grunb af ben 
"nåbaftol, fom ®ub ijafroer fatt genom tron i ©tjrifli blob, 
i Ijiuilto ®ub låter fe fin rättfärbigljet, bå fëan förlåter fyn« 
berna, fom blifna äro unber ®ubs tålamob". 3. Sete egen= 
finnigt forbra något tännbart, |fnvarfen] forg eller tröft, eller 
att meb ens* få bet afgjort, utan låta bringa fig bärtiH att 
meb ben oafgjorba faligljetöfaten roänta unber ®ubs tålamob 
på Wertens ftunb att hjälpa, unber ett flitigt föianbe efter 
ben fulla frälsningen.

3) föuru ®ubs tålamob anwänbes af omroänba män= 
niffor.

®fter fitt tålamob ftraffar ®ub ide ftrajt, men efter 
fin genom Seflis förfonta rättfärbighet, ftraffar ®ub atíbeles 
ide, utan fritänner ifrån ftraff. Sfläbb fin grälfares rätt= 
färbigljet är ben troenbe männiffan foftelig inför ®ub. SDien 
hon beljöfioer bagligen mydet ®ubs tålamob, ty bet är Ijos 
henne mydet otroselänbe. SDe trognas elänbe är få mydet, 
och bet är få mydet, fom brifter, fom borbe finnas, att 
apofteln ißetrus tager fin brober ißaulus tiH mittne odj ftrif= 
mer tiU be trogna, Ijioab fian fjälf för egen bel erfarit: 
"æàr föerreS Sefu (S^rifti tålamob rälner för eber faligtjet,
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fófoin od wär tare brober fßaulus efter ben roisljet, foin 
Ijonom gifroen är, ljafroer fïrifroit eber litt".

®ubå fpnneritga tålamob meb ben omroänba mânnifïan : 
®ub går fynnerïigen långt i tålamob meb fina trogna. ©ah 
tabt be trognas otroselänbe tröttnar ej ®ub att omfatta 
bem meb fin faberstärleE. $ans roårbanbe blid följer bem 
pà fpoarje fjät af lefnabsbanan, odj fèan Ijar bet ömmafte 
Märta för betas nöb. ©eras ^rälfare tröttnar ej att ljöra 
beras Hagan, bå be nalfas fèonont, fom är nåbaftolen, faft= 
än be tomma få ofta meb famma elänbe. $uru långt går 
ide ben petige Slnbe meb outtröttligt tålamob uti att be= 
ftraffa be trognas fijnber, få länge be taga emot od) låta 
Mälpa fig, burn långt går &an ej uti att förnpabe gånger 
påminna, få länge be rebligen följa. ®ub flänger ide tiH= 
gången till nåbeförråberna, utan ^åUer efter fitt tålamob 
ben fulla tillgängen till Sefli nåbesritebom för bem öppen, 
oaltabt ben förfta förfummelfen. $an lämnar bem ej utan 
Mälp roib ben förfta eftergiften för freftelfen. $an mebbe= 
lar efter fitt tålamob en linbrigare beftraffniiig, odj $an 
ffänfer niib orbet odj i nattroarben nåbegåfroor till brifternas 
botanbe IjeHre än att tillgripa ben ffarpare tuttan. ©et är 
änbtligen ett obegripligt tålamob af Sub, att $an ej troth 
nar på be ofta återlommanbe otrosinroänbningarne Ijos fina 
barn.

ßärbomar att Ijämta af ®ubs tålamob för omroänba 
männiffor :

1. <Så länge ®ub låter fin nåb roara Ijroatje morgon 
np, bör bär meb Çroarje bag blifroa förnyab flit, troget ocb 
allroar i att ^ämta [od>] anroänba nåbeu faint roaifanu 
bet, få att ånbamålet meb ben förbröjba förlovningen må 
tvinnas, ©etta änbamål är, att bet må igenliämtas, fom
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linter ®ubô tålamob blifroit förfummabt odj att ben troenbe 
männiffan aUtmera luttras ifrån otrosfroarlefroorna odj oar= 
terna i bet pttre odj få alltmer unber ®ubs tålamob fficf= 
liggöres att åtnjuta bet eroiga lifroetå fuUEiet. 2. SBara [träng 
odj nogrätnab meb [ig fjälf, men i iärlefen öfroerfeenbe odj 
förbragfam meb näftans fel, bå Ijon befinnar, Ijiiru Ijon för 
egen bel är unber ®ubs tålamob, 3, ginna [ig roib att 
unber mörtret od) nöben wara unber @ubé tålamob od) lämna 
faligljetéfaten oafgjorb, få att ijoit unber mörfret ide egen* 
finnigt letar efter fänneteden, utan fom forbom SJtidja: "$ag 
mid bära fèetreitâ rorebe, ti) jag Ijafwer fpnbat emot föonom, 
till befj £an uträttar min faf od) ffaffar mig rätt", SJlidia 7: 9. 
4. fèàUa ftiHa för herren odj mara nöjb meb ®ubs 
lebning od) ftprelfe emot förnuft od) egenroilja, famt [tanna 
roib bet beflut, fom forbom ben bepröfroabe Subömannen 
Sob [uttalabe]: "Sag förbibar bagligen, meban jag [triber, 
titt befé min förroanbling tömmer".

©en, fom få begagnar fig af @ubå tålamob, Ijan öfc 
roerroinner, od) ben fom öfroerroinner får en gång i eroig* 
Ijetené oförbuutlabe flarljet [e tillbata på bet förflutna nåbe* 
fötanbet ifrån början odj titt flut orb bå rätt infe betpbelfen af 
besfa apoftelns otb: 2öär $emg 3efu @ijri[ti tålamob 
räfner för eber faligljet. ©etta herrens tålamob [tatt ide 
blifma ben minfta anlebningen till be frälftas eroiga loffånger 
inför tronen. Simen.
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$onfívmntwn+

Confirmation är betfamma font fiabfäflelfe af bopför= 
bunbet.

fëivab menas nteb förbttnb? öfmerensfommelfe emellan 
troänne.

$tvab innebär ett förbunb? görmåner od? förbinbelfer.
©mellan Ijroilfa ingås bopförbunbet? ©mellan Sub od? 

männiffan, font böpes.
I. ßtüilfa förmåner erljåHer männiffait i bopet?
A. £öprs tiH od) Sonens odj ben

Religo Atabes namn.
Êwab menas Ijärmeb? ©öpas litt belaltigljet af aHt 

bet goba, fom innefattas i be tre arítfiarne.
$roab lofwar odj ffanfer Sub männiftan, bå tjoii be* 

gjutes meb matten t gabrens namn? gaberlig färtei, faber= 
lig omroårbnab od? faberligt förfroar.

S Sonens namn? «pela förlovningen oc£ faligtfeten, 
font ligger i ^efu namn.

c ben helige ilnbes namn? iöemaranbet i tron od? 
att åter upptänba tron, om ben förloras.

b. ®ub träbrr ratb alfa fina ^tngo cgenfTaper 
på nmttnifïûnê ftbn.

féroab lofmar Sub efter fin anbligtfet? Sina förbolba 
tverfningar, fin förbolba fiprelfe, fitt förbolba befïtjbb.
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¡éroab lofroar Sub efter fin aBmatl? Sitt beroara 
männiffan tiH faligljet.

föroab lofroar Sub efter fin aUeftäbes närroarelfe? Sitt 
Ijafroa fin boning i [jeunes Ijjärta.

fëroab lofroar Sub efter fin allroetenljet ? Sitt upptärfa 
ijwarje öfroerlågfet faligljetsförljinber.

$roab lofroar Sub efter fin aHroiSljet? Sitt taga be= 
ftpr om alla Ejenneö omflänbigljeter, få att Ijon går igenom 
offabab titt fjälen.

Jproab lofroar Sub efter fin fannfärbig^et ? Sitt ej 
rtjgga ett enba löfte.

fåroab lofroar Sub efter fin förfonta rättfärbigljet?
£>e( odj full förlåtelfe.

féwab lofroar Sub efter fin tiUfrebftällba Ijelig^et?
Sitt Ijafroa befiag till Ijenne, oaftabt bet bjupa förbårfroet.

Öroab lofroar Sub efter fin barmhärtighet ? Slit anfe t)en= 
nes nöb fåfom fin egen.

fëroab loftvar Sub efter fin gobfiet? Sitt hàtïa Ijela 
förråbet öppet oaltabt ben förfta eftergiften för freftelfen.

föroab lofroar Sub efter fitt tålamob? Sitt ide tröttna 
på ijenne oaftabt flröpligtjeten.

Öwab loftvar Sub efter fin fjälfftänbigljet? Sitt ide låta 
inroerta på fig af fienbernas anflagelfer.

£roab lofroar Sub efter fin oföränberlighet? Sitt låta 
förbunbet flå faft, ware fig Ijon [jar bet Ijufl eller mörft, 
i nöben och i gläbjen.

$roab lofroar Sub efter fin omätlig^et? Sitt belöna 
troheten långt utöfroer tiennes förroäntan.

§roab lofroar Sub efter fin aUrahögfta lijdfaligljet? 
Sitt ftänta eUer IjaUa tiDbala bet fännbara fmaïanbet, aUt 
efter männiftanö ftäHning.
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tgmab lofmar ®itb fåfom en enig ®ub? 9Itt niara odj 
förblifwa Ijenneé aUt i allom.

fèuru länge ffuUe besfa förmåner tillhöra Retine? S 
oänblig utfirädning, Ip "fëerrens nåb rearar ifrån ewigljet 
titt eroigljet öfreer bem, fom £ans förbunb fcålla od) täufa 
uppå $ané bub, att be bärefter göra." $f. 103.

II. £reilfa förpliftelfer följa päraf?
A. ©å böpcö tiH gabrens, ®énttiö ort) bett 

Sjelige SInbee nntwti.
1) ©å I)on böpeö titt goberné namn.
23arnalpbnaben:
öfter förfta bubet? 2ltt frulta odj älffa ®nb framför 

allt i roärlben, göra meft affeenbe på @ubé orb od? i ad 
nöb gå förft titt ®ub meb förtroenbe.

Öfter anbra bubet? Sitt albrig meb obetänlfamljet eller 
i falffljet föra ®ubs namn på tungan, utan enbaft anroänba 
bet titt bön odj lof.

öfter bet trebje bubet? Sitt flitigt ljöra odj läfa, fatta, 
gömma od) följa ®ubs orb eller att låta bet mara fötternas 
(ptta odj ett ljus på alla IjenneS reägar.

Öfter fjärbe bubet? Sitt ijafiua en hjärtlig roörbnab 
för förälbrar, bebja för öfreerheten, famt noggrant ijörfamma 
lärares förmaningar, matningar odj råb.

Öfter femte bubet? Sitt albrig meb bet böbanbe Ijatet 
förolämpa fin näfta, utan efter ptterfla förmåga mara tjonom 
behjälplig i lefnabsbehofroen od) i lifsfarorna.

Öfter fjätte bubet? Sitt t)åHa ïropp od) fjäl fåfom ett 
ben helige SlnbeS tempel, fria från uppfåtlig fpnbabefmit= 
telfe.

öfter fjunbet bubet? Sitt rebligen umgå meb bet jor= 
biffa, mare fig eget eller anbras, fåfom herrens tillhörighet,
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odj fåfom ett af herren anförtrobt punb, ijwarmeb man 
adrar i troEjet.

®fter åttonbe bubet? 2Itt i allt följa fanningen, äfroen 
om man bärmeb abroger fig mânnifïorê ogunft odj timliga 
förlufter.

®fter nionbe bubet? 2Itt formara luften för ®iibê orb 
genom orbetê brut för att bärmeb mota ben framtränganbe 
onba luftan.

®fter tionbe bubet? 2Itt Ejela Ijjärtaté ^gär fïuffe 
mara öfroerenéftämmanbe meb ®ub§ lag odj ®ubs lag enba 
rättefnöret för b^a roanbeln enligt herrens forbran: "3 
ffolen mara petige, tp jag är ^elig." ©etta allt innefattas 
i förfta löftet roib fonfirmationen:* Söiljen 3 od iafttaga 
be plitter, till bro’^a benna trosbefännelfe förbinber Ijroar 
odj en 3efu ®brifti befännare, att älffa Herren ®ub af allt 
[jjärta, af ad fjäl, af aU (jäg odj af ada frafter odj eber 
näfta fåfom eber fjälftva?

föroab innebär bet att älffa Jperren ®ub af allt bjärta? 
9ltt bela männiffans inncrfta är roänbt till ®ub fåfom ben= 
nes bößfta goba.

fèwab innebär bet att älffa ®ub af ad fjäl? Sitt 
männiffans förftånbs öfroerläggning förnämligaft går bärpå 
ut att fatta ®ubs wilja, få roäl efter lagen fom efter evaiv 
gelium.

föroab innebär bet att älffa ®ub af ad båg? Sitt 
bär är en reblig fträfroan, ett rebligt bemöbanbe att göra 
bet herren tädeé odj flp bet tponom mibbagar.

fëroab innebär bet att älffa ®nb af ada trafter? Sitt 
bela männiftans inre odj rjttre roerffambet går bärpå ut att 
förhärliga ®ub.

* ©nligt ben ätbre ftjrfoljanb&ofen af 1811.

23
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2) ©å männiffan bôpeê tid Sonens namn.
Sltt rebligen iaftlaga larjungaroittoren, b. ro. f. ait fôr= 

faïa od> öfwergifioa ollt, font på ben fntaïa wägen möter 
bem, Çwilfa meb fruttan od) bâfroan ffaffa fin faligtjet, en
ligt ben anbra förplittelfen imb tonfirmationen: od ebert 
uppfat rebtigt att i alla ebra lifsbagar roara ®ub odj eber 
grälfare trogne od) Ipbige?

3) ©å männiffan bôpeê tin ben féetige Slnbeë namn.
Sata bet werf, fom i npa föbelfen btifrait grnnblagbt, 

Ijafroa obe^inbrab framgång genom nåbemeblens oaflåtliga 
briitanbe meb bön odj att fålebeé albrig öfroergifroa ®ttbs 
orb odi förfumma bönen.

©etta enligt ben trebje förplittelfen : Sofroen 3, att bärs 
till unber en baglig bön anropa ®ub om nåb od) bärjämte 
forgfäHigt bruta be mebel, féan eber gifroit att ftijrta eber i 
tron odj i en fann friftenbom?

B. ftörpliffelferita, fom följa bärmeb, att ®ui> 
met) ûÏÏû fina egettffoper träber på mottnifTotrô fiba.

fëroartitl förpliftar tienne ®ubs förbolba anbligtiet? Sitt 
låta egenroiljan få fara, att Ijon tror Subé löften utan 
att fe.

ÉroartiH förpliftar tienne ®ubê allmalt? $tt ide lita 
på någon fin upprittigljet, på fin flit od) fitt aUmar, utan 
på ®ubé matt att beroara titt faligtjet.

<Qwarti[I förpliftar Rentre ®ubê aHefiäbeénärroarelfe? 
Sitt Ijon öfroar fig meb att Ijafroa ®ub för ögonen.

féroartiH förpliftar tienne ®ubê alliuetenliet? Sitt Ijon 
ej beljåHer något i Ejemligt förböljanbe ^marten inför ®ub 
eller fëerrenê fänbebub.

föroartill förpliftar ®ubê aUrviéfjet? Sitt mara
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nöjb, när bet går emot hennes önffan od) förnuftets berät* 
ningar.

^roartitt förplittar henne Subs fannfärbighet? 2Itt allt 
ftabigare etter jämnare fe på Subs löften.

^roartitt förplittar henne Subs förfonta rättfärbigljet ? 
2Itt utan inffräntning förlåta ben felanbe näftan.

^roartill förplittar henne Subs barmhärtighet? 2ltt 
helt lämna fig åt Sub.

^martiH förplittar tienne Subs tiUfrebsftättba helighet? 
2Itt attt upprittigare hata ftjnben odj futtborba Ijelgelfen i 
SubS räbbljåga.

^roartill förplittar tjenne Subs gobtjet? Sitt meb flit 
()ämta af bet öppna nåbeförråbet.

^roartitt förplittar tienne Subs tålamob? Sitt föta 
återhämta bet, fom blifroit förfummabt o. f. ro.

®esfa boplöften äro en fpegel titt fjälfpröfning. Sån 
titt ebra hjärtan och unberföten ebert tittftånb, ebert roäfenbe 
efter be tio Subs bitb. £ar ebert hiedas begär obelabt 
roarit roänbt titt ftefus fåfom ebert högfta goba? fèafroen 
3 helft tauft på <Qonom? fèar bär roarit ett rebligt bemö= 
banbe att täcfas Herren odj flp bet, fom mifihagar $onom? 
§roab hafroe» 3 får $nns ftutt förfatat, öfroergifroit odj gått 
igenom? fëafroen 3 ide unber upproäpten öfroergifroit Subs 
orb och förfummat bönen? föar Subs 2lnbe fått roifa eber 
ebra barnbomsfpnber, göra eber bäröftver hjärtligen betpm« 
rabe o<h brifroa eber titt nåbaftolen meb befännelfe och Bön? 
£>mem iblanb eber fan träba fram inför hjärterannfafaren 
och fäga: "2lHt betta h«fifer jag Ijåttit af min barnbom?" 
©en, fom låtit fig i nåben bemara, tan oattabt att ftröplighet 
fäga, att bär roarit trohet inför ierren i bemöbanbet, och 
bet forbrar fèerren roib tonfirmationen.
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3Qär cn ung männiffa roitit af meb fitt bjärta ifrån lefmanbe 
®ub eller fallit ur böpelfenåben, funna bå boplöftena befräf» 
taö eller ftabfäftas roib fonfirmationen ? 9Rej. Dm Ijon betta gör, 
[nämligen inftäHer fig till fonfirmation] Ijwab för en fynb begår 
Ijon bå? (Smot bet anbra ®ubs bub ljuger Ijon roib ®ubs 
namn, bå b°n tager herrens förbunb uti fin mun, men i fitt 
bjärta Ijatar föans tuttan odj taftar £ans orb batom fig. 
fèroab är tonfirmationen för ett fåbant barn? 6tt bydleri inför 
Herren, ^mittet för benne ett ftort fteg in eller fram på ffrymte- 
riets roäg. föuruban blir ben förfta nattroarbsgången för en få» 
ban ung männiffa? Utom bet att bon åbrager fig förbärf tiH 
fjäten i tiben ocb föröfabt anftvar i eroigbeten, är ben en öppen 
börr tib en ftörre fynbafritjet, fynbafjälfsroålb odj roärlbsafgu» 
beri. fëroab måfte bå ffe, innan ben tan blifioa ett ftabfäftanbe 
eller befräftanbe af boplöftena? [©Her tybligare : fèur ffaH ton» 
firmationen funna blifwa ett ftabfäftanbe eUer befräftanbe af bop» 
löftena?] ©opförbunbet måfte förnyas. Äan betta fte? 3a.

fèroem är grunben titt att betta fan fte?
1) 3efu återlösning, fom är oinffränft ocb fålebes fträcfer 

fig ide aHenaft tiU fynbare i aUmänbet, utan tiU be affäUiga od.
2) 3efu förbön, fom ide fan tillåta, att fëans möba 

odj arbete blir af fynbare atíbeles fruftlöft förfpidb.
3) ®ub8 löften, fom gäHa be utur nåben fallna.
4) 2)obförbnnbet, fom å ®ubs fiba ftår fafl.
gaftäit männiftan b«* brutit förbunbet odj ide ens tän» 

fer bärpå, b«r bå ®ub od förgätit att tänfa på förbunbet? 
9lej. "Sog," fäger &an i ^efefiels 16 tap., "tviU tänta 
uppå bet förbunb, fom jag meb big gjort íjafroer uti bin 
ungbomstib." ®uru anfer ®ub, t traft af bopförbunbet, 
ben affäUige fynbaren? 3<ïe fåfom en främmanbe, utan 
fåfom en Jon, men, fåfom en förlorab fon. (1:fta art.)
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Slår ej i traft af bopförbunbet l)ela återlösniugsförråbet 
för fynbaren öppet, få att 3efué ej tagit unban något? 
So. (2:bra art.)

Seförjer ide Herren i traft af bopförbunbet om nåbe* 
tillfällen od) fölet fynbaren förnyabe gånger meb. fin faUanbe 
odj roäcfanbe nåb? So. (3:bje art.)

San fålebes bopförbunbet förnyas? Sa.
2Jlen E>uru fan bet ffe? @nbaft genom en fann om* 

roänbelfe. "Dmwänber eber till mig, S affäHige barn, tt) 
jag will trolofwa mig eber odj mill Ijämta eber." féroem 
tan enfam omtvänba en männiffa? ®ub. San männiffan 
tljälpa till? 3?ej.

Säg, Ijwar [tå i nya teftamentet be trenne litnetferiia 
i Ijroilta Herren fjälf beffrifwer, ljuru bet tillgår meb ben 
affäHige fynbarens ommänbelfe?

S Sulas’ evangelium 15 tap. — fëivem gör början? 
herren föter männiffan för att få fjenne till flit i ®ubs orb. 
^tvarför föter ierren braga männiffan in på ®ubs orb? 
gör att få göra tienne uppriflig, ty lögn odj. falffljet är bet 
förfta, Ijwarmeb en männiffa tömmer bort ifrån herrens 
rätta ivägar, men fanning odj upprittig^et är bet förfta, tjwar* 
meb Ijon tvänber till herrens rätta ivägar tiHbata. $uru 
tömmer benna fanning od) uppriftigljet tid ftånb i bet falffa 
Ijjärtat? ©nbaft om (jon låter fanningens Stnbe genom orbet 
upplyfa od) lära fig famt tufta fig i grunben. (Sroinnan, bå 
Ijon tappat fin penning, täuber upp ljus od? fopar fjufet. 
Sut. 1 5 fap.) fötvab får ben unga männiffan bå fe wib Ijufet 
af ®ubs orb, om E?on wiU fe? £on får fe fina barnboms fynber 
ifrån fallet ur böpelfenåben, tyvarigenom t)on förflöfabe eller 
bortfpiUbe ben rita böpelfenåben; Ijon får fe fina barnboms* 
bårffaper odj förtviHelfer ; genfträfroigljeten i lybnaben; gen*
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fträftoicjijeten emot ®ubs orb; genfträfroig^eten emot ben 
âterfaUanbe nåbeii.

fëroab roerfar ®ubs SInbe jämte better íjjus? ®n hjärtlig 
bebröfroelfe odj brifmer tienne genom fin tuftan ut ifrån 
fpnba= ocE) roärlbsroäfeitbet. fåroart^iän brifmer fåan benne? 
föan brifmer (jeune bagligen fram tiU nåbaftolen meb reblig 
betännelfe odj bön, meb benna ©anibs anljäHan: "Känt ide 
på mina barnboms od) ungboms ftjnber odj öfroerträbelfer, men 
tänt uppå mig efter bin barmfjärtigiiet för bin gobtjets fftiH 
fëerre. Sär ben upproädta männiffan rebligen betänner od) 
öfroergifmer fina mifjgärningar — blir Ejoit bå lämnab utan 
Iljälp, utan froar? Sej, ®ubs 2lnbe ftänfer ljus od) traft genom 
evangelium, od) roänber (jeunes ögon på 3efu förfoning, på 
orbets tjärliga löften od) förfäfringar.

Säg några löften i fintas 15 fap. íjroilía färffilbt 
gäHa be ur böpelfenåben affallna, anbligen befymrabe män= 
nifforna. 3 lifnelfen om ben förlorabe fonen: "®å ijan ännu 
långt borta roar, fåg Ijonom l)ans faber." ©esfa orb inne» 
t)åHa ett ^ärligt löfte för anbligen behjmrabe fjälar. Sär 
ben upproädta männiffan erfar tröfl od) Ijugfroalelfc, anfer 
[jon fig bå roara långt borta, eder Ijon anfer fig roara nära 
målet? &on anfer fig roara nära. Sr E)oit bå roerfligeii 
få nära, font tion är böjb för att tro? Sej. Sär unber 
fafnaben af bet fännbara odj unber ben bjupare infiften på 
elänbet E)on föres bjupare neb i anbans fattigbom, är ide bå 
fljälpen Ijenne närmaft? $o. Sr bet lätt eder froårt för ben upp
roädta männiffan att tro betta för fin enffilba bel? ©et är 
froårt, bå ben upproädta männiffan fer fig fom längfl borta, att 
tro att hjälpen är få nära, att herrens öga fer tienne, att &ans 
roartunnfamma tjjärta brinner af förbarmanbe. Sr bet en 
rätt tro, att tro, när man fmafar, eder att tro bå man
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blott [er elänbe odj förbärf? ©et är en rätt tro att tro 
unber elänbet od) unber fatnaben. &ar ide ben upproädta 
männiffan fullt ftäl att tro unber infitten på elänbet? $o, 
ty ®ubs löften äro nåbelöften, bet är, be Ijafroa fin grunb 
i ®ubé barmljärtigljet.

Säg något annat löfte. "Serben lägger fåret på fina 
aslar odj bär bet Ijem meb gläbje." San ben upproädta 
männiffan tjjälpa fig fjälf igenom, eUer något fteg närmare 
omroänbelfems trånga port? fltej. 93ef)öfroeS något åtgö= 
ranbe å männiffans ftba? 9lej, ty Herren Ijjälper Ijenne 
fjälf igenom, bå föan fåfom Ijerben fjälf lägger fåret på 
fina aplar od) bär bet l)em.

fëroilfa lärbomar Ijafroa upproädta männiffor att l)ämta 
af betta Sefu eget löfte? 2Itt ide fe på Ijroab be inom [ig 
fänna eller erfara, roare fig forg eller tröft. Slågon roibare 
lärbom? 2Itt afftå från bet utmattanbe egna arbetet. Sßibare 
lärbom? 2111 ide uti en falft öbmjutljet odj förfittigljet ftå 
utanför ben trånga porten odj frufa, ty ®ub tyder ej om 
något fjäft, utan forbrar att ben upproädta männiffan fer 
rätt fram odj tjanblar rätt fram i fin faligijetfaf. ^roilten 
utroäg bör bå ben upproädta männiffan taga? SOteb allt 
elänbe, fåfom ogubaftig, tomma tid Sefus. ®år Ijon entelt, 
enfalbigt rätt fram tiH nåbaftolen, fparar Ijon fig ide bå ifrån 
mydet egenfinnigt jältanbe, onöbig oro od) fåfängt arbete? 
So, ty Herren 2>efus lägger Ijenne på fina aplar od) bär 
[jeune fjem meb gläbje. Sir ide betta en falig förmån för 
en affäHig fynbare, fom en gång i bopet labes i Sefu famn, 
att än en gång få läggas på leans ajlar? $o, Ijroarje 
uppoffring eller förfatelfe är luftig, Ijroarje libanbe är lätt, 
Ijroarje freftelfe öfroerroinnes, aUt mörter förbytes i ljus odj 
all forg i gläbje för ben, fom ligger på Ijerbens aplar.
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Slär bär nu Ijoê en männiffa blifroit en rätt tro, 
Ijioab får bå männiftan i rättfärbiggörelfen ? ®ub fäller 
bet utflaget: "Si, jag Ijafraer tagit bina fpnber ifrån 
big odj tjafwer Eiäbt big i ljögtibétiäber." ©en förlorabe 
fonen ifläbbeä ben ppperfta tläbningen. ^roab unbfår män= 
nifïan bå i npa föbelfen? Slnbligt ljus, upprittig färletö» 
loilja od? fegranbe traft. (ttJlotfroarar i litnelfen om ben 
förlorabe fonen, att Ijan fid ffor på fina fötter). ftroab 
är tonfirmationen för en fåban ung männiffa? ©en 
är intet fjpdleri, utan fanning inför ierren. ftroab blir 
bå $errenå Ijeliga nattraarb? (Stt ftabfäftelfemebel, få att 
männiftan genom iiattroarben ftabfäfteé i nåben. (2Jlotfroa» 
rar i litnelfen om ben förlorabe fonen, att tian fid en 
ring på fin Ijanb).

Sir bet ide raiftigt för en nåbefötanbe männiffa, på 
tjroilfen afbelning af faligtjetenö raäg, tjon än må mara, att 
ofta i fitt bjärta od) fina tantar öfraerroäga bopetå bgra för= 
plittelfer? So. ^Sågår ide allt fort för en benåbab män» 
niffa tonfirmationen i bet förbolba inför ierren? So.

1) föon beljöfroer allt bättre lära tänna fina förbin» 
belfer efter Subö bub od) ®ubs egenffaper od) efter be tre 
artillante. 2) föon får tjäriuib fe bagligen mpden förfeelfe 
odj myden brift, fom Ijon raib nåbaftolen bei)öfn>er afbebja. 
3) £>on befyöfroer od raib nåbaftolen bagligabagä betänna 
fig titt herren etter uttala fitt uppfåt att obelabt tillföra 
féonom, fåfom bruben i §öga SBifan: "3Jlin roän är min, 
od) jag är îganê." — "Sätt mig fåfom ett infegel på bitt 
tfjärta odj fåfom ett infegel på bin arm".

Så länge männiftan förblifroer i betta rättfinniga wä= 
fenbet, Ijroab raerían liar bå herrens Religa nattraarb attt 
framgent? ^on blir ftabfäftab i nåben, pennes taflelfe od)
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utforelfe blir faftare, nattroarben är för henne ett ïraftigt 
inebel att göra tienne tid en pelare i ®ubê tempel, foin 
ide mer fiad utgå, fëar bà tonfirmationen fin flutpuntt meb 
ben förfla Ifögtibliga tonfirmationen före ben förfta nattwarbê* 
gången, för ben benåbabe männiftan? Sftej, ben pågår adt 
fort i bet förbolba inför herren od) Ijar fin flutpuntt i 
ijivarje uttorab männiffas fifta fud iböben: "$aber, i bina 
tlänber befader jag nu mig, min tropp, min fjäl, min anba, 
mitt adt." 3 be eroinnerliga tipbborna, be trpgga boning= 
ama, bär finnaö inga libanben, inga freftelfer, inga ware fig 
uppenbara eder förbolba faror, bär ingen tonfirmation, intet 
ftabfäftelfemebel är af nöben, tp adt är bär oföränberlighet 
i ®ubé faliga åftåbanbe, anfitte mot anfitte. Simen.

3erem. 31: 3.

3ag hnjmer ju alltib ort) adeftäbeg ljaft big far, bär* 
för Miner jag bragit big tid mig af blotta barmhärtighet. 
2)it §erre h»Mt bragit mig, odj jng íjafwcr mig braga 
låtit.

©en enbe ®uben: fahren, Drbet, Slnben,
beflöt af eivigljet uti fitt råb
att lofa îlbamâ flått ur fpnbabanben,
att fig förbarma meb en ewig nåb,
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odj enbt Sonen, Drbet, mänfta worben, 
h«r ftiftat frib i himlen odj pä jorben.')

Sängt förr än ®ub fitt aHmattë "warbe" fobe 
od) tufen wärlbar uti rpmben fpreb, 
jo, ewigt förr än wärlbenö grunb §an labe 
od) foten hjältelif på fäftet ffreb, 
§an från fin £>öjb ftg få i färlet fünfte, 
att i barmhärtighet på mig §an tänfte.

§o§ mig §an fåg blott otro, fpnb, elänbe,2 
men £an§ mebömfan brann få innerlig, 
att §an fin Son utur fitt fföte fänbe 
och i<ie ftonabe §an§ blob för mig;
men 'har ej Sonen funnat ffonab blifwa, 
§an ocffå aUt meb §onom wilt mig gifroa.3

barmhärtighet, bu enba fräléningställa, 
bu fafta grunbwal för ett ewigt wäl, . 
till big fitt hopp får ben elänbe ftälla, 
bu öppnar utfift för Ipoar nöbftällb fjäl 
till Ijué i mörtret och till hjälp i nöben, 
till traft mot fpnben och till h°PP ' böben.

D ®ub, bin trofafthet jag tibigt fporbe,4 
och förft bin tärlet mig tid möte§ gict, 
när af barmhärtighet Su faliggjorbe 
min fjäl i bopet, bå af nåb jag ficf 
min fijnbafmitta i bitt blob aftwagen5 
och warbt från mörtfenö wälbighet uttagen.'1

1 Soloåf. 1: 20. 2 atom. 11: 32. 3 atom. 8: 32. 1 £iti 3: 5.
5 (gfef. 5: 26. 6 Soloéf. 1: 13.
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Wien bort jag gid, od) uti roärlbenä pra 
jag glömbe flippan od) tnin ^älfag Sub.1 
Sag bröt förbunbet meb befj löften bpra 
od) öfroerträbbe §erren8 ijelga bub; 
jag aUt mitt goba uti roärlben fötte 
od) bag från bag mitt fpnbamått föröfte.

Dd) få min barnbomg, ungbomS bagar flpttat, 
bu fäHa tib, få bprbar, men få fort!
Sitt ide Sub min lefnabsbana Ipttat, 
faftän jag fpillt få mpden gobljet bort, 
att §an ej rpdt mig in i ereigneten, 
bet är en fruft utaf barmfjärtigEjeten.2

@tt reillabt får i roärlbenä öfenlänber, 
ej något matten för min fjäl jag fid, 
förloråbt barn, fom utur fjabrené [jänber 
fig rpdte löö od) ifrån Ijemmet gid,3 
fom realbe bräggen framför fröjberoinet, 
men blef förmenabt äta braf meb froinet.4

bVien ftuUe Ijerben ej för fåret ömma, 
bå bet från frälfia l)jorben milfefar, 
od) tan barmijärtigljetené ffiaber glömma 
bet barn, Ijroarä namn §an en gång ffrifmit l)ar 
i liffens bot, faftän bet flitit banbet 
od) nu går roärnlöft uti fjärran lanbet?5

Diej, Sub förfätrar, att §an§ Ijjärta brinner '' 
utaf förbarmanbe att göra roäl,

1 @f 17: 10. 2 stagov. 3: 22. 3 gut. 15: 13. 1 Sut. 15; 16
5 Suf. 15: 13. 3 §of. 11: 8.
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odj fjerben föfer, intill bejj §an finner,1 
i irnft af bopet timar förtorab fjäl, 
font fig af iQonom änbtligt finna tåter 
octj i §an§ öppna armar mänber åter.

3 pmnigt mått §an utftrött fina Ijåfroor, 
mig mättat nteb fin gobtjeté ritebom 
för att förmå mig föta bättre gåfmor 
odj att i reblig bättring roänba om; 
jag tibt od) ofta täffebrpden tömbe, 
men lita ofta jag §an§ gobijet glömbe.

§ur ofta, unber bet jag roilfefarit, 
tjar ej §an§ roarningéröft mitt öra nått! 
§ur ofta jag af nåbcng orb erfarit 
en traft, fom tjar in på mitt tjjärta gått, 
fom fattat mig att roänba fnart tittbata, 
att roärtbenS tuft för t)imten§ fröjb förfata!

iUien jag §ané tärtef tjar tiHbafaroifat, 
i trolöshet gått fram på roiHanä ftig, 
oct; tjat för tärtef tjar jag §onom roifat, 
fom meb barmtjärtigtjet förföljbe mig, 
§an§ ljufroa of jag ide mitte braga, 
§anS färtefb bojor ide på mig taga.

ätten bin barmljärtigljet tjar på mig rounnit, 
bå ©u mig roifat på min fjätanöb
od) på ben frälsning, fom ©u fjätf tjar funnit 
från fpnben, fatan odi en eroig böb,

1 Sut. 15: 4.



365

jag mig genaft roänbt tiU troneS Hippa.

att jag i tron på ®tg må funna bpgga 
od) mig i enfalb roib bitt föfte trpgga.

3«, Ijmarje broppe af ben nåb, jag njutit, 
bet ljuS, font roifat mig min fpnbfulHjet, 
ben tröft, fom in uti mitt ijjärta flutit, 
allt år en ftänl utaf barndjärtigfiet ;
få od ben bageliga SlnbenS tultan, 
fom feber roanbringen i igerrenS frultan.

sUteb aH min flit att bebja, föta, mala, 
meb bäfta aUroar odj uppriltigljet, 
jag Ijabe fälert blifmit fjelt tiHbaia, 
om bet ej ftått tiH bin barmljärtigljct ’ 
att Ipfa, leba, genom fjinbren föra, 
fom ogubattig mig rättfärbiggöra.2

Sin
när

Inot od) Hagan ur mitt Ijjärta flutit, 
jag ej genaft froar af Jgerren fått;

än jag tganS fafta löfteéorb förfljutit 
od) fjälf i mögen för min frälsning ftått; 
l)ttr nära att jag fjabe roilfefarit, 
om ej bin lärlel outtröttlig roarit !

3 lagens gärningar min ro jag fotte, 
men ibel oro, rorebe, bär jag fann;3 
jag meb mitt eget Blott min ffulb föröfte 
od) intet fteg meb aH min möba Ijann ; 
jag mpden frultlös oro ïunnat flippa/ 
om

1 Sloni. 9; 16. 2 3lont. 4: 5. 8 3lom 4: 15. 4 HRatt. 11: 28.
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©ift onfitte ©u få ifrån mig mänbe, 
aH fännbar falighet ©u från mig tog, 
jag trägna bönerop ur nöben fänbe, 
men ©u alltmer bin färlef ttnbanbrog, 
od) få ©u tädteS mig i bjupet föra 
odj mig förnebra för att ftor mig göra.’

löfteéorbet någon ftrimma fpribbe 
titt mig, bär jag uti mitt möifer tåg, 
ocb tom på attt jag i mitt hjärta froibbe — 
tp blott elänbe IjoS mig fjälf jag f äg : — 
"§ar Sub§ barmhärtighet igenlpdt blifmit, 
hov §an förgätit mig, mig öfroergifmit?"

3ag fpnb oí; märlb, ja, attt för ©ig förfafar, 
och ©u mitt hjärtas längtan, §erte, met.’ 
Caftán jag ej bin färlef fer oct; fmaïar, 
jag litar faft uppå bin trofaftljet 
och hotter ut att bebja, liba, firiba 
fomt mib bitt orb bin nåbeshjälp fötbiba.”

^aft på mitt rop ©u ide iännbart froarar, 
bod fmaret ®u i orbets löften ger, 
bär ©u högtibeligen ©ig förflarar : 
"på mina fpnber ide tänla mer,"4 
att be lift bimman uti haft förbrifroaS, 
när be befännaS och öfroergifmaS.5

§ur mörft bet marit, blott jag troget hanblat 
meb (Sub på grunb af §anS barmhärtighet,

•o.Urt'î&n311’1^’-21- ’W“1’-
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Ijar §an min Kagan uti frojb formanblat 
odj mig omgjorbat meb fin falighet 
till fatnma fäfte mitt jag ftäbs mig mänba, 
tp §an8 Barmhärtighet Ipr ingen änba.2

9îâr jag betänfer §ané "barmhärtigheter," 
hur unberligt §an mig lebfagat har 
igenom mörter, nöb och farligheter, 
bå någon utfift ej titt räbbning mar, 
jag niijjt (jar ffäl att glabligt jubilera, 
att ej mifjtröfla etter Haga mera.

§ur många prof mig äro förefatta, 
jag idfe met, men litar på bin mårb.
£åt bin barmhärtighet mig hett omfatta,’ 
på atta fibor finta fäfer gårb 
i libanbet, i freftelfen, i nöben 
od) mot ben fifte ftenben i böben !

©är uppe reban frälfta fiaror fjunga, 
men frälfta utaf blott barmhärtighet ; 
låt ocffå mig en gång meb frigjorb tunga 
få ©ig beprifa för bin trofaftljet, 
att ©u för eroigt ur att nöb mig tagit 
od) "af barmhärtighet mig titt ©ig bragit"!

tO riv nets aftunbän*
3 böpelfen§ bab ©u mig troåbbe ren 
od) upptog blanb nåbebarné fiara;
©u niårbat mig fe’n fom bin ögonften

3 'ttf 30; 12. 2 itlagov. 3: 22. 6 ißf. 32: 10.
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0$ fïpbbat i mångfalbig fara;
bin trofafta lärlel jag prifa rottt nu: 
ja, fjögt lofwab t eroigljet ware ©u, 
min @ub odj min grälfare läre.

förlåt, Ijroab jag fpnbat i Denna bag 
för 3>efu min jÇrâlfareê pina;
mig ijjälpe bin §elige 9Inb’ att jag, 
ftäbé ijar ©ig för ögonen mina, 
att, tadfam för allt Ijmab ©u foftat på mig, 
jag albrig meb uppfat må brijta mot ©ig, 
min ®ub odj min fjrälfare tare.

®n gång för bitt anfilte flaH jag ftå; 
ad lär mig bet ftgbigt betänfa, 
ja lär mig i orbct ©ig föla få, 
meb bönen mig in i ©ig fänia, 
att, grunbab i tron på bitt frälfarenamn, 
jag lefroer i ©ig odj jag bör i bin famn, 
min ®ub 01$ min fjrälfare läre.
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2 Sönb. efter tßdff 
3 
SSönfönbag 
Sßingflbagen 
17 Sönb, efter Xrefalbigtjetöfönbag 
13 „ „ „
22 „ „
1 iöönbagen 
2 
3 „ 
4 ii ...........................................................................

fionfirmationötal 
Slriftetal ......

II ............... .. .............................................................  

B e t r a f t e I f e r !
Sjunbe bönen
Sefu eroiga rättfärbigtjet  
119 5ßfalm 133 roerá ......................
görlaftelfen odj ntïorelfen 
Çnrn roerfaå tron? ........

Supplementet:
æled'oprebifan ......
Konfirmation§tal 

Slriftetal 

Sib. 1
„ 13
„ 33
„ 46
„ 56
„ 80
„ 92
„ 104 ’
„ 116
n 128
„ 137
„ 149
„ 158
„ 169
„ 184
„ 193
„ 202
„ 212
„ 222

„ 235
„ 219
„ 256
„ 262
„ 272

„ 281
„ 292
„ 299

308



® e t r a F i e I f e r 
2Fitban utan falfftjet.....................

fjerreno fruftan  
2ttt Sub är tålig  
Confirmation  
Serein. 31: 3  
SJarneiS aftonbön

L

Sib. 321
„ 330
„ 341

360
361
367



Anmärkta tnjrkfcl :

Sib. 7 rabelil 13 uppifrån ftår fämpaube, (Ü8 fämpanbe.
„ 15 „ 15 ■ „ „ fåban „ fåban.
u 23 „ 4 „ finnes „ finneS.
ff it h 16 „ 2lra „ ära.
" ir h 6 nebifrån „ mijfgärningaS „ mifigärningar.
U 31 II 15 n görobe „ gömbe.
„ »O „ 4 uppifrån „ font, „ font,

81 „ 3 „ „ båruti „ båruti.
„ 154 „ (> nebifrån „ eber „ big.
„ 195 „ 14 uppifrån „ nppfpttba „ uppfpHba;
„ 228 „ 12 nebifrån „ framgången „ framgången.
„ 232 „ 2 uppifrån „ färbig^et „ fårbigfiet.
„ 254 „ 3 „ „ ruft „ frnft.
„ 328 „ 9 „ „ tuet, allting „ met allting.
„ 335 „ 16 nebifrån „ Ijivif en „ Ijioilfen.
„ 336 ,, 7 „ ,, ortroSfruftan „ otrosfruftan.
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