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Förord.

Ett sådant anser sig- Förf. af flere skäl vara skyldig.

Då han uppträdt på ett område, som fordrar den mog-

nade mannens ocli akademielärarens insigt ocli erfarenhet,

utan att ega annat än ringa lefnads- och tjensteär, så må

det tillåtas honom gifva skäl derför, såsom ock en anvisning,

huru han önskar att lians arbete må bedömas. Hans ''Ut-

kast till predikningar öfver kyrkoårets Evangelier och nya

Högm essotexter'-' vilja anses blott såsom ett ''Försök," såsom

de ock kallas. Ehuru vi öfver Evangelierne hafva utmärkta

arbeten af detta slag af krafter som visat erfarenhet, kunskap

och lärdom, har dock Förf. trott ett försök böra åtfölja

de nya texterne äfven öfver Evangelierne, på det att Evange-

lierne och de nya texterna måtte kunna ställas i samband

med hvarandra. Särdeles många eller stora krafter hafva

deremot ännu ej uppträdt pä de nyas område och något öf-

verflöd förefinnes der minst. De försök, som äro gjorda,

äro af helt olika värde och såsom allt menskligt behäftade

med brister och underkastade olika omdömen.

Vi tro det vara de yngre förbehållet att göra "Försök,"

de äldre ocli mognade deremot att lemna något helt och

fullbordadt. Dessa "Försök" har Förf. tvekat att offentlig-

göra, emedan han djupt kände sin oförmåga och ringhet

;

men han har låtit tvekan vika för aktade och sakkunnige

mäns omdömen samt bestämda råd och tillsägelser, och han

åsyftar med utgifvandet af dessa "Försök" först och sist att

ordets Herre och gifvare må blifva ärad och sedan att ak-



tade bröder i ordet och lärdomen i nägon ringa mon må

betjenas. Det rikhaltiga Guds ord, vi genom Guds godhet

hafva att utlägga i våra kyrkor för våra medåterlöste åhö-

rare, måste ju vinna i mer eller mindre mon, ju mera det

betraktas, skärskådas och utlägges, och den som fått gåfva

och kallelse dertill är ock skjidig att i sin mon bidraga till

Christi församlings uppbyggelse -på vår allraheligaste tro.

Förf. utgifver derföre sina '-Försök^' med ett visst slag af

fiimodighet, huru olika de än komma att bedömas, och un-

der villigt erkännande af de verkliga brister, som kunna

vidlåda dem.

Bland uppgifter som Förf. haft för ögonen äro : text-

trohet och textuttömning. Då han gifvit anvisningar till

"Utkast,'- har han sökt efter att vinna detta mål ; huru det

vunnits, tillhör ej honom sjelf att bedöma. Han har ock

sökt framhålla hvarje dags särskilda idé, om den än icke

alltid så bestämdt kan afgöras. Man jemföre särskildt ''Ut-

kasten" på högtidsdagarne med sina annandagar, Sönda^j^arne

efter Trettondedagen m. fl. Der texten är en missionstext,

har Förf. gifvit "Försök till Utkast" för missionsprediknin-

gar, jfi' sidd. 49. XI. ; 79. I-III. ; 107. IX. ; 248. VIII., IX.

Det synes honom näml. vigtigt nog att missionen, der tex-

terne gifva anledning dertill, kommer att vidröras. Någon

gång har Förf. tillåtit sig att sammanställa dagens i fråga

Evangelium med den nya Högmessotexten i fråga och ännu

mindre ofta Epistel och Evangelium och Aftonsångs- och

Högmessotext. Xågot försvar derför lär ej vara af nöden.

Texten i fråga har ock stundom blifvit använd på ett sätt

som af en homilet ej kan klandras, t. ex. i afseende pä början

af ett nytt kyrkoår, i afseende på början och slut af det bor-

gerliga året, o. s. v., jfr sidd. 7. I. ; 9. V. ; 10. VI. ; 57. VI. ;

61. VL; 07. IV.; 68. L; 69. V. o. s. v. Ett annat slag af an-



vändning, se t. ex. sid. 136. X., och äter ett annat, se t. ex.

sidd. 38. VI. ; 45. VI. ; 60. I., III. ; 88. VI. ; 114. VIII., IX.
;

288. VII. ; '293. VII. Förf. har ansett det särdeles tidsenligt

att egna m3xken uppmärksamhet åt dopet, jfr texterne å

Näste Sond. efter Nyåret, och åt kj^rkan, jfr texterne å 5:te

Sond. efter Trettondedagen.

Förf. har vid flere tillfällen begagnat s. k. Ingångsord,

men ock uteslutit sådane. Då predikans innehåll bestämmes

af texten äfven genom sådana ord, har Förf. ej velat göra

till regel att alltid välja sådana, än mindre att alltid ute-

sluta dem. Sjelfva valet af sådana är svårt nog och kan

sättet derför vara olika såsom ock syftemålet olika. I stäl-

let för bibelspråk har Förf. stundom valt en psalmvers, ett

stycke ur Luthers lilla katekes, eller ett ordspråk. Det är

sannt, att sådant Ingångsspråk ej är absolut nödvändigt,

men på sådana högtidsdagar, då en psalms afsjungande från

predikstolen är föreskrifvet, ligger en viss nödvändighet till

hands, och det synes oss icke så särdeles lämpligt att dä

blott låta gå en extemporel bön eller en inledning utan In-

gångsord före ämnet.

Predikanten har att låta texten tala och att för försam-

lingen framlägga textens tal. Detta gäller i allmänhet som

regel i fråga om den christliga predikans innehåll. Man

behöfver ej befara att man genom att strängt hålla sig till

texten skall fä en predikan fattig på innehåll, ej heller att

man snart skall hafva sagt allt hvad texten innehåller, om

man i en församling oftare skulle predika öfver samma text.

Guds ord är för rikt, att så lätt uttömmas, och dessutom

har predikanten till sitt förfogande hela Skriften, kyrkans

historia, ja, till och med verldshistorien.

På högtidsdagar har man att särskildt framhålla dagens

liriiingsämne och, om texten ej lemnar tillräckligt material.



VI

särskildt anlita de skriftställen som iiro af nöden, jfr Förf:s

''Försök'' sidd. 221. II. ; 280. II. ; 288. VII.

Huruvida predikan skall innehålla en utläggning och

användning af hela texten, beror af olika omständigheter och

syften, men förnämligast af det sätt, hvarpå innehållet an-

ordnas. Gör jag till min uppgift att vers för vers genomgå

texten, så är jag naturligtvis skyldig att behandla hela tex-

ten ; väljer jag ett annat förfaringssätt, så har jag rätt till

större frihet, ja, jag kan, der en text innehåller flere lika

vigtiga sanningar, förbigå dem alla utom en enda som jag

då utlägger, hvilken dock ej bör hafva alltför underordnad

vigt. Förf. har tillåtit sig här och der sådana friheter som

ej äro honom säregna, utan hvari han har store, ej klandrade

föregångare. Der texterne varit alltför stora och innehålls-

rika för att inom föreskrifven tid kunna genomgås i sin hel-

het, har Förf. måst gifva anvisningar till predikningar öfver

blott en del af texten, se särskildt Lang-Fredagen. Jfr sidd.

100. VIII. ; 101. X., XI. ; 104. II. ; 106. VI. ; 158. IX., XI.
;

222. IV. ; 240. IX., XI. ; 244. V. ; 283. IX. ; 313. II. — Der

texten varit särdeles kort, har Förf. trott sig göra bäst i att

uppställa texten sjelf som ämne, jfr sidd. 58. I. ; 66. II.

Förf:s "Försök" hafva nyligen blifvit anmälde och re-

censerade i Theol. Tidskrift, femte häftet, för detta år. Det

är skedt af en för Förf. oförgätlig, högt aktad och lika

mycket älskad bland hans forne akademiske lärare. Från

en sida sedt borde väl Förf. derföre intet säga med afseende

på Rec:s utlåtande ; från en annan åter anser han sig dock

dertill befogad och förpligtad. Förf:s tacksamhet är derföre

icke mindre. Det var klart att, när Rcc. sammanställde

Förf:s "Försök'- med den skarpsinnige akademielärarens an-

visningar, som äro ingenting mindre än akademiska föreläs-

ningar, Förf:s "Försök" skulle komma betydligt till korta.



VII

De hafva dock icke genom jemförelsen förlorat allt värde

och det rekommenderande omdöme de fått är af van hand.

Med anledning af denna recension må det tillåtas Förf

nämna, att han utarbetat sina ''Försök'-' efter en helt olika

plan emot det sammanställda och att man med all rätt af

akademieläraren fordrar något mer än af andra. Det är

rätt, att Förf. förutsätter hos predikanten nödig bekantskap

med textens innehåll, och det bör han, särdeles efter den

akademiska bildning som i vår tid lemnas, ega att i det

mått som är rättmätigt fordra ; derföre har Förf blott med-

delat "Utkast'- och dertill "Försök" till sådana. "Utkasten

äro synnerligen talrika,'' det är sannt. Detta anföres ock i

viss mon som en brist. Andra deremot hafva ansett det

som en förtjenst ; så olika utfalla omdömena ! Något maxi-

mum eller minimum för antalet af ''Utkast" lär väl vara

svårt uppställa. Också löser sig tvisten här ganska lätt.

Somliga äro blotta variationer af andra, t. ex. sidd. 178.

VI—VIII. ; 280. I—III., andra att förtiga; icke alltid är

sådant tillkännagifvet, men %lltid torde det vara klart nog.

I andi'a är blott en del af texten behandlad, såsom ofvan

antydt är, och hvad angår anmärkningarne emot Lång-Fre-

dagen, så är det berättigadt nog att, utom redan uppgifven

orsak, uppställa flere "Utkast," då Femte akten motsvarar

trenne årgångar predikotexter, och då blir antalet "Utkast"

för hvarje ej så stort. Att "mycket måste förekomma som

är bristfälligt och mindre tillfredsställande," må ju gerna

medgifvas ; denna anmärkning gäller i mer eller mindre mon

allt menskligt, kanske mest Förf:s "Försök." Hvad angår

anmärkningen emot Ingångsspråkens val, så har Förf. icke

skäl att deremot försvara sig, då Rec. intet bevis för på-

ståendet anfört. Exemplet af "logisk felaktighet" ur ämnet

:

Christi kärleks tvang, sid. 50. III., kan Förf. ej godkänna,



VIII

ty ämnets betydelse är klar af dess delar och redan i sig

sjelf, och det att bekänna Christum inför verlden är icke

detsamma som att erfara svärdet och skilsmessan, o. s. v.

Utkastet sid. 158. XI. är ju blott öfver 32 versen af texten

och ett ämne utan delar kan ej alltid med skäl klandras.

Detta är hvad Förf. velat nämna med anledning af Rec:s

omdöme å ena sidan ; till det andra har Förf. intet att till-

lägga.

De källor, Förf. stundom rådfrågat, hafva varit

:

Besser. W. F. St. Luce och Johannis Evangelier, Epistelen

till de Eomare och Christi lidandes och herrlighets hi-

storia. Öfversättning.

Bring, E. G. Om det kyrkliga pericopsystemet.

Gerlach von, Otto. Förklaring öfver nya testamentets he-

liga skrifter. Öfvers. och bearbetn. af Th. Wensioe.

'2:dra uppl.

Hengstenherg, E. W. Das Evangelium des heiligen Johan-

nes. I—III Band.

Meliii, IL M. Den Heliga Sktift i berigtigad öfversättning.

Nya testamentet.

Nissen, J. Samtal öfver bibliska historien. Nya testa-

mentet. Öfvers.

Palmer^ Chr. Evangelisk Homiletik. Öfvers.

Stier, Rudolf. Ordets ord. I

—

II häftena. Öfvers. af Clas

Warholm.*)

*) Delta arbete hade förtjent större iippmuDtran än svenska prestersknpet

det hittills skänkt. Den aktade öfvcrsättaren har t. v. måst upphöra med

fortsättningen af arbetets utgifvande ; men vi hoppas att de hinder, som hit-

tills ställt sig i viigen. emot utg:s vilja, snart skola kunna besegras, oeh

Förf. begagnar sig särskildt af tillfället att varmt uttrycka sin önskan att

fortsättningen af detta utmärkta arbete snart mätte utkomma och att pre-

sterskapet må flitigt tillegna sig detta för presterakapet kanske oumbärliga

verk !



Stier, Endolf. Der Biief an die Hebräer, 2:te Aufl. 1862.

de Vcdenti, D:r. Herrens Jesu Christi Parabler. 2 delar.

Öfvers.

De få «L'tkast,« som från andra hemtats, iiro utmärkte med de resp.

författarues namn.

Tryckfel och rättelser torde efter anvisning bemärkas före arbetets be-

gagnande.

Segerstad på Öland den 18 Oktober 1872.

F ör fatt ar 811.
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„ 299, , , 24,

,. 306. , , 19

„ 311, , , 20

„ 313, , , 25

ocli 13 uppifr. utgår ordet : det.

uppifr. stär : a) De underbara tecknen; läs: a) De under-

bara tecknen.

efter 26—28, 30 v. : läs : Ev. 34 v. ; b) följ-

derne deraf äro förskräckliga : aa) för tiden : Guds

straffdomar, dels timliga, dels andeliga, jfr text.

27, 29 v. ('floden,» »eld och svafvel» ; blindhet,

förstockelse, m. ni. jfr Lxic. 19: 42, 44 v.; bb)

för evigheten, 30 v. text. ; 2 Thess. 1: 7—9 v. ;

Ev. 34, 35 v.

läs : text. 21—25 v. ; Marc. 10: 15 v. ; Ps. 68:

29 v. ; Ev. 34, 36 v. ; b) följdeme deraf äro sa-

liga : aa) för tiden : nåd för nåd, tröst, kraft,

helgelse, m. m. Joh. 1: 16 v.; Ps. 8-1: 6—8 v.;

Ps. 23: 1—6 v.; hb) för evigheten. TIppb. IG: 15 v.

står : (hich ; läs : ock.

nof ; läs : hof.

,, xkriflernes ; läs : Skrif/ernes.

„ III, 2,; läs: III. 2).

;, lära ; läs : lära,

,, Anledningen ; läs : Ahlfdninridv.

,, sanna ; läs : sanne.

,, begripas ; läs : beprisas.

han ; läs : Han.

,, Anm. vid VII ; läs : Anm. vid VI.

,, kommen ; läs : Kommen.

,, Der i ; läs : deri,

värda ; läs : vörda,

tillägges efter : riklig ordet : skörd.

stär: 34 v. ; läs: 24 v.

„ .ikilnad ; läs : .ikillnnd.

,, text ; läs : text.

,, Jesu ; läs : sina.

,, lel.sc ; läs : lelse.

,, himmelen 20 v. ; läs : hinmielen, 20 v.

,, sanningens ; läs : sållningens.

,, pröfva ; läs : pröfva,

„ Utk. I 2) ; läs : Utk. I. 2).

,, (genom ; läs : genom.

,, fulkomlig ; läs : fullkomlig.

,, ocb ; läs : och.

25 uppifr. utgår : 5) och läses : 18^—20, 26 v.

npjjifr. står: Joh. 10: 15—17 v.; läs: .foh. Ur. 10—17 r.

,, Eder.» ; läs : Eder ?»

,, ,, sändare : läs : .'syndare.



l:a Söndagen i iVdvent.

A) Text : Matth. 21: 1—9 v.

I.

Ing.: 1 Sam. 16: 1—5 v.

ämnp::

Fridskonuiigeiis aukomst till fridstadeu.

1) Huru Han kommer : a) rättfärdig och en hjelpare,

Zach. 9: 9 v. : b) saktmodig, 5 v. text ; c) ridande på åsne-

fålen, 5 v.

2) Hvarfwe Han kommer :' a) att utkämpa den stora

striden (med verld, synd, död, • djefvul ; man märke särskildt

Hans kamp. lidande och död som inträffade straxt efter intå-

get i Jerusalem), jfr 1 Joh. 3: 8 v.; Luc. 11: 21, 22 v.;

Jes. 49: '24, 25 v. ; b) att grundlägga sitt rike, jfr Marc.

1: 14, 15 v. : Joh. 18: 30, 37 v. Texten visar att Han är en

konung.

3) Huru Han emottages : a) kläder och palmqvistar strös

på Hans väg, 8 v.; b) man sjunger: Hosianna!- 9 v.

Usus: Ps. 2: 12 v.

II.

Ing. : Ps. 24: 7, 8 v.

ämne:
Zions rätte barn, aktande på Ouds Andes tillrop:

"Si, din konung kommer till dig!"



1) Tillropet: "Si, din konung kommer till dig !^' a) Si,

din konung ! Denne är din rätte konung, som köpt dig, som

ensam eger rätt till dig och vill blifva din Herre ; b) Han
koiiimer. Det är Han som kommer, icke du ; men Han
kommer först, icke du ; söker först dig, icke du först Honom,

och när Han kommer, har Han hela Guds rike med alla dess

skatter till dig ; c) Han kommer till dig. Han kommer vis-

serligen till andra syndare, andeligt döda och lefvande christna,

till Judar och Hedningar, men särskildt till dig ; det är dig

Han vill frälsa, benåda, helga, saliggöra, Uppenb. 3: 20 v.

2) Zions barn som kunna akta på detta tillrop : a) det

äro de som äro klädde i rättfärdighet, Jes. 61: 10 v. ; Gal.

3: 27 v. ; b) det äro de som söka Zions bästa, Ps. 122: 9

v. ; Ex. ur texten, lärjungarne.

3) Huru de akta på detta tillrop : a) så, att de lyda

konungens bud och befallningar, 2, 3, 6, 7 v. ; b) så, att de

breda sina kläder på vägen för konungen, 8 v. (egen rätt-

färdighet, ära, starkhet, m. m.) ; c) så, att de gifva sin ko-

nung seger och fröjda sig öfver Hans seger, 8 v. (Ex. af

palmqvistarne som ströddes på vägen) ; d) så, att de sjunga

sitt Hosianna och fröjda sig öfver sin konung, 9 v.

III.

Ing. : Jes. 9: 6 v. (»Han heter Friclförste»).

ämne:
Huru allt vid Cliristi iutåg i Jerusalem tyder på

att Han är eu Fridförste.

a) Han kommer till fridstaden, 1 v.

b) Han besöker fridsfolket, 1 v. ; Luc. 19: 42 v.

c) Han rider på fridsdjuret, 2—7 v.

d) Han mötes med fridspalmer, 8 v.

e) Han går att stifta frid, 9 v. ; 2 Cor. 5: 19—21 v.

;

Coloss. 1: 19, 20 v. ; Ephes. 2: 14—18 v.

Usus : Vill du anamma den frid som Fridförsten dig

vunnit ? — Luc. 19: 42 v.



IV.

Ing.: Jes. 62: 11, 12 v.

ämne:

Der komingen Christus intågar, sätter sig allt i

rörelse till Hans tjenst.

a) Hjertan anmnma Honom, 5 V.

b) Munnen öppnar sig till Hans pris, 9 v.

c) Fötterne löpa Hans budords stigar, 1—3, 6 v.

d) Händren tjena Honom, 7, 8 v.

Usus : Hum är det hos oss vid Hans ankomst i dag ?

V.

Ing. : Ps. 2: 12 v.

ämne:
Hyller Sonen !

1) Vigten af denna förmaning : a) det är Fadren som

bjuder ; b) det är Sonen som skall hyllas ; c) på denna hyll-

ning beror vår salighet.

2) Huru förmaningen skall åtlgdas : a) så, att vi hylla

Honom i tron, 5 v. ; b) så, att vi lyda Honom i kärleken,

2, 3, 6, 7 v. ; c) sä, att vi prisa Honom med ord och van-

del, 8, 9 v.

Anm. Inledningsvis kan visas, att förmaniugen gällei' förnämligast oss.

VI.

Jng. : Ps. 149: 2 v.

ämne:
Zions barns glädje öfver sin konung.

a) De glädja sig att Han kommit, (i verlden att frälsa

syndare)

;

b) De glädja sig att Han kommer, (dagligen i ord och

sakrament med sin Ande, att tillämpa återlösningsnåden på



dem och alla utom nåden stående ; men särskildt i den stun-

dande högtiden, till hvilken adventstiden är en förberedelse-

fest, att Anden derunder må bereda våra hjertan för Jesu

ankomst)

;

c) De emottaga Honom med glädje, 8, 9 v.

VII.

Ing.: Sv. Fs. 51: 3 v.

Ä M X E

:

De trognes adveutssåiig om siu konung :

1) Saktmodig, mild och god, 4, 5 v.

2) Han ger de svaga mod, 2, 3, 5—7 v.

3) Han säWiet har att föra.

Som skall Hans hriul tillhöra, 2 Cor. 8: 9 v.; Ephes.

5: 25—27 v. ; Ps. 45: 10—16 v.

4) Hosianna, pris och ära

Vår koniing vi hembära, 8, 9 v.

B) Text: Joh. 18: 36, 37 v.

I.

Ing.: 1 Tim. 6: 13—16 v.

ämxe:

Jesu goda bekännelse i vår text.

1) Om sig sjelf, 37 v. : att Han är en konung, att Han
är född till att vittna om sanningen = Guds rådslut i Chri-

stus om verldens frälsning.

2) Om sitt rike, 3G v. : att det icke är al denna verl-

den, utan af himmelen och evigt, Luc. 1: 32, 33 v.

3) Om sitt rikes lemmar, 37 v. : att de äro af sannin-

gen och höra Jesu röst.



II.

Ina.: 1 Chrön. 12: 18 v.

ämxe:

Christi rike, ett sanningens rike.

a) / anseende till dess ursprung : det är icke af denna

verlden, utan ofvanefter, 36 v. ; det är grundadt i Guds

frälsningsrådslut öfver verlden, jfr Dan. 2: 34, 35, 44 v.

;

7: 13. 14 v. ; Matth. 28: 18 v.

b) 1 anseende till dess honung : Jesus Christus är dess

konung, 37 v. Han är en sanningens konung : ty Han är

den personliga sanningen, Joh. 14: 6 v. ; Han vittnar för

sanningen, 37 v.; Jes. 55: 4 v.; Uppb. 1: 5 v.; 3: 14 v.;

Joh. 3: 32, 33 v. ; 1: 14 v.

c) / anseende till dess lemmar : icke de som strida för

Christi sak med verldsliga eller köttsliga vapen, utan de som

äro af sanningen, 36, 37 v., födde af Gud, sanningens barn,

älska sanningen, tala och göra sanningen. Desse höra Jesu

röst, 37 v.
;
jfr Joh. 3: 21 v. ; 7: 17 v. ; 8: 47 v. ; sanningen

anamma de och lyda ; Jesu röst och vilja lyda de och gå

till strids för riket, när Han kallar, utrustade med vapnen,

Ephes. 6: 14—18 v.

III.

Ing. : 1 Joh. ö: 19 v.

ÄMNE:

Hvad Guds trogna veta om Christi rike som verl-

den icke vet.

a) Att det icke är af denna vet^lden, 36 v. : är ej af jor-

diskt, utan af himmelskt ursprung ; uppenbaras ej i jordisk

glans och prakt, utan i förnedring, kors och smälek ; behöfver

ej köttsliga vapen till sitt försvar, m. m. Sv. Ps. 53: 5 v.

och Evangelium för dasren.



b) Att Jesus är dess kommg, 37 v. ; Jesus, den kors-

fästade. uppståndne, upphöjde, rikets grundläggare, som bär

vittnesbörd för sanningen.

c) Att endast de, som höra Jesu röst, äro dess rätte

lemmar, 37 v.
;
jfr Utk. II c).

IV.

Ing. : Ebr. 12: 28 v.

ämne:
Christi rike, ett rike som icke bäfVa kan.

a) Ty det har en fast grund, 37 v. : konungen Christus

till Hans person och verk; ytterst Guds rådslut öfver verl-

den om dess frälsning i Christus, Coloss. 1: 19. 20 v. ; Ps.

87: 1 v. ; Matth. 16: 16—18 v.

b) Ty det vinner segrar öfver allt motstånd : ej genom

köttsliga svärd och strider, 36 v. ; ej genom mensklig magt,

konst eller våld, utan genom lidande, tålamod, försakelse,

bön. 0. s. v., likasom dess konung och dess lemmar i alla

tider.

c) Ty det är ett evigt rike : se Ing. och 1 Tim. 6: 16

v. ; Dan.
*

2: 34, 35. 44 v. : 7: 13. 14 v. Trösten häraf för

dess lemmar. Christi rike är herrlighetsriket.

V.

Ing.: Ps. 2: 6 v.

ämne:
Christi rike.

Till dess

1) Beskaffenhet i allmänhet: a) det är ofvanefter och

icke af denna verlden, 36 v. ; b) det är evigt, 36 v. ; c) det

bäfvar icke, 36 v. ; Ebr. 12: 28 v. ; d) det segrar genom

lidande, jfr sit. i text.

2) Konung : a) Christus, en sanningens konung, jfr Utk.

II b), 37 v. ; b) en fridens konung, se Ev. för dagen : Han



går att stifta frid emellan Gud och oss och oss emellan in-

bördes, 2 Cor. 5: 18—21 v. ; c) vägen för Honom är korset

och döden och så segren, jfr sit. i text.

3) Tjenare : a) de vittna om Christus, Joh. 15: 27 v.

;

b) de lida med Christus ; c) de segra med Christus.

4) Medlemmar i allmänhet: a) de äro af sanningen,

37 v. ; b) de bära med sitt hufvud korset, jfr sit. i text.

;

c) de bekänna Honom inför verlden. (med ord, med gernin-

gar), Matth. 10: 32 v.

VI.

ämxe:

Några vigtiga lärdomar för Jesu trogua, liemtacle

ur Tår text.

a) Vi skola bekänna Jemim inför verlden, jfr Jesu be-

kännelse inför Pilatus i text. och Matth. 10: 32 v.

b) Vi få icke fara efter det på jorden är, (Jesu rike

är icke af denna verlden, 36 v. ; Coloss. 3: 1—3 v.).

c) Vi få icke kämpa den goda kampen med köttsliga,

utan med andeliga vapen, 3(1 v. ; Ephes. 6: 10—18 v.

d) Vi skola efterlikna vår konung, (i ödmjukhet, tåla-

mod, m. m. se text. och Ev.), Philipp. 2: 5 v.

e) Vi skola lyda Jesu röst, (= älska sanningen, tala

sanningen och lyda, när Han kallar till strids för riket, göra

sanningen, m. m.), 37 v.

C) Text : Luc. 4: 16—22 v.

I.

Ing. : 2 Cor. 6: 1. 2 v.

ämne:
Hvilka välsignelser det nya kyrkoåret har att med-

dela åt olika menniskor.



a) Ät fattiga rikedom. Evangelium är evangelium om
riket, som innefattar all rikedom. De fattige skola ej blott

höra evangelii förkunnelse, utan ock fa del af evangelii rike-

dom. De skole blifva egare af denna rikedom. Evangelium

är ett nådemedel.

b) At sjuka helsa : genom den rätte läkaren Christus.

c) At fångna frihet : de skola ej blott höra predikan

om frihet, utan ock få friheten, blifva fi-igjorde.

d) At blinda syn : de skola ej blott få höra derom, utan

ock få andelig syn.

IL

Ing.: Rom. 13: 12 v. (ur Ep.)

ämne:

Det nya förbundets nådeår, belyst med nådens ord.

a) Till de idom nåden stående : kallelsen, 20, 21 v.

;

inbjudning till nåden och riket genom bättring och tro
;

b) Till de fattige, 18 v.
;
jfr Utk. I a.)

;

c) Till de sjuke, 18 v.
;
jfr Utk. I b.)

;

d) Till de fångne, 18 v.
;
jfr Utk. I c);

e) Till de blinde, 18 v.
;
jfr Utk. I d.)

;

f) Till de benådade, Ephes. ,3: 14—19 v. ; 6: 10—18 v.

III.

Ing.: 2 Cor. 2: 14—17 v.

ämne:

Evangelium, för syndare en dödslukt till döds

eller en lifslukt till lifs.

1) Mos hvilka det bevisar sig såsom en dödslukt till

döds : a) hos dem som lita på ärfda förmoner, jfr nazareerne

i text. och Joh. 8: 39—42 v. ; b) hos dem som höra ordet

med otro, jfr nazareerne i och efter texten ; c) hos dem, der

det verkar blott förundran, 22 v.
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2) Hos hvilka det bevisar sig som en lifshikt till lifs

:

a) hos de fattige, 18 v. ; b) hos de sjuke, 18 v. ; c) hos de

fångne, 18 v. ; d) hos de blinde, 18 v. ; e) hos de benådade,

Ephes. 3: 14—19 v. ; jfr Utk. I.

IV.

Ing.: Fs. 87: 3 v.

ämne:

Evangelii förkunnelse i det nya kyrkoåret.

1) Hvarom den handlar : a) om rikedom åt de fattige

;

b) om helsa ät de sjuke ; c) om frihet åt de fångne ; d) om
syn åt de blinde, 16—19, 21 v.

2) Huru den skall emottagas : a) med uppmärksamhet,

20 v.; b) med bifall, 22 v.; c) med rätt tro, Luc. 11: 28

v.; Ebr. 4: 1, 2 v.

V.

Ing.: Jes. 45: ^ v.

ämxe:

Allt öppnar sig på det nya kyrkoåret.

a) Templen, (de christna, åt Christus, Hans ord och

sakrament helgade, "Herrens gårdar''), jfr text. "Synagogan,"

16 v. Der få vi höra evangelium om riket, möta Herren,

undfå nåd, m. m.

b) Skriften, jfr 17—19 v. Gud tillbjuder och meddelar

sin nåd åt oss ; ordet ett nåde- och salighetsmedel. Äter

en ny herrlig textkedja med i dag

!

c) Menniskohjertan : aa) en del såsom de i 18 v. med
hunger efter evangelii nåd ; bb) andra såsom de i 20—22 v.

utan trostillegnelse.

U.sus : Sv. Ps. 157: 17 v.
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VI.

Ing.: Zef. 3: 9 v.

ämne:

Herrens Jesu första predikan i Nazareth, såsom
ett värdigt föredöme för alla Jesu Christi tjenare i

hvad de liafva att predika uuder det Herrens behag-

liga år som med detta kyrkoårs första dag tager sin

början.

1) Personen, som predikar: a) Jesu ödmjukhet och ring-

het, jfr hela sit. och Matth. 11: 29 v.; b) Han uppenbarar

sig såsom den rätte läraren, Ifi—21 v. ; Jes. 11: 2 v. ; c)

Han träder öppet fram.

2) Predikans innehåll : evangelium a) för de fattige

;

b) för de sjuke ; c) för de fångne ; d) för de blinde, 18 v.

(Han predikar helst nåd för syndare och vill att de skola

erfara evangelii kraft, Rom. 1: 16, 17 v.)

3) Predikans verkan : a) 20 v. ; b) 22 v.
;
jfr Utk. Hl

(dels en dödslukt, dels en lifslukt, 2 Cor. 2: 14—17 v.)

2:a Söndagen i Advent.

A) Text: Lue. 21: 25—36 v.

I.

Ing.: Ja c. 5: 9 v.

ämne:
Olika menuiskors olika tankar om Christi sista

ankomst.
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1) Deras som icke tänka derpå: a) de förnöta sin tid

i svalg, dryckenskap och detta lefvernets omsorg, 34, 35 v.

;

b) de förneka Herrens dag, 2 Petr. 3: 3, 4 v.

2) Deras som tänka derpå : a) de akta på de förebå-

dande tecknen, 25—28 v. ; b) de vänta Hans ankomst, 29—33

v. ; c) de vaka och bedja, 36 v.

IL

Ing.: Matth. 24: 3 v.

ämne:

De tecken som bebåda Christi ankomst.

1) Tecknen i solen, månan och stjemome, 25, 26 v.

;

Matth. 24: 29 v.

2) Tecknen hos inenniskorne : a) hos de trogne : aa) de

vänta sin förlossning, 28 v, ; l)b) de vaka och bedja, 36 v.

;

b) hos de otrogne : aa) de tro icke på Christi ankomst ; bb)

de lefva sj^ndens lif. 34 v.

III.

Inf/.: Jes. 6.3: 4 v.

k M X E

:

Guds barns förlossning; och huru den skall emot-

tagas.

1) Glids barns första förlossning och huru den skall

emottagas : a) i den första förlossningen förlossas de från

den andeliga träldomen, Joh. 8: 34—36 v. ; Jes. 9: 4 v.

;

b) den skola de emottaga med trons seende upp till Frälsa-

ren, Joh. 3: 14, 15 v.

2) Guds barns andra förlossning och huru den skall

emottagas : a) den andra förlossningen är den i den dagliga

förnyelsen och helgelsen ; b) den skola de emottaga : aa) med
vaksamhet, 36 v. ; bb) med bön. 36 v. ; cc) med väntan.

Jes. 40: 31 v.: 28—32 v. i texten.
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3) G^uds barns sista förlossning och huru den skall

emottagas : a) den sista förlossningen är den i en salig död

och uppståndelse, 28 v. ; b) den skola de emottaga med fri-

raodighet. 28, 36 v.

IV.

Ing.: Uppb. 22: 20 v.

ämne:

Herrens Jesu löfte : "jag kommer snart," besva-

radt af Hans upprigtige vänner : "ja, kora, Herre
Jesu !"

1) Löftet: "jag kommer snart:" a) trofast är löftet:

ty Jesus är trofast, Uppb. 3: 14 v. ; Joh. 14: 6 v. ; b) de

underbara tecknen i naturen bekräfta det, 25—27 v. ; c) de

bedi-öfliga tecknen pä jorden bestyrka det, 34, 35 v.

2) Svaret : "ja, kom. Herre Jesu !" a) med aktande på

det fasta ordet, 33 v. ; b) med vaksamhet och bön, 36 v.

;

c) med innerlig väntan, 28—32 v. ; 2 Petr. 3: 12 v.

V.

Ing.: 1 Petr. 4: 18 v.

ämne:

Om (len rättfärdige med möda blir frälst, hvar

blir då den ogudaktige och syndaren I

1) Att den rättfärdige med möda blir frälst : a) ty jem-

ren och tvånget äro stora, 25, 26 v,; (12, 16, 17 v.); b) ty

han måste vaka och bedja alltid, 36 v. ; c) ty under nöden

skola mänga affalla, Matth, 24: 10—13 v. ; d) den rättfärdige

blir dock salig, 28 v.

2) Hvar blir då den ogudaktige och syndaren f a) han

betungar sig med svalg och dryckenskap och detta lefvernets

omsorg, 34 v. ; b) han skall försmäkta i nöden, 26 v. ; c)

han skall, fången af snaran, evigt bortkastas, 35, 36 v.
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VI.

Ing.: 2 Petr. 3: 10—13 v.

ämne:

Herrens dag.

1) Förebådad: a) af tecken i naturens rike, 25—27 v.;

b) af tecken i nådens rike, 29—34 v.

2) Väntad : a) af många icke, 2 Petr. 3: 3, 4 v. ; 26,

34, 35 v. ; b) af andra efterlängtad, 28 v. ; 36 v.

VII.

Ing.: Jac. 5: 7, 8 v.

ämne:

Huru allt tyder derpå, att Cliristi tillkoninielse

är när.

a) De underbara tecknen, 25. 26 v.

b) Gtids rikes uppenbarelse, 28—31 v.

c) Judafolket, 32 v.

d) De otrognes verldskärlek och syndasäkerhet. 34, 35

v. ; Matth. 24: 37—39 v.

e) De trognes vaksamhet och bön, 36 v.

VIII.

Ing.: Bom. 8: 18—23 v.

ämne:

Guds trognas herrliga frihet.

1) Grundad: a) i försoningen, 2 Cor. 5: 19—21 v.; b)

i förlossningen genom tron, Joh. 8: 36 v. ; Rom. 3: 23—26 v-

2) Förberedd : a) genom underbara tecken, 25, 26 v.

;

b) genom vedermödor, 26—28 v. ; c) genom yaksamhet och

bön, 36 v.; 2 Petr. 3: 11—13 v.
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3) Vunnen: a) med Christi sista ankomst, 28—33 v.;

b) medför outsäglig salighet, jfr "förlossning," 28 v. ; Sv.

Ps. 487: 3—5 v.

IX.

Ing.: Ap. Gern. 3: 19—21 v.

ämne:

Ju högre nöden stiger i verlden, desto närmare
nalkas Herrens dag.

B) Text: Luc. 12: 35—40 v.

I.

Inff.: 2 Petr. 3: 14, 15 v.

ämne:

De menniskor, som Tänta sin Herre.

1) Hvilka de äro : a) icke de otrogne, 2 Petr. 3: 3, 4

v. ; b) endast de troende, 2 Petr. 3: 11, 12 v.

2) Huru de skicka sig : a) sä, att de hafva,^länderne

omgjordade, 35 v. ; Ephes. 6: 14 v. ; 1 Petr. 1: 1^ ff; b) så,

att lamporne äro brinnande, 35 v. ; Matth. 25: 4—7 v.

;

c) med öppna hjertan, 36 v. ; Sv. Ps. 52: 4 v. ; d) med va-

kande ögon och helig räddhåga, 39, 40 v. ; Marc. 13: 33

—37 v.

3) Hvad som väntar dem : a) salighet, 37, 38 v. ; b) att

blifva betjenade af Jesus, 37 v. (Ehuru b) ingår i a), bör

det dock särskildt behandlas.)

IL
»

Ing.: 2 Cor. 6: 1 v.

ämne:
Menniskones Sons dagar, af menniskor illa eller

väl använde.
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1) De menniskor, som illa använda- dem : a) sotVa bort

nådetiden, 39 v. ; b) nöja sig med chi-istna namnet och för-

monerne utan trons lif, jfr Kom. 9: 6—8 v. ; c) lefva i sina

synder.

2) De menniskor, som väl använda dem : a) vandra med
omgjordade länder, 35 v. ; b) se till, att lamporne brinna,

35 v. ; c) vaka och bedja samt hålla sig redo, 36—40 v.

III.

Ing.: 1 Thess. 5: 4, 5 v.

ämne:

Menniskones Sons sista tillkommelse.

1) Hvad vi veki eller icke veta derom : a) att Han kom-

mer, ('-komma" 5 gånger i texten) ; b) ej tiden, när Han

kommer, 39, 40 v.

2) Hvartill den hör oss beveka : a) att stå omgjordade

om våra länder, 35 v. ; b) att hafva lamporne brinnande,

35 v. ; c) att hafva ögonen vakande, 39, 40 v. ; d) att hafva

hjertat öppet, 36 v. ; Sv. Ps. 52: 4 v.

3) Hvad den oss tillför : a) osalighet för de oberedde.

Ev. 34—36 v. ; Luc. 12: 46 v. ; b) salighet för de väntande,

36—39 v. text.

IV.

Ing.: Sv. Ps. 487: 7 v.

ämne:

Bruden redo till Brudgummens möte.

1) Brudgioamens möte : a) kommer plötsligt den stund

vi icke mena, 39 v. ; b) kommer, då Han återkommer från

böUoppet, 36 v. ; c) är för oss alla åtgörande, 37—40 v.

2) Huru bruden håller sig dertill redo : a) med omgjor-

dade länder, 35 v. ; b) med brinnande lampor, 35 v. ; c) med

vako och bön, 39 v. ; Ev. 36 v.
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Y.

Ing.: Fs. 130: 5, 6 v.

ÄMNE:
De christtrogna luenniskornes väutan efter sin

Frälsares ankomst.

a) Med länder omgjordade, 35 v.

b) Med lampor hrinnatide, 35 v.

c) Med ögon vakande, 39, 40 v.

d) Med hjertan bedjande, 36 v.

YL
(H.-T. och A.-T. i förening.)

Jiiq.: Gal. 6: 16 v.

ämne:

Några förhållningsregior för de nieuniskor som
vänta sin Herre.

a) Stå oingjordad om dina länder, H.-T. 35 v.

b) Haf din lampa, brinnande, H.-T. 35 v.

c) Vaka och bed, H.-T. 36, 37 v.

d) Vänta livarje stund din Herre, H.-T. 39, 40 v.

e) Kasta icke bort din tröst, A.-T. 35 v.

f) Öfva tålamodet, A.-T. 36, 37 v.

g) Lef blott af trons rättfärdighet, A.-T. 38 v.

h) Undandrag dig icke, A.-T. 38, 39 v.

C) Text: Luc. 17: 20—30 v.

1.

ämne:

Onds rike och dess tillkommelsc.

1) Hvad med Guds rike förstås : a) nådens; b) herr-

lighetens.
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2) Om dess tillkommelse skola vi ifrigt bedja, icke som

de Phariseer, 20 v.
;

jfr 2 bönen i "Fader vår."

3) Glids rike kommer icke med ntvärtcs åthäfvor, idan

är ett andeligt rike, 20, 21 v.

4) Gi(ds rike idvecklar sig och förbereder sin ankomst

på ett fördoldt sätt och under en lång väntans tid, 21—25 Y.

5) Guds rikes tillkommelse förebådas af betgdelsefidla

och bedröfliga tecken i verlden, 26—80 v. ; Ev. 25, 2G v.

II.

Lig.: Rom. 13: 12 v.

ämne:

De olika följderne af det olika användaudet af

menniskones Sons d<agar.

1) De förskräckliga följdeime af cdt illa använda dessa

dagar : a) de användas illa, när de lefvas bort i syndasäker-

liet ocli verldssinne, 26—28, 30 v. ; b) följderne deraf äro

förskräckliga, 29, 30 v. ; 2 Thess. 1: 7—9 v., (för tiden, för

evigheten.)

2) De saliga följderne af cdt väl använda dem : a) de

användas väl, när vi derunder vinnlägge oss om att inkomma

i Guds rike och få detta rike upprättadt och stärkt i oss,

21 v.; Marc. 10: 15 v.; Ps. 68: 29 v.; b) följderne deraf

äro saliga, Uppb. 16: 15 v.; 24 v. text., (för tiden, förevig-

heten.)

III.

Ing.: Mattli. 6: 10 v. (»Tillkoinnie ditt rike!»)

ämne:
Olika menniskors olika tankar om Guds rike.

a) JEn del tro att det är ett blott idvärtes, 20, 21 v.

;

b) En del tro att det är ett blott invärtes, 21 v, (så för-

doldt här, att det ej uppenbaras, jfr dock Matth. 5: 13—16 v.);

2
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c) En del bekymra sig icke om Guds rike, 26—30 v.
;

d) Ändra vänta det, vaka och bedja. Ev. 28—36 v.

IV.

hig.: Matth. 3: 2 v.

ämne:

Guds rike.

a) 1 hjertat : "i Eder," 21 v.; Rom. 14: 17 v.;

b) 1 verldm: '-ibland Eder," 21 v. ; Matth. 5: 13—16 v.

;

13: 24 f. v.
;

c) På menniskones Sons dag, 24 f. v.

V.

Ing.: Ap. G. 3: 19—21 v.

ämne:

Några tecken som bebåda menniskones Sons an-

komst till Gruds rikes fulla uppenbarelse.

a) Att Christus varder föraktad och förkastad, 25 v.

b) Att evangelium går frcmn med magt, Matth. 24: 14 v.

c) Den antichristiska nöden, 22—24 v.

d) Verldssinnets och sorglöshetens allmännelighet, 26

—

30 v.

VI.

ämne:

Guds rikes tillkommelse.

a) I tjenareskepelsen, Philipp. 2: 5—8 v.

b) / anden, 21 v.

c) På menniskones Sons sista dag, 24, 30 v.
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3:dje Söndagen i Advent.

A) Text: Matth. 11: 2-10 v.

I.

(vv. 2—6.)

Ing.: Ps. 119: 94 v.

ämne:

Johannes Döpareus fråga och Jesu svar i deras

förhållande till hvarandra.

1) Johannes Döparens fråga : a) föranledd af anfäkt-

ning, 2 v. ; b) betydelsefull till sitt innehåll, 3 v. (om Jesus

är Christus).

2) Jesu svar : a) Han hänvisar till sina gerningar, 4,

5 v. ; b) Han säger : "Salig är den som icke varder förar-

gad i mig," () v.

II.

Ing.: Ps. 116: 10 v.

Ä M X E

:

Jesu vittnen på jorden, att bereda väg för Herren.

1) Huru de vittna : a) i tron ; b) med frimodighet, (jfr

Döparen före fängelsetiden).

2) Hvarom de vittna : a) om Christi person, G v. ; b)

om Christi gerningar, 4, 5 v.
;
jfr Joh. 9: 25 v. (slut.).

3) Huru Christus vittnar om dem : a) 7 v. ; b) 8 v.

;

C) 9, 10 v.
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III.

Ing.: Matth. 10: 32 v.

ämne:

Den som aflägger ett godt Yittnesbörd om Chri-

stus, han får sjelf af Christus ett godt yittnesbörd

tillbaka.

1) Den som ajiägger ett godt vittnesbörd om Christus,

han vittnar : a) om Hans person, G v. ; Matth. 16: 16 v.

;

Joh. 6: 68, 69 v. ; b) om Hans gerningar, 4, 5 v. ; c) kom-

mer stundom i den belägenhet att Jesus måste ingripa med
sin mägtiga tröst, 2—6 v.

2) Han får af Christus ett godt vittnesbörd tillbaka

:

a) 7 v. ; b) 8 "v. ; c) 9, 10 v.

IV.
(öfver 5 v.)

Ing.: Fs. 87: 3 v.

ämne:

Herrliga ting predikade i Onds stad.

a) De blinde se.

b) De halte gå.

c) De spetälske göras rena. ^
d) De döfve höra.

e) De döde resas vpp.

f) För de fattige predikas evangelium.

Anm. Om deu andeliga betydelsen af Jesu under, se Joh. 9: 39 v.

m. fl. st.

V.

Ing.: Joh. 9: 35 v.

ämne:
Hnru Jesus bevisar sig vara Christus, Guds Son.

1) I sina ord, Joh. 7: 17 v. ; m. fl. st.

2) I sina gerningar, 4, 5 v. text; Joh. 14: 10, 11 v.
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3) / sina trogna : a) Han tröstar dem emot anfäktnings-

nödens ångest, 2—6 v. ; b) Han gör dem trofaste, 7 v. ; c)

Han lär dem den rätta försakelsen, 8 v. ; d) Han utrustar

dem till sina vittnen, jfr 9, 10 v.

VI.

I7i(/.: Jes. 48: 10 c.

ämne:

Herren gör sina tjenare iitkorade i bedröfvelsens

ugn.

a) Till att erfara det fasta ordets tröst, 2—5 v. ; Jes.

35: 5, 6 v.

b) Till att undvika korsets föraryelse, 6 v.

c) Till att bli/va trofaste, 7 v.

d) Till att allt försaka, 8 v,

e) Till att vara Christi vittnen, 9, 10 v.

VII.

AMNi::

För att ej förargas på Ohristus, fordras att på-

akta :

a) Hans ffetmingar, 4, 5 v.

b) Hans rike, G v. ; Luc. 17: 21 v.

c) Hans lemmar: aa) 2, 3, O v.; bb) 7—10 v.

VIII.

Ä :m X E

:

Trenne bevis, Inarpå vi kunne Teta att Jesus

är Christus och att ri icke beliöfve Tänta någon
annan.
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a) Kärleksrika underverk, 4, 5 v. ; Jes. 35: 5, 6 v.

b) Nådens evangelium, 5 v. (slut); Matth. 11: 28—30

v.; Jes. 61: 1—3 v. m. fl. st.

c) En gestalt och ett lefnadssätt, som skulle stöta många,

6 v. (2, 3 v.); Jes. 8: U, 1.5 v.; 52: 13, 14 v.; 53: 1—3
v. ; 1 Cor. 1: 18, 23 v.

B) Text: Matth. 11: 11-19 v.

I.

Ing.: Jes. 21: 11 v.

ämxe:

Natten, morgonrodnadeu och dagen i Guds rike.

1) I stort, eller med afseende på Guds rikes idveckling

under de olika perioderne : a) Natten : a) inbröt med sjaida-

fallet, 1 Mos. 1: 31 v.; 3: 1—13 v.; b) uppenbarade sin

magt och utbredde sig öfver jorden, 1 Mos. 4: 1—13 v.

;

Ps. 14: 2, 3 v. ; Kom. 3: 13—18 v. ; Rom. 1: 18-32 v.

;

c) för att afhjelpa detta förderf och upplysa nattens mörker,

förberedde Gud den stora frälsningen, (här skildras judendo-

mens väg och hedendomens väg), 1 Mos. 3: 15 v.; Joh.

4: 22 v.; 1 Mos. 22: 16—18 v.; Ap. G. 14: 16 v. h) Mor-

gonrodnaden: a) förebådad af lagen och profeterne, 13 v.

text; b) inbröt med Johannes Döparen, 11, 12, 14 v. (Här

utvecklas Döparens plats och betydelse i Guds rike.), Joh.

3: 30 v. c) Bagen : a) började gry i Bethlehem, Luc. 2: 10

— 14 v. ; b) uppgick med Jesu verksamhet på jorden, 12 v.

text; Ebr. 1: 1, 2 v. ; Joh. 1: 14 v.; c) synes med Jesu

död slockna, men lyser klar med uppståndelsens ljus ; d)

vid verldens afton blir full, evig dag, Zach. 14: 7 v.

2) / smått, eller med a/seende på Gnds rikes idveckling

hos den enskilda inenniskan : a) Natten : aj otros- och döds-

tillståndet i hjertat, Ephes. 2: 1—3 v. ; b) uppenbar af nat-

tens och mörkrets gerningar. Gal. 5: 19—21 v. ; 1 Thess.

5: 6, 7 v. — b) Morgonrodnaden : a) förebådas af vemod öf-
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?er syndalifvet och lyssnande till Guds ord, Luc. 15: 14

—

17 v.; b) inbryter med Johannis embete och verk, 11—15

v. text ; Kom. 3: 20 v. c) Dagen : a) förebådas af ett all-

varligt vinnläggande att rifva himmelriket till sig, 12 v.

;

b) uppgår med trons ljus, 11, 15 v.; Ephes. 5: 8 v. ; c^ ly-

ser i en helig vandel och med ljusets vapen, Matth. 5: 16

v. ; 1 Petr. 2: 9 v. ; Kom. 13: 12—14 v. : Ephes. 6: 14—18
v. ; dj under omvexling af ljus och mörker skola de trogne

sist se ljus i Guds ljus, Ps. 17: 15 v.; 1 Joh. 3: 2 v. ; 1

Cor. 13: 12 v.; Uppb. 22: 1-5 v.; Ps. 30: O v.

II.

In^.: Matth. 11: 7 v. (ur Ev.) (Xär som— Johannes.)

ämne:

Jesu vittnesbörd om Johannes Döparen.

1) Till dess innehåll: a) om Johannis person, 11 v.;

b) om hans verksamhet och ställning i Guds rike, 12-14v.

2) Till dess ändamål: a) att visa från Johannes till

Christus, 13—15 v. ; b) att framhålla det nya lörbundets och

dess barns företräden och förmoner framför det gamlas, 11

—13 v.

III.

Ing.: Rom. 13: 12 v.

ämne:

Nya förbundets dag.

a) Tränger sig på med magt, 12 v.

b) Föder barn med större nådesljus än det gamla för-

bundet, 11 v.

c) Illa bedömd af ett otroget slägte, JG— 19 v.

d) Anammad af dagens barn, 19 v. slut. ; Luc. 7: 29,

30 v. ; Joh. 3: 20, 21 v. ; Rom. 13: 13, 14 v.
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IV.

Ing,: Ebr. 8: IS v.

ämne:

Det gamla föråltlradt och det nya kommet.

1) Det (/amla föräldracU : a) det gamla har födt profe-

ter som profeterat om Christus ocli den tillkommande nåden,

11, 13 v.; 1 Petr. 1: 10—12 v.; b) det gamla var förbere-

dande för det nya, 12 v. ; Gal. 3: 23, 24 v. ; Ebr. 10: 1 v.

;

c) lagens och profeternes verldsålder afslutas med Johannes

Döparen, 13 v.

2) Det nya kommet: a) bebådadt af Johannes Döparen,

14, 15 v. ; b) trängande på med magi, 12 v. ; c) födande

barn med större nådesljns, 11 v.; d) blifver olika bedömdt

:

aa) af dem som stå utanför det nya, 16—19 v.; bb) af dera

som äro en ny skapelse, 19 v. slut.

V.

Ing: Joh. 3: 30 v.

ämne:

Johannes Döparens betydelse i Onds rike.

a) Han är den störste af qvinnor födde, 11 v. (näml.

bland gamla förbundets män.).

b) Med honom inbryter nya förbundets dag, 12, 13 v.

c) Han är Christi vägrödjare, 14, 15 v. ; Ev. 9, 10 v.

VI.

Ing.: Luc, 7: 29, 30 v.

ämne:
Menuiskor som gifva Gud rätt och menniskor som

förakta Guds råd.

1) Menniskor som gifva Gud rätt: a) hafva erfarit Jo-

hannis vägrödjande till hjertat, (till syndakännedom och be-



•25

hof af nåd), 13, 14 v.; Ps. 51: 7 v.; Job. 25: 4 v. jfr 11

v. text '-af qvinnor födde ;" b) höra budskapet om himmel-

riket och rycka med våld till sig riket, 12, 15 v. ; c) äro

visdomens barn, 19 v. (slut).

2) Menniskor som förakta Guds råd : a) hafva tillslutna

hjertan och döfva öron, Ap. G. 7: 51 v. ; b) uppoffra intet

för himmelriket och tänka dock att komma derin, motsatsen

till de i 12 v. ; c) äro den rådande tidsandens och derföre

djefvulens barn, Kv-liJ v.

VII.
(vv. 1(3—19.)

Ing.: 5 Mos. 32: 28—31 v.

ämxe:

Det otrogna slägtet, ett dåraktigt slägte.

a) Ty det menar sig se, och är dock hllndt, Joli. i): 40,

41 v.

b) Ty det far efter lif, men finner död, 16, 17 v.

c) Ty det dömer och mästrar Christus, Hans ord och

tjenare, men ej sig sjelft, 18, 19 v.

d) Ty det vet icke hvad det vill och vill icke hvad det

vet, 16, 17 v.

VIII.

Ing.: Predb. 7: 30 v.

ämne:
Verldsaudens väg och visdomens väg.

1) Vet^ldsandens väg : a) först glädje, sedan sorg, 16,

17 v. ; Luc. 6: 25 v.; b) först lif. sedan död; c) först otro,,

sedan fördömelse, Marc. 16: 16 v. ; Joh. 3: 36 v.

2) Visdomens väg : a) först lag, sedan evangelium, 13

—15 v.; b) först bättring, sedan tro, 12 v. text; Marc. 1:

15 v.; c) först tro, sedan salighet, Joh. 3: 16 v.
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IX.

Ing.: Jac. 4: 4 v.

Ä lAI N E

:

Yisdomens barn, illa bedömde af deu dåraktiga

verlden.

a) Ty huru de än lefva, ktinna de icke lefva i)å verl-

dens vis, 18, 19 v. (den grofva verlden fordrar det grofva

syndaväsendet, den fina verlden vill gå medelvägen.).

b) Ty huru de än tänka, tänka de icke som verlden,

12 v. text; 1 Thess. 5: 3 v.

c) Ty huru de än fröjdas, äro verldens fröjdeämnen

dem till sorgeämnen.

d) Ty hitru de än sörja, är det icke med verldens sorg,

2 Cor. 7: 10 v.

e) Ty huru de än tala, bli/va de af verlden dömde, Ki

—19 v.

X.

ämne:
Först Johannes, sedan Christus.

1) Först Johannes : a) såsom den störste af qvinnor

födde, 11 v.; b) såsom vägrödjaren, 12, 14 v.

2) Sedan Christus: a) 15 v. (man märke 15 versens

betydelse i texten) ; b) med bimmelriket, 12 v.

C) Text: Luc. 3: 1—15 v.

I.

Lig.: Jes. 62: 10 v.

amxe:
Det andeliga vägrödjandet för Herren Christus.

1) Hvem detta vägrödjande tillkommer: a) egentligen

den Helige Ande, Joh. 16: 8—11 v.; b) dertill kallade Han :
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2 v. ; 5^ stället, der han verkade, särskildt se 3 v. ; c) väg-

rödjandet, 3 v. ; bb) dertill äro Christi sändebud kallade

:

a) att med lagen väcka och upplysa sofvande och blinda

menniskor, 7—9 v. ; h) att visa sjelffromme, att de äro syn-

dare, 7— 14 v.; c) att predika den bättring som går /öre

tron.

2) Hvad det är, som skall undanrödjas, om väg skall

bli/va banad för Christus: a) dalarne skola fyllas, (nåd pre-

dikas för de förkrossade), 5 v. ; b) bergen och backarne skola

förnedras, (de stolte, egenrättfärdige och egenkäre måste

nedslås i bättringen), 5 v. ; c) det krokiga och ojemna skall

vändas i släta vägar, (alla i bättringen vilseförda föras på

trons jemna väg), 5 v.

Usus : Nu är Adventstiden, då detta vägrödjande skall

ske.

II.

In(/.: Jes. 28: 19 v,

ämne:
Straffet lär gifva akt \}å ordeu.

1) Huru detta gäller i timliga ting : a) så att pa straff

följer lydnad ; b) så att, när Gud straffar med timliga olyckor,

vi lare akta på Hans ord.

2) Huru detta gäller i andeliga ting : a) hotelsen med
Guds vrede lär att undfly vreden, 7—10 v. ; b) tuktan med
Guds lag drifver till nådestolen, 5, 6, 10—15 v. ; c) när

Gud agar sina trogna, befordrar det deras helgelse, Ebr. 12:

5—11 v.; Ps. 119: G7, 71 v.

Anm. Det ändamål, Gud med straffet åsyftar, vinnes dock icke hos

alla.

III.

Ing.: Äp. G. 16: 30 v.

ämne:
Den vigtjgaste af alla frågor: "Hvad skall jjig

göra, att jag må blifva salig ?"
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a) Derom frågar ingen syndsäker menniska, 5 v. (berg

och backar måste förnedras).

b) När Guds vrede och dom predikas öfver synden,

börja våra hjertan bäfva, 7, 9 v.

c) Sjelfve kunna vi dock icke genom gerningar vinna

salighet, 11, 13, 14 v.

cl) Den som ej vill genomgå den trånga porten, blir

aldrig salig, 5, 6, 10—14 v.

IV.

Iny.: Sv. Ps. 53: 1 v.

ämne:

Andens förmaningsrop i Adventstiden : "Bereder

väg för Herren !"

1) Uttaladt till ordets tjenare : a) skoner icke synden,

11, 13, 14 v.; b) deler ordet rätt, 5, 6, 7—9 v.; c) vandrer

i ödmjukhet, 15 v.

2) Uttaladt till alla si/ndare : a) bedrager Eder icke

sjelfve, 7—9 v, ; b) bättringen är ett Guds verk, 10—14 v.

;

c) anammer tuktan, på det J måtten få tröst, 5, 6 v.

V.

Inc/.: Jes. 40: 6 v.

ämne:
En röst säger : "Predika !"

a) Guds vrede öfver synden, 7, 9 v.

b) Bättring och syndernas förlåtelse, 3—6 v.

c) Bättringens frukter i lif och vandel, 8, 10—14 v.
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4:(le Söudao-eii i Advent.

A) Text: Joh. 1: 19—28 v.

I.

Ing.: Ps. 116: 10 v.

ämne:
Johauiies Döparens yittnesbörd i vårt erangelium.

1) Ett vittneshörd om sig sjelf : a) "Jag är icke Chri-

stus," 19, 20 v. ; Luc. 3: 15 v. ; b) "icke Elias," 21 v.

:

Mal. 4: 5, (! v. ; c) '"icke profeten," 21 v. ; 5 Mos. 18: 15

—

19 v. ; d) "blott En ropandes röst," 23 v. ; e) "verkar pä

gudomlig befallning,'- 24—26 v.

2) Ett vittnesbörd om Christus : a) "Han är Herren, ät

hvilken väg beredes," 23 v. ; b) "Han står midtibland Eder,"

26 v. ; Matth. 28: 20 v. ; c) ''Han döper med ande- och

eldsdopet," 26 v.; Matth. 3: 11 v.

II.

ämxe:
Döparens vittnesbörd i vårt evangelium.

1) Till dess orsaker : det stora rådets beskickning, be-

stående af medlemmar af den Phariseiska secten, 19, 22,

24 v. •

2) Till dess innehall-: en bekännelse om Christus : '"jag

är intet; Han är allt,'- 20, 21, 23, 26, 27 v.

3) Till dess ändamål : a) att rödja väg, 23 v. ; b) att

göra Jesus stor, 27 v.



30

III.

Ing.: 1 Petr. 5: o v.

ämne:

Dagens evangelium, bekräftande den sanningen

:

"Gud gifver de ödmjuka sin nåd."

a) Nåd att uttagas ur den stolta och blinda Phariseer-

hopen, 19, 24 v.

b) Nåd att känna sig sjelfve, •20—23, 27 v.

c) Nåd att känna Christus, 26, 27 v.
; (29 v.).

d) Nåd att vittna om Christus, 26, 27 v.

IV.

Ing,: 1 Petr. 3: 15 v.

ämne:

Jesu trogna skola alltid vara redobogne till att

svara enlivar, som begär skäl till det hopp, som i

dem är.

1) Dertill fattas dem ej tillfällen: a) offentligt, jfr Jo-

hannes i texten : b) enskildt.

2) Det liopp, som i dem är, skall mana dem till bekän-

nelsen, Ps. 116: 10 v.

3) Detta, svar skall dock afgifvas ödmjukt och utan an-

språk på egen ära, men dock frimodigt, 20, 21, 23, 27 v.

V.

Ing.: 1 Cor. 15: 10 v.

ämne:

En raenniska, som af Guds nåd är det hon är.

a) Vet att afgifva ett sannskyldigt vittnesbörd : aa) om

sig sjelf, 20, 21, "27 v ; bb) om Christus, 23, 26, 27 v.
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b) Vet sin ställning I Guds rike och att troget tjena

Men^en deri, 23, 25—27 v.

c) Blifver i ödmjukhet och prisar så Herren, 26, 27 v.

VI.

Ing.: 2 Tim. 2: 15 v.

ä^[xe:

En eTangelisk predikare såsom eu för Gud be-

pröfvad och ostratflig arbetare :

a) Har med Johannes en gudomlig kallelse, 23, 25, 26 Y.

b) Eger en le/vande kännedom om sig sjelf och Christus,

20, 21, 26. 27 v.'

c) Häller sig hårdt vid ödmjukheten, 27 v.

d) Delar rätt sanningens ord.

e) Väntar af nåd välsignelsen och lönen.

VII.

In(/.: Luc. 11: 20 v.

ämne:
Herren Christus står midt ibland oss, och många

känna Honom dock icke.

1) Huru Christus står midt ibland oss : a) i ordet : b)

i sakramenten ; c) i Johannisrösterna, 23 v.

2) Många känna Honom dock icke : a) såsom Guds

Son, 27 v. ; b) såsom Guds Lam, 29 v. ; c) såsom den, som

döper med Helig Ande och med eld, 26 v. : Matth. 3: liv.;

d) såsom den, som talar i sina vittnen, Luc. 10: 16 v.

Vin.

Ing.: Ps. 119: 46 v.

ämxe:

De trogna hafva en lefvande kunskap både om
sig sjelfve och om Christus.
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1) De hafva en le/vande kunskap om sig sjelfve : a)

grundad på och vidmagthållen af en gmndelig sjelfprölning,

22 v. : Ps. 139: 23. 24 v. ; b) hållande dem i daglig öd-

mjukhet och sjelfförnekelse, 20, 21 v. ; c) görande dem redo

att vittna inför verlden, 24—28 v.

2) De hafva en le/vande kunskap om Christus : a) för-

beredd genom lagens tuktomästareskap, 23 y. ; Gal. 3: 23,

24 v. ; b) vunnen genom evangelium om Guds Son och

Guds Lam, 27 v. (29 v.) ; 1 Cor. 2: 1, 2 v. ; c) bevarad ge-

nom ödmjukhet och stadigt seende på Herren Jesus, 27 v.

;

Ebr. 12: 1-3 v.

IX.

ämxe:
Treiine sätt att vittna om Christus.

a) 3Ied ord.

b) Med gerningar.

c) Med lidande.

Anm. Dessa trenne styckea förutsätta en lefvaade tro pä Christum,

men höra oskiljaktigt tillsammans lios hvnrje sann christen.

B) Text : Joli. 3: 22—36 v.

I.

Ing.: Mattii. 11: 15 v.

ämne:

Johannes Döparens sista vittnesbörd om Christus.

1) Till dess orsaker : a) Johannes döper, oaktadt Jesus

börjat döpa, 22—24 v. ; Joh. 4: 1, 2 v. ; b) tvisten, huru-

vida Johannis dop vore kraftigare än Jesu dop, 25, 26 v.

2) Till dess innehåll: a) Johannes är vägrödjaren och

brudföraren i öknen, Christus är Brudgummen, 28, 29 v.

;

b) Johannes är intet, Christus är af Gud sänd och har allt

i händer, 27, 34, 35 v.
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3) Till dess ändamål: a) att göra Christus stor, 30,

31 v. ; b) att syndare skola tro och lefv^a, 32, 33. 36 v.

IL

Ing.: Ebr. 13: 7 v.

ämne:
Några kännetecken på rcätte lärare.

a) De förhlifva i sin kallelse på den plats, der Her-

ren satt dem, till dess Han sjelf kallar dem derifrån,

22—24 v.

b) De nedslå all falsk till{jifvenhet för sig sjelfve och

visa att allt, hvad de få, är af Guds nåd, 25—27 v.

c) He hära fram ett lefvande vittnesbörd om Christus

för syndare, 28, 32—3G v.

cl) De glädjas, när syndare komma till Christus, 21) v.

e) De träda gerna tillhaka, på det att Christus må
hlifva allt, 30, 31 v.

f) De sörja djupt öfver den öfverhandtagande otron, 32 v,

g) De trösta sig dock deraf att Sonen har allt i händer,

35. 36 v.

III.

Ing.: Ebr. 2: 3, 4 v.

Ä M N E

:

Yittnesbördet om Jesus såsom Christus.

1) Framburet: a) af Johannes Döparen, 28—36 v.; b)

af Jesu lärjungar och vittnen, 22 v. ; 2 Cor. 4: 13 v. ; Matth.

10: 32 v.

2) Verksamt: a) till evigt lif, der det anammas, 33,

36 v. ; b) till evig död, der det icke anammas, 32, 36 v.

IV.

Ing.: .Joh. 20: 31 v.

ämne:
Några vittnesbörd i tår text, att vi skole tro att

Jesus är Christus, Guds Son, och att vi genom tron

skole hafva lif i Hans namn.

3



34

a) Den som bruden hafver, Han är JBrudgummen, 29 v.

b) Det Han hafver sett och hört, det vittnar Han, 32 v.

c) Den som anammar Hans vittnesbörd, han har beseglat

att Gud är sannfärdig, 33 v.

d) Fodren har gifvit Sonen magt öfver lif och död, 35,

36 v.

V.

Ing.: Fhilipp. 4: 5 v. ("Herren är när.»)

ämne:
Herren är när.

1) Hvem Han är, om hvilken det betygas att Han är

när : a) Han är Christus, 28, 34 v. ; b) Han är Brudgum-

men, 29 v. ; c) Han vittnar, 32 v. ; d) Han har allt i hän-

der, 35, 36 v.

2) Hvad det innebär att Han är när : a) att Han står

för hjertedörren och klappar, (för att vinna en brud), 29 v.;

Hög. V. 5: 2 v. ; Uppb. 3: 20 v, ; b) att Hans födelsehögtid

är när, (dä Han i oss \A\\ andeligen födas genom tron), 36

v. ; c) att Han är nära att komma till domen, (att uppen-

bara sin nåd och vrede), 35, 36 v.

VI.

Iny.: Ps. 118: 26 v.

ämne:
Jesus kommer ; låtom oss emottaga Honom !

1) Jesus kommer : a) Han har kommit, Joh. 1: 14 v.

;

b) Han kommer dagligen, (i ord och saki'ament, särskildt i

den stundande högtiden med ny nåd) ; c) Han skall komma,

(vid sin sista uppenbarelse).

2) Låtom oss emottaga Honom : a) med anammande af

Hans vittnesbörd till trons lif, (för att blifva Hans brud),

32, 33 v. ; b) i bröllopsdrägt såsom det höfves Hans brud,

29 v. (rättfärdighet, helighet," Ps. 45: 14—16 v.); c) med
förkunnande af den salighet. Han skänker, 35, 36 v. ; Ps.

34: 2 f. v.
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C) Text: Joh. 5: 31—39 v.

I.

Ing.: 1 Joh. 5: 9, 10 v.

ämne:
Fadrens vittiiesl3örd om sin Son.

1) Det inre, 31, 32 v. Enheten emellan Fadren och

Sonen i vetande till följe af enheten i väsendet ; uppenbart

för Jesus sjelf
;
jfr ock 32 v. Fadrens vittnesbörd vid dopet,

på det heliga berget och vid ingången till lidandet.

2) De yttre : a) Johannes Döparens, 33—35 v.
;

jfr Ev.

19 f. v. ; b) Sonens verk, 36 v. ; c) Skrifterna, 39 v. : Joh.

5: 46, 47 v. ; Luc. 24: 44 v.

IL

Lic/.: Joh. 1: 6—8 v.

ämne:
Jesus hafver både Johannis vittnesbörd och ett

yittnesbörd, som är större än det af Johannes.

1) Han hafver Johannis vittnesbörd: a) Johannes har

vid stora rådets sändning vittnat om Honom, 33 v.
;
jfr Ev.

;

b) Johannes var det brinnande och skinande ljuset, 35 v.

;

c) Jesus behöfver dock hvarken Johannis eller någon annan

menniskas vittnesbörd, 34 v.

2) San har ett vittnesbörd, soia är större än det af Jo-

hannes : a) de verk som Fadren gifvit Honom att fullborda,

36 v. (alla löpa tillsammans i det ena : återlösningsverket)

;

b) det im-e vittnesbördet, jfr Utk. I, 1) ; c) Fadrens vittnes-

börd i Skrifterne, 39 v. ; Joh. 5: 46. 47 v ; Luc. 24: 44 v.

IIL

J?ig.: Joh. 3: 32, 33 v.

ämne:
Ju större de vittnesbörd äro, som betyga att Je-

sus är Christus, desto större bHfver den dom som
otron mot Christuni har med sig.
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1) Stora äro vittnesbörden om Christus : a) Johannes

Döparens, 33—35 v.; jfr Matth. 11: 11 v.; b) återlösnings-

verkets, (inbegripne "under och tecken"), 36 v. ; c) Fadrens

vittnesbörd i Skrifterna, 39 v.

2) Stor blir otrons dom : a) stor är den redan i sig

sjelf, Joh. 3: 18 v. ; b) Jesu vittnesbörd afse vår salighet,

34 v, (att ej tro dem, utvisar att vi förkasta Jesum och sa-

ligheten), 39, (40) v. ; c) den som icke tror, han skall varda

fördömd, Marc. 16: 16 v.; Joh. 3: 36 v.

IV.

ing.: Joh. 8: 24 v.

ämne:
Den som icke vill tro på Christum, honom hjelpa

inga vittnesbörd om Christus.

a) Icke Jesu egna, 31, 32, 34, 36 v.

b) Icke Johannes Döparens, 33—35 v.

c) Icke Fadrens, 37, 38 v.

d) Icke Skrifternas, 39 v.

V.

Ing.: Jes. 28: 16 v.

ämne:
Den som vill tro, honom göra vittnesbörden om

Christus desto vissare.

a) Jesu egna, 31, 32, 34, 36 v.

b) Johannes Döparens, 33—35 v.

c) Fadrens, 37, 38 v.

d) Skrifternas, 39 v.

VI.

Ing.: Joh. 14: 10 v.

ämne:
Sonens innerliga förhållande till Fadren,

bevittnadt af Fadrens vittnesbörd

:

a) genom Johannes Döparen, 33—35 v.

b) genom Christi verk, 36 v.
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c) genom gamla förbundets profetia, 39 v. ; 2 Petr. 1:

19—21 v.

Anm. Man märke, att alla dessa vittnesbörd äro Fadrens vittnesbörd

om Sonen ; dessa äro de yttre ; de i 31, 32 v. det inre.

Juldagen.

A) Text: Luc. 2: 1—20 t.

I.

Ing.: Äj). G. 3: 6 v. («Det jag hafver, det

gifver jag dig.»)

ämne:
Jesus, en julgåfva.

1) At hvem denna gåfva är gifven : a) åt Jungfru Maria,

Luc. 1: 28-3.") v.; 1—7 v. texV: b) ät Israel, ^ O, 11 v.;

Joh. 4: 22 v. slut.; Jes. 2: 3 v.; Kom. 9: 4, 5 v.; Joh. 1:

11 v.: Ap. G. 3: 26 v.: 13: 46, 47 v.; c) åt hela verlden,

1 Tim. 1: 15 v.; Joh. 3: 16 v.; Jes. 49: 6 v. ; 1 Joh. 2:

2 v. ; Matth. 28: 19 v.

2) Hwm den skall emottagas : a) med hunger och törst,

8—12 v, ; b) med trons lydnad, 15, 16 v. ; Joh. 1: 12 v.

3) Huru det visar sig, att den är emottagen : a) i be-

ryktandet, 17, 18 v.; b) i gömmandet af ordet, 19 v.; c) i

Guds pris och lof, 20 v.

II.

Ing.: Fs. 118: 24 v.

ämne:
Den rätta Julfröjden.

1) Hvarpa den grundar sig: a) på Jesu heliga födelse,

6, 7 v.; b) på budskapet derom, 8— 11 v.

2) Hvem den angår : a) förskräckte själar, (8, 9 v.) 10

v. ; b) enhvar af Guds folk, liv.

3) Hvad den verkar : a) 17, 18 v. ; b) 19 v. ; c) 20 v.

jfr Utk. I. 3.)
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III.

Ing.: Jes. 9: 6 v. (ur Ep.)

ämne:
Jesu heliga födelse.

1) Hvem är i cla/f född ? a) Frälsaren ; b) Christus

;

c) Herren, 11 v.

2) Hvar är Han född ? a) i Bethleliem, 1—5 v. ; b) i

Davids stad, 11 v.; c) och det i ett stall, 6, 7, 12 v.

3) Hvad ha/ver Hans födelse med sig ? a) Guds ära

;

b) jordens frid; c) Guds välbehag till syndare, 14 v.; d)

englars beundran och fröjd, 9—14 v. ; e) syndares fi-älsning,

10, 11 v.; f) de frälstes lof. 15—20 v.

IV.

[ng. : Luc. 2: 30 v.

ämne:
Ouds salighet Jesus Christus.

a) Född i Bethlehem, 1—7 v.

b) Bebådad för si/ndare, 8—12 v.

c) Beprisad af englaskaror, 13, 14 v.

d) Beskådad af troende, 15—20 v.

V.

Ing.: Mir/ia O: 2 v.

ämne:
Julhögtidens rop till syndare: "Kommer, låtom

oss gå till Bethlehem !"

a) Att beskåda Jesu underbara födelse, 1—7 v.

b) Att höra det fröjdefidla englahudskapet, 8—12 v.

c) Att instämma i den herrliga englalofsången, 13, 14 v.

;

d) Att förkunna om detta barnet, att ock andra må tro,

15—20 v.

VI.

Ing. : Luc. 22: 11 v. («Hvar är herberget ?»)

ämne:
Jesu fråga till syndare på sin födelsedag: "Hvar

är herberget?"
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Denna fråga visar

:

1) Att icke hvarsomhelst finnes herherge för den nyfödde

M-älsaren: a) i Bethlehem var icke rum i härberget, 1—

7

v. ; b) i de liestes bjertan är icke rum, (jfr dock de fattige

herdarne i marken), 8—12 v. ; 1 Cor. 1: 26—29 v.

2) Att Jesus verkligen vill hafva ett herherge : a) och

det i syndarens hjerta, Ordsprb. 23: 26 v. ; b) der vill Han
ännu andeligen födas ; c) till utseende och verklighet elän-

digt, försmår Han det icke, Ps. 51: 19 v, ; Hög. W. 5: 2 v.

3) Att der Jesus har herherge, der måste Hans födelse

hlifva uppenbar: a) englatjenst, 8—14 v.; Ebr. 1: 14 v.;

b) beryktande, 17, 18 v. ; 1 Petr. 2: 9 v. ; c) ordets beva-

rande, 19 v.; Luc. 11: 28 v.; d) Guds pris och lof, 20 v,

VII.

I7i(/.: Ps. 113: 5—9 v.

ämne:
Ringheten och högheten vid Jesu födelse i Beth-

lehem.

1) Ringheten : a) den ringa födelseorten, 4—6 v. ; b) de

ringa föräldrarne, 4, 5 v. ; c) det stora armod, under hvilket

Han födes, 7 v. ; d) de oansenliga menniskor. för hvilka H^ns

födelse förkunnas, 8—»12, 15, 16 v.

2) Högheten : a) den verldsliga magten måste tjena Ho-
nom, 1—3 v. ; b) Herrens englar förkunna Hans födelse,

9—12 v. ; c) himmelska lofsånger uppstämmas på jorden.

13, 14 v. ; d) syndare fröjdas, berykta undret och prisa Gud,

17—20 v.

VIII.

Ing.: Luc. 2: 15 v. (ur Ev.)

ämne:
Hvad höra och se vi i dag i Bethlehem ?

1) Hvad höra vi f a) englabudskapet om Jesu födelse.

8—12 v. ; b) englalofsången med anledning af Hans födelse,

13, 14 v. ; c) herdarnes lof och pris, 17, 20 v.
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2) Hvad se vi f a) den verldsliga magien måste tjena

Herren, 1—5 v. ; b) Jesu ringa födelse, 6, 7 v. ; c) ryktet

om Jesu födelse fruktbärande, 17— 19 v.

IX.
(öfver v. 14.)

Ing.: Ebr. 1: 6 v.

ämne:
Englalofsången Tid Jesu födelse.

a) Ära vare Gud i höjden;

b) Och frid på jorden

;

c) Till menniskorne ett godt hehag, (Guds välbehag).

Anm. c) innehåller grunden till b), och b) och c) innehålla grunden

till a).

X.
(öfver v. 14.)

Ing.: Luc. 2: 10, 11 v. (ur Ev.)

ämxe:
Det stora ändamålet med Guds Sons mennisko-

blifyande.

a) Guds förherrligande : '"ära vare Gud i höjden;"

b) Syiulares salighet i föreningen med Gud : "Och frid

på jorden, till menniskorne ett godt behag."

B) Text : Joh. 1; 1—14 v.

I.

Ing.: Ebr. 2: 14—16 v.

ämxe:
Julhögtidens stora och glädjefulla Mdskap till

syndare om Guds Sons meuniskoblifvande.

1) Hvem Juir i dag hlifvit menniska ? a) den andre per-

sonen i det gudomliga väsendet, 1, 2 v. ; b) skapelsens upp-

nof och Herre, 3 v. ; c) lifvet, 4 v. ; d) menniskornes ljus,

4, 5, 9, 10 v. ; e) v. 14.

2) Hvarföre har Han hlifvit menniska ? a) för att frälsa

syndare, Ev. 10, 11 v.; 1 Tim. 1: 15 v.; b) för att göra

syndare till Guds nådebarn, 11—13 v. text; 2 Petr. 1: 4

v. ; Rom. 8: 17 v.
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3) Huru skole vt hafva en verklig nytta af Hans men-

niskohlifvande ? a) när vi lyssne till Johannes Döparens vitt-

nesbörd, G—9 v. ; Rom. 3: 20 v. ; b) när vi i tron tillegne

oss Hans menniskobiifvancles frukter, 1 2 v. : Ev. 11 v.

("Eder"); Ep. v. 6 ("oss").

II.

Ing.: Fs. 2: 7 v.

ämne:
Julhöj^tidens stora budskap om enfödde Sonen

som Jintog menniskonatur.

1) Den enfödde Sonen före sin thnliga födelse : a) Ordet,

1, 2 v. ; b) Skaparen. 3 v. ; c) Lifvet, 4 v. ; d) Ljuset, 4, 5,

9, 10 v.

2) Den enfödde Sonen efter sin timliga födelse : a) före-

bådad af Joliannes, G—10 v. ; b) uppenbar i herrlighet med
nåd och sanning, 14 v. ; c) gifvande dem, som tro pä Hans

namn, magt att blifva Guds barn, 11—13 v.

III.

Ing.: 2 Cor. 8: 9 v.

ämne:
Den rike Jesus, fattig för vår skull.

1) Hans rikedom: a) såsom Ordet. 1, 2 v.; b) såsom

Skaparen, 3, 10 v. ; c) såsom Lifvet, 4 v. ; d) såsom Ljuset,

4—9 v.

2) Hans fattigdom : a) Ordet vardt kött, 14 v. ; b) för

vår skull blef Han fattig. Ing. ; c) detta skedde för att göra

oss rike. 11— 14 v.

IV.

Ing.: Joli. 7: 31 v.

ämne:
Jesu rop till fattige syndare i Hans födelses hög-

tid: "Hvilken som törstar, han komme till mig och

dricke !"

1) Hvilken som törstar efter Gud, (efter att känna Gud,

att komma i förening med Gud, att se Gud), han komme
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till mig och dricke : ty jag är Gud, 1, 2 v. (ett med Fadren,

dock en annan person än Fadren) ; A. -T. 3 v.

2) Hvilken som törstar efter sin Skapare, ("kreaturet"

efter Skaparen), han komme till mig och dricke, 3, 10 v.

;

A.-T. v. 2.

3) Hvilken som törstar efter lif, han komme till mig

och dricke : ty jag är Lifvet, 4 v. ; Joh. 14: 6 v.

4) Hvilken som törstar efter ljus, han komme till mig

och dricke: ty jag är Ljuset, 4—9 v.; Joh. 8: 12 v.

5) Hvilken som törstar efter barnaskap, han komme till

mig och dricke : ty jag vardt kött, (blef delaktig af Eder

natur), på det att J skolen blifva delaktige af Guds natur,

11—14 v. ; 2 Petr. 1: 4 v. : Ebr. 2: 11—16 v.

V.

Ing.: 1 Joh. 5: 12 v.

ämne:
Den särskildt i Julhögtiden belijertansvärda san-

ningen: "Den som liafver Sonen, han hafver lifyet;

men den som icke hafver Guds Son, han hafver icke

lifvet.*^

1

)

Den som hafver Sonen, han hafver lifvet : a) Sonen

:

aa) Ordet, 1, 2 v.; bb) Skaparen, 3 v.; cc) Lifvet, 4 v.
;

dd) Ljuset, 4, 5 v.; b) han hafver lifvet: aa) lifvet, 12—14

v., (barnaskapet genom att Ordet vardt kött) ; bb) hafver

:

a) genom att anamma det och födas, 11—13 v. ; h) allt-

fortfarande såsom sin egendom.

2) Den som icke hafver Guds Son, han hafver icke lif-

vet : a) redan det att icke hafva Guds Son är det största

armod, .loh. 3: 18 v. (ty man eger ej honom som är Ordet,

Skaparen, Lifvet, Ljuset) ; b) en sådan har icke lifvet : aa)

är redan här i mörkret och döden, 10, 11 v.; Ephes. 2: 1,

2 v. ; bb) för evigheten död och fördömd, Joh. 3: 36 v.

;

Marc. 16: 16 v.
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VI.

Ing.: Sv. Fs. 49: 4 v.

ämne:
Några stycken af de christtrognas fröjdesång i

Jesu födelsehögtid:

1) Vår Broder nu Du vorden är, 14 v.

2) Oss till stor fröjd och ära, 11—13 v.

3) Du vill oss alltid vara när

Och oss allt godt beskära, (såsom Ordet, Skaparen,

etc. 1—5 v).

4) Hvad rör oss verldens hot och hån f 1 Joh. 4: 4 v.

;

Jes. 41: 10 v.; 43: 1, 2 v. ; Zach. 2: 8 v.; Luc. 12: 32 v.

5) Vår Broder är Guds ende Son, 1, 2, 14 v.

6) Ho kan oss nu förderfva f Eom. 8: 31—39 v.

VII.

ämne:
Ordet vardt kött och bodde ibland oss, och vi

sågo Hans lierrlighet, såsom enfödde Sonens herrlig-

het af Fadren, full af nåd och sanning.

1) Ordet: a) som var i begynnelsen när Gud, 1, 2 v.;

b) genom h\ilket allt är gjordt, 3 v. ; c) lifvet, 4 v. ; d)

menniskornes ljus, 4, 5 v.

2) Vardt kött : man märke ''kött,'" icke "menniska,'* 14 v.

3) Och bodde ibland oss : full af nåd, full af san-

ning, 14 v.

4) Och vi sågo Hans herrlighet, såsom enfödde Sonens

herrlighet af Fadren, 14 v. Trons ögon fordi*as för att se

denna herrlighet, A.-T, 3 v. ; 1 Joh. 1: 1—4 v.

Usrs : 11— 13 v. texten.

C) Text: Matth. 1: 18—25 v.

I.

Ing.: Zach. 2: 10 v.

ämne:
Jesu heliga födelse.

1) Hvem är i dag född f a) Jesus, 21, 25 v. ; b) Imma-
nuel, 23 v.

;
jfr Jes. 7: 14 v.
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2) För hvilka är Han född? a) för sitt folk, 21 v.

(Man märke här egendomsfolkets företrädesrätt till Honom,

Ev. 10, 11 v.; jfi* profetiorna derom) ; b) för hela verlden,

jfr betydelsen af namnet Jesus, 21. 25 v. : Joh. 3: 16, 17

v. ; 1 Tim. 1: 15 v. ; Joh. 1: 29 v.

3) Hvilka kunna glädja sig öfver Hans födelse ? a) de

som sucka efter förlossning från synden, 21 v. (känna och

bedröfvas öfver synden) ; b) de som äro Hans vänner, jfr

Josef och Maria i texten 18, 19, 24, 25 v. = de som äro i

audelig och helig släg-tskap med Jesus, jfr Matth. 12: 46—50

v., och erfara trons bepröfvelse, jfr Josef och ^Maria i texten.

II.

Ing.: Rom. 8: 31, 32 v.

Ä M X E

:

Den tröstefulla sången, sjungen i Julhögtiden:

"Gud är för oss, hvem kan vara emot oss ?**

1) Gud är för oss : a) ty Han har icke skonat sin egen

Son, utan gifvit Honom ut för oss alla, 1 Joh. 2: 2 v. ; Joh.

3: 16 v. ; b) ty Han, som är oss född, heter och är Imma-
nuel, 23 v.

2) Hvem kan vara emot oss ? a) icke lagen : ty Jesus,

underkastad lagen, har fullgjort lagen och borttagit dess för-

bannelse. Gal. 4: 4, 5 v. ; Rom. 8: 3, 4 v. ; 2 Cor. 5: 21 v.

;

b) icke synden : ty Han heter Jesus, för att frälsa sitt folk

ifrån deras synder, 21 v. ; c) icke döden : ty Han, som är

oss född, är lifvet, Joh. 11: 25 v.; 1 Joh. 4: 9 v. ; d) icke

djefvulen : ty Han, som är oss född, uppenbarades för att

nederslå djefvulens gerningar, 1 Joh. 3: 8 v. ; e) icke verl-

den : ty Han, som är oss född, har öfvervunnit verlden,

Joh. 16: 33 v.

III.

I7ig.: 1 Cor. 2: 14 v.

ämne:
Huru i fråga om Jesu födelse det hesannas:

1) Att den naturliga menniskan intet förnimmer af det

Guds Ande tillhör : a) ty det är henne en galenskap ; b)
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hon råkar doröf\'er i största villrådighet. Ex. af Josef i text.

18—20 v.

2) Men att allt måste andeliven dömas, ("andeligen" =
med andeligi; sinne): a) sjelfva aflelsen. 18, 20 v.: Luc. 1:

34, 35 v. ; b) sjelfva Hans namn : Jesns, Immanuel, 21, 23

v. ; c) sjelfva födelsen, 2ö v.
;
jfr Ev. 7—12 v. och 1 Cor.

1: -2(5—31 v.

IV.

In(/.: Jes. 64: 1 v.

ämne:
Jesu heliga födelse, skedd oss till godo.

1) T}/ derigenoia har Han helaat vår syndiga födelse,

21 v. ; Ps!^ 51: 7 v. ; Job. 25: 4—6 v.

2) T?/ deingenom har lian jörvärffat oss rätt att hlifva

delaHige af Guds natur, 23 v. Immanuel= "Gud med
oss;" jfr Joh. 1: 12. 13 v.

V.

7?7//.; Jfs. /: fj v. ('<Tron J icke, .sa felar det

med Eder.«)

ämne:
Trons göroiuål på Jesu födelsedag.

a) Att betrakta, hvru underbart Hans födelse tillgick,

18—20 v. ; Ev. 1—7 v.

b) Att hugsvala sig af det dgra Jescsnaninet, 21, 25 v.

(trösten af detta namn).

c) Att fö^nnulra sig öfvei^ skrifternas fullbordan. Ex.

22, 23 v.

d) Att stärka sig af Hans namn Immanuel, ('"Gud med

oss !••), 23 v.

VI.

In(/.: 1 Mos. O: 29 v.

ämne:
Det myckna bekymmer ocli den heliga förundran

som Jesu födelse har med sig.

1) När Han lekamligen skall födas : a) hos Josef: aa)

19, 20 v. : bb) 21—23 v. ; cc) 24, 25 v. b) hos Maria, 18 v.
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2) När Han andeligen skall födas : a) bekymret : aa)

syndakännedomen, jfr 21 v. ; bb) bättringskampen, 2 Cor.

7: 10 v, ; b) förundran : aa) nådestillbuden, 20, 21 v. ("räds

icke!"); bb) benådningen, jfr 24, 25 v.; Joh. 16: 21, 22 v.

Annandag Jul.

A) Text: Matth. 23: 34—39.

I.

Ing.: Hos. 13: 9 v.

ämne:
Skulden ocli domen.

1) Skidden, hopad : a) genom sändande af profeter, vise

och skriftlärde, 34 v. ; b) genom Guds vittnens förföljande

och dräpande, 34 v. ; c) genom Jesu försmådda kärlek, 37 v.

2) Domen, åsamkad: a) "allt rättfärdigt blod," 35, 36

v. ; b) "Edert hus öde," 38 v.; c) "J skolen härefter icke

se mig," 39 v.

IL

Inc/.: Ps. 101: 1 v.

ämne:
Guds nåd och rätt emot syndare.

1 ) Nåden : a) beprisad : aa) i sändandet af profeter, vise

och skriftlärde, 34 v. ; bb) i Jesu förnyade tillbud af nåd,

37 v. ; b) föraktad : aa) i olydnad för Jesu sändebuds röst,

35 v. ; bb) i försmående af Jesu kärlek, 37 v.

2) Rätten : a) blodsskuldernes dom, 35, 36 v. : b) tim-

ligt och evigt förderf, 3<S, 39 v.

III.

Ing.: Hez. 33: 11 v.

ämne:
Tvenne vigtiga sanningar, hemtade ur vår text:

Gud Till ingen syndares död; syndare vilja dock dö.
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1) Gvd vill ingen syndares död: a) ty Han har sändt

sin Son i verlden, att vi skole lefva genom Honom, Joh. 3:

16 v. ; 1 Joh. 4: 9, 10 v. ; b) ty Han gifver predikare som

skola förmana : "Låter försona Eder med Gud !

" 34 v. text

;

2 Cor. 5: 20 v. ; c) ty Han tillbjiider syndare skydd under

sin nåds vingar, 37 v,

2) Syndare vilja dock dö : a) när de icke vilja gå in i

omvändelsens ordning, Joh. 5: 40 v. ; 9: 41 v. ; b) när de

förfölja och döda Guds sändebud, 34—36 v. ; c) när de icke

vilja låta sig af Jesus församlas till hjorden, 37—39 v.

IV.

Ing.: Bom. 2: 4—6 v.

ämne:
Guds godhets rikedomar.

1) Huru de varda syndare bevisade : a) 34 v. ; b) 37 v.

;

jfr Utk. n, 1) a).

2) Huru de varda af syndare föraktade : a) 34 v. ; b)

37 v. ; jfr Utk. II, 1) b).

3) Hvad detta förakt medf&i^ : a) 35, 36 v. ; b) 38, 39

v. ; jfr Utk. II, 2).

V.

Ing. : Job. 3: 26 v.

ämne:
Julhögtidens goda ro, störd af en oväntad oro.

1) Julhör/tidens goda ro: a) i föreningen med den men-

niskovordne Sonen, Joh. 1: 14 v. ; b) i helig förundran öfver

Hans födelse. Sv. Ps. 63, 7, 9, 10 v.

2) Störd af en oväntad oro : a) öfver det sätt, hvarpå

syndare emottaga budskapen om Christus, 34 v. ; b) öfver

det sätt, hvarpå syndare emottaga Jesu kallelse, 37 v. ; c)

öfver den dom, de dermed åsamka sig, 38, 39 v.

Ånin. Text. betraktad med liänsvn till höstiden.
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VI.

lufi.: Fs. 109: 17, IS c.

ä.mne:
Tälsiguelseii eller förbannelsen.

1) Välsignelsen : a) upi)gången med Jesu födelse, Luc.

1: 78, 79 v. ; Mal. 4: 2 v. ; Ps. 68: 10, liv.; 72: 6 v.

;

Jes. 45: 8 v. : 48: 18 t. : b) tillökt genom Jesu sändebud,

34 T. : c) tillbjuden genom Jesu nädesarbete, 37 v.

2) Förbannelsen : a) åsamkad : aa) genom behandlandet

af Jesu sändebud, 34 y. : bb) genom bortstötandet af Jesu

kärlek, 37 v. ; b) erfaren : aa) genom blodsskulder, 35, 36

v. ; bb) genom tiraligt och evigt förderf, 38. 39 v. ; 2 Thess.

1: 8, 9 v.

VII.

27ig.: Zack. 10: 8 c.

ämne:
Jesus i kärlek församlande syndare.

1) Hurit Han församlar dem: a) med sitt ords röst,

37 v.; b) med sina tjenares budskap, 34 v.

2) Hvarföre Han församlar dem : a) för att förena dem
med hjorden, Joh. 10: 16 v. ; b) för att uppvärma dem un-

der sina nådesvingar, 37 v. : c) för att frälsa dem undan

de utom slåendes föiiappelse.

3) Huru denna. Hans kärlek af de flesta emottages : a)

de förfölja och döda budskapen. 34 \. (35, 36 v.) ; b) de

vilja icke komma till Jesus, 37 v. (38, 39 v.); Joh. 5: 40 v.

VIII.

Ing.: Ps. 109: 4 v.

ämxe:
Kärlekens klagan i Julhögtiden.

1

)

Hvem är det som klagar ? a) den personliga kärle-

ken, ('-kärlekens Son,'' Coloss. 1: 13 v.); b) Han som af

kärlek gifvit sig sjelf ut för oss, Gal. 2: 20 v.

2) Hvaröfver är det Han klagar ? a) att sändebuden

bortstötas och dräpas, 34 v. ; b) att den tillbjudna kärleken

föraktas, 37 v.
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3) Hvad innebär Hans klagan : a) att blodsskulderne

hopa sig, 35, 36 v. ; b) att domen snart kommer, 38, 39 v.

IX.

Ing. : Jes. 65: 2 v.

ämne:
Jesu i Julhögtiden uträckta, men af menniskor

bortstötta händer.

1) Uträckta: a) genom Honom sjelf, 37 v., jfr det lilla

barnet i trubban ; b) genom Hans sändebud, 34 v. ; c) till

att församla syndare under Jesu nåds vingar, 37 v.

2) Bortstötta : a) genom behandlandet af Jesu sändebud,

34 v. ; b) genom försmåendet af Jesu kärlek, 37 v. ; c) detta

bortstötande har svår dom med sig, 35, 36. 38, 39 v.

X.

Ing.: Ps. 36: 8 v.

ämne:
Tillflykten under Jesu nådesvingar.

1) öppnad: a) i Hans födelse; b) i Hans nådestillbud,

34, 37 v.

2) Sökt: a) af många icke, 37 v.; b) endast af /a.

3) Salig: a) der blifva vi helt öfvertäckte med Hans

dubbla förtjenst. Gal. 3: 27 v. ; Jes. 61: 10 v. ; Rom. 4: 25

v. ; 2 Cor. 5: 21 v. ; Eom. 10: 4 v. ; b) der blifva vi saligt

uppvärmde emot all köld, Mal. 4: 2 v. : c) der blifva vi sa-

ligt beskärmade emot all fara, Hög. W. 2: 4 v. ; Ps. 17: 8

v. ("gömde") ; d) der varder vår andeliga tillväxt förökad

och vår eviga salighet betryggad, Ps. 84: 12 v.

XI.
(Missionspredikan.)

Ämne:
Israel, eller Guds gamla förbundsfolk.

1) Dess forntid. Här skildras folkets utkorelse i Abra-

ham, dess kallelse och historia till Christi ankomst ; derefter

den godhet som Gud bevisat det enligt 34, 37 v. text.

4
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2) Dess nutid, 35, 36, 38, 39 v. text. ; Hosea 3: 4 v.

Kom. 11: 11, 12 v.; 2 Cor. 3: 14, 15 v.

3) Dess framtid, 39 v. text. (slut.) ; Zach. 12: 10—14
v. ; Hos. 3: 5 v. ; Kom. 11: 25—32 v. ; Hez. 37 kap. m. fl. st.

B) Text : Matth. 10: 32—39 v.

I.

Ing.: Joh. 1: 43 v. («Följ mig!»)

ämne:
Lärjimgavilkoreu.

1) Svåra : a) bekännelse. 32, 33 v. ; b) strid, 34—36

v. ; c) försakelse, 37 v. ; d) kors, 38 v. ; e) död, 39 v.

2) Saliga : a) Jesus bekänner oss för Fadren, 32 v. ; b)

Jesus skänker oss sin frid midt under striden, 34—36 v.

(Joh. 14: 27 v.) ; c) Jesus älskar oss som sina, 37 v. ; d)

Jesus hugsvalar emot korset, 38 v. ; e) Jesus gifver oss lif

i döden, 39 v.

II.

Ing.: 2 Tim. 2: 5 v.

ämne:
Ingen krönes, utan han redligen kämpar.

a) 1 bekämielsen, 32, 33 v. ; b) 2 striden, 34—37 v.
;

c) / korsprofvet, 38 v. ; d) J döden, 39 v.

III.

Lig.: 2 Cor. 5: 14, 15 v.

ämne:
Christi k.ärleks tvång.

a) Att bekänna Honom inför verlden som hatar Honom,,

32, 33 v. ; b) Ätt erfara svärdet och skilsmässan, 34—^37 v.

;

c) Att vandra den smala korsvägen, 38 v. ; d) Att borttappa

dtt lif, 39 v.

IV.

Ing.: Fhilijjp. 3: 7 v.

ämne:
Hvarföve Jesu tjenst är en kostelig tjenst.

1) Derföre att den kostar mycket: a) en öppen bekän-

nelse, (med ord och vandel), 32, 33 v. ; b) en allvarlig strid,
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34—36 v. ; c) en hel kärlek, 37 v. ; d) ett dagligt kors, 38

v. ; e) en daglig död, 39 v.

2) Derföre att den har en kostelig lön med sig : a) Je-

sus bekänner oss inför Fadren, 32, 33 v. ; b) Jesus skänker

oss frid med Gud midt under stridshettan, 34 v. ; Joh. 14:

27 v. ; 16: 33 v. ; c) Jesus ersätter den förlust vi måste

göra hos våra närmaste med sig sjelf, 35—37 v. ; d) Jesus

gör korset lätt för oss genom korsets hugsvalelse, 38 v. ; 2

Cor. 1: 5 v. ; e) Jesus gifver oss ett annat lif för det vi

borttappa, 39 v.

V.

Ing.: Ehr. 10: 38, 39 v.

ämne:
Olika Yågadt för himlen.

1) Många våga intet, eller ock för litet: a) de vilja vara

vänner i tysthet, 33 v. ; b) de vilja städse hafva frid, 34 v.

c) de vilja hålla vänskap med de otrogne, 35—37 v. ; Jac.

4: -1 v. ; d) de vilja vara utan kors, 38 v. ; e) de vilja be-

hålla sitt lif, 39 v.

2) Andra våga allt : a) bekännelsen, 32 v. ; b) friden,

34 v. ; c) sina kärastes och världens kärlek, 35—37 v. ; d)

sin egen ära, 38 v. ; e) lifvet, 39 v.

Usus : Hvad vågar du för himlen ?

VI.

Ing.: Syr. 2: I v.

ämne:
Allt för Christi skull.

a) Bekännelsen : dubbel, att vi bekänna Christum och

att Christus bekänner oss, 32 v. ; b) Strid och frid : strid

emot verlden, synden, satan, sig sjelf; frid i Jesus, 34—36

v. ; Joh. 14: 27 v. ; 16: 33 v. ; c) Försakelse och ersättning

:

försakelse af sina närmaste för Jesu skull ; ersättning : man
får ega Jesum i stället, 37 v. ; d) Kors och krona : kors i

Jesu efterföljd; krona som nådelön, 38 v.; e) Död och lif:

dö för Christi skull och med Christus, för att lefva med
Christus, 39 v.
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VII.

Ing.: Rom. 6: 6 v.

ämne:
Christi tjenst såsom den gamla meuniskans död.

1) Christi tjenst fordrar hekänrwlsen, gamla menniskan

vill förneka, 32, 33 v.

2) Christi tjenst kallar till strid, gamla menniskan vill

frid, 34—36 v.

3) Christi tjenst fordrar försakelse och hat till det onda,

gamla menniskan vill älska, 37 v. ; Luc. 14: 26 v.

4) Christi tjenst belägger med kors, gamla människan

vill hlifva ärad, 38 v.

5) Christi tjenst för med sig död, gamla menniskan vill

lefva, 39 v.

C) Text : Matth. 2: 13—18 v.

I.

Ing.: 2 Cor. 6: 10 v.

ämne:
Herrens Jesn uppriktige vänner, såsom bedröf-

vade, och dock alltid glade.

1) Hvilka som äro Sans uppriktige vänner : a) de som

genom tron äro komne till andelig och helig slägtskap med
Honom, (Ex. af Josef och Maria i texten som voro i lekam-

lig slägtskap med Jesum), Joh. 6: 63 v. ; Matth. 12: 50 v. ;

b) de som vinnlägga sig om lydnad för Herrens bud, Joh.

15: 14 v.; 1 Joh. 5: 3 v.; Ps. 119: 32 v.; 13—15 v. tex-

ten ; c) de som under sin vandel bära Jesum i sitt hjerta,

Ex. textens 13 v. : "tag barnet till dig !'• Sv. Ps. 214: 3 v.

Ephes. 3: 17 v.

2) Ätt de äro såsom bedröfvade, och dock alltid glade

:

a) de äro bedröfvade öfver: aa) att så många ännu vandra fien-

der till Herren Jesus, då de dock alla kunde blifva Hans vän-

ner, Philipp. 3: 18, 19 v.; Rom. 9: 1—3 v.; bb) att de andeliga

fienderne både med list och våld söka förgöra Jesusbarnet,

13, 16 v. ; Uppb, 12: 3—6 v., (dödandet af Jesu lif i de

trogna); cc) att de sjelfve dagligen upptäcka* så mycket elände.
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ski-öplighet och brist hos sig, 1 Joh. 3: 8, 9 v. ; Ebr. 12:

1—3 v. ; Rom. 7: 18, 19, 24 v. ; dd) att det synes som vore

det ute med Christi lilla hjord och att de ogudaktige fått

öfverhanden, 17, 18 v. text. ; Ps. 12: 2 v. ; Micha 7: 1, 2 v.

;

— b) de äro dock alltid glade : aa) ty de veta att Jesus af

sin trofasthet församlar de borttappade, Ev. 37 v. ; bb) ty

Jesus har i sin seger nederlagt fienderne och hjelper de sina

att öfvervinna, Ebr. 2: l-l, 15 v. ; 1 Joh. 4: 4 v.; Jes. 41:

10, 11, 13 v. ; Rom. 8: 37 v. ; cc) ty Jesus hjelper de elände

och förlåter dem dagligen deras synder, Ps. 149: 4 v. ; 103:

1—3, 8—14 v.; Jes. 45: 23 v.; 54: 10, 11 v.; 1 Joh. 1:

7 v. ; 2: 1, 2 v. ; dd) ty genom mycken bedröfvelse gå vi

in i Guds rike, Ap. G. 14: 22 v. ; Jer. 31: 35, 36 v. : Ps.

46: 2—8 v. (Gud är vårt beskydd och Hans rike skall vinna

seger, Jes. 49: 15—17 v. ; Ps. 87: 1 v. ; 126: 5, 6 v.).

II.

Ing.: 2 Cor. 1, 5 v.

ämne:
Christi lidauden och hugsvalelsen genom Christum,

rikligen öfverflödande på de andliga Bethlehemsbarnen.

1) Huru Christi lidanden öfverjiöda pa dem : a) Hero-

des söker att förgöra dem, 13 v. ; b) Herodes dödar dem,

16 v. ; Uppb. 12: 3, 4 v. (Herodes en bild af denna verl-

dens gud, 2 Cor. 4: 4 v.); c) Rachel begråter dem, 18 v.

(Rachel en bild af kyrkan.).

2) Huru hugsvalelsen genom Christum öfverjiödar på
dem: a) Herren sänder dem undsättning i faran, 13—15 v.;

b) Herren tager dem hem i döden, 16 v.; Ps. 116: 15 v.;

9: 13 v. ; Uppb. 12: 4, 5 v. ; Epist. 55. 56, 59, 60 v. ; c)

Han förkunnar, att det ej är ute med Bethlehemsbarnen,

men med dem som foro efter deras lif. jfr 20 v. efter texten.

III.

Ing.: Jes. 49: 15, 16 v.

ämne:
Den, som vårdar sig om Jesus, har att vänta sig

att hlifva vårdad af Fadren.
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1) Hvad det är att vårda sig om Jesus : a) det är att

se till, att man kommer i förening med Jesus, Ex. "tag

barnet till dig!'- 13 v. ; b) det är att se till, att man vår-

dar Christuslifvet i tron, Gal. 2: 20 v. ; c) det är att se

till, att man är bebjelplig att vårda det hos andra Jesu

trogna, Matth. 18: 5, 6 v.

2) Huru den, som vårdar sig om Jesus, vårdas af Fa-

dren : a) med tröst emot bekymren, 13 v. ; b) med utsigt i

förfölj elserne, 13—15 v. ; c) med beskydd i farorne, 13 v. ;

Ps. 71: 3 v. ; Jer. 3fi: 2fi v. : d) med lif i döden, 16 v. ;

2 Cor. r,: 9 v.

IV.

Ing.: Wishb. 3: 9. v.

ämne:
Guds utkorade och Hans nådiga uppseende på dem.

1) Hvilka som aro Guds utkorade : a) Enfödde Sonen,

13, 15 v. ; b) nådebarnen, Eplies. 1: 6 v. ; Joh. 1: 12, 13 v.

2) Huru Gud hafver ett nådigt uppseende på dem : a)

på Sonen, 13—15 v.; b) på barnen, jfr 13—15 v.; 16—18

v.
;
jfr Utk. III, 2, (på barnen för Sonens skull).

V.

Ing.: Joh. 18: 8 v.

ÄMNE:
De mest eftersökte barnen.

1) Jesusbarnet: a) af vänner, Luc. 2: 15 v.; Sv. Ps.

157: 6 v. ; b) af fiender, 13, 16 v. text. ; Matth. 2: 8 v.

2) Jesusbarnen : a) af vänner, jfr 1 Thess. 2: 17—19

v. ; Rom. 1: 9—12 v. ; Philem. 7 v. ; b) af fiender, 16 v.

text. ; 1 Joh. 3: 13 v.

VI.

hig.: Zach. 2: 8 v.

ämne:
Guds faderskärlek till sina barn.

1) Väl grundad : a) i Sonens födelse för dem ; b) i

deras födelse genom tron på Sonen.
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2) Herrligt bevisad: a) under lifvet, 13— 15 v.; b) uti

döden, 16—18 v.

VII.

Ing.: Rom. 8: 36 v.

ämne:
Jesu trogn.a räknade som sl.agtefår.

a) Så räknas de för Christi skull, texten ; b) Så var-

da de räknade af djefvulen och verlden, 13 v, ; c) de måste

erfara att de äro så räknade : aa) i lifvet, 13—15 v. ; bb)

i döden, 16 v.

VIII.

Ing.: Gal 2: 20 v.

ämne:
Christuslifvet i de trogna.

a) Grundlagdt genom Hans födelseför dem ; b) Verkadt

genom Hans födelse uti dem ; c) Eftersökt af fenderne till

att förgöra det, 13, 16 v.; d) Bevaradt under forföljelserne

till mognad, 13—15 v.; e) Fulländadt i en salig förloss-

ning, 16—18 v. (i en salig död och uppståndelse).

IX.

Ing.: Ps. 149: 4 v.

ämne:
Herrens elända på jorden.

a) Äro idan visst hemman, men skola ärfva landet, 13

—15 v.; Ps. 56: 9, 10 v.; 37: 11 v. ; Matth. 5: 5 v. ; 2

Petr. 3: 13 v.; b) BUfva förföljde af fienderne, men hafva

skydd hos Herren, 13 v. ; Ps. 27: 5 v. ; c) Varda dödade

hela dagen, men si, de lefva, 16 v. ; 2 Cor. 6: 9 v. ; d)

Måste med tårar så, men få uppskära med glädje, 17, 18

v.; Ps. 126: 5, 6 v. ; 30: 6 v.; Joh. 16: 20—22 v.
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Nästa Söndagen efter Jul.
A) Text. Luc. 2: 33—40 y.

I.

Ing.: Jes. 8: 13—15 v.

ämne:
Christus, ett fröjde- och trätoämne.

1) Ett fröjdeämne : a) underbar för de fromma, 33 v.

;

b) en uppståndelse för de fallne, 34 v. ; c) en helsa för sina

vänner, 35 v., (korset, lidandets svärd, hvartill Simeon väl-

signade Maria, Ebr. 12: 8—11 v.) ; d) en starkhet för de

svage, 40 v. ; Jes. 45: 24, 25 v. ; 33: 24 v. ; Ps. 84: 6—8
v. ('"de gå ifrån kraft till kraft'-), Joh. 1: 16 v.; e) en för-

lossning för dem som vänta efter Honom, 36—38 v.

2) JEtt trätoämne : a) Hans person, 34 v. ; Matth. 16:

13—16 v. ; b) Hans lära Joh. 7: 45—49 v. ; c) Hans ger-

ningar, Luc. 11: 14, 15 v.; d) Hans trogna, Ap. Gr. 28: 22

v.; 1 Joh. 3: 13 v.

IL

Lig.: Joh. 32: 7 v.

ämne:
Den gamle Simeons underbara profetia om det

nyfödda Jesusbarnet, ställd till Maria i dessa ord:

1) Si, denne är satt till ett fall och en uppståndelse för

många i Israel, 34 v.

2) Han är och satt till ett tecken, hvilket emotsagdt var-

der, 34 v.

3) Ett svärd skall ock gå genom din själ, på det att

många hjertans tankar skola uppenbaras, 35 v.

IIL

Ing.: Luc. 24: 17 v.

ämne:
De uppbyggliga förutsägelserne och samtalen om

Herren Christus.

1) Förutsägelserne : a) att Han af Gud är satt till ett

fall och en uppståndelse och ett mål för motsägelse, 34 v.

;
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b) att Hans vänner med Honom på korsvägen förherrligas,

35 v.

2) Samtalen: om den förlossning som Gud beredt i

Christus och som vi hafve att vänta i Honom, 36—38 v.

Usus: 33 v.

IV.

Ing.: Ps. 139: 14 v.

Guds trognas förundran.

a) Öfver Jesus och talet om Honom, 33 v. ; b) Ofver

Guds imderhara frälsningsråd, 38 v. ("förlossning,") ; c)

Öfver Guds underbara trofasthet, (särskildt i uppfyllandet

af detta råd,) ; d) Öfver Simeons välsignelse till Josef och

Maria, 34, 35 v., (korset är en välsignelse,) ; e) Öfver sig

sjelfve, 35, 40 v.

V.

Ing.: Jes. 3: 10 v.

ämne:
En predikan om de rättfärdige, att de stå väl i

Guds örtagård.

a) Ty de stå genom Honom som är satt till fall och

uppståndelse, 34 v. ; b) Tg de få dageligen förundra sig öf-

ver det som talas om Jesus, 33 v. ; c) Tg de må bäst ge-

nom korsets erfarenhet, 35 v. ; ^) Ty de gå geima dit, der

Jesus är att finna, 37 v., (i ordet, i sakramenten, i templet,)

;

e) Ty de fröjda sig med dem som vänta efter Honom, 38 v.

;

f) Ty de växa genom de andeliga åldersgrademe, 39, 40 v.

;

2 Petr. 3: 18 v.
; g) Om de än gamle varda, skola de lik-

vid blomstras, fruktsamme och färske varda, Ps. 92: 15 v.

;

jfr Simeon och Hanna i text.

VI.

Ing.: Ps. 77: 6 v.

ämne:
Några pröfvande frågor med afseende på det gam-

la året.
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a) Hvad har talet om Jesus verkat i våra hjertan f 33

v. ; b) Hvilken välsignelse hafva årets tempelbesök haft med
sig ? 36—38 v. ; c) Har Christus bli/vit oss till fall eller

uppståndelse f 34, 35 v. ; d) Hvad hafva vi gjort för de

själar som behöfva Jesum ? 38 v. ; e) Huru hafva vi vår-

dat det trons lif som Änden tändt i våra hjertan ? 39, 40

v.; 2 Petr. 3: 18 v.

Anm. Text. behandlad med hänsyn till årets slut.

B) Text. Luc. 12: 32 v.

I.

Lig.: Fs. 85: 9 v.

ämne:

Det tröstefiilla ordet, som Herren Christus tillsä-

ger sina heliga: "Frukta dig icke, du lilla hjord!

ty det är Eder Faders gode vilje att gilVa Eder
riket."

1) Till hvilka detta ord är stäldt : a) ses af samman-

hanget i texten : lärjungarne ; b) ses af texten : den klena

(lilla) hjorden ; c) ses af sakens natur, (de som tilltalas äro

bäfvande, ängslige själar).

2) Hvad det innehåller: "Frukta dig icke!" (Intet att

frukta, och dock synes det tvertom).

3) Hvarpå det grundar sig : a) på Honom som det ta-

lat hafver, (Han är sanningen, trofast och sannfärdig), 1 Joh.

2: 25 v. ; b) på Fadrens goda behag att gifva barnen riket,

text. ; Joh. 6: 37—39 v. ; Ephes. 1: 4—6 v.

II.

Ing.: Joh. 10: 11 v.

ämne:
Christi hjord.

a) Den är utvald af Fadren, text. ; Ephes. 1: 4—

6

v. ; b) Den är samlad af Anden, (Luthers förklaring öfver

tredje trosartikeln,) ; c) Den är liten till antal och krafter,

texten ; d) Den väntar riket, texten ; e) Den behöfver allt-

så ej frukta, texten.
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III.

Ing,: Ps. 35: 3 v.

ämne:
Hvarföre behötVer icke Cliristi lijord frukta?

a) Ty den har Jesus till sin Herde, text. ; Ps. 23

;

Joh. 10: 11 v. ; b) Thf den har Gud till sin Fader, text.

c) Ti/ det är Fadrens vilje att gifva honom riket, texten.

IV.

Ing.: Ps. 2: 11 v.

ämne:
Anledningen till bäfvau och fröjd för Cliristi hjord.

a) Det är en anledning till häfvan, att han är en liten

hjord : aa) liten till antal ; bb) liten till krafter, texten

;

b) Det är en anledning till häfvan, att han har så många

fiender : djefviil, kött, verld ; c) Men det är en anledning

till fröjd, att han har en Fader, text. ; d) Det är en an-

ledning till fröjd, att han har ett rike, text. ; Ebr. 12: 28

v. ; e) Det är en anledning till fröjd, att Jesus har sagt

:

''Frukta dig icke!'" Alltså flere orsaker till fröjd än till

bäfvan, Neh. 8: 10 v.

V.

(H. T. och A. T. i förening.)

hig.: ^fatth. 13: 11 v.

ämne:
Hyad Guds barn veta som verlden icke vet.

1) Hvad de veta om verlden : a) att den ligger fangen

i den ondes våld, A. T. v. 19; b) att den hör till Guds

rikes fiender, Joh. 7: 7 v. ; 15: 18—20 v. ; Jac. 4: 4 v.

2) Hvad de veta om sig sjelfve : a) att de äro af Gud,

A. T. v. 19; Joh. ]: 12. 13 v. ; b) att de utgöra Christi

hjord som har löfte om riket, H. T.

3) Hvad de veta om Jesus : a) att Han är den sanna

Guden och det eviga lifvet. A. T. v. 20, 21 ; b) att Han är

de trognas Herde, H. T.

Usus : Har du låtit läi-a dig dessa stycken under det

nu flydda året ?
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C) Text. Matth. 2: 19—23 v.

I.

Ing.: Hos. 11: 1—5 v.

ämne:
Den heliga familjens tåg från Egypten till Canaan.

a) Är ett tåg på Guds befallning, 19, 20 v. ; b) Ar
ett tåg med ära och seger, 21 v. ; c) Ar ett tåg för heliga

ändamål, 22, 23 v. ; d) Ar ett tåg, soyn afbildar Guds trog-

nas hemfärd, (då de förlossas från denna verldens ^Egypten

till det himmelska Canaan).

II.

Ing.: Philipp. 3: 7 v.

ämne:
Allt för Jesu skull.

a) Fattigdom för Jesu skidl, jfr. Luc. 2: 4—7 v. ; 22

—24 v. ; Joh. 19: 26, 27 v. ; Uppb. 2: 9 v. (lekamlig, jor-

disk ; brist, nöd, armod, Jac. 2: 5 v. ; 1 Cor. 1: 26—29

v.) ; b) Smälek och förakt för Jesu skidl, 23 v. text. ("Na-

zareus^^); Jes. 53: 2, 3 v.; Ap. G. 5: 41 v.; Matth. 5: 11

v. ; c) Förföljelse och flykt för Jesu skidl, Matth. 2: 13 v.
;

2 Tim. 3: 12 v. ; Ps. 56: 9, 10 v. ; d) Hjelp för Jesu skull:

aa) 19—21 v. ; bb) 22, 23 v. ; cc) Joh. 16: 23 v. ; dd) Sv.

Ps. 178: 9 v.

Usus : Att du upplefvat detta årets slut, det är för

Jesti skull.

III.

Ing.: G. Sv. Ps. 221: 9 v.

ämne:
De christtrognas lif under bilden af en hemfärd.

a) Till dess början : trons tändande verkar himmelskt

sinne ; b) Till dess fortgång : en daglig uppståndelse, ett

dagligt anammande af Jesus, en daglig flykt för och försa-

kande af verld och synd, ett dagligt jagande efter målet, 19

—21 v. ; Col. 3: 1—3 v. ; Gal. 5: 24, 25 v. ; Ephes. 4: 22

—24 v. m. fl. st. ; c) Till dess ände : en förlossning från
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fienderne, 22, 23 v. ; en hemflyttning i frid till det rätta

Canaan, Luc. 2: 29 v,

IV.

Ing.: Fs. 111: 9 v.

v ämne:
Guds folks förlossuiiig.

1) Fängelset, hvarifrån : a) denna verldens ^Egypten,

20 v.; Uppb. 11: 8 v.; b) denna dödens kropp, Rom. 7:

24 v.

2) Friheten, hvartiU, 21, 22 v. : a) till det rätta Ca-

naan, Uppb. 22: 1—5 v.; b) till Guds barns herrliga frihet,

Eom. 8: 18—23 v.

3) Tiden, när : a) när Gud kallar, 19 v. ; b) kommer

alltid i rattan tid och till Guds barns tröst.

Usus : Sv. Ps. 487: 7 v.

V.

Ing.: Fs. 118: 18 v.

ämne:
Guds trösteord till de sina: "De äro döde, som

foro efter barnets lif".

a) Så hette det fordom, se texten ; b) Så heter det än-

nu i dag : satan, synd, död, verld och kött äro af Christus

öfvervunne ; så skola de betraktas och behandlas ; c) Så

sJcall det ock en gång heta, Ps. 126: 1, 2 v.; Uppb. 21:

4 v.

VI.

(Med hänsyn till årets slut).

Ing.: Sv. Fs. 416: 6 v.

ämne:
Den sista dagen och den sista färden.

1) Den sista dagen : a) derom påminnas vi i dag ; b)

den kommer snart, ('"Tiden jlyr^') ; c) är vår dödsdag. Syr.

7: 40 v.

2) Den sista färden : a) frän verldens Egypten till

evigheten, jfr texten (dubbel evighet) ; b) är en vigtig färd,
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Ps. 90: 12 v. ; c) kommer när Herren kallar, jfr 19—21 v,

texten ; d) förer oss inför Guds dom, 2 Cor. 5: 10 v. ; Ebr.

9: 27 v.

Usus : Har detta varit ditt tankeämne under det flydda

året?

Nyårsdagen.

A) Text. Luc. 2: 21 t.

I.

Ingr. 3 Mos. 23: 23—25 v.

ämne:

De christnas nyårsdag såsom en helig basundag.

1) Ty då skall det namn förkunnas, i hvilket allena är

salighet: namnet JESUS, texten; Ap. G. 4: 12 v.; salig-

het = rättfärdighet, barnaskap, frid, fröjd, seger, m. m.

2) Ty då skall det blod begripas, som renar oss af alla

synder: text. omskärelsen; 1 Joh. 1: 7 v. ; 1 Petr. 1: 18,

19 v.

3) Ty då skall det offer gifvas, som väl behagar Her-

ren, jfr Ps. 51: 19 v.; Kom. 12: 1, 2 v.; Ing. "eldsofler"
;

Ebr. 13: 15 v.

IL

Ina. : Zach. S: 12 v.

ämne:

Det starka fästet, Jesu namn.

1) Hvad vi menniskor hafva i detta fäste : a) frälsning

och förlossning ; b) nåd och barnaskap ; c) skydd och sä-

kerhet ; d) salighet.

2) Hvilka de äro, som ligga utom detta fäste : a) alla

syndaträlar ; b) alla skrymtare ; c) alla lagträlar.

3) Hvilka de äro som ligga inom detsamtna : a) alla

troende ; b) alla som förblifva trofaste.
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III.

Ing.: Sv. Ps. 66: 1 v.

ämne:

Jesu nanin såsom ett trösterikt namu.

a) Ty deri ligger grunden för vårt barnaskap, Joh. 1:

12, v. ; b) T)/ der i ligger all vår helsa ; c) Ty deri ligger

all vår starkhet och seger ; cl) Ty deri ligger all vår salig-

het, text.; Ap. G. 4: 12 v.

IV.

Ing.: Bom. 15: 8 v.

ämne:
Christus såsom omskärelsens tjenare.

a) Ty Han lät sig födas bland det folk, med hvilket

Gud genom omskärelsen ingick förbund, 1 Mos. 17: 7—14

v. ; Kom. 9: 4. 5 v. ; b) Ty genom omskärelsen tog han på
sig vår synd, text. ; Gal. 4: 4, 5 v. ; c) Ty genom omskä-

relsen fö7^pligtade Han sig att fullkomna lagen, Ebr. 5: 7—

9

v.
;

jfr Gal. 5: 3 v.

V.

(Med hänsyn till nyåret.)

Ing. : Fs. 95: 8 v.

ämne:
Det nya året, Täl eller illa börjadt.

1) Af hvilka det börjas väl: a) af dem som låtit om-

skära sig med Christi omskärelse, Col. 2: 11, 12 v. ; Gal. 3:

27 v. ; b) af dem som hälla Jesu namn för sin högsta skatt,

text. ; c) af dem som dagligen rena sig i Jesu blod, 1 Joh.

1: 7 v.

2) Af hvilka det börjas illa : a) af dem som äro ande-

ligen oomskurne, Ap. G. 7: 51 v. ; Jer. 4: 4 v. ; 6: 10 v.

;

b) af dem som intet akta Jesu namn ; c) af dem som van-

dra i sina synders orenhet.
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VI.

(Med hänsyn till nyåret.)

Ing. : Sv. Ps. 413: 1 v.

ämne:
En christelig nyårsöiiskan i Jesu namn, framförd

på det nya årets första dag.

1) Till de andeligt sofvande : a) att de måtte stå upp i

Jesu namn ; b) att de måtte underkasta sig den andeliga om-

skärelsen, för att få del i Jesu omskärelses frukter, text.

;

Rom. 2: 28, 29 v. ; c) att de måtte få ett nytt namn i stäl-

let för det gamla namnet, (det gamla namnet = djefvulens

barn ; det nya =^ Guds barn.).

2) Till de väckte : a) att de måtte anamma rening från

synderne i Jesu blod ; b) att de måtte få lif i Jesu namn.

3) Till de benådade : a) att de måtte akta på Jesus så-

som omskärelsens i^enare, jfr Utk. lY ; b) att de måtte gå

ifrån kraft till kraft i Jesu namn, Ps. 84: 8 v. ; c) att de

måtte få sluta sina år i Jesu namn, Uppb. 14: 13 v.

\ai.
ämne:

Omskärelsens Ibetydelse hos Judarne och Jesu för-

hållande till densamma.

1) Omskärelsens betydelse : a) den var ett sakrament, af

Gud instiftadt för Abraham och lians säd ; b) den betygade,

att menniskan af naturen är en syndare, som behöfver nåd,

1 Mos. 17: 9—14 v.; c) den förpligtade de omskurne att

bevisa sig som ett presterligt folk och tjena Herren under

villig lydnad för Hans bud.

2) Jesu förhållande till omskärelsen : a) såsom den rätte

Abrahamssäden underkastade Han sig omskärelsen. Gal. 3:

16 v, och namnet Jesus i texten ; Rom. 15: 8 v. ; b) genom

omskärelsen ställde Han sig under lagen för vår skull, Gal.

4: 4, 5 v.
;
(Han göres till synd och till en förbannelse för

oss, 2 Cor. 5: 21 v. ; Gal. 3: 13 v.) ; c) genom omskärelsen

förpligtade Han sig till villig och fullkomlig lydnad för

Guds lag. Gal. 5: 3 v. ; Philipp. 2: 8 v. ; Ebr. 5: 7—9 v.



65

VIII.

Ing.: Äp. G. 7: 8 v.

ämne:
Omskärelsens djupa betydelse.

1) Den var en Gruds instiftelse och påbud, 1 Mos. 17:

9—14 v.

2) Den betygade, att menniskan af naturen är en syn-

dare, stadd under Chids vrede och dom, 1 Mos. 17: 14 v,

3) Den utyjorde medlet till och underpanten på delak-

tighet i löftets förbund.

4) Den åtskilde Guds folk från Hedningarne, Jos. 5:

9 v. ; Kom. 9: 4, 5 v.

5) Den förpUgtade till lydnad för Guds bud, Gal. 5:

3 v.

6) Den gagnade dock icke utan tro.

7) Den afbildade den andeliga omskärelsen, Jer. 4: 4

v. ; Rom. 2: 28, 29 v.

8) Den innebar en profetia om Christi syndfria födelse,

(genom hvilken alla arfsyndens fläckar fullkomligt skulle ut-

plånas), se texten och Rom. 8: 3 v. m. fl. st.

IX.

ämne:
En jemförelse emellan omskärelsen och döpelsen.

a) De äro begge sakrament, af Gud instiftade och på-

bjudne, dock för olika tider och folk, (döpelsen har trädt i

omskärelsens ställe) ; b) De betyga, att menniskan af natu-

ren är en syndare, som lefver utan Guds nåd och gemen-

skap ; c) De erbjuda nåd under vilkor af trons lydnad

;

d) De besegla Guds trofasta löften om nåd i Christus, Rom.

4: 11 v. (Man märke skilnaden emellan skuggbilden och

sjelfva varelsen, kroppen (i Christus), Ebr. 10: 1 v. ; omskä-

relsen utgjorde medlet till och underpanten på delaktighet i

löftets förbund.) ; e) De förpligta till fidlkomlig lydnad för
Guds bud; Gal. 5: 3 v.; Matth. 28: 19, 20 v. (Man märke

skilnaden emellan Guds bud i lagen och Guds bud, i Chri-

stus uppfyllde och förklarade, och den nyatestamentliga fri-

5
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heten och kärleken, Matth. 5: 17 v.); f) De pålägga ett stort

ansvar, (döpelsen så mycket större som det nya förbundet

är större än det gamla och derföre dess nåd större).

B) Text : Joh. 14: 13 y.

I.

Ing.: Ordsprh. 18: 10 v.

ämne:
Bönen i Jesu namn.

^ 1) Hvad det är att bedja i Jesu namn : a) det är att

nalkas Gud i tron på Jesu förtjenst ; b) det är att bedja,

diifven af Jesu Ande ; c) det är att bedja i Jesu ställe ; d)

det är att bedja så, att Fadrens ära i Sonen utgör syftemå-

let, texten.

2) Hvem kan bedja i Jesu namn f a) icke en andeligt

sofvande menniska ; b) icke en blott uppväckt menniska

;

c) endast en omvänd och troende, som har fått den Helige

Ande, Joh. 16: 24—26 v.

3) Hvad ha/ver en sådan bön med sig ? a) en viss och

trösterik bönhörelse, texten: ''allt;'' Joh. 16: 23 v.; 1 Joh,

5: 14, 15 v. ; b) Fadren varder prisad i Sonen, texten.

IL

Ing.: 4 Mos. 29: 1 v.

ämne:
Jesu stora löfte till de sina i vår text: **Allt det

J toedjen Fadren i mitt namn^ det skall jag göra, på
det att Fadren skall blifva prisad i Sonen."

1) Till dess stora betydelse : a) genom sin bortgång till

Fadren är Jesus vorden de sinas förespråkare, jfr 12 v. före

texten ; 1 Joh. 2: 1, 2 v. ; Ebr. 7: 24, 25 v. ; b) i Hans för-

herrligande ligger grunden för deras salighet och förtröstan

till Fadren; c) Han är sjelf sann Gud, texten: "Jag.''

2) Till dess stora kraft och tröst : a) de få bedja i Jesu

namn, text. ; b) de få allt det de bedja, text. ; c) i tron på
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Hans namn utbedja de sig att göra stora gerningar, 12 v.

före text.

3) Till dess stora syftemål: a) att Fadren skall prisad

varda i Sonen, text. ; b) att väldigt trösta de sina emot all

svaghet och ångest ; c) att vid det nya tidskiftet visa dem,

att deras hjelp står i Herrens namn, Ps. 124: 8 v.
;
jfr nam-

net Jesus i texten.

III.

Ing.: Ps. 20: 6 v.

ämne:
De christtroguas baner, upprest i Jesu namn med

det nya året.

a) Såsom ett salighetsbanér, att derunder församla fol-

ken, Jes. 11: 10 v.; Joh. 1: 29 v.; 3: 16 v.; b) Såsom ett

lifsbanér, att genom tron derpå lefva, 1 Joh. 4: 9 v. ; c)

Såsom ett stridsbanér, att derunder strida för himlen, ("den

goda kampen,'" trons kamp, bönekampen inbegiipen, Hosea

12: 4 v.) ; d) Såsom ett segerhanér, att dermed segra, (bö-

nens seger inbegripen, text. : ^'Ällt''), Rom. 8: 37 v. "In

hoc vinces
!"

IV.

(Text. med hänsyn till nyåret.)

Ing.: Hez. 24: 2 v.

ämne:
Några trösterika minnesord för Guds folk vid det

nya årsskiftet.

1) Bönevägen till Gud står dem ä/ven i år lika öppen,

text. : 'J hedjen."

2) Löftet om bönhörelse är dem änmi lika visst och

oinskränkt, text. : "'allt.''

3) Den som, derför går i borgen är Jesus, text. : ''Jag.''

4) De skola äfven detta år i sin mon bidraga till Fa-

drens pris, text.
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C) Text; Luc. 13: 6—9 t.

I.

Ing,: 4 Mos. 10: 36 v.

ämne:
Herrens förnyade ankomst till sin vingård.

1) Vingården, till hvilken San kommer, 6 v. ; Jes.

5: 1, 2 v. ; Matth. 21: 33 v. : sin kyrka och församling

härnere.

2) Sättet, hvarpå Han kommer: a) nådefuU, med för-

nyade nådebesök, 6, 7 v. : b) grafvande och gödande, 7—

9

v. ; c) afgörande och dömande för många af träden, 7 v.

;

Jes. 5: 5, 6 v. ; "hugg det sedan bort !" 9 v.

3) Ändamålet, hvarföre Han kommer : att söka frukt,

6, 7 v.

Usus : Hvilka frukter finner Han hos dig i det nya året

efter allt nådesarbete ?

Anm. Text. med hänsyn till nyåret.

II.

Ina. : Esra 9: 6 v.

ämne:
Herrens Jesu syndarekärlek vid Guds straffdomars

inbrytande.

Bevisad

:

a) i Hans förbön för fikonträdet, G—8 v. ; b) i Hans
vård om fikonträdet, 8, 9 v.

III.

Ing.: Ps. 80: 15—20 v.

ämne:
Olika träd i Guds vingård.

a) En del stå der fruktbärande, 8, 9 v. ; b) Andra stå

der med löf utan frukt, 6, 7 v. ; c) Andra stå der nära

förtorkade.
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IV.

Ing.: Hos. 10: 1 v.

ämne:
En blick in i nya förbundets yingård.

Der se vi

:

1) Vmgårdsmannen Chrishis : a) ät Honom har Fadren

öfverlemnat trädets vård, 6 v. ; b) Han beder för det ofrukt-

bara trädet, när Gud hotar med sina domar, 6—8 v. ; c)

Han grafver ombring och göder det, att det må bära frukt,

8, 9 v.

2) Fikonträdet : a) planteradt i Guds vingård, 6 v. ; b)

under flere år besökt af Herren, 7 v. ; c) ofruktbart afhugges

det. för att ej förhindra jorden, 7, 9 v.

V.

Lig.: Fs. 7: 12—14 v.

ämne:
En allvarlig fråga till syndare på årets första

dag: Tet du, hvarföre du står här i dag i Guds vin-

gård I

a) Icke för din egen skull : ty då vore du redan afhug-

gen, 6, 7 v. ; b) Utan för vingårdsmannens skull : ty Han
beder för dig, 8 v. ; c) Men du står här för att bära frukt,

8, 9 v.

Usus : Hurudan frukt bär du ?

VI.

Ing.: Sv. Fs. 173: I v.

ämne:
Bevekande skäl till bättring.

a) Betänk, att du är jylanterad till ett fikonträd, G v.

;

b) Betänk, att vingårdslierren i dag söker frukt på dig, 6,

7 v. ; c) Betänk, att Frälsaren ännu heder för dig, 8 v.

;

d) Betänk, att du står här på Guds tålamod, 8 v. ; 2 Petr.

3: 9 v. ; e) Men betänk också, att snart kan du varda af-

htiggen, 7, 9 v.
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VII.

Ing.: Jes. 5: 1, 2 v.

ämne:
Fikonträdet och Yingårdsmannen.

1) Fikonträdet : a) planteradt, 6 v. ; b) växande, 6 v.

;

c) mognadt. — Tillämpas på Israel och nya förbundets folk.

2) Vingårdsmannen : a) beder för fikonträdet vid Guds

straflFdomars inbrytande, 8 v. ; b) grafver omkring och gö-

der det, 8, 9 v. ; c) hemtar det ur vingården, 9 v. (se anm.

vid 1).

Nästa Söndagen efter Nyår.
A) Text. Matth. 3: 13—17 v.

I.

Ing.: Hez. 24: 19 v.

ämne:
Några betydelsefulla omstäudigheter vid Jesu dop

i Jordan.

a) Dernied inviges Han till sitt medlareemhete, 13 v.

;

b) Dermed har Johannes Döparen lärt känna Honom, 14

v. ; Joh. 1: 31—34 v. ; c) Dervid uttalar Han sitt första

embetsord, 15 v, ; d) Dervid förklaras Han vara Gruds

Son, 16, 17 v. ; e) Dermed har Han helgat vårt dop.

IL

Ing.: Ebr. 10: 5—10 v.

ämne:
Christi dop i Jordan.

1) Är ett dop för Hans egen skull: a) för att invigas

till det kall, för hvars utförande Fadren sändt Honom, 13

v. ; b) för att uppfylla all rättfärdighet, 14, 15 v.

2) Är ett dop för vår skull : a) ty dermed har Han hel-

gat vårt dop ; b) ty dermed har Han tillförsäkrat oss det

som Han med sitt medlareembete förvärfvat, 16, 17 v., (en
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öppnad himmel, Fadrens välbehag, Andens smörjelse, den

Treenige Gudens gemenskap).

III.

Ing. : Jes. 1: 2—4 v.

ämne:
De affällige barnen.

1) Hvarifrån de affallit : från döpelsenåden, hvilken

innefattar syndaförlåtelse, rättfärdighet, barnaskap, gemenskap,

med Gud, m. m. jfr Tit. 3: 5 v. ; Matth. 28: 19 v. ; Gal.

3: 27 v.; Col. 2: 11, 12 v. m. fl. st.; jfr 16, 17 v. texten.

2) Orsaker till detta fall : a) det arga hjertat, 1 Mos.

8: 21 v. ; Jer. 17: 9, 10 v. ; Ps. 51: 7 v. ; b) en vårdslö-

sad och ochristlig barnauppfostran, Matth. 18: 6—10 v. ; Ephes.

6: 4; c) onda och förargliga sällskaper, Ordsprb. 1: 10 v.;

Sv. Ps. 342: 6 v. ; Ps. 1: 1 v.

3) Huru de från detta fall kunna åter upprättas : a)

Guds förbund i dopet står fast, oaktadt de aflTälliges otro;

b) genom en sann omvändelse erhållas dopets nådeskat-

ter, Matth. 18: 3 v. ; Jer. 3: 22 v. ; c) genom lydnad för

Guds bud bevisas bamaskapet, jfr 14, 15, 17 v. texten.

IV.

Ing.: Matth. 21: 25 v.

ämne:
Några omständigheter vid Jesu dop i Jordan.

a) Johannes känner icke Jesus före dopet, 13, 14 v.
;

Joh. 1: 31—33 v. ; b) Jesus kommer, för att, döpt af Jo-

hannes, uppfylla all rättfärdighet, 15 v. ; c) När Jesus var

döpt, bad Han, Luc. 3: 21 v. ; 16 v. texten ; d) Himlen

öppnas och den Helige Ande kommer öfver Honom., 16 V.

;

e) Fadren förkunnar, att Jesus är Ovds Son, 17 v.

V.

Ing. : Joh. 13: 12 v.

ämne:
Jesu fråga till de döpte : "Veten J hvad jag haf-

ver gjort Eder?"
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a) Veten J, hvad jag hafver gjort Eder i dopet f b)

Veten J, hvad jag hafver gjort Eder på grnnd af dopet f

c) Veten J, hvartill detta allt förpligtar Eder f

VI.

Ing.: Joh. 11: 40 v.

ämne:
Guds herrlighet, uppenbarad vid Jesu dop i Jordan.

a) I den som döj^er, 14 v. ; b) i den S07n döpes, 15 v.;

c) I de på dopet följande tecknen, 16 v. (himlen öppnad,

Anden) ; d) 1 Fadrens röst, 17 v.

VII.

ämne:
Jesu första in^igningsord till sitt embete.

1) Hvad som föranleder dess uttalande : a) Jesus kom-

mer för att låta döpa sig, 13 v. ; b) Johannes vägrar att

döpa Honom, 14 v.

2) Sjelfva ordet: a) "Låt det nu (så ske),'' 15 v.; b)

"Oss tillhör det att uppfylla all rättfärdighet,'"' 15 v.

3) Detta ord bekräftadt : a) genom dopet, 15, 16 v.;

b) genom Fadrens röst, 17 v.

VIII.

(I anslutning till dagens betydelse om dopet.)

ämne:
Det heliga dopet.

1) T^ll dess väsende: ett sakrament, af Christus instif-

tadt och påbjudet ; "ett vatten, genom Guds bud förordnadt

och med Guds ord förbundet" : ett nådeförbund, genom hvil-

ket Gud ingår förbund med oss och i Christus Jesus uppta-

ger oss till baniaskap hos sig, Matth. 28: 19 v. ; Gal. 3: 27 v.

2) Till dess kraft och nytta : a) syndaförlåtelse eller

befrielse frän syndaskulden och delaktighet i Chiisti förtjenst

till rättfärdighet, Ap. G. 2: 38 v. ; 22: 16 v. ; Gal. 3: 27

v. ; b) förlossning fi-ån död och djefvul, Coloss. 1: 12, 13 v.;

Kom. 6: 3—7 v. ; c) ny födelse, Tit. 3: 5 v. ; Coloss. 2: 11

—13 v. ; d) gemenskap med den Treenige Guden, Matth.
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28: 19 v.; 1 Cor. 12: 13 v.; e) evig salighet, Marc. 16: 16

v. : 1 Petr. 3: 21 v. ; Tit. 3: 5—7 v.

3) Till dess djupa betydelse : a) den gamla menniskans

dödande ; b) den nyas lif och tillväxt, Kom. 6: 4 ff. v.

B) Text. Joh. 1: 29—34 v.

I.

Ing. : Ap. G. 13: 25 v.

ämne:

Johannes Döparens vittnesbörd om Jesus efter

Jesu dop i Jordan.

a) Att Han är Guds Lam, 29, 30 v. (Man märke i

grt. bestämda art. "Lammet'" =^ det redan utlofvade, före-

bildade, i gamla förbundet) : b) Att Han döper med den

Helige Ande, 31—33 v.
;

jfr Matth. 3: 1 1 v. ; c) Att Han
är Gnds Son, 34 v.

II.

Ing.: Gal. 1: 15. 16 v.

ämne:
Den, för hvilken Gud uppenbarar sin Son, kan

sjelf bära vittnesbörd om Honom till andra.

1) Uen för hvilken Gud uppenbarar sin Son: a) Gud

vill uppenbara sin Son för alla menniskor, 1 Tim. 2: 4—

6

v. ; Rom. 10: 12—16 v. ; b) men Han kan uppenbara Ho-

nom blott för de nådehungrige och andligt fattige, jfr 29

—

31 v.; Ev. 14 v.

2) Han kan sjelf bära vittnesbörd om Honom till an-

dra : a) att Han är Guds Lam, 29 v. ; b) att Han döper

med den Helige Ande, 33 v. ; c) att Han är Guds Son, 34 v.

Usus : Joh. 15: 26, 27 v. Det Andens vittnesbörd, som

Anden sjelf bär i vårt hjerta om Jesus, bära vi efter egen

erfarenhet till andra, att ock de må tro på och känna

Sonen.
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III.

Ing.: Joh. 5: 33, 34 v.

ämne:
Betydelsen af Johannes Döparens vittnesbörd en-

ligt vår text.

a) Med hänsyn till den person som aflägger det, 30—32

v. Johannes Döparen är Christi vägrödjare, sänd att döpa

med vatten ; han är den störste af gamla förbundets män
och har döpt Christus, jfr Ev. för dagen och Matth. 11: 11

v. ; b) Med hänsyn till den person det gäller, 29, 30, 33,

34 v. Det är Chi-istus, Guds Son, verldens Frälsare. Stor-

heten af den salighet Han förvärfvat och skänker. Vådan af

att ej tro på Honom ! c) Med hänsyn till sjelfva vittnesbör-

dets innehåll och syftemål, 29, 33, 34 v. "Guds Lam'',

"Guds Son'-, "döper med den Helige Ande" ; "tro genom

honom", Joh. 1: 6—8 v.; Matth. 11: 12 v.

IV.

Ing.: Philipp. 3: 8, 9 v.

ämne:
Den allt i värde öfverträffande vår Herres Jesu

Christi kunskap.

1) JBvad dertill hör: a) att känna Honom såsom Guds

Lam, 29, 30 v. (såsom sin syndaborttagare) ; b) att känna

Honom såsom Guds Son, 34 v.

2) Huni den vinnes : a) icke genom eget arbete och

sträfvande, jfr 1 Cor. 2: 14 v. ; b) endast genom gudomlig

uppenbarelse, 31—34 v. (skriftens ord ; först känna synden,

sedan nåden genom tron).

3) Hvad den verkar : a) trons vittnesbörd, (bekännelse),

text. är ett sådant ; b) den troende får Lammets och duf-

vans art, (tålamod, lydnad, lidande ; oskuld, enfald, renhet,

m. m.), text. och Ev. för dagen.
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V.
(Öfver v. 29.)

Ämne:
Si, Guds Lam, som borttager verldens synd!

a) Guds Lam : Lammet med best. art. jfr Utk. I a)

;

det är ej blott en bild af saktmod, utan betecknar fastmer

offerlammet som försonande tager verldens synd pä sig, 1

Petr. 1: 18, 19 v.; Jes. 53: Tv.; 1 Cor. 5: 7 v. Guds

Lam = ej blott af Gud sändt och Gud välbehagligt, utan

ock Gud nämiast, 34 v. text. ; Joh. 1: 50 v. ; Uppb. 7: 17

v. : ''Lammet midt i stolen" ; Ebr. 1: 3 v. ; b) Som bort-

tager verldens synd : ''borttaga" — taga på sig, bära och

borttaga; praes. part. hänvisar dessutom på den ständiga

kraften af Christi offer, Jes. 53: 4, 11, 12 v. ; 1 Joh. 3: 5

v. — "Verldens synd" : Han är hela verldens Frälsare, Jes.

52: 15 v.; c) Si, Guds Lam I Med detta: '--St.'" visas

hvarje frälsningsbehöfvande och nådesökande hjerta att anam-

ma Jesum i tron och sä lefva, samt dagligen se i tron på

Honom, jfr Joh. 3: 14—17 v.; 6: 40 v.

C) Text. Matth. 3: 11, 12 v.

L
ämne:

Johannes Döparens vittnesbörd i rår text.

1) Om sig sjelf såsom Döparen : a) han är Christi

förelöpare. 11 v.: "den efter mig kommer", Johannes var

född före Christus, men också för att gå före Honom ; b)

han döper i vatten till bättring, 11 v.; c) han är dock icke

värd att vara Christi tjenare, 11 v.: "hvilkens skor jag icke

är värdig att bära".

2) Om ChristKs, som döpes af Johannes : a) Han är den

starkare, 11 v. (Johannes var stark, jfr Luc. 1: 17 v. ; 3: 4

—14 v., men Christus är ännu starkare såsom den som är

Guds Son) : sin starkhet har Han bevisat i sin seger öfver

synd, verld, satan, död, 1 Joh. 3: 5. 8 v.; Luc. 11: 20—22

v. ; b) Han skall döpa med den Helige Ande och med eld.
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11 v. ; c) Han skall bevisa sig såsom Christus i den dom
Han utför, 12 v. ; Mal. 3: 1—4 v. ; 4: 1, 2 v.

IL

Ing.: Mal. 3: 1—4 v.

ämne:
Trenne slags dop af Christus.

1) Vattendopet, 11 v.; Joh 3: 5 v.; Tit. 3: 5 v. "en

nyfödelse af vatten och Anda" = det christna dopet, Matth.

28: 19 v. ; Gal. 3: 27 v. ; Marc. 16: 16 v.

2) Andedopet, 11 v.; Ap. G. 1: 5 v. Andens utgju-

tande under bilden af dop, Tit. 3: 6 v.

3) Eldsdopet, 11, 12 v., dels såsom ett reningsmedel

för de trogna, jfr Ebr. 12: 5—11 v.; Zach. 13: 8, 9 v.; 1

Petr. 4: 17, 18 v. ; dels såsom en straffdom öfver de falske

riksmedlemmarne, jfr Mal. 4: 1 v. "Antingen måste vi dö-

pas med eld, eller med eld förbrännas". Bengel.

III.

(I anslutning till evangelium för dagen.)

ämne:
€hristi dop.

1) Det dop, hvarmed han sjelf döpes : a) det är Jo-

hannes som döper Honom, Ev. 13, 14 v. Här kan också

utvecklas betydelsen och kraften af Johannis dop, liv. text.;

b) genom detta dop inviges Christus till sitt embete och

medlarekall. Ev. 15 v. ; c) vid detta dop förklaras Han vara

Fadrens Son, Ev. 17 v.

2) Det dop, hvarmed Han sjelf döper : a) Han är den

starkare, (derföre ock Hans dop af största kraft och betydel-

se), 11 v.; (det christna dopets förhållande till frälsnings-

nåden framhålles) ; b) Han döper med den Helige Ande, 1

1

v.; c) Han döper med eld, 11, 12 v.

IV.

ämne:
Johannisdopet och det christna dopet i deras för-

hållande till hvarandra.

a) Johannisdopet var en sinnehild af och ett tecken till

det högre afbildade ; det christna dopet är ett sakrament;
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b) Johannisdopef är ett dop med vatten till bättring ; det

christna är ett dop med vatten och den Helige Ande, 11 v.;

Tit. 3: 5—7 v. ; Joh. 3: 5 v. ; c) Johannisdopet var ett dop

till den kommande Christus ; det christna är ett dop till den

redan komne, 11 v. ; Mattb. 28: 19 v. ; Gal. 3: 27 v. ("dö-

pas till Cbristuni" utvecklas) ; Ap. G. 19: 1—5 v.

V.

Ing.: Mal. 4: 5, 6 c.

ämne:

Johaiinis och Christi embete i deras förhållande

till hyariiudra.

1) Johannis embete: a) att döpa med vatten, 11 v.;

b) till bättring, 11 v.; c) han är derföre den mindre, 11

v.; jfr Mattb. 11: 11 v.

2) Christi embete: a) att döpa med vatten och Helig

Ande, 11 v.; Joh. 3: 5 v. ; b) att döpa med eld, 11, 12 v.;

c) Han är derföre den starkare, 11 v.

VI.

(I anslutning till dagens betydelse om dopet.)

ämne:

Det heliga dopets kraft.

1) Hvaruti den bevisar sig : a) den uttager oss ur dö-

den och fördömelsen, Col. 2: 11, 12 v. ; b) den insätter

oss i torbunds- och lifsgemenskap med Gud, Col. 2: 11—13

v. ; Mattb. 28: 19 v. ; c) detta dop är en besegling af

Guds nåd i Christus, Gal. 3: 27 v.

2) Svadan dopet har denna kraft: a) icke i och af

sig sjelf; b) utan af Guds instiftelse och löfte i ordet,

Mattb. 28: 19 v. ; Marc. 16: 16 v. ; c) och af tron, ''som

omfattar detta med vattnet förenade ordet och derpä för-

tröstar", Marc. 16: 16 v. ; Tit. 3: 4—7 v. ; Ap. G. 2:

38 v.
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VII.
(Se Anm. vid VII.)

ÄMNE:
Hvilken välsignelse och tröst vi kunne hemta af

vårt dop.

1) Att vi ha/va fått rättfärdighet i Christus, Gal. 3:

27 v. ; Ap. G. 22: 16 v.

2) Ätt vi äro upptagne i gemenskap med Gud, Matth.

28: 19 v.

3) Att allt, hvad Christus förvärfvat, är vårt. (Detta

skole vi bruka som nådebarn).

4) Att detta dop omsluter hela vårt lif. (Omdöpning

är deiiöre obeböflig och öfverflödig; den är ock en frestelse

emot Gud och ett bevis på otro).

5) Att, om vi än falle ur dopets nåd. Gud dock ej har

brutit sitt förhund med oss, Hez. 18: 21 v.; Luc. 15 kap.

VIII.
(öfver 12 v.)

Ämne:
Christus skall rensa sin löga.

a) San har kastoskofveln i sin hand : kastoskofveln är

evangelium ; vid Hans sista tillkommelse heter det från

Hans mun: "kommen till mig!'' — "Gån bort ifrån mig!''

b) Hvetet skall Han församla i ladan : Hans löga är Hans

kyrka på jorden ; hvetet är Hans trogne, de äkta riksmed-

lemmarne, som här hafva vuxit tillsammans med ogräset

;

de hafva här låtit feja och rensa sig med ande- och eldsdo-

pet, 11 v. text.; ladan är Guds rike såsom fullkomnadt

;

c) Agnarne skall Han uppbränna i evig eld : agnarne äro

de namnchristna, kyrkans falske och döde lemmar, som

ock af vatten och Ande blifvit födde, men bedröfvat Anden

och lefvat sig sjelfve, Ps. 1: 4—6 v. För dem återstår in-

tet annat än elden, Joh. 15: 6 v. ; men denna eld är evig,

Matth. 25: 46 v.

Usus : Hvar skola vi hamna på Christi stora dag, antin-

gen i den eviga ladan eller i den eviga elden ?
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Trettondedagen.
A) Text : Matth. 2: 1—12 v.

<;<«'/ 4V ^-^ (Utk. I—ni Missionspred.)

Ing.: Haggai 2: 7, 8 v.

ämne:
Christns Jesus såsom alla hedningars tröst.

a) 7]/ utan Honom äro de tröstlöse, Ephes. 2: 11, 12 v.;

b) Utan Honom vandra de i mörker, Ephes. 4: 17—19 v.

;

c) Utan Honom äro de förtappade. — Detta allt bevisar hed-

ningarnes förstling i vårt evangelium.

Usus : Hvad göra vi, på det att hedningarne må lära

känna sin Frälsare ?

IL

Ing.: Jes. 55: 4, 5 v.

ämne:
Behöfva hedningarne en Frälsare ?

En frtiga besvarad

:

1) Af Guds on/: Ex. Rom. 1: 18—82 v.; 3: 29 v.;

Ephes. 3: 5—7 v.

2) Af hedningarne .^elfve, 1, 2 v. text.; Ap. G. 16: 9

v. (Man märke hednamissionens framgång i vår tid !).

3) Af de christna folken : a) en del svarar som Cain

:

"skall jag taga vara på min broder ?" 1 Mos, 4: 9 v. ; b)

en del svarar med lydnad för Christi bud i Matth. 28: 19,

20 v., så att Hedningarne skola dragas till Christum för att

hylla Honom, 9— 11 v. text.

III.

»Ing.: Jes. 9: 2 v.

ämne:
Det stora ljuset för de i mörkret vandrande.

1) De i mörkret vandrande : a) Hedningar ; b) Judar

;

c) Christna.

2) Det stora ljuset : a) uppgånget som en rättfårdighe-

tens sol. Mal. 4: 2 v. ; b) föraktadt af alla som ropa : "Vi
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se ;'* c) eftersökt af dem som äro blinde, (känna sin blind-

het) ; d) uppenbarande sig för hvarje redlig nådesökare, jfr

texten.

IV.

Ing.: 5 Mos. 32: 21 v.

ämne:
Hvad Ti christna folk hafva att lära af de vise

männen i vårt evangelium.

a) Att med allvar och Jlit akta på Guds ords ledstjerna,

jfr Sv. Ps. 68: 4 v. ; b) Att allvarligt fråga efter Christum,

för att finna Honom, 2 v. ; Matth. 7: 7 v. ; c) Att öppet

bekänna Christum, sedan vi funnit Honom, 2—8 v. ; Matth.

10: 32 v. ; d) Att troget följa Guds Andes vägledning genom

hindren, 9, 10 v. ; e) Att, sjelfve funne af Christum, offra

Honom våra offer, 11, 12 v.

V.

Ing.: Uppb. 3: 2 v.

ämne:
Huru de vise männen med sitt sökande efter den

nyfödde Judakonungen komma mängden af våra christ-

na ^å skam.

a) 1 sitt allvar; man märke deremot den ljumhet som

finnes hos våra sökare ; b) I sin försakelse ; huru ringa vill

man nu ej för Christi skull försaka ; c) 1 sin frimodighet

;

huru blyges man nu ej för Christum inför menniskorne ; d)

/ sina håfvor ; huru litet uppoffrar man nu, af ren kärlek

till Christus, för Honom och Hans rike

!

VI.

Ing.: Matth. 7: 8 v.

ämne:
Den som söker, han finner.

1) Den som söker: a) dragen af Fadren, 1, 2 v.; Joh.

6: 44 v. ; b) allvarligt och redligt ; c) trogen det nådeljus

han fått, (texten, "'stjernan.'').
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2) Han finner : a) verldsbarnen bestörte och okunnige,

3—6 v. ; b) otrons barn listige, 7, 8 v. ; c) Guds Andes tro-

fasta vägledning genom hindren, 4—6 v. ; 9 v. ; d) och till

sist Jesum sjelf, 9—11 v.; e) han uppoffi-ar nu allt för

Jesus och far en annan väg hem, 11, 12 v.

VII.

Ing.: Jes. 55: 6, 7 v.

ämne:
En menniska, som redligt söker sin Frälsare:

a) är dragen dertill af Fadren, 1, 2 v, ; Joh. G: 44, 45 v.

;

b) frågar allvarligt efter Jesum för att finna Honom, 2 v.

;

c) får under sökandet erfara verldens förundran och list^

3, 4, 7, 8 v. ; d) visas af Anden till det fasta profetiska or-

det, 5, 6 v. ; e) ledes af Honom med ordet fram till Frälsa-

ren, 9, 10 v. ; f) finner sin Frälsare och hemhär Honom
skänker, 11 v.

; g) vandrar en annan väg hem, sedan hon

funnit Honom, 12 V.

VIII.

Ing.: Ps. 147: 19, 20 v.

ämne:
Det betydelsefulla deri, att Gud låtit hedningarne

gå sina egna vägar.

a) Till straff för deras aff'all från Gud har Han öf-

verletnnat dem åt sig sjelfva, (Ap. G. 14: 16 v.; Rom. 1: 24

v.) ; b) På dessa vägar hafva de lupit efter främmande gu-

dar ; c) Han har dock ej lemnat sig utan vittnesbörd för

dem: a) i samvetet. Rom. 2: 14, 15 v.; h) i skapelsen, Ap.

G. 14: 17 v., text. "stjernan"' ; å) Arfvet ur fadershuset hafva

de bortspillt ; e) Deras 'framsteg'' äro "stora steg bort ifrån

vägen,'" (Augustinus) ; t") Gud har haft tålamod med deras

fåvitskhet, (Ap. G. 17: 30 v.); g) Han har på dessa vägar

lärt dem fö^^tvifla på sig sjelfva och så beredt dem för fräls-

ninge)i i Chi^isto Jesu ; h) Han har sålunda lärt dem att

söka Jesum., texten.

Aum. Pä «Hedningarnes dag» skulle ett sådant ämne kunna behand-

las, ehurn det ej helt ingår i eller uttömmer texten.

6
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B) Text: Joh. 8: 12 y.

I.

Inff.: Luc. 2: 30—32 v.

ämne:
Christus såsom verldens ljus.

1) Sjelfva ljuset: a) Christus var verldens ljus före men-

niskornes fall, Joh. 1: 4 v. ; b) verldens ljus var Han under

hela gamla förbundets nådeshushållning, Joh. 1: 4, 5, 9, 10

v. ; c) såsom verldens ljus bevisade Han sig i antagen men-

niskonatur, Joh. 1: 14 v. ; Matth. 4: 12—17 v. ; d) såsom

verldens ljus bevisar Han sig allt fortfarande, (Han upplyser

med sitt ord och sin Ande) ; e) Han är liela verldens ljus,

2) Verlden, som fått detta ljus : a) är stadd i mörker

och sjelf mörker ; b) bekymrar sig ej om ljuset ; c) besökas

dock af ljuset. (Innehålles i texten.)

3) Ljusets verkan på verlden : a) ändamålet med dess

verkan är att verlden skall blifva upplyst och frälsad, text.

;

b) vilkoret för denna verkan är att tro på Jesum, jfr text.

''följa'-; Joh. 12: 4() v.; c) den som tror på Honom, skall

icke vandra i mörkret, utan få lifvets ljus, text.

II.

Ing.: Jer. 22: 29 v.

ämne:
Hvad lära oss Jesu ord i vår text: ^*Jag är verl-

dens ljus ; den mig följer, han skall icke vandra i

mörkret, utan han skall få lifvets ljus ?*'

a) Att Han är verldens sanning ; b) Att Hans efterföl-

jare skola bli/va, från lögnen frie.

III.

Ing.: Ordsprb. 4: 18, 19 v.

ämne:
Jesus är verldens ljus.

Het betyder

:

a) att utan Honom vandrar verlden i mörker; b) att

Han ensam är verldens ljus ; c) att de Honom följa, skola

icke vandra i mörkret., utan få lifvets ljus.
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IV.

Ing.: Jes. 2: 5 v.

ämne:
Jesus är verldens ljus.

a) I sin person, text. och Joh. 14: 6 v. ; b) / sin lära,

text.; c) I sina verk, Joh. 5: 36 v.; Matth. 11: 3—5 v.
;

d) I sina trogna, Matth. 5: 14—16 v. ; 1 Petr. 2: 9 v.
;

A.-T. 6 v.

V.

Ing. : Fs. 36: 10 v.

ämxe:
Jesus är yerldens ljus.

a) Detta gäller om tiden före Hans uppenbarelse i köt-

tet, Joh. 1 : 4, 5 v. ; b) Detta gäller om tiden efter Hans
uppenbarelse i köttet, texten ; c) Detta gäller om den nya

himmelen och den nya jorden, Uppb. 21: 23, 24 v.

VI.

Ing.: Jes. 60: 1 v. (ur Ep.)

ämne:
Guds Andes förmaning till syndare : "Statt upp,

var ljus !"

a) Ty Jesus, verldens ljus, är kommen, text. ; b) Ty du

behöfver icke längre vandra i mörkret, text.; Ephes. 5: 14 v.

;

c) Ty du skall få lifvets ljus, text. och Joh. 12: 46 v.

VII.

Ing. : Jes. 60: 2 v. (ur Ep.)

ämne:
Mörkret i verlden, skingradt med Jesu uppenba-

relse.

a) Genom Hans lära; b) Genom Hans lif ; c) Genom,

Hans död; d) Genom Hans upphöjelse.
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C) Text: Matth. 12: 15—21 v.

I.

Ing.: Ps. 46: 11 v.

ämne:

Herren skall rinna pris ibland liedningarne.

1) Hvem denne Serre är: a) Han är Guds tjenare, 18

V. : aa) i anseende till sin ödmjukhet ; bb) i anseende till

sin sändning ; cc) i anseende till den möda Han utstått un-

der sin embetstid ; dd) i anseende till sin lydnad ; b) Han
är Guds utkorade, 18 v. ; 1 Petr, 2: 4 v. ; c) Gud finner

allt sitt behag i Honom, 18 v. ; d) Han är smord med An-
den utan mått, 18 v.

2) Huru Han vinner detta pris : a) genom att förkunna

hedningarne domen,» 18 v. ; b) genom det saktmod och den

mildhet, hvarmed Han behandlar elända syndare, 19, 20 v.

;

c) genom att uppenbara dem det namn. i hvilket de hafva

allt hopp, 21 v.

II.

ämne:

Christus är den rätte folkyännen :

a) ty Han helår all folkens hy^inkhet, 15 v. ; b) Han
söker icke efter fåfängligt folkpris och gunst, 16 v. ; c) Han
är Guds idkorade, i hvilken Gud uppenbarar all sin men-

niskovänlighet, 18 v. ; Tit. 3: 4 v. ; d) Han förkunnar hed-

ningarne domen, 18 v. ; e) Han sönderbryter ej ett krossadt

rö och idsläcker ej en rykande veke, 20 v. ; f) i Hans namn
skola hedmngame hoppas, 21 v.

III.

Ing.: Matth. 11: 29 v.

ÄMNE:

Christi saktmod öfvervinner verlden.
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IV.
(v. 21.)

Ing.: Rom. 15: 12 v.

ämne:
I Hans namn skola hedningarne hoppas.

Det betyder

:

a) Att hedningarne utan Jesus äro utan hopp, Ephes.

2: 11, 12 v. ; b) Att de i Jesus hafva allt hopp, Ephes. 2:

13—22 v.

Usus : Ps. 2: 12 v.

V.

Ing.: Matth. 15: 16 v.

ämne:
Något att lära för Jesu lärjungar af vår text i

de stycken som höra till Jesu efterföljelse.

a) Att hjertligt vårda sig om de elända, 15 v. ; h) Att

icke ret(i Guds ords fiender till förföljelse, 16 v. ; c) Att

vandra i ödmjukhet, 19 v. ; d) Att upprätta och trösta de

felande och fallne, 20 v.; Gal. 6: 1, 2 v.; e) Att hoppas på
Jesu namn, 21 v.

VI.

Ing.: Rom. 15: 4 v.

ämne:
Hvilken lärdom och tröst profetians ord ur Jesaiag

42 kapitel om Christus i vår text oss tillföra.

1) Lärdomen: a) Christus är Guds tjenare ; b) Han är

Guds utvalde och älskelige ; c) Han har fått Anden utan

mått, 18 v.

2) Trösten : a) Han skall förkunna hedningarne domen,

18 v. ; b) 19 v. ; c) 20, 21 v.

VII.

Ing.: Jes. 12: 6 v.

ämne:
Jesu storhet midt under Hans ringhet.

1) Hvaruti Hans storhet bestod : a) i Hans kärleksmagt

att helbregdagöra alla elända som kommo till Honom, 15
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v. Storheten af Hans verk. Man märke ock Hans största

verk till syndares helbregdagörelse, (försoningen) ; b) i Hans

persons storhet, 18 v. (Guds tjenare, käraste, smord med
Anden utan mätt) ; c) i storheten af den dom, som Han för-

kunnar, 18 v, (En nådesdom för dem som tro, men en vre-

desdom för dem som icke tro.).

2) Denna storhet dolde Han ofta under ringheten; a)

derigenom att Han förböd folket uppenbara Honom, 16 v.

;

b) genom sitt saktmodiga uppträdande ibland syndare, 19 v.

3) Denna storhet gjorde Han stundom uppenbar : a) ge-

nom sin milda och kärleksfulla behandling af alla elända,

20 v. ; b) genom att för syndare uppenbara det namn, i

hvilket ock hedningarne skola hoppas, 21 v.

l:sta Söndagen efter Trettondedagen.

A) Text : Luc. 2: 42—52 v.

I.

Ing.: Jes. 40: 5 v.

ämne:
Huru Jesus enligt vårt evangelium uppenbarar

sin herrligliet:

a) Deri att Han som tolfårig gosse i templet förvånar

alla med sina frågor och svar, 46, 47 v. ; b) deri, att Han
visar, att Hans Fader har större rätt till Hans \ippmark-

samhet än de jordiske föräldrarne, 48—50 v.

IL

hig.: 1 Kon. 18: 12 v. (slutet.)

ämne:
Huru Jesus i vårt evangelium uppenbarar sin

ungdoms herrlighet.

a) / en tidig gudsfruktan, 41, 42 v.; b) 1 flitiga tem-

pelbesök, 42—45 v. ; c) I sin glädje i Gud och Hans ord,

46—50 v. ; d) / sin underdånighet under de jordiska föräl-
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drame, 51 v. ; e) 1 sin tillväxt i visdom, ålder och nåd för

Ckid och menniskor, 5"2 v.

III.

Ing.: Predh. 12: 1 v.

ämne:
Barnet Jesus såsom en spegel för alla barn.

a) I sin gudsfruktan ; b) I sina tempelbesök ; c) / sin

lust i Gud och Hans ord; d) 1 sin imderdånighet under de

jordiska föräldrame ; e) I sin tillväxt i visdom, ålder och

nåd för Gud och menniskor.

IV.

Ing.: Luc. 1: 66 v.

ämne:
Jesu allraförsta ord till föräldrarne om Fadren.

1) Huru detta ord är ett barnaord, 48, 49 v. "3Iin

Fader,'- säger Han för första gången ; ej: '-vår Fader." Han

vet sig vara -"Sonen,'' etc.

2) Hvad detta ord innefattar, 49 v. ; det är ett sjelför-

sakelsens ord, som innebär en helig nitälskan för Gud och

Hans hus.

3) Hvad det hos föräldrarne verkar, .30, 51 v.

V.

Ing.: I Jolt. 1: S v.

ämne:
Sällskapet med Herren Jesus Christus.

1) Huru en nnenniska kommer in i detta sällskap : a)

när hon går ut från syndasällskaperna, öfvergifver den breda

verlds- och syndavägen och gör en redlig bättring, -'sällska-

pet," texten, 44 v. ; 2 Cor. (i: 14— 18 v. ; b) när hon låter

genom tron omskapa och pånyttföda sig, Joh. 1: 12, 1.3 v.

2) Huru det visar sig, att en menniska vandrar i Jesu

Christi sällskap : a) hon finner sin lust i Gud och Hans

ord, 51 v. (slutet) texten; Ps. 19: 8—12 v.; Luc. 11: 28 v.;

1 Petr. 2: 2 v. ; b) hon älskar och uppsöker de ställen, der

det rent och klart predikas, 41, 42 v. texten: Ps. 84: 2—

4
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v. ; c) hon behöfver och har lust till bönen i Jesu namn,

Joh. 1 6: 23, 24 v, ; d) hon är rädd för att förlora Jesum

(ur hjertat, ur lifvet), 43—46, 48 v. texten ; Hög. V. 3: 1—4
v.; e) hon tager emot bestraffningar för sina fel och. låter

rätta sig af ordet, 48—50 v.; Ps. 141: 5 v.; 119: 67, 71

v.; Joh. 15: 2 v.; f) hon växer genom de andeliga ålders-

graderne, 52 v.; 1 Joh. 2: 12—14 v.; 2 Petr. 3: 18 v. ; 1

Petr. 2: 1—3 v.

VI.

Ing. : Ephes. 4: 15 v. («Växer etc. etc. Christus !»)

ämne:

De trognas tillyäxt genom de andeliga åldersgra-

derne.

1) Aldersgrademe : a) barn ; b) ynglingar ; c) fäder, 1

Joh. 2: 12—14 v. '

2) Tillväxten: a) i tron, Luc. 17: 5 v. ; 2 Thess. 1: 3,

4 v.
;

(Joh. 15: 1—8 v. Nödvändigheten af trons tillväxt)

;

b) i daglig förnyelse och helgelse, (tron grunden, se Ebr.

11 kap.).

3) Huru denna tillväxt befordras : a) genom flitigt bö-

neumgänge med Frälsaren ; b) genom daglig vaksamhet

;

c) genom erfarandet af andelig fröjd ; d) genom daglig strid

emot de andelige fienderne ; e) genom kors, tuktan och be-

dröfvelse.

VII.

Ing.: 1 Sam. 2: 26 v.

ämne:
Den andeliga tillyäxten.

1) / hvilka stycken den sker: a) visdom; b) ålder;

c) nåd, 52 v. ; 2 Petr. 3: 18 v. (i alla stycken som höra till

helgelselifvet).

2) Huru den är beskaffad: a) uppenbar, Joh. 15: 5,

8 v. ; b) beständig ; c) hel ; d) derunder tillväxer den nya

menniskan och aftager den gamla, Ephes. 4: 22—25 v.
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B) Text : Joh. 7: 14—18 t.

I.

Ing. : Ordsprb. 23: 23 v.

ämne:
Jesu lära.

a) Ar ej herntad ur någon mensklig vishetsskola, 15 v.

;

b) Ar icke Sans egen, utan Fadrens, som Honom sändt,

16 v. ; c) Genom att lyda Fadrens vilje kommer en menniska

till insigt på att Jesu lära är af Gud, 17 v. ; d) Jesus sö-

ker äfven med sin lära Fadrens pris, 18 v.

IL

Lig.: 5 Mos. 32: 1, 2 v.

ämne:
Jesu lära är af Oud.

a) Det måste sjelfve Hans fiender hetgga, 15 v. ;
jfr Luc.

4: 22 v. ; b) Det hetggar Han sjelf, 16 v. ; c) Det kan en

kvar få erfara, som Till göra Gitds vilje, 17 v. : d) Det
bevisar hela Jesu förhållande, 1 8 v.

III.

Ing.: Joh. 8: 47 v.

ämne:
Sanningens kunskap.

a) Kan ej inhemtas vid jordiska bildningsanstalter eller

genom menskligt sträfvande, \\— 16 v. ; b) Vhines genom
villig lydnad för Guds vilje, 17 v. ; c) Verkar lif och van-

del i sanningen, 18 v. ; Tit. 1: 1 v.

IV.

Ing.: 2 Tim. 3: 14, lö v.

ämne:
Undervisningen till salighet.

1) Hvar den meddelas : a) icke i de menskliga vishets-

skolonie ; b) utan i Guds Andes skola ; c) medlet är de he-

liga skrifterne, jfr Ing.



90

2) Hvilka läroämnen som deri ingå : a) syndakännedom
;

b) kännedom om Jesus, 16—18 v.; c) lefvande tro; d) ett

rättsinnigt väsende i Christus Jesus.

V.

Ing.: Jac. 1: 22 v.

ämne:
Huru vi hafve att förhålla oss med afseende på

Guds vilje.

a) Vi måste bemöda oss om att lära hvad Guds vilje

är, (enligt lagen, enligt evangelium) ; b) Vi måste ock se

till att vi göra Guds vilje ; c) För att kunna göra Guds

vilje, måste vi låta Fadren draga oss till Sonen, 17 v. text.

VI.
(Öfver 17 v.)

Ing. : Joh. 3: 21 v.

ämne:
Hvad det är att göra Guds vilje.

Det är :

a) att låta Inyta det naturliga motståndet i hjertat emot

Guds vilje, jfr Joh. 6: 44 v, ; b) att bekänna sina synder

och söka nåd, jfr Eom. 3: 4 v. ; c) att tro på Sonen, 17, 18

v. ; d) att älska Gud öfver allt och nästan såsom sig sjelf

;

e) att vandra i Jesu fotspår.

VII.

^
ämne:

Några vigtiga lärdomar tor sanua christna, hem-

tade ur vår text.

1) När vi uppfordras att vittna för sanningen, böra vi

efter Jesu exem,pel icke frukta för de verldsligt vise eller de-

ras fiendskap emot Christi lära, 14 v.

2) Utan mensklig lärdom kan en menniska ega en rätt

insigt i Guds ord, 15 v.

3) Om vi Christo tillhöra, böre vi i allt söka Fodrens

ära, 16, 18 v. ; Ev. 49 v. é
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4) Det skall lända oss till lärdom och tröst att Christi

lära är af Gud, 16 v. (Hans lära är då Guds lära och råd

om vår salighet ; låtom oss då ej förakta Hans ord !).

5) AU så många menniskor tvifla på Guds uppenbarelse

i Christo, härrör deraf att de ej vilja lyda Fadrens vilje,

17, 18 v.

C) Text. Matth. 12: 46—50 v.

I.

Ing.: Luc. 11: 28 v.

ämne:
Den menniska, som hör Guds ord, blir upphöjd

till en stor värdighet.

1) Hvad det är att höra Guds ord : a) det är att hör-

samma det med villig lydnad derför, (till bättring och tro)

;

b) det är att gömma och efterlefva det, 50 v.

2) Värdigheten, hvartill en sådan menniska upphöjes

:

a) ej en blott yttre, 46—48 v. ; b) utan en andelig och det

den innerligaste förbindelse med Jesus, 49, 50 v.

II.

I7i(/.: 2 Tim. 2: 19 v.

ämne:
Den stora andeliga slägtskapeu med Herren Jesus

Christus.

1) Hvarpå den grundar sig : a) icke på yttre företrä-

den eller kännedom, 46, 47 v. ; 2 Cor. 5: 16 v. ; b) utan

på Jesu heliga menniskoblifvande, försoningsdöd och upp-

ståndelse, Ebr. 2: 11—16 v.; 2 Petr. 1: 4 v.; 2 Cor. 5:

14 v. ; Joh. 20: 17 v. ; Ps. 22: 23 v. ; c) genom tron på

den enfödde Sonen komma vi till delaktighet af denna slägt-

skap, 50 v. * '^•' "i**'»^* *»~w» f*^»^ V *i #^r"-»cv-

2) Hvari den bevisar sig : a) i innerlig gemenskap med
den Treenige Guden, 1 Cor. 6: 17 v. ; Joh. 17: 21 v. ; 1

Joh. 1: 3 v. ; b) i innerlig gemenskap med alla Jesu trog-

^/,y^na, 1 Joh. 1: 3 v.; c) i det fördolda lifvet med Christus i

<Tud, Col. 3: 3 v., ; d) i görandet af Fadrens vilje, 49, 50

v. texten. ^m.'*^:«-v«. tn^ f^' i*.** •^'* f» ^<^i*^t*. -
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III.

Ing.: 2 Cor. 5: 16 v.

ämne:
Det gifves en tyeggehanda slägtskap emellan Fräl-

saren och oss:

a) den efter köttet, 46, 47 v.; A.-T. 11, 14 v.; h) den

efter anden, 48—50 v.

IV.

Ing.: Ps. 22: 23 v.

ämne:
Herrens Jesu slägtingar på jorden ;

a) Hans naturliga moder och syskon, 46, 47 v. ; b)

alla Adams barn, A.-T. 11, 14 v. ; c) alla Hans trogna,

48—50 v.

V.

Ing.: Luc. 3: 38 v. («Adam var Guds»).

ämne:
Huruledes vi menniskor äro af gudomligt slägte :

a) ty vi äro skapade af Gud efter Guds beläte, 1 Mos-

1: 26, 31 v. ; b) ty vi äro personer, som i Gud lefva, röras

och hafva varelse, Ap. G. 17: 28 v. ; c) ty vi hafva Jesus

till vår broder, texten ; d) ty vi äro genom tron på Honom
delaktige af Guds natur, 2 Petr. 1: 4 v.

VI.

Ing.: Jac. 1: 9 v.

ämne:
Menniskans djupaste förnedring, förvandlad till

den högsta ära.

1) Den djupaste förnedring : a) från Guds herrlighet

;

b) genom synden ; c) till största vanära.

2) Huru den blifvit förvandlad till den högsta ära : a)

ty Christus Jesus förnedrade sig så djupt, för att upphöja
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oss, Philipp. 2: 6—8 v. ; b) geDom tron pä Honom blifva

vi delaktige af Guds natur och Christi bröder och systrar,

texten.

2:dra Söndagen efter Trettondedagen.
A) Text.: Joh. 2: 1—11 v.

I.

Ing.: Joh. 1: 14 v. («Vi såg o etc.»).

Ä M NE

:

Jesus, uppenbarande sin lierrlighet på bröllopet

i Cana.

1) Huru Han der vppenharar sin herrlighet : genom

det underverk, att Han förvandlar vatten till vin.

2) Till hvad ändamål Han densamma uppenbarar : a)

till fröjd för bröllopsgästerna ; b) till lärjungarnes stärkande i

tron, 11 v. ; c) till uppenbarande af sin menniskovänlighet.

II.

Ing.: Ps. 85: 10, 11 v.

Ä M N E :

När vi betrakta bröllopet i Cana, besannas det

att godhet och trohet mötas tillsammans och rättfär-

dighet oeh frid kyssas.

Detta ses

:

a) af gästeme ; b) af hufviidet ; c) af den inbördes kär-

leken ; d) af den der rådande glädjen ; e) af den eniga vän-

tan på Herrens hjelp under nöden ; f) af den gemensamma

välsignelse enhvar medför från bröllop>et.

III.

Ing.: Joh. 2: 1, 2 v. (ur Ev.)

Ä M N E

:

Emedan äkta ståndet är det första ståndet, så

gör Herren Christus det första underverket till dess ära.

1 ) Äkta ståndet är det första ståndet : a) ty det instif-

tades redan i paradiset ; b) de tvenne stånden, predikoem-
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betet och öfverheten, måste från äkta ståndet leda sin upp-

rinnelse.

2) Christns har, äkta ståndet till ära, gjort sitt första

underverk, texten utvecklas.

IV.

Ing.: Ps. 128: 1—4 v.

ämne:
Ett lyckligt äktenskap.

1) Beror på huru det ingås, (om på verldens vis, eller

i tro och bön).

2) Beror på Jesu inbjudning till bröllopet, 2 v. texten.

3) Beror på huru det framlefves, (om i Jesu förening

och under Hans Andes ledning, eller på verldens vis, tex-

ten : 3 ff. v.).

V.

Ina.: Ebr. 13: 4 v.

ämne:
Äktenskapet.

1) Dess väsende : ett ömsesidigt kärleks- och trohets-

förbund emellan en man och en qvinna, stiftadt af Gud, ä-

radt af Jesus, (se texten), och stadfästadt genom kyrkans

välsignelse, (vigsel).

2) Dess ändamål: a) inbördes bistånd och hjelp i le-

kamligt och andeligt afseende, 1 Mos. 2: 18 v. ; b) slägtets

förökelse, 1 Mos. 1: 27, 28 v. ; Jer. 29: 6 v. ; c) slägtets

uppfostran för Guds rike, Ephes. 6: 4v. ; 1 Mos. 18: 18, 19 v.

3) Makarnes inbördes förhållande till hvarandra : a)

aktning ; b) kärlek ; c) saktmod ; d) trohet ; e) bistånd ; f)

vård, jfr Katekesen.

VI.

Ing.: Ps. 30: 12, 13 v.

ämne:
Vattnet förvaudladt till vin.

a) På bröllopet i Cana, texten ; b) För Jesu trogna

under hemvandringen : bedröfvelsens vatten till tröstens vin,
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2 Mos. 15: '23—"25 v. ; c) Till uppenbarelse af Christi herr-

liffhet, 1 1 v. text. : cl) Till starka och tröst för Jesu vänner,

11 v.

VII.
(Auin. Som evangeliet för da^en talar om äktenskapet, så kunde man

med anledning deraf och med Ephes. 5: 2'2—33 v., tänkt såsom en fyllnad

till evangeliet för saken i fråga, fä följande :)

Ämne:
Äktenskapet såsom en afbild af Herrens gemen-

skap med sin församling.

1) Uti det himmelska äktenshapet emellan Herren och

Hans församling skola christliga äkta makar se den höga

urbilden för din gemenskap : a) Gud skapade menniskan till

sitt beläte, för att känna och älska Honom, 1 Mos. 1: 26,

27 v. ; 2: 7 v. ; Ap. Cl. 14: 26, 27 v. (så var föj^e synda-

fallet Guds förhållande till menniskan ett äktenskapligt)

;

b) Gud utvalde ett särskildt folk, med hvilket Han slöt ett

kärleksförbund, för att draga de fallne menniskorne till sig.

(Här utvecklas ändamålet med och betydelsen af Israels ut-

korelse ; särskildt betonas sådana skriftställen i gamla för-

bundet, der Guds förhållande till det utvalda folket fram-

ställes under bilden af ett äktenskap, 2 Mos. 15: 16 v.

;

20: 2, 3 v. ; Hos. 2: 1—5, U), 20 v.
; jfr Jac. 4: 4 v. ; Hez.

16 kap.) ; c) denna sin nedlåtande kärlek till de fallne up-

penbarade Gud fullkomligast i sin enfödde Sons sändande

och utgifvande, Joh. 3: 16 v. ; 12: 32 v. (Här visas, huru

Christus förnedrade sig, blef en menniska i kött och blod

såsom vi, dock utan synd, led och dog för församlingen och

genom Ande och sakrament till fullkomlig andelig och le-

kamlig gemenskap förenade sig med henne), jfr text. Ephes.

5: 25—30 v. (sä är efter syndafallet Guds förhällande till

menniskan ett äktenskapligt).

2) Af denna Herrens gemenskap med sin församling är

den äktenskapliga efterbilden : a) Gud skapade en hjelparin-

na åt mannen, att han icke skulle vaia allena, 1 Mos. 2:

18—24 v. ; b) denna hjelparinna skall dela fröjder och sor-

ger med mannen samt lindra hans smärtor ; c) emellan
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mannen och hustrun skall en inbördes gemenskap ega rum,

som är att likna vid Christi gemenskap med sin församling,

jfr text. Eph. 5: 28—31 v.

Anm. Här är fråga blott om makar som äro Sanna christna.

VIII.

(Se Anm. vid VII.)

Ing.: Ephes. 5: S2 v.

ämne:
Äktenskapet såsom en stor hemlighet.

1) I sig sjelf : a) det är en innerlig förening emellan

en man och en qvinna till ett kött, jfr text. Ephes. 5: 28

—

31 v.
;

(jfr qvinnans skapelse af mannens ki'opp, 1 Mos. 2:

18 f. v.
;

qvinnan är tagen af mannen och i äktenskap åter

blifven en lekamen med honom) ; b) denna förening gör att

man och hustru hafva allt gemensamt af egodelar, jfr text.

Ephes. 5: 30, 31 v. ; c) denna förening förbinder äkta ma-

kar till de heligaste och största pligter : aa) mannen skall

vara hustruns hufvud, hustrun skall vara sin man undergif-

ven uti allting, jfr. text. Ephes. 5: 22—24 v. ; bb) mannens

kärlek skall göra honom alldeles lik hustrun och drifva ho-

nom att uppoifra sig för hennes inre skönhet, hustrun skall

vårda mannen, jfr. v. 25—28, 33 v. (de skola helga hvaran-

dra, 26 v.).

2) I användningen på Christus och församlingen : a)

Christus har af stor kärlek utgif\dt sig sjelf för församlingen

och köpt henne till sin egendom, (derigenom är Han sin le-

kamens Frälsare, 23 v.), 25 v. ; b) Han har helgat henne

genom dopets sakrament till sin sköna brud, 26, 27 v.

;

Hög. W. 4: 7 v. ; Ps. 45: 10, 14—16 v. ; c) genom natt-

vardens sakrament gör Han henne delaktig af sitt väsende,

så att hon blifver en kropp och en ande med Honom, jfr

text. Ephes. 5: 28—31 v., (omskapelsen till Hans väsende

sker i nya födelsen, 2 Cor. 5: 17 v. ; Joh. 3, 5 v.
;
genom

Christi lekamens och blods åtnjutande i nattvarden näres och

underhålles denna gemenskap, jfr '-föder och värmer," grt. v.

29) ; Joh. 6: 56, 57 v. ; d) Han gör henne delaktig af allt
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sitt, sä att Christus och hon hafva allt gemensamt, jfr text.

Ephes. 5: 30, 31 v. ; e) i herrlig skönhet skall Han hem-

föra henne såsom sin brud vid sin sista tillkommelse, 27 v.;

Uppb. 19: 6—9 v. ; 21 kap.

Usus: Sv. Ps. 487: 6, 7 v.

IX.

Ing.: «Aktenskap slutas i himmelen.»

Ordspråk.

ämne:
Hvad äkta makar hafva att lära af vårt evan-

gelium.

a) Att de skola ej blott börja, utan ock fortsätta och

sluta sitt äktenskap i Jesu namn, 1, 2 v. ; b) Att det icke

gifves något äktenskap utan kors, 3, 4 v. ; c) Att de i allt

skola se till, att de må göra Jesu vilje, 5—8 v. ; d) Att de

skola erfara Jesu mägtiga hjelp och tröst emot cdla bekymmer

och ångest, 9— 11 v.

X.

Ing. : Joh. 14: 27 v.

ämne:
Herrens Jesu sätt att gifva i förhållande till verl-

dens.

a) I fråga om äktenskapet gifver Jesus en maka efter

sitt sinne ; me^i verlden gifver en efter sitt sinne, jfr bröl-

lopet i texten ; b) I nöd och bekymmer gifver Jesus tröst

och hjelp ; verlden har intet glädjevin att skänka, 3, 4 v.

text. ; Jes. 65: 13, 14 v. ; Job. 16: 2 v. ; Nahum 3: 7 v.

;

Syr. 51: 10 v. ; c) Verlden gör de sina först druckne af sin

giftbägare, sedan gifver den det som sämre är ; Jesus gifver

bedröfvelsens vatten först, men gömmer det goda vinet till

sist, 4—10 v. text.; Luc. 6: 20, 21, 24, 25 v.; 1 Cor.

2: 9 v.
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Ing.: Rom. 8: 28 v.

ämne:
När Jesus får vara Yårt allt, så skall allt tjena

oss till det l)ästa.

a) Äkta ståndet och andra jordiska stånd och lefnads-

förhållanden, text. 1 , 2 v. ; b) Umgänget med Jesu vänner,

1, 2 v. ; c) Brist och nöd, 3—8 v. ; d) Fröjd och glädje,

9—11 v.; e) Lif och död. Kom. U: 8 v.; Philipp. 1: 20,

21 v.

B) Text: Joh. 1: 5—26 v.

I.

Ing.: Jes. 52: 10 v.

ämne:
Huruledes Jesus i sitt samtal med samaritiskau

uppenbarar sig vara Guds Son.

a) Så, att Han öppet säger sig vara Guds Son, 26 v.

;

b) Så, att Hans tal vet^kar den öfvertygelse hos qvinnan att

Han är Guds Son, 5^—25 v.

IL

Ing.: Mattli. 11: 28—30 v.

ämne:
Jesu törst efter förtappade syndare, stillad, när

de komma till Honom.

1) Jesus gar en sådan väg med syndaren, att Han mö-

ter syndaren och syndaren måste möta Honom, 5—8 v.

;

slutet af 9 v.

2) Jesus ställer sig emot syndaren såsom vore Han den

hehöfvande, blott för att hos syndaren uppväcka hehofvet ef-

ter frälsning, 7—9 v.

3) Jesus erbjuder en gåfva åt syndaren, blottför att upp-

väcka begär derefter och bön derom, 10— 15 v.

4) Jesus drager fram syndarens syndaskuld och förtap-

pelse i ljuset, för att göra honom angelägen om nåd och fräls-

ning, 16—18 v.
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5) Jesus lär syndaren, hvari den sanna kunskapen om

och dyrkan af den Treenige Guden hestår, för att draga

honom till Guds troende folk, 19—"24 v.

6) Jesus uppenbarar sig för syndaren, för att göra ho-

nom till en lefvande christen, '25, 26 v.

III.

Ing.: Luc. 19: 10 v.

ämne:
Huru Jesus söker och finner en synderska:

a) Genom att bedja henne : "gif mig dricka," 5—

8

v. ; b) Genom att ei^bjuda henne dricka af det lifsvatten, som

evigt stillar all törst, 9—14 v. ; c) Genom att uppenbara

hennes synder, 15 f. v. ; d) Genom att förkunna henne, att

Han är syndares Frälsare, 23—26 v.

IV.

Ing.: Joh. 8: 14 v.

ämne:
Jesu vittnesbörd till samaritiskan.

1) Till dess innehall: a) att det finnes ett vatten, bättre

än det jordiska, 5— 10 v. ; b) att den, som dricker af det

vatten Jesus gifver, aldrig skall törsta, 11—14 v.; c) att

Han sjelf är Christus, 25, 26 v.
;

jfr Joh. 7: 37 v. ; Uppb.

22: 17 v.

2) Till dess ändamål : a) att uppväcka den rätta tör-

sten hos qvinnan, 15—18 v. ; b) att draga henne äter till

Gud, 19—24 v. ; c) att införlifva henne med Guds rätta folk,

23—26 v.

V.

Ing.: 1 Joh. 4: 16 v.

ämne:
Guds gåfva Christus.

1) Utgifven, Joh. 3: 16, 17 v. af heUg kärlek.

2) Erbjuden, 5—8 v. af Anden i ordet.

3) Emottagen, 10 v. genom trons bön.

4) Använd, 14 v. jfr text. "dricker."
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VI.

Ing.: Joh. 4: 27 v.

k M ne:

Jesu samtal med samaritiskaii.

a) Han uppenbarar för henne, att det finnes ett lifvets

vatten och Guds gåfva, 10 v. ; 1)) Han säger, att detta vatten

tillfridsställer för evigt all törst, 13, 14 v. ; c) Han säger,

att Han upprättar det allmänneliga tlUbedjandet af Fadren

i anda och sanning, "21—"24 v. ; cl) För att göra qvinnan

derom angelägen uppenbarar Han hennes synder, 15—20 V.

;

e) Han uppenbarar sig för henne såsom Messias, 25, 26 v.

VII.

Ing.: Matth. 27: 14 c.

ämne:
Huru Jesus uppväcker samaritiskaus foruudrau :

a) öfver det Han af henne fordrar, 5—9 v.; 15—18 v.;

b) öfver det Han henne erbjuder, 10—14 v. ; 19—26 v.

VIII.-
(öfver vv. 13, 14.)

Ing.: Jer. 2: 12, 13 v.

ämne:
De usla brunnarne och den lelVande källan.

1) De usla brunnarne : a) äro verldens brunnar ; b)

släcka aldrig menniskoandens törst, 13 v. ; c) medföra döden.

2) Den lefvande hällan : a) uppsprungen i Jesus, 14 v. :

b) stillar evigt all törst, 14 v.; c) gör den, som deraf dricker,

till en lefvande springekälla, 14 v.

IX.

Ing.: Jes. 55: I v.

ämne:
Det Tatten som verlden gifver och det vatten som

Jesus gifver.

1) Det vatten som verlden gifver : a) flödar från verl-

dens brunnar ; b) släcker aldrig andens törst ; c) är ett dö-

dens vatten.
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'2) Det vatten som Jesus gifver : a) flödar från nådes-

brunnen ; b) stillar evigt andens törst ; c) är ett lifvets vatten.

X.

Ing.: Mal. 1: 11 v.

ämne:
Det rätta Gudstillbedjandet.

a) Är icke inskränkt till något rum, 19—21 V. ; b) År
okändt för den naturliga memniskan, '22 v. ; 1 Cor. 2: 14 V.

;

c) Fordrar ett nytt sinne, 24 v. ; d) Ar enligt med Fadrens

vilje, 23 v. (Fadren söker, kräfver, y^rei, sådana som så till-

bedja Honom.).

XL
Inp.: Bom. 1: 9 v.

ä.mxe:

Hvarföre Gud har endast audeliga tillbedjare.

a) Till följe af sitt väsende, 24 v. ; b) Till följe af

bönens väsetide, 24 v. ; c) Till följe af mensklighetens

väsende.

Anm. Jfr /lirilei:< auinärkning till detta ställe.

XII.

När Jesus vill uppsöka förtappade syndare, så

går Han med dem samma väg som med samaritiskan.

1) Han väcker deras uppmärksamhet på den salighet.

Han vill meddela, 10—15 v.

2) Han förer dem. till deras synders kännedom, IG—18 v.

3) Han gifver dem andelig upplysning, IS)—-24 v.

4) Han uppenbarar sig såsom den utlofvade Frälsaren,

25, 2f; v.

XIII.

Imj.: 1 Cor. 3: 16 c.

ämne:
Guds tempel.

a) Dertill födes icke menniskan ; b) Hon kan icke göra

sig sjelf till ett sådant; c) Anden, som Guds Son meddelar,

gör henne till ett sådant.
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C) Text: Luc. 19: 1 10 t.

I.

IiKj. : Luc. 15: 2 v.

ämne:
Frälsningssökande syndare och Herrens Jesu stora

frälsarekärlek emot dem.

1) Hvilka sy/ndare so)n äro frälsningssökande : a) de

hos hvilka ett allvarligt frälsningsbekj^mmer är väckt, 1, 2

v. ; b) de som gå dit, der Jesus framgår, och der allvarligt

söka Honom, 3. 4 v. ; c) de som icke skv någon möda eller

frukta någon smädelse för att träffa Honom, 2, 7 v. ; d) de

som nedstiga i andens fattigdom, 5, 6 v. ; Matth. 8: 8 v.

2) Huru Herren Jesus bevisar sin stora frälsarekärlek

emot sådana syndare : a) Han erbjuder sig sjelf hel och

hållen åt dessa syndare ; b) Han vill taga sin boning i deras

hus, 5 v. ; c) Han gifver dem en ande utan falskhet, 8 v.

:

d) Han förkunnar nåd och salighet för dem samt upptager

dem till barnaskap hos Gud, 9, 10 v.

II.

ämne:
Det saliga mötet emellan Jesus och sjudareu.

1) Jemis gar' syndaren till mötes för att draga honom

till sig ; syndaren möter Jesus, dragen af Fadren.

2) Syndaren stannar för Fadrens dragande ; Jesus fin-

ner honom.

3) Jesus erbjuder sig att gästa hos syndaren; syndaren

öppnar för Honom och emottager Honom med glädje.

4) Syndaren bekänner sina synder ; Jesus benådar honom.

III.

Ing.: Sv. Ps. 51: 4 v.

ämne:
En inbjudning till syndaren:

1) Z>itt hjerta öppne sig ! 5, 6 v.

2) Bjud Christum hem till dig ! 1 —4 v.
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3) Han aktar hos dig gästa, 5 v.

4) Och dig för evigt fästa, 7 v. ; 8. 9 v.

5) Hosianna, pris och ära

Vår konung vi hembära, 10 v.

IV.

Ing.: Ps. 144: 3 v.

ämne:
Någonting stort i Zachei hus.

1) En stor syndare, 1—4, 8 v.

2) En stor Frälsare., 5—7. 10 v.

3) En stor nåd, 9, 10 v.

V.

Ing.: Jer. 31: 20 v.

ä.aixe:

Jesu af förbarinjinde bristJinde hjerta emot red-

ligt nådesökande syndare.

a) Han går dem till mötes; h) Han stannar vid deras

hön; c) Han förkunnar dem: ''Stig ned: ig jag måste gästa

i ditt hus !" d) Han försäkrar dem : ''Dig och ditt hus är

salighet vederfaren.''

VI.

Ing.: Luc. 15: 32 v.

ämne:
Borttappad och igenfunnen.

1) Borttappad: a) förtappad i sig sjelf; b) drifven till

Frälsaren ; c) bedömd som en skuldenär.

2) Igenfunnen : a) kallad af Jesus till nåd ; b) emotta-

gen af Jesus ; c) benådad af Jesus.

VII.

Ing.: Äp. G. 16: 30, 31 v.

ämne:
Tro på Herren Jesum, så blifver du och ditt

hus saligt!

1) Tro på Het^ren Jesum, så blifver du salig

!

2) Tro på Herren Jesum, så blifver ditt hus saligt

!
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3:dje Söndagen efter Trettondedagen.

A) Text : Matth. 8: 1—13 v.

Ing.: Joh. 2: 11 v. ^"-/i/^ ,^-' ^
-

Ämne: /

Huru Herren Jesus uppenbarar sin herrlighet ge-

nom att bota sjuka.

a) Mn spetälsk man, 2—4 v. ; b) Höfvidsmannens tje-

nare, 5—13 v.

(v. 2—4.) ^Kti^*te. »"S
•' ^^'- i

'

Ing.: Ps. 50: 15 v. ^"'/^ ^v-f- -M''^'^

ÄMNE: '

Den spetälskes bön och Jesu svar.

1) Den spetälskes hön : a) det är en spetälsk man som
i dag beder till Jesus, 2 v. (Här skildras spetälskan hos

Judarne efter 3 Mos. 13, 14 kap.) ; b) han beder om sin

helbregdagörelse, 2 v. (nöden drifver till bön) ; c) han beder

med förtröstan, barnslig undergifvenhet och vördnad, 3 v.

("Du kan" ; "om Du vill" ; "han tillbad"); d) denne spetälske

afbildar oss menniskor sädana vi blifvit genom synden,

Ordsprb. 14: 34 v. ; Jes. 1: 5, 6 v. ; Kom. 3: 10—18 v.

2) Jesu svar : a) Han varkunnade sig öfver honom, Marc.

1: 41 v. (Här skildras Jesu innerliga medlidande och barm-

hertighet och huru djupt vårt elände går Honom till hjer-

tat, jfr Matth. 9: 3G v.; Joh. 11: 33 v. m. fl. st.); b) Han •

uträckte sin hand och tog på honom, 3 v. (till styrka för

den spetälskes tro och till bevis att Jesus ej afskydde eller

föraktade honom ; eljest botade Han ofta utan vidrörande,

med sitt blotta ord, se text. 13 v.) ; c) Han sade : ''Jag

vill; var ren!'' 3 v. (Man märke likheten emellan bönen

och svaret samt kraften af Jesu ord :
" Var ren !" — "och

straxt vardt han ren etc." 3 v.) ; d) Han bjuder honom för-

tiga undret samt såsom rengjord uppfylla lagen, 4 v. (Här

visas orsaken till förbudet å ena sidan och befallningen å
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den andra. Jesus vill att mannen skall i stillhet begrunda

undret och så beredas att prisa Gud, men icke såsom af

Honom hulpen anse sig fri frän förpligtelsen att uppfylla

Mosis lag, jfr Rom. 3: 31 v.).

Anm» I tillämpn. kan visas, huru innerligt Jesus tagit del i vårt

elände, håra Han botat det och huru Han hjelper enhvar som vänder sig

till Honom i bättring och tro samt helbregdagör sådana syndare, så att de

kunna prisa Gud och hålla Hans bud.

III.

(^- 2-4.)

Ing. : Ordsprb. 14: 34 v. fel^^p;'
ämne: J-^^p-^^'

En jemförelse emellan synden och spetälskan.

a) Spetälskan gjorde en menniska vanställd och afsky-

värd för Gud och medmenniskor ; synden verkar detsamma
i ännu högre grad, Jes. 1: 5, 6 v. ; Rom. 1: 21—32 v.; b)

Spetälskan utbredde sig ofver en menniskas inre och yttre

delar ; synden sträcker sig till hela menniskan, till hjerta,

tankar, ord och gerningar, Marc. 7: 20—23 v. ; c) Somlige

voro spetälske blott till en lem, andre till hela kroppen; alle-

sammans äro de syndare, den ene mer, den andre mindre^

(i anseende till utbrottet), Rom. 3: 23 v. ; d) Spetälskan var

smittosam; synden smittar och förderfvar än mer, Ps. 1:

1 v.; Ordsprb. 1: 10 v.; Ps. 51: 7 v.; Rom. 5: 12 v.; Syr.

13: 1—3 v. m. fl. st. ; e) Spetälskan utestängde från um-
gänge med andra menniskor, (friska) ; synden skiljer oss från
Gud och utestänger oss från de heligas samfund, Jes. 59:

2 v.; Gal. 5: 19—21 v.; Uppb. 21: 27 v.; 22: 15 v.; f) In-

gen mensklig konst kunde bota spetälskan; endast Gud har

i Christus Jesus kunnat bota syndens svåra spetälska, jfr

texten ; 2 Cor. 5: 19—21 v. ; Jes. 44: 22 v. ; 43: 25 v.

;

Matth. 11: 28—30 v.; 1 Joh. 1: 7 v.; Joh. 6: 37 v. ; Vishb.

IG: 12 v. ; Ap. G. 15: 9 v.

Anui. Man jemföre 3 Mos. 13, 14 kap. om spetälskan bland Israel

vid ämnets behandling.
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(v. 5-13.) , jc^c^ *-*" A V "^'^

Ing.: Micha 3: 1 ?^/">^^ *";''' 5f^
ÄMNE: f,.j»i jiLit 'V.

Höfvidsniannen och Jesus i deras förliållande till

hvaraudra enligt vårt eyangelium.

1) Höfvidsniannen: a) hans kärlek till tjenaren, Luc.

7: 2 v. (här framhållas liusbondefolks och tjenstehjons ömse-

sidiga förbindelser) ; b) hans tro, 8, 9, 10, 13 v. (denna är

källan till kärleken) ; c) hans ödmjukhet, 8 v. (denna är en

frukt af tron.).

2) Jesus : a) Hans förundran, 10 v. ; b) Hans löfte och

hotelse, 11, 12 v. ; c) Hans tillsägelse och hjelp, 13 v.

V.
(v. 5—13.) {j/y,.

•

Ing.: Fs. 50: 23 v. 'f-Ar'"^ %S^
ämne: Cu./yir.'..;--' .

Den inbördes förundran emellan Jesus och höf-

Tidsmannen.

a) Jesus får förundra sig öfver höfvidsmannens tro, 11,

12 v. ; b) Höfvidsniannen får förundra sig öfver Jesu löfte

och hjelp, 7, 13 v.

(v. 5-13.)
^j^. ^^ i^^^,a ^^'

Ing.: Ebr. 11: 6 v. ^ f.r.-^-^i^'

ämne:
Höfvidsmannens tro, hvarmed Han täckes Grud.

a) Förberedd genom nöden och verkad genom nåden,

5—10 v. ; b) Bevisad genom ödmjukhet och kärlek, 8 v.

;

Luc. 7: 2 v. ; 5, 6 v. text. ; c) Stadfästad genom löfte och

hjelp, 7—13 v.

(v. .5—13.) ..^ ^^^ ^^/t^^^i-i

Ing.: Philipp. 2: 13 'V. cmu f*fi f

ämne:
När vi sammanställe livad som berättas om höf-

vidsmannen i vårt evangelium, så blifver det stort.
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a) Stor ödmjukhet, 8 v.; b) Stor tro, 8— 10 v.; c) Stor

kärlek, 5, 6 v.; Luc. 7: 2 v.; d) Stora titsigter, 11, 12 v.;

e) Stor hjelp, 13 v.

Ing.: Jer. o: S >-'^'":^SZ..^- *^-

.

ämne: ''-^'^r;*^'-:;;?"
*

Den tro som Herrens ögon se efter.

a) Kommer af och har sin rot i ödmjukheten, 2, 5, 6,

8, 9 v. ; Matth. 5: 3 v. ; b) Verkar genom kärleken, 4—

6

v. ; Gal. 5: 6 v. ; c) JEftertraktar det högsta goda, 2, 3,

10—13 v., (Jesum, Hans nådiga hjelp och hugsvalelse.).

Ing.: Jes. 49: 13 v. z?^ ir> .w^ /<^^^«^ >

ämne: lZP^'^'!Th"%j'^e
(Missionspredikan.) g/ ii.,'-» t, /

^

Herrens Jesu elända på jorden och Hans förbar-

mande öfver dera.

1

)

Hvilka som äro Hans elända : a) de christna som
afbildas i den spetälske och höfvidsmannen, (dels sådana de

äro, innan de söka hjelpen ; dels sädana de bevisa sig som

hjälpsökande ; dels ock sådana de bevisa sig, sedan de blifvit

hulpne 1= oomvände och otrogne, nådesökande, benådade)

;

b) Israel, 10, 12 v.; c) hedningarne. 11 v.

2) Huru Han förbarmar sig öfver dem : a) öfver de

christna : a) Han kallar och drager de otrogne till sig

;

b) Han botar och renar dem som söka nåd och hjelp, 3, 7,

13 v. ; cj Han stärker de trogne till villig lydnad, 4 v. —
b) öfver Israel : a) Han uttalar domen för att locka dem
till bättring, 12 v.

;
jfr Matth. 23: 37 v. ; b) Han bidar på

Israels omvändelse, Hos. 3: 5 v. —• c) öfver hedningarne

:

a) Han lofvar att draga dem till sitt fårahus, Joh. 10: 16

v. ; bj Han delaktiggör dem af Israels förmoner, liv.; Rom.

11: 11. 17. 18 v.
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B) Text: Joh. 4: 27—42 v.

I.

Ina. : Jes. 61: 11 v.

Ämne:
Herrens Jesu herrlighet, uppenbarad i samariter-

nes omvändelse.

1) Han besöker de samariter med nådestillbud, oaktadt

Han förbjudit lärjungarne att gå i deras städer, jfr Joh.

4: 1 f. v. (Han är icke bunden af de förhållningsreglor,

Han gifvit lärjungarne, Matth. 10: 5 v,).

2) Han gör sainaritiskan till en evangelii budbärersha,

•27—29 v.

3) Det är Hans mat att vinna själar för Guds rike,

81—34 v.

4) De samariter strömma till Honom i skaror och in-

bjuda Honom till 5i<//30, 39, 40 v.

5) I deras lust efter ordet ser Han början till en riklig

för Guds rike, 35—38 v.

6) Hans närvaro hos det^ verkar en sann tro på Ho-

nom såsom verldens Frälsare, 41, 42 v.

II.

Ing.: Fs. 40: 6 v.

ämnp::

Den stora förundran som Jesu samtal med sama-

ritiskan verkar.

a) Hos lärjungarne, 27, 31—38 v. ; b) Hos samariti-

skan, 28—30 v. ; c) Hos de samariter, 39—42 v.

III.

Ing.: Ps. 126: 5, 6 v.

ämne:
Sådden och skörden i Gruds rike.

1 ) Sådden : a) såningsmännen, 36—38 v. (profeterne i

gamla förbundet, Johannes Döparen, Christus, lärjungarne

m. fl.
;
gamla förbundet kan kallas en såningstid emot det

nya som är skördens tid) ; b) utsädet, ("ordet om riket,'"
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Matth. 13: 19 v.; Rom. 1: 16 v.); c) arbetet, 38 v. (predi-

kandet m. m.).

2) Skörden : a) växande ; b) mognad ; c) inbergad, 36

—

38 v. (ytterst vid verldens ände).

Usus : 35 v.

IV.

Ing.: I Cor. 3: 6—9 v.

Ä M N E

:

Guds rikes åkerfält.

a) Sädesmännen : Christus, Hans tjenare i gamla och

nya förbundet, 34—38 v. ; b) Säden : Guds ord ; c) Mogna-

den, 35 v. ; d) Frukten : trons bekännelse, en helig vandel,

sanna christna ; e) Skördetiden : redan här. men ytterst vid

Christi ankomst.

V.

Ing.: Matth. 9: 36—38 v.

ämne:
Rätte arbetare i Herrens säd.

a) Intagas af helig förundran öfver Jesu tal och geimin-

gar, 27—30 v. ; b) Aro angelägne om Ckids viljas görande

och Hans rikes tillväxt, 31—34 v. ; c) Utså oförtrutet Guds
ords säd, 35 v.; d) Få stundom vjypskära frukt och glädjas,

36—42 v.

VI.

Ing.: Joh. 4: 25 v.

ämne:
Jesus är Christus.

a) Tg Han åtager sig de borttappade och förskjutne,

27 v. ; b) Tg Han lär oss allting, 28—30 v. ; c) Tg Hans
lust är att göra Fadrens vilje, 31—34 v. ; d) T\/ Han utsår

lifvets säd, 35 v.

VII.

Ing.: 1 Cor. 9: 10 v.

Ä M N E

:

Hyad lär oss den tröstefulla sanningen, att mar-
ken begynner hyitna till skörd?
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a) Att utsädet i jorden är nedlagdt, 36—38 v. ; b) Att

skördetiden är förhanden, 35 v. ; c) Att såningsmän och

skördemän skola tiUsaimnans glädjas, 36 v.

VIII.

Ing.: Matth. 10: 5 v.

ämne:
Saraariternes omvändelse.

a) Förutsagd, 31—38 v. ; b) Föi^erkligad, 39— 4"J v.

;

jfr Ap. G. 8: 4—17 v.

IX.

Ing.: Gal. 1: 10 v.

ämne:
Arbetet med evangelii predikande.

1) Såsom ett mödosamt arbete : för predikaren, tor åhö-

rarnes olydnads och otros skull.

2) Såsom ett lönande arbete : a) man samlai' dermed

frukt till evigt lif, 36 v. ; b) får man ej här se stora fruk-

ter, så uteblifva de dock icke, 37, 38 v. (det är ett evig-

hetsutsäde som sås i tron).

C) Text : Matth. 8: 14—17 v.

I.

ämne:
Hnru Jesus uppenbarar sin herrlighet genom sin

undergörande lijelp ifrån utvärtes nöd.

a) Han går nöden till mötes, 14 v. ; b) Han hjelper

från eller lindrar nöden, 15, 16 v.; C) Han hjelper så, att

vi kunna tjena och prisa Gud, 15 v. ; d) Med denna hjelp

bevisar Han sig vara den rätte läkaren, 17 v.

II.

Ing.: Ps. 116: 16—19 v.

ämne:
Jesus betjenande syndare, på det att de må kunna

tjena Honom.
1) Huru Jesus betjenar syndare : a) i stort, (försonin-

gen, Matth. 20: 28 v.; 17 v. texten; jfr Jes. 53: 4—6 v.);
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b) i smått, Ex. 14—16 v. text. (tillämpadt på omvändel-

sens verk).

2) På det att de skola kunna tjena Honom : a) genom
sin tjenst gör Han dem skickliga att tjena, 15 v. ; b) ge-

nom sin tjenst bereder Han dem en rätt sabbathsfröjd, jfr

texten och Marc. 1: 32 v. ; c) de tjena Honom i kärlekens

lydnad, 15 v. ; Joh. 14: 15 v.

III.

Ing.: Jer. 8: 22 v.

ämne:
Jesus är syndares rätte Läkare :

a) ty Han har tagit på sig våra skröpligheter och burit

våra krankheter, 1 7 v. ; h) ty Han botar all syndens skälf-

vosot, 14, 15 v.; c) ty Han vtdri/ver andarne ined ord,

16 v.

IV.

Ing.: 2 Cor. 1: 5 v. (ur A.-T.)

ämne:
Lidandet och hngsvalelsen i deras förhållande till

hvarandra.

1) Lidandet: a) grundadt i synden, jfr 17 v.; b) ett

lidande af djefvulen, 1(5 v. ; c) ett lidande af synden. Kom.

7: 14—24 v. ; d) befordrande vår helgelse.

, 2) Hagsvalelsen : a) grundad i Jesu försoning, 17 v.;

jfr Jes. 53: 4 f. v. ; b) hemtad genom tron ; c) trösterik

emot allt lidande, jfr A.-T.; H.-T. 14— K; v.

V.

Ing.: AjJ. G. 9: 32—35 v.

ämne:
Jesus Christus, botande allt vårt onda.

1) Huru Han botat det: a) genom sin mandomsanam-

melse; b) genom sin försoning, 17 v. (mandomsanammelsen

ensam var ej tillräcklig, men dock första vilkoret).

2) Huru Han dagligen botar det : a) då Han genom

tron gifver oss själens helsa, jfr 14—16 v. ; b) då Han ge-
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nom sin Ande helgar oss i en rätt tro ; c) då Han verkar i

oss tålamod under allt lidande.

VI.

Ing.: Ps. 117: 1, 2 v.

ämne:
Nöden och nåden i deras förhållande till hvar-

andra.

1) Nöden : a) all nöd är en följd af synden ; b) nöden

kan vara lekamlig eller andelig, 14, 16, 17 v. ; c) nöden

manar till bön. Jes. 26: 16 v. ; Lue. 4: 38 v. ; Ps. 50:

15 v.

2) Nåden: a) grundad i försoningen, 17 v.; Jes. 53:

4 f. v. ; b) mägtigare än all synd och nöd, Rom. 5: 15—21

v.; c) trösterik emot all nöd, 15, 16, 17 v.

4:de Söndagen efter Trettondedagen.
A) Text : Matth. 8: 28—27 v.

I.

Ing.: Ps. 106: 9 v.

ämne:
Huru Jesus uppenbarar sin herrlighet i sin niagt

öfver naturkrafterne.

a) Han so/ver tmder stormen, 24 v. ; b) Han vaknar

och näpser stormen, 25, 26 v. ; c) Det varder ett stort hign,

26 v. ; d) Memiiskorna förundra sig och säga : "Ho är

denne'" ? 27 v.

IL '

Ing.: Vishb. 3: 9 v.

ämne:
Jesu nådiga uppseende på sina utkorade.

a) Han tager dem m.ed sig i skeppet, 23 v. ; b) Han
låter stormen hryta lös, men låter dem ej förgås, 24, 25 v.

;

c) Han sofver, men är dock i skeppet, 24 v. ; d) Han stil-
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lar hjet^testormen, 25, 26 v. ; e) Han afhjelpe)^ eller lindrar

den iitvärtes nöden, 26 v. ; f) Han för dem lyckligt i

hamn, 27 v.

III.

hig.: Jes. 41: 10 v. t

ämne:

Med Jesus äro vi trygga:

a) i stormarne, 24—26 v. ; b) i lugnet, 28, 26, 27 v.

IV.

Ing.: Jes. 48: 17, 18 v.

ämne:
Jesus är Herre öfver stormarue:

a) på ha/vet, 24, 26 v. ; b) i menniskohjertat, 25

—27 v.

V.

Ing.: Jes. 9: 6 v. (Han heter «F rid förs te.»)

ämne:
Jesus är den rätte Fridförsten i stormarue.

a) I natvrens, texten : b) i tidens ; c) i hjertats stor-

mar, texten.

VI.

Ing.: Jes. 51: 20, 21 v.

ämne:
Det stormande hafvet meuniskobjertat.

1) Hvad som ^ippväckei^ stormen: a) djefvulen ; b)

verlden ; c) otron, 25 v. ; d) klentron, 26 v.

2) Hvad som underhåller stormen : a) otron ; b) klen-

tron ; c) svaghet i bön och vaksamhet.

3) Hvad som stillar stormen : Jesus, Han allena, i

början, under fortsättningen och vid slutet af vägen till

lifvet, text.
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Ing.: Ps. 107: 23—32 v.

ämne:
Menniskaii i lifrets stormar med eller utau Jesus.

a) 1 villfarelsestonnen^ jfr Ap. G. 20: 28—30 v. ; b) /

förföljelsestormen, jfr 2 Tim. 3: 12 v. ; c) 7 otrosstormen,

25, 26 v. text. ; d) I anfäktningsstormen, jfr Matth. 7: 24

—27 v. ; e) I dödsstormen.

VIII.

Ing.: Syr. 43: 26, 27 v.

ämne:
Jesu vänners färd med deras Frälsare öfver denna

verldens liaf.

1) Huru färden börjar : när man andeligen stiger om-

bord med Jesus, d. ä. när man i en sann omvändelsesordning

med tron omfattar Jesus, kommer i förening med Honom och

alla trogna för att följa Honom, 23 v.

2) Huru den fortsattes, 24—26 v. : ömsom storm och

nöd, ömsom stillhet och nåd, men dock nåd midt under

nöden.

3) Huru den slutar : a) i saligt lugn och stillhet, när

de få kasta ankar i den nja stadens hamn, jfr 26 v. ; b) i

helig förundran öfver Jesu kärleksmagt, 27 v.

IX.

Ing.: Ps. 4: 4 v.

ämne:
Huru underligt Jesus förer sina trogna.

a) På ett underligt skepp : Christi kyrka, jfr 23 v. ; b)

Genom underliga stormar, 24, 25 v. : invärtes och utvärtes,

i stort och i smått ; c) Genom underligt lugn, 26 v. : dels i

hjertat = tröst och frid ; dels kyrkans frihet från förföljelse-

stormar ; d) Till en underlig hamn, 26, 27 v. : den himmel-

ska hamnen, den eviga roligheten och det rätta Canaan.
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X.

Ing.: Jes. 55: 8, 9 v.

ämne:
Huru det liar stormar, en gång blir det dock ett

saligt lugn.

a) 1 naturen, 24, 26 v. ; 2 Petr. 3: 13 v. ; b) 1 tiden,

Ps. 46: 2—8 v. ; c) I hjertat, 25, 26 v.

B) Text : Matth. 21: 18—22 v.

I.

Ina. Fs. 96: 3 v.

ämxe:
Jesu straitdom på det ofruktbara fikonträdet, ett

undertecken :

a) att förkunna : om Jesu magt, om Jesu heliga nitäl-

skan emot ondskan ocli skrymteriet ; b) att begrunda : till

sjelfpröfning, huru det är stäldt n;ed vår christendom samt

huru vi bevisa trons kraft o^h seger,

II.

Ing. Fs. 86: 8—10 v.

Ä M N E :

Herrens Jesu undertecken.

1

)

Hvarföre förrättade Han sådana ? a) för att bevisa

sig vara sänd af Gud, Joh. 5: 36 v,; Matth. 11: 2—5 v.

(detta ändamål vanns hos flere, ex. Nicodemus, Joh. 3: 2 v.

;

11: 45 v., men hos många icke, Joh. 6: 30, 31 v.); b) för

att uppenbara sin herrlighet till de sinas stadfästande i tron,

Joh. 2: 11 v. ; hela texten.

2) Hvilken betydelse hafva de för oss ? a) att vi skola

tro att Han är Christus, Joh. 20: 30, 31 v. ; b) att vi genom
tron skole hafva lif i Hans namn, Joh. 20: 31 v. (troslif,

bönelif, 22 v. text., kärlekslif, m. m.)

III.

ämne:
Huru Jesus med sina under och tecken nppenba*

rar sin herrlighet.
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a) / sin kärlek : Hans under voro i allmänhet kärleks-

under; b) 1 sin magt: med undiTn bevisar Han sig vara

Guds Son som bar magt öfver allting ; lidande, sjukdom,

djefiar och död måste vika för Honom ; c) I straffdomar

:

jfr undret i texten 18—20 v. och Marc. 5: 1 f. v, som äro

straffunder.

IV.

Ing.: Ps. 113: 5, 6 v.

ämxe:
Jesu ringhet och höghet enligt vår text.

1) Jesu ringhet: a) i Hans hunger, 18 v. (äronens ko-

nung, herrlighetens Herre, se föreg. 5 v., hungrar ; en un-

derbar förnedring !), Ebr. 4: 15 v. ; b) i Hans förmodan om
frukt på fikonträdet, 19 v.

2) Jesu höghet: a) i bannandet af fikonträdet. 19 v.

;

b) i den verkan förbannelsedomen medförde, 19, 20 v.

V.
(vv. 18—20.)

Ing.: Rom. 11: 19—22 v.

ämne:
Fikonträdet vid vägen till Jerusalem, en bild af

Cruds folk Israel.

a) 1 anseende till dess hlad utan frukt, 19 v.; b) 1 an-

seende till dess förtorkande, 19, 20 v.

Anm. Tillämpning göres på Guds nya Israel, som erfarit mera näd

äa det gamla, men icke gör motsvarande frukt.

VI.

Ing.: Jer. 5: 3 v.

Ä 51 N E

:

Herren ser efter tron.

Detta skall lära oss

:

a) att vara angelägne om att få tron, (trons storhet ses

särskildt af trons bön, 22 v.) ; b) att bedja om trons för-

ökelse, Luc. 17: 5 v. ; c) att bedja om trons kraft, 21, 22

v. texten ; 1 Joh. 5: 4 v. ; d) att i tron bida efter Heivens

hjelj), 22 v. ; Philipp. 4: 6 v.
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VII.

Ing.: Joli. 14: 12 v.

ämne:
En undergörande och en saliggörande tro i deras

förhållande till hrarandra.

a) Man han hafva en saliggörande tro utan att kunna

förrätta tmderverk, Ephes. 2: 8, 9 v. ; b) Man kan hafva

en undergörande tro utan att hlifva salig, Matth. 7: 22, 23

v. ; 1 Cor. 13: 2 v.

VIII.

Ing. : Jef^. 27: 2—o v.

ämne:
Löf och frukt i deras förhållande till hvarandra

i Guds rikes vingård.

1) Löf idan frukt : a) munchristendom och Herrerop

utan trons lif och kraft ; b) sådant träd mognar för domen,

19 v.

2) Löf med frukt : a) bekännelse och trons lif, 22 v.

;

b) tron med dess seger och kraft, 21 v. ; c) är välbehagligt

för Jesus, 18 v. ; Hög. W. 4: 16 v.

IX.

Ing.: Jes. 5: 4 v.

ämne:
En sorglig syn på träden i den christna vingården.

1) De kunde bära frukt, men den större delen har blott

löf, 19 v.

2) De kunde bära mycken frukt, men en del bär ringa

frukt, 22 v.; Jac. 4: 1—3 v.

3) De kunde uppväxa för omflyttning på den nya jor-

den, men en stor del varda förbannade och förtorkade, 18

—

20 v. ; Joh. 15: 6 v.

X.

Ing.: Rom. 11: 22 v.

ämne:
Tvenne vigtiga lärdomar ur vår text.

a) Det strajf som otro och Guds nåds förakt draga

öfver sig, 18, 19 v. ; b) Den kraft och seger som den sanna

tron har med sig, 20—22 v.
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XI.

Ing.: Mal. 2: 17 v.

ämne:
Jesu straflFdom på fikonträdet, sjelf ett under.

a) Ett Jesu straffunder^ 18, 19 v.; b) Ett föremål för
de trognas förundran, 20 v. ; c) Ett vittnesbörd om trons

undergörande kraft, 21, 22 v.

XII.

Ing.: Matth. 15: 8 v.

ämne:
Den sanna gudaktiglieteu.

1

)

Till dess ursprung : en sann tro med en ny födelse

och inplantande i Cljristus, det sanna vinträdet, jfr Joh. 15:

1 f. v. ; menniskan blir så sjelf ett "fikonträd".

2) Till dess frukter : a) trons verk i kraft, 20, 21 v.

;

b) innerlig bön, 22 v.; jfr Joh. 15: 7 v.

Ånui. I inledningen kan man med anledning af textens 18, 19 vv.

tala om den falska gudaktighetcn.

XIII.

ämne:
Hvad är en rätt tro ?

1) Den är en lefvande kunskap om Guds nåd i Chri-

stus Jesus, Joh. 17: 3 v.; Rom. 3: 23—26 v.

2) Den är ett lefvande bifall till Guds nåd och löften

i Christus Jesus, 1 Tim. 1: 15 v.

3) Den är en lefvande lijertats förtröstan och tillit till

denna nåd och ett anammande af Frälsaren, Matth. 5: 6v.

;

Joh. 1: 12 v. m. fl. st.

4) Den är '"ett lefvande och kraftigt ting,'" (Luther),

bevisande sin kraft i bekännelse, bön och goda gerningar,

text. 19—22 v.

Anill. Inledningsvis kan visas, liurn texten ger anledning att tala om
denna tro.
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XIV.

Ing.: Matth. 3: 10 v.

ämne:

Några allvarliga sanningar, hemtade ur vår text.

a) Herren är icke tjenad med blotta löfverh eller Herre-

rop, 18, 19 v, ; b) Han fordrar ej blott tron^ 19, 21 v.

(men också tron) ; c) Han fordrar ock trons frukter, 19

—

22 v. ; d) Eljest blifva vi förbannade, 19, 20 v. ;
jfr Joh.

15: 6 v.

C) Text : Matth. 14: 22-36 v.

I.

ämne:
Vår tros bekännelse att Jesus Christus är sann

Gud och sann menniska.

1 )
Han är sann Gud, född af Fadren i evighet : a) ty

Han för de sina efter sitt råd, Ex. ur textens 22 vers,

der Jesus drifver lärjungarne ifrån sig, för att föra dem

ifrån den farliga omgifning som omgaf dem, jfi- Joh. G: 15

v. ; och 23 f. v., der Han för dem genom in- och utvärtes

stormar, för att luttra dem; sä gör Han ännu med de sina:

när de vänta lugn, kommer storm, för frid kommer oro, för

trygghet förskräckelse, o. s. v., jfr Jes. 55: 8, 9 v. ; Ps. 73:

23 ^f. v. ; Rom. 8: 28 v. ; Ps. 25: 10 v. ; b) ty Han är

Herre öfver naturen och dess krafter, jfr 25, 26 f. v., der

Han går på hafvet, och 32 v., der väder och storm på Hans

ord stillas, jfr ock Ev. för dagen; c) ty Han talar tröstens

ord i det förskräckta hjertat, 2G, 27 v.
;

jfr Joh. 6: 63 v.

;

d) ty Han förrättar helbregdagörande under, 34—36 v. ;
jfr

Joh. 14: 11 v.; 10: 37, 38 v.; Matth. 11: 2—6 v.

2) Hem är sann menniska, i tiden aflad af jlen He-

lige Ande och född af Jungfru ]\Iaria : a) ty Han söker icke

sin egen ära, utan Fadrens ära som Honom sändt, 22 v.

som jemföres med Joh. 6: 15 v. ; Joh. 4: 34 v. ; b) ty Han

utgjuter sitt hjertas behof i bön till sin Fader, 23 v. ; c)

ty Han hyser ett innerligt inedlidande med de arma raenni-
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skobarnen, jfr. 34—36 v. text.; Matth. 8: IG, 17 v.; Ebr.

2: 14—18 v. ; 4: 15 v. ; Jes. 53: 3—5 v.

3) Vår tros bekännelse derom : a) tron måste finnas,

för att kunna bekännas ; b) denna tro är ett Guds verk i

oss ; c) denna tro luttras i korsets eldsprof, se texten, lär-

jungarne ; d) denna tro bar med sig bekännelsen, se text.

33 v., som yttrar sig i ord och verk, jfr 2 Cor. 4: 13 v. och

Kom. 10: 9, 10 v. (Tron på Christus är bekännelsens källa,

bekännelsen är en frukt af denna tro).

II.

In(j.: Fs. 25: 8—10 v.

ämne:
Jesu förhållande emot sina lärjungar i vår text,

en förebild till Hans föriiållande emot sina vänner i

alla tider.

1) Han drifver dem ifrån sig iit på hafvet, jfr 22 v.

med Joh. 6: 15 v., hvaraf orsaken dertill synes. Så ännu i

dag. Han ser farorne som hota dem och tager dem undan

dem, och om Han än synes drifva dem bort, sä sker det till

deras troslifs nytta, att de må dö sig sjelfve och verlden.

2) Han låter dem ensamme kämpa emot stormarne, jfr

23, 24 v. Så ännu. Då de mena sig vara som bortdrifne

från Honom och lemnade till pris åt inre och yttre stormar

och frestelser, så låter Han deras hjertan ängslas om hjel-

pen under det Han ser deras nöd och bär dem i anfäktnin-

gen på bönens armar, "de eviga armarne'' äro utsträckte i

förbön till hjelp, Ps. 77: 8—11 v.; jfr: '-Jag har bedit

för dig, etc", Luc. 22: 32 v.; Joh. 17: 15 v.

3) Han ser deras nöd och hastar dem till mötes, 25,

26 v. Så nu. Han är när dem i nöden, hör deras nödrop,

jfr 30 v.,, hör deras suckan, räknar deras tårar, Ps. 56: 9 v.,

och skyndar att hjelpa dem.

4) Han stillar hjertats stormar och afhjelper eller lin-

drar den iduärtes nöden, 26, 27, 32 v. Så nu. Hjertats

stormar äro svårare än naturens ; Han stillar dem med sitt

trösteord : ''Det är jag,'' 27 v. ; Han öppnar hjertat för trö-
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stens och nådens ord, att det kan anamma trösten ocli blifva

stilla; Han lijelper i rattan tid och när all mensklig hjelp

är ute.

5) Han botar dem emot all sjelfförtröstan och klentro,

28—33 v. Sä ock nu. Trossvagheten förvandlar Han till

troskraft och hjertats förskräckelse till trosmod, så att de

svage blifva starke ; men troskraften och trosmodet rensar

Han från slagg genom ny luttring, hvar så behöfves, så att

de troende lära sig att bekänna och prisa Honom.

III.

Ing.: Fs. 91: 14—16 v.

Jesus är när de sina i nöden:
a) sd, att om San än synes drifva dem ifrån sig, föl-

jei^ Han dem dock ; b) så, att om de än känna sig lemnade

och i mörkret, ser Han dem dock; c) så, att om de än se

undergång för ögonen, är der dock all visshet om hjelp ; d)

så, att om de ej kunna tro, ropa de dock, (detta rop ur dju-

pen är ett tecken till Jesu närvaro : ty Han sjelf uppväcker

böneropet) ; e) så, att om de än med Petrus säga : ^'Bjud

mig komma till dig på vattnet". Herren dock ej förskjuter

dem.

IV.

Ing.: Rom. 8: 28 v.

ämne:
Allt skall tjena dem til! det bästa^ som älska

Gud.

1) Nöden : a) den lekamliga, Ex. ur texten : sjönöden,

34 v., och sjukdomarne, 34—36 v. ; b) den andeliga : tros-

svaghet, ängslan, förskräckelse, anfäktning, frestelser, m. m.,

se text. 26, 27, 30, 31 v. Detta tjenar dem så till det bä-

sta, att att de lära sig alltmera se sitt elände och blifva i

ödmjukhet ; det lär dem ock att ifrigare ropa till Herren,

att kasta sig alldeles pä Honom, att med tålamod vänta på

Hans hjelp ; det gifver dem andelig förfarenhet och gör att

de kunna hjelpa och trösta sina nådesyskon.
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2) Ujelpen : a) tron tillväxer, 27 v. ; Ps. 94: 19 v. ; b)

friraodigheten och tillförsigten ökas med barnaförtroendet, 28

—30 v. ; c) hjertat får frid, 31—33 v.

V.

Ing.: 2 Tim. 1: 7 v. (ur A.-T.)

ämne:
Deu sanna trons öfning.

1) Det är den sanna tron som skall öfvas, (i motsats

till den falska och döda tron).

2) Denna tro är ofta svag : så svag, att den troende

stundom anser och känner sig lemnad af Gud, jfr 22, 24

—

26 v. ; A,-T. v. 7: ''räddhågans ande".

3) Denna tro öfvas under nöd och pröfningar^ 24, 31

v. ; 1 Petr. 1: 6, 7 y. ; Jac. 1: 2—4 v.

4) Den får erfara hjelp till troskraft och frimodighet

samt Guds pris, 27—33 v. ; Ps. 50: löv.

VI.

Ing.: Rom. 15: 7 v.

ämne:
Christus har upptagit de troende, derföre skola

ock de upptaga hvarandra.

1

)

Christus har upptagit de troende : a) ur vredens

stånd i nådens, jfr Ephes. 2: 1—9 v. ; b) ur nödens djup

till Guds ära, jfr 22 f. v. i texten ; Ps. 130 ; c) till att be-

känna och prisa Honom, 33 v.

2) Derföre skola de upptaga hvarandra: a) såsom brö-

der och systrar i nåden, jfr Ing. ; b) de starke i tron skola

upptaga de i tron svage med kärlek, med saktmod, med
sjelfförsakelse, (den starke kan snart vara svag och behöfver

då sjelf bäras af bröderne, jfr Petrus i texten), 28, 29 v.

;

b) de svage i tron skola upptaga de i tron starke utan vre-

de och tvifvel, jfr 26, 27, 30, 31 v. Alla behöfva de dagli-

gen bäras af Christus som borttagit våra synder.
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VII.

Ing.: Rom. 15: 1—3 v.

ämne:
Såsom Cliristus har upptagit oss, så skola ock Ti

upptaga hvarandra.

1) Christus har upptagit oss: a) ur synda- och förtap-

pelsedjupet, (i den första bättringen), jfr Sv. Ps. 179: 4 v.

;

b) ur otrosdjupet, (Guds barn göra daglig erfarenhet af otro

;

otron var grunden till att de lågo i syndens djup) ; c) till

Guds barn genom tron ; d) Han upptager oss städse ur nö-

dens djup, då vi äro på väg att sjunka ned, 28—31 v. ; Ps.

30: 2—4 v.

2) Så sTcoh ock vi, som tro, upptaga hvarandra : a) i

nöden, jfr texten ; b) med kärlek, A.-T. 7, 8 v. ; H.-T.

34—36 v. ; c) med saktmod ; d) med försakelse (af oss

sjelfve), jfr Utk. VI.

5:te Siindagen efter Trettoiicledageii.

A) Text : Matth. 13: 24-30 v.

I.

Ing.: Ps. 138: 2 v.

ämne:
Huru Jesus i vårt evangelium genom läran om

Ouds rike uppenbarar sin herrligliet.

1) Det är om Guds rike som Han talar. "Himmelri-

ket," 24 v., d. v. s. det rike som Jesus kommit att upprätta;

dermed förstås ytterst herrlighetsriket som vid tidens slut

skall uppenbaras. Detta, som vi vänta, är dock redan till

:

ty det är med Christus kommet och förberedes under tiden

till Hans stora tillkommelse. Detta rikes beskaifenhet under

förberedelsetiden afses i liknelsen i texten. Inom kyrkan ut-

vecklar sig riket under denna tid. Christus är grundlägga-

ren af och konungen i detta rike.
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2) / Guds rikes åker är en blandning af ogräs och

hvete, 24, 25 v. Skildring af hvardera och deras ursprung,

jfr 37—39 v.

3) En fullständig skilsmässa emellan hvete och ogräs

kan och får icke under förberedelsetiden åstadkommas, 27

—

30 v. Här skildras de mer eller mindre välmenta försöken

i den vägen och resultaten deraf, såsom ock den rätta bibli-

ska kyrkotukten i afseende på lära och vandel framhålles.

4) Vid förberedelsetidens slut skall en fullständig skils-

mässa emellan det onda och goda utföras af rikets konung,

30 v.

II.

In(/.: Hez. 17: 2 v.

ämne:
Det gåtolika talet i vårt evangelium om Guds

rike på jorden.

1) Att verlden är Guds rikes åker, 24 v.
;
jfr 38 v.

2) Att den synliga kyrkan är ett himmelrike, 24 V.

Huru annorlunda dömer ej verlden derom ; och huru litet af

dess himmelska natur och frukter sj^nes !

3) Att ovännen i detta rike sår sitt ogräs, 25, 26 v.

;

jfr 39 v.

4) Att såväl ogräs som hvete skola växa tillsammans

till skördetiden, 27—30 v.

III.

Ing.: Matth. 13: 30 v. (ur Ev.) (»Låter båda
växa intill skördetiden!»)

ämne:
Blandningen i Guds rike.

1) Hvadan det goda och onda har sitt ursprung. Det

goda är den goda säden, 24 v. = rikets barn, 38 v., födde af

Gud sjelf genom Hans ord, 1 Joh. 3: 9 v. ; Jac. 1: 18 v.

;

denna säd har menniskones Son sått i sin åker, verlden, 38

v. Det goda är det första, ursprungliga. — Det onda är ogrä-

set, 25 v. =^ den ondes barn, 38 v., djefvulens barn, barn af
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den gamle ormen, lögnaren af begynnelsen, 1 Joh. 3: 8 v.

;

Joh. 8: 44 v. Detta ogi-äs är sådt "midt ibland hvetet,''

25 v.

2) Hvarföre Gud tål denna hlandning, 27—30 v. Gud
kunde förhindra den ; men det är, enligt 30 v., Guds afsigt

att ställningen tills ddare skall vara sådan den är i kyrkan.

Allt skall dock tjena till Guds ära. Gud tål ogräset, der-

före att Han med gudomligt tålamod väntar på de ondas

förbättring. Genom det nära umgänget och beröringen med

de troende skall det blifva möjligt för de otrogna att genom

nådens medel och kyrkans verksamhet föras till sann omvän-

delse och blifva hvete pä Guds åker. De trogna äro derföre

kallade till jordens salt och verldens ljus midtibland och

uti verlden, 2 Petr. 3: O v. ; Matth. 5: 13—16 v. Hvilken

godhet af Gud emot ogräset som förtjente att uppryckas och

förderfvas ! Under det de trogna sålunda vandra i sin kal-

lelse bevisa de sin gudomliga natur= rikets barn, hvete, i

tålamod, saktmod, kärlek, m. m.

3) Denna hlandning skall dock en gång vpphöra, 30 v.

Trösten häraf för de fromma ; det förfärliga häruti för de

otrogna ! Yid skördetiden, jfr 39 v., skall detta ske. Det

goda såväl som det onda skall fullt mogna och utbildas, in-

nan skilsmässan företages. Denna skall rikets konung utföra

pä sin dag. jfr 41—43 v.; Mal. 3: 18 v. ; 4: 1, 2 v. Här
är utsädets och mognadens tid ; då är skördens dag.

IV.

Ing.: Predb. 7: 14 v.

Ä M N E

:

Den sorgliga synen af ogräs ibland hvete på det

andeliga åkerfältet.

1 ) Detta ogräsets heskaffenhei : likt hvete, särdeles i sin

början, jfr ordet i grt v. 25. Under sädens uppväxande

'•syntes ock ogräset," 20, v., blef det uppenbart, så att man
kunde skilja ogi-äs och hvete. Detta ogi-äs är dock till vä-

sende och beskaffenhet alldeles olikt hvetet.
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2) Hvarifrån det inkommit på åkren. Ovännen har sått

det, 25 v.
;

jfr v. 39 ; det är ett verk af djefvulen, som är

det ondas ursprung och de ondes fader, Joh. 8: 44 v. ; han

är denna verldens gud och verkar i otrons barn som han

gör sig like. Han är Cluisti ovän, 25 v., fiende till Honom,

Hans rike, Hans ord, Hans barn etc. Han strider emot

Honom och söker göra Hans rike allt afbräck ; han är stark.

Det finnes alltså en personlig djefvul, 39 v.

3) Huni det skadar, 'Ib v. Det hotar att förqväfva

och undertrycka hvetet, att förderfva det och förvandla det

till ogräs ; det drager kraft och prydnad från hvetet.

4) Huru det (/agnar : det lär att vaka, lefva, öfva sakt-

mod, bida och vänta i tålamod.

5) Denna si/n skall dock icke alltjemt oroa Jesu trogna :

ty ogräset skall till sist skiljas från hvetet, 27—30 v.

V.

Ing.: 2 Cor. 6: 17, 18 v.

ämxe:
Man måste skilja emellan den synliga och den

osynliga kyrkan på jorden, men icke skilja dem åt.

1) Hvad härtill fordras : a) andelig visdom som låter

säga sig, Jac. 3: 17, 18 v. ; b) tålamod, 28, 30 v. text;

c) trohet.

2) Huru detta förhindras : a) då man sammanblandar

den synliga kyrkan med den osynliga ; b) då man för för-

derfvets skull i kyrkan vill afsöndra hvetet från ogräset, (se-

paratism).

VI.

ämne:
Hvetet på verldens åker.

1) Till dess ursprung och beskaffenhet: a) det är en

andelig säd som menniskones Son sätt : rikets barn, de tro-

ende ; b) det är till väsendet alldeles olikt ogräset.

2) Till dess kallelse: a) att i verldens åker växa och

utveckla sig ; b) att bevisa sig som ett jordens salt för de

otrogna; c) att mogna till den stora skördetiden. 30 v.
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VII.

Ing.: Matth. 28: 20 v. (slut.j

ämne:
Hvad Herren Christus med liknelsen i vårt evan-

gelium har velat lära oss.

1)^ Att vid verldens ände en fidlkoralig skilsmässa skall

inträda emellan Guds barn och djefuidens, 30 v.

2) Att dessförinnan höre vi låta hvete och ogräs växa

tillsamm^ans, 24—30 v.

VIII.

Ing.: Mal. 3: 18 v.

ämne:
Vi böre aldrig eftersträfva en ren kyrka på jor-

den, men vi böre dock aldrig glömma, att det är skil-

nad emellan (xuds barn och djefvulens.

1) Detta sträfvande har ofta försökts, men aldrig h^önts

med framgång ; ex. ur kyrkans historia.

2) Christus uttalar i dag domen öfver sådant sträfvande,

(orsaker : vi menniskor äro kortsynte, se blott det för ögo-

nen är, kunna lätt misstaga oss, skada mera än gagna).

3) Denna åtskillnad emellan menniskor förbises af verl-

den. (Verlden vill att alla skola behandlas som hvete.)

IX.

ämne:
Det är skillnad emellan Guds barn och djefvulens

barn.

1) Denna sanning fm^bises af verlden, som vill att alla

skola heta Guds barn, (intet ogräs, blott hvete).

2) Denna skillnad är förnämligast en inre, (det är en

väsendtlig olikhet emellan ogräs och hvete).

3) Den måste dock utvärtes tippenbaras, jfr Matth. 5:

13-16 v.; Gal. 5: 19—23 v.

4) Den skall ock en gång blifva helt uppenbar, 30 v.
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X.

Ing.: Matth. 13: 3 v. (början).

ämne:
Hvad vi hafve att vänta och eftersträfva rörande

Guds rike eller församling på jorden.

1

)

Vi hafve att vänta, att det alltid skall finnas om-

vända och troende Guds barn, hvilka utgöra de enda sanna

medlemmarne af Guds församling, 24 v., jfr 37 v. ; Ps.

110: a v.; 1 Petr. 1: 23 v.; Joh. 10: 27 f. v.

2) Vi kunna vänta, att i den yttre gemenskapen med
Guds församling, som utgöres af de rätta och trogna christ-

mi, det städse skall finnas onda och otrogna, som icke alltid

kunna från denna yttre församlingsgemenskap afskiljas,

Augsb. bekänn. 8:de art. ; 25 v. text. ; Matth. 28: 19 v.

;

Luc. 17: 1 v.; Ap. G. 20: 28—30 v.; 26—30 v. text.

3) Hvad böre vi eftersträfva inom Guds rike på jor-

den f — Kyrkotukt inom församlingen, särskildt genom Guds

ords rena och rätta predikan (dess följder), emot villoandar,

grofva syndare etc; jfr ock Matth. 18: 15—17 v. ; 2 Thess.

3: 6 v.

Usus : Ps. 120: 5—7 v. w. Hudin.

B) Text : Matth. 13: 34—43 v.

I.

Ing.: Matth. 13: 11 v.

ÄMNE:
Jesu förklaring öfver liknelsen om ogräset och

hvetet.

1) Hvad som föranleder denna förklaring : a) Jesus

hade skiljt folket ifrån sig och med lärjungarne begifvit sig

hem, 36 v. (Här kunde först behandlas 34, 35 v. i tex-

ten) ; b) lärjungarne bedja Honom om uttydningen, 36 v.

;

jfr Matth. 7: 7, 8 v.

2) Sjelfva. förklaringen : a) åki'en är verlden, 38 v. ; b)

den goda säden är rikets barn, 38 v. ; c) ogräset är den on-

des barn, 38 v. ; d) såningsmännen äro Christus och djef-
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vulen, 37, 39 v. ; e) skördetiden äi- verldens ände, 39 v.

:

f) skördemännen äro englarne. 39—43 v.

IL

ämne:
Guds rikes hemligheter.

1) Dessa framställde Christus ofta genom liknelser, 34,

35 v. (hvarföre ?).

2) Fördolda hlefvo dessa hemligheter för dem som icke

hade ewottagliga hjertan och sinnen, 36 v.

3) Uppenbara hlefvo de för dem som ville höra och för-

stå, 36 f. v.

4) Andamålet med denna uppenbarelse var att gifva

Guds trogna en rätt visdom.

III.

Ing.: Matth. 13: 43 v. (slut.) (ur text.)

ämne:
Nyttan af att besinna den olika utgången för de

fromma och otrogna.

a) Derigenom lära vi oss att se till, om vi äro hvete

eller ogräs på Guds åker, 38 v. ; Ps. 139: 23, 24 v. ; b)

Derigenom lära vi oss att det är en väsendtlig åtskillnad

emellan Gnds folk och annat folk i verlden, 1 Joh. 3: 10

v. ; c) Derigenom lära vi oss att tåligt bida im den stora

skilsmässans tid, 39—43 v.

IV.

(I anslutn. till evang. för dagen.)

Ä M X E

:

Guds rikes medlemmars olika beskaffenhet, fram-

ställd under liknelsen om ogräset bland hvetet.

1) Det gifvcs ett Guds rike pa jorden : en hveteåker i

äkren verlden, uppkommen genom ordets predikan, som så-

som en andelig säd föder andeliga barn, 37, 38 v.

2) Inom denna åker utsås ogräs af djefviden, 38, 39 v.

'•ur Hans rike," 41 v. Alla äro icke goda, som' äro i för-

samlingen ; der finnas skenhelige, skrymtare, otrogne, m. fl.

9
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3) Ogräs och hvete äro blandade om hvarandra i detta

rike, Ev. 25—27 v.

4) Det är dock en väsendtlig åtskillnad emellan detta

ogräs och hvete : en åtskillnad till andelig födelse, till vä-

sende, ui-sprung, m. m., som visar sig i sinnelag, ord, ger-

ningar och under ''växandet" och "fruktbärandet," Ev. 26 v.

5) Vid verldens ände skall denna åtskillnad fullkomligt

uppenbaras, 39—43.

Usus : 43 v. (slutet).

V.

. Ing.: Ps. 97: 11 v.

ämne:

De rättfärdige i tiden och på yttersta dagen.

1) / tiden : a) j'ättfärdige genom tron på Christum Je-

sum, Rom. 3: 23—26 v. ; b) föraktade, (af verlden, af djef-

vulen) ; c) trängde, (af nöd, bedröfvelser, fiender) ; d) döda-

de, (af de andeliga fienderne).

2) På den yttersta dagen : a) uppenbaras såsom hvetet

på Guds åker, 37, 38 v. ; b) vinna af nåd riket såsom ri-

kets barn, 39—43 v. ; c) utstråla som solen, 43 v.

VI.

ämne:
Några lärdomar ur dagens text.

1) Besinna, huru vigtigt det är att du tillhör den goda

säden ! (Vigtigt för dig sjelf, för tiden, för evigheten).

2) Betänk, huru förskräckligt det är att tillhöra ogrä-

set, 39—42 v. (förskräckligt för dig sjelf, för andra, för ti-

den och evigheten).

3) Trösta dig dermed, att en gång skall Herren sjelf

göra den stora skilsmässan, 39—41 v.

4) Gläd dig deröfver att du en gång med alla rättfär-

diga skall utstråla som solen, 43 v. ; Coloss. 3: 3, 4 v.

5) Glöm icke att vara tålig under betryckets tid, 27

—

30 v. Ev.
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C) Text : Marc. 4: 26-29 v.

I.

Ing.: Jes. 45: 8 v.

ämne:
Det nppväxande sädeskornet.

1) Utsådt, 26 v. : säden är "ordet om riket," jorden är

dels det egna hjertat, dels andras hjertan, '"kastandet"' är

predikandet,

2) Växande, "27, 28 v. : under Guds välsignelse, utan

menniskohjelp ; derföre tålamod af nöden.

3) Mognadt, 29 v. : vid skördetiden. Ev. 30 v.

IL
Ing.: 1 Mos. 48: 4 v.

ämne:
Guds rikes stilla utveckling.

1) Från dess grundläggning : Christi död och uppstån-

delse, Andens utgjutande, (detta i stort) ; anammandet af

Christi förtjenst och Christum sjelf jemte Andens gåfva, (i

smått), 26 v.

2) Under dess tillväxt, 27, 28 v. : den lilla hjorden på

Christi tid var brodden ; församlingen med pingstdagen var

det fullbordade hvetet i axen, axbildningen framstår i Ap.

G. 1: 15—26 v., (detta i stort) ; Andens frukter i sin bör-

jan äro brodden, vittnesbördet om barnaskapet axbildningen,

hvetet i axen är nådeståndet och arfvet, (i smått).

3) Till dess mål, 29 v. Skördetider hafva varit : Hed-

ningarnes ingång i Guds rike genom Pauli predikan, den

apostoliska kyrkan, reformationen, o. s. v. ; den sista vänta

vi, (i stort) ; trosfrukter till Guds rikes utbredande hos andra,

kärleksverk, m. m. (i smått), jfr Matth. 25: 34—40 v.

och A.-T.

III.

Ing.: 1 Cor. 4: 20 v.

ämne:
Guds rikes kraft.

1) Hvaraf den heror : a) af detta rikes grundläggare,

(Christus som vardt korsfästad i svaghet, men lefver i Guds



132

kraft, 2 Cor. 13: 4 v.) ; b) af ordets säd, 26 v. text ; Rom,
1: 16 v.; c) oberoende af menniskoåtgärd, 26, 27 v.

2) Huru den sig bevisar : a) i broddskjutning, axbild-

ning och mognadt hvete, 28 v. ; b) denna kraft är oftast

fördold
;
jfr A.-T.

3) Huru vi skola erfara denna kraft : a) genom att

helt öfverlemna oss åt Guds ords verkan ; b) genom att tå-

ligt bida ; c) genom att vaka och bedja,

4) Vid skördetiden skall denna kraft iqypenbaras, 29 v.

IV.

Ing.: Ebr. 10: 35—37 v.

ämne:
Stor vinst med litet tålamod.

1) Det lilla tålamodet: under bön, under vaksamhet

och hopp, 26, 27 v, *

2) Den stora vinsten : a) herrlig frukt, 28 v. ; b) tröste-

rik uppenbarelse, 29 v.

V.

Ing.: Jes. 55: 10, 11 v.

ämne:
Vår text såsom eu Iielsosam likuelse för Guds

ords såuiugsmän.

1) Med hänsyn till Christi eget förhållande i fråga om
sitt rike : a) Christus har sjelf utsått det frö, som skall bära

frukt, (hans lärande, görande,, lidande, död, m. m., 26 v.)

;

b) Han öfverlemnade sedan detta frö åt dess egen fördolda

kraft till fruktbärandet, 27, 28 v. ; c) när mognadens tid

kommer, skall Han skörda sin frukt, 29 v,

2) 3Ied hänsyn till deras eget förhållande i fråga om
Christi rike : a) de skola arbeta under bön med trohet, vis-

het och ifver, 26, 27 v. ; b) de skola icke ängsligt sörja för

det utsådda ordets frukt, 27 v. ; c) de skola bida under tå-

lamod, 28 v. ; Jac, .5: 7, 8 v. ; d) de skola trösta sig af

Christi ord i texten, när de synas hafva orsaker att sörja

i fråga om Christi kyrka, 27, 28 v.
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VI.

ämne:
Den stora och bestämda ordningen för Gruds rikes

utveckling så i stort som i smått.

a) S(}dd, 26, 27 v. ; b) Brodd, 28 v. ; c) Ax, 28 v.

:

cl) Moget hvete, 28 v. ; e) Skörd, 29 v. .

VII.

Ing.: Jer. Klagovis. .3: 26 v.

ämne:
Det christeliga tålamodet såsom en kostelig ting-.

1) Derföre att det kostar mycket: a) att blifva tålig,

(det otåliga, stormande hjertat måste stillas och förödmju-

kas, Jes. 57: 20, 21 v.) ; b) att förblifva tålig, (det är så

mycket som frestar oss till otålighet och knöt : satan, verl-

den, köttet, tidens vedermödor, husliga bekymmer, otron).

2) Derföre att det har en kostelig lön med sig : a) i

tiden : Guds rikes tillväxt, fruktbärandet, 27, 28 v. ;
jfr

Matth. 5: 5 v. ; 1 Petr. 3: 4 v. ; Jac. 1: 2—4 v. ; b) i evig-

heten, 29 v. ; Jac. 1: 12 v.

VIII.

Ing. : Philipp. 1: 6 v.

ämne:
Guds barns tröst, att Gud skall i dem fullborda

det påbörjade goda verket.

1) Tg det är ett Guds verk, som genom ordets säd är

börjadt, och det gör Gud ej till hälften, '2G v.

2) Om det än sgncs, som vore det ringa, så kännes dock

Glid vid sitt verk, 20 v.

3) Om troslifvet än fördöljer sig, så idvecklas det fort-

farande, Coloss. 3: 3 v.
;
jfr A.-T.

4) Om Guds barn verka i sin kallelse under tålamod,

så växer troslifvet, så att de ej sjelfva veta huru, 27 v.

5) Om de icke märka synbar eller önskvärd frukt, så

här jorden af sig sjelf frukt i bestämd ordning, 28 v.
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6) Om de icke tycka sig hinna till mognad, så låter

Gud ej lian gå, förrän frukten erhjtider sig mogen, 29 v.

6:te Söndagen efter Trettondedagen.

Jfr 27 Söndagen efter Trinitatis.

--^»Vv^j'VAV^'^— -

Söndagen Septnagesima.
A) Text : Matth. 20: 1-16 v.

I.

Ing.: Wishb. 3: 15 v.

ämne:
Jesu liknelse om arbetarne i Yingården.

a) Den framställer Jesu herrligliet^ uppenbarad i Hans
tal, (Epifaniasidéen i texten) ; b) Den visar oss, att Guds
rikes medlemmars lif här på jorden är ett lif under möda
och arbete, (textens fastlagsidée).

II.

Ing.: Ap. G. 10: 43 v.

ämne:
Huru Jesus uppenbarar sin frälsarekärlek till för-

tappade syndare:

a) deri att Han utan någon gerningarnes förtjenst gör

alla syndare lika ovärdiga till Guds rike; b) deri att Han
gör dem alla af nåd lika rättfärdiga och saliga.

III.

Ing.: Epltes. 2: 8 v.

ämne:
Allt, livad en menniska undfår, är af nåd.

a) Utkorelse, 16 v.
;

jfr Ephes. 1: 3, 4 v. ; Kom. 8: 29

v. ; b) Kallelse, 1—7 v. ; Rom. 9: 16 v. ; c) Lön, 8

—

16 v. ;

Liic. 17: 10 v.
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IV.

Ing.: Matth. 19: 30 v.

ämne:
Huru i Guds rike det besannas, att månge de yt-

terste Tärda de främste och de främste de ytterste.

a) Genom sjelfva liknelsen i vårt evangelium, 1—15 v.

b) Genom, Christi ord : '"'Månge äro kallade, men få äro

utvalde,'" 16 v.

V.

Ing.: Ps. 141: 5 v.

ämne:
Huru Jesus genom liknelsen i Tårt evangelium

nedslår Jesu lärjungars alla tankar om egen värdighet,

duglighet och förtjenst.

a) Då Han lär dem, att de kallas af nåd till arbetet i

Guds vingård, (till bättring) ; b) Då San visar dem, att

det arbete, de göra i vingården, är en frukt af Hans nåd,

jfr Ephes. 2: 10 v. ; c) Då Han betygar dem, att lönen id-

delas af nåd; d) Då Han försäkrar, att de uteslutas vid'

lönens tddelande som pocka på rätt och gerningar.

Usus : 16 v. ; Rom. 9: 16 v. ; Sv. Ps. 144: 10 v.

VI.

Ing.: Matth. 19: 27 v.

ämne:
Lönen i Guds rike.

1) Ar en nådelön.

2) Oberoende af våra gerningar.

3) Huru vi blifva deraf delaktige : a) genom att lyda

kallelsen ; b) genom att troget tjena.

Adui. Inledningsvis beskrifves lönen.

VII.

Lig.: Ephes. 2: 9 v.

ämne:
Icke af gerningar, på det att ingen skall beröm-

ma sig.
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a) Detta gäller i fråga om kallelsen till Guds rike, 1—

7

v. ; b) Detta gäller om arbetet i Guds rike, Ephes. 2: 10

v. ; text. ; c) Detta gäller om lönen, 8—15 v.

Usus: 16 v.

VIII.

Ing.: Matth. 21: 28 v. («Son! gäck— vingård!»)

ämne:
Herrens vingård.

a) Kallelsen dertill, 1—7 v. ; b) Arbetet der i, 1, 12 v.
;

c) Lönen, 8—16 v.

IX.

Ing.: Alarc. 1: 15 v.

ämne:
Menniskornas olika förhållande emot Guds kal-

lelse till bättring.

1) En del li/ssna i tid, 1, 2 v. ; Predb. 12: 1 v.

2) En del stå en tid fåfänga på verldens torg, innan

de komma, 3—5 v.

3) En del stå nästan hela lefnadsdagen fåfänga, men

komma till slut, 6, 7 v.

4) En del komma aldrig.

X.

Ing.: Jes. 65: 2 v.

ämne:
Huru Gud af sin trofasthet uträcker sina nådes-

händer hela dagen efter syndare, för att kalla dem
till bättring och nådens delaktighet.

a) Bittida om morgonen, 1, 2 v. (tillämpas på kallel-

sen och nådestillbuden i barndomen : dopet, m. m. Predb.

12: 1 v.) ; b) I ungdomen, 3—5 v, ; c) 7 mannaåren, 5 v.

;

d) I ålderdomen, 6, 7 v.

Usus : 8—10 v.

Alllll. Texten tilläiiij.aJ på en meiiiiiskas lefnadsäldiai'.
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XL
Ing.: Mal. .3: 13—18 v.

ämne:
Goda gerningar och deras belöniug.

1) Goda gerningar : clesse äro endast sådana : a) som

Gud bjuder och fordrar i sitt ord, (enliga med Guds vilja

i lagen och evangelium) ; b) sådana som gå af ett nytt

hjerta och heligt sinne, (tron grundvilkoret derför) ; c) sådana

som afse Guds ära och nästans välfärd, (goda gerningar

fi-amställas i texten under bilden af arbete i vingärden).

2) Deras belöning : a) Gud är den som belönar goda

gerningar, (väntom då ej lön af menniskor, snarare otack och

misskännande) ; b) Gud belönar dem dels i tiden, dels i

evigheten, 8—15 v. text. ; Eom. 2: 6—10 v. (dels med le-

kamligt, dels med andeligt, dels med evigt godt) ; c) men
Gud lönar ej efter vår förtjenst, utan af sin fria nåd, 1 v.

;

Rom. 9: 16 v.; Luc. 17: 10 v.; Sv. Ps. 144: 10 v.

Usus : 1 Cor. 15: 58 v.

XII.

hig.: Rom. 9: 16 v.

ämxe:
Ti skola helt gå ut ifråu synd och verld och

anamma nåd som syndare, om vi skole hafva en sann-

skyldig nytta .if Jesn försoning.

a) F. 1—7; b) V. 8—16.
Anm. Textens fastlagsidue.

B) Text: Matth. 19: 27—30 v.

I.

Ing.: 1 Mos. 15: 1 v.

ämxe:
Petri fråga om lönen och Jesn svar, i deras för-

hållande till hvarandra.

1) Petri fråga : a) föranledd : aa) af den rike ynglin-

gens förhållande till Jesu fordringai> Matth. 19: 21, 22 v.

;
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bb) af lärjungarnes gjorda uppoffringar, 27 v. ; b) åsj-ftande

lönen i Messiasriket, men ej utgången från ren grund, (der

är ett seende efter lönen, som ej liknar t. ex. Mosis i Ebr.

11: 26 v.).

2) Jesu svar : a) det är icke afvisande, (ty ehuru frågan

utgick från ett sinne, som mera såg på gjord uppoffring,

kände Jesus att i Petri hjerta dock fanns uppriktighet)

;

b) det är uppmuntrande såväl för apostlarne som för alla

Jesu efterföljare, 28, 29 v. ; c) det ki-äfver den allrastörsta

uppoffring för Guds rike, 28, 29 v, ; d) det lär oss, när lö-

nen skall utdelas, ("i den nya födelsen"), 28 v. ; Ap. G. 3:

21 v. ; 2 Petr. 3: 13 v.; e) det innebär ett vigtigt slutord,

30 v.

II.

Lig.: 2 Joh. v. 8.

ämne:
Hnru Jesus besvarar Petri fråga om lönen.

1) Han nekar ej att apostlarne en gång skola få en sär-

skild lön.

2) 3fen San fordrar att de först skola emottaga gåf-
van som kallas dagspenningen ; jfr Ev. för dagen.

3) Med detta särskilda löfte till apostlarne har Herren

dock en särskild nådelön åt idmärkta bekännare och martyrer.

4) Dessutom har Han en nådelön åt enhvar som är

Hans lärjunge.

III.

Lig.: Philipp. 3: 13, 14 v.

ämne:
Lönen ofvancfter.

1) Förehålles oss af Guds kallelse, jfr evangeliet och

texten.

2) Utdelas af nåd, jfr evangeliet.

3) Vinnes under vilkor af Jesu efterföljd, jfr texten.

Anm. Under detta ämne betraktas texten med hänsyn till evangeliet,

sedan man förut beskrifvit hvilken lönen är.
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IV.

Ing.: Ebr. 11: 24—26 v.

ämne:
Vid kallelsen till Guds rike gäller det att se ef-

ter lönen.

1

)

Det finnes ett orätt seende efter lönen : då man ännu

ej blifvit i korsets skola rätt förödmjukad, utan anser att

man med kallelsen till riket öfvergifvit så mj^ket, det man

dä skattar högre än nåden att få följa Jesum, och anser det

förtjent af belöning, ex. ur textens 27 v. ; sedan kunde man

ock ur evangeliet framhålla exenipel af dem som en längre

tid arbetat under väntan på större lön.

2) Det finnes ock ett rätt seende efter lönen : då man

icke söker den för lönens skull, utan af kärlek till Jesum

försakar allt och bär korset och tager emot lönen såsom en

fri nädelön, 28—30 v.

V.

Lig.: 1 Tim. 4: 7, 8 v.

ämne:
Gudaktighetens nytta.

1) För detta lifvet : a) frid med Gud i Christus, Rom.

5: 1 v. ; b) full ersättning iör all försakelse i Jesu efterföljd,

29 v.

2) For det tillkommande : a) i den nya födelsen skalU

lönen utdelas, 28 v. ; 2 Petr, 3: 13 v. ; b) denna lön består

i det eviga lifvet, 29 v. ; c) denna lön tillfaller enhvar Jesu

lärjunge, text. och parall.

VI.

Ing.: Luc. 14: 31, 32 v.

ämne:
Förlust och vinst i Jesu efterföljd.

1) Förlusten: a) af våra närmaste, 29 v.; b) af våra

egodelar, 29 v. (det är isynnerhet en inre försakelse och lös-

görelse, men kan ock blifva en yttre, jfr Luc. 14: 26 v.

;
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1 Cor. 7: 29—31 v.) ; c) denna förlust skall göras för Jesu

skull, 29 v. (för tron på och bekännandet af Hans namn^

af kärlek till Honom).

2) Vinsten : a) är en nådelön, 30 v. ; b) tillfaller dem
som efterföljt Jesum, 28 v. ; c) består i förmoner som man
får på jorden och sist evigt lif, 29 v.

VII.

Inff.: 1 Cor. 12: 31 v.

ämne:
Jesu efterföljd är kostelig.

1) Dels derföre att den kostar mycket : a) en hel sjelf-

försakelse ; b) en hel verldsförsakelse, 28, 29 v. ; c) en dag-

lig trohet, 28 v.

2) Dels derföre att den tillför oss en kostelig lön : a) här

i tiden, 29 v. ; Marc. 10: 30 v. "nu i denna tiden ;" b) i

evigheten, 28, 29 v.

Usus: 30 v.

VIII.

Ing.: Upph. 2: 10 v.

ämne:
Den (lödskanip, som måste genomkämpas för att

vinna det eviga lifvets krona :

a) är en kamp i Jesu efterföljd, 28, 29 v. ; b) är en

kamp under ständig verlds- och sjelfförsakelse, 27, 29 v. ;

c) är en kamp för nådelönen, 28, 30 v.

IX.

Ing.: Matth. 7: 14 v.

ämne:
Yägen till himlen är smal, men dess slut är saligt.

1) Vägen till himlen är smal: a) ty den börjar med
trånga porten. Ing. ; b) ty den går i Jesu efterföljd, 27, 28

v. ; c) ty derunder måste allt försakas, 27, 29 v.

2) Dess slut är dock saligt: a) man får en riklig vinst

för den förlust man gjort, 29 v. ; b) i den nya födelsen skall

lönen utdelas, 28 v. ; 2 Petr. 3: 13 v. ; c) men månge de

främste blifva de ytterste, och de ytterste de främste, 30 v.
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X.

Ing. : Lyj^b. 1: 9 v.

ämne:
Delaktigheten i bedröfvelseii har med sig delak-

tigheten i riket.

C) Text : Lue. 17: 7—10 v.

I.

Ing.: Jok. 13: 36—38 v.

ämne:
Den sanna hjerteödnijukheten såsom ett nödvän-

digt Yilkor tor en meuuiska, om hon skall knnna
följa Jesum i Hans lidande.

1) Huru denna ödmjukhet bevisar sig i lefvernet : a) i

oförtrutet arbete i Herrens tjenst, ('-går vid plogen eller

vaktar )30skap"), 7 v. ; b) i förgätandet af all möda, med

tanken rigtad på det syndiga i allt arbete, till Herrens pris,

("han kommer hem af marken,'' uppskörtar sig för att ånyo

tjena), 7, 8 v.

2) Hvilken nytta dm medför : a) den underhåller ett

ständigt begär efter Christi rättfärdighet, Matth. 5: 6 v.

(emedan man såsom ödmjuk har ett ständigt behof af syn-

daförlåtelse, rening och den Helige Ande), D v. ; b) den hjel-

per emot frestelser och förföljelser, så att de ej kunna skada,

7, 8 v. ; c) den bevarar oss i Jesu förening och lär oss att

vänta lönen af nåd, 10 v.

IL
Ing.: Jes. 61: 8 v.

Ä M N E

:

Jesu liknelse om den arbetande tjenaren, hvar-

med Han lär oss en sann ödmjukhet.
Auill. L lider detta ämue kan texten genom<räs vers för vers.

III.

Ing.: Jes. 3: 10 v.

ämxe:
Huru Jesus i vår text talar:

a) Om tron : att den är grundvilkoret för allt sannt

christendomslif ; att den bevisar sig i ödmjukhet; att den
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lefver af fri nåd ; att den måste tillväxa ; b) Om gernin-

garne : att de äro en frukt af den sanna tron ; att de göras

af kärlek till Herren Cliristus ; att de hafva en nådelön att

vänta.

IV.

Ing. : Liic. 17: 5 v.

ämne:
Herre ! föröka oss tron.

1) Att bli/va rätte Herrens tjenare, (tron är grundvil-

koret för att kunna tjena), 7 v.

2) Att troget tjena, 7 v.

3) Att rätt trösta oss af Jesu betjenande, 8 v. ; Luc.

12: 37 v.

4) Att tro att all vår förtjenst inför Gud är utelyckt,

9 v.

5) Att tro att vi få lönen af fri nåd, 10 v. ; Sv. Ps.

144: 10 v.

V.
Ing.: Rom. 11: 6 v.

ämne:
Den vigtiga sanningen, inliemtad af vår text, att

en menniskas rättfärdiggörelse och det eviga lifvets

uådelön aldrig toero på menniskans gerningar.

1) Detta gäller före omvändelsen, jfr Kom. 14: 23 v.

2) Detta gäller efter omvändelsen, se texten och Philipp.

2: 12, 13 v.

VI.

Ing.: Luc. 17: 6 v.

ämne:
En verldsöfvervinnande tro kan finnas blott i ett

sådant hjerta, som helt och hållet vill tillhöra och

tjena Gud och aldrig tror sig kunna förtjena eller

hafva rätt att fordra något af Honom.
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VII.

Ing.: Ephes. 2: 8—10 v.

ämne:

Huru allt är af fri nåd.

a) Att vi äro frälste ; b) Att vi äro tjenare ; c) Att vi

hunna tjena ; d) Att vi få lönen.

VIII.

Ing.: 1 Petr. 5: 5 v. (slutet.)

ämne:

Gud gifver de ödmjuka sin nåd.

a) Nåd att tjena ; b) Nåd att vänta lönen af nåd.

IX.

Ing.: 1 Cor. 15: 10 v.

ämne:
Onyttige tjenare.

1) Beklagansvärd är den, som af Herren så kallas^

Matth. 25: 30 v.

2) Salig är den, som sjelf så kallar sig, 10 v. texten ;

1 Cor. 15: 9, 10 v.

X.

Ing.: Joh. 15: 15 v.

ämne:
Betänkom^ att vi äro Guds tjenare

!

1) Icke herrar.

2) Icke Guds rådgifvare.

3) Herren behöfuer oss icke i sin tjenst, till sin nytta.

4) Det är nedlåtande kärlek, att Han befaller oss nå-

gon ting.

5) Allt hvad vi göra i Hans tjenst, är blott vår pligt,

9, 10 v.

6) När vi gjort det oss budet är, så sägom :
" Vi äro

onyttige tjenat^e,'' 10 v.
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XI.

Ing.: Rom. 4: 4, 5 v.

ämne:
Den soiu städse erkänner nåden som fri nåd, ho-

nom kan det aldrig brista tro.

a) I lifvets vanliga vedervärdigheter ; b) I stormigare

och farligare tider, jfr 6 versen före texten ; c) Denna tro

bevisar sig i ödmjukhet, texten.

XII.

Ing.: Marc. 9: 23 v.

ämne:
Trons kr.ift ocli bevisning.

1) Trons Teraft : beror icke så mj^cket af tron sjelf, utan

fastmer af det föremål som tron omfattar,

2) Trons hcvisnvng : a) i underverk, 6 v. före text. (an-

deliga under ske alltjemnt) ; b) i ödmjukhet, texten.

•..S'^'YAN~

Söndagen Sexagesima.

A) Text: Luc. 8: 4—15 y.

I.

Ing.: Antos 4: 7 v.
^"' '"^''.

,/,,..

ämne: /.J^Ur<,y,*<'>V^^*' '-

Guds ords olika verkan ocb orsakerna dertill,

under bilden af fyrahanda åker för ordets säd.

AuiU. Under detta ämne genomgås texten vers för vers och sönder-

faller af sig sjelf i fyra delar.

IL - .

Ing.: Luc. 11: 28 v.
«'^*^'

ämne:
Yi skole helt anamma Guds heliga ord och låta

det blifva lefvande och verksamt i oss till tro och

gudaktighet, om vi skole hafva en sannskyldig nytta

af Jesu försoning och rätt kunna äta Påskalammet.
Auill. Dagens lastlasjsidce enligt evangeliet.
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SS <f^, S^^l"-^ '

III. .,-;.-^««rry
.

Ing.: 1 Petr. 1: 23-25 t>.X/.7.Ä^^—
Ämne: ' '. '

. ^ ^^,
Himmelriket under bilden af såningsmannen och f^f^^

sådden.

1) Såningsmannen: Christus, Hans tjenare.

2) Sädeskornet: Evangelium, "ordet om riket.''

3) Såningsmannens sätt att så : vid vägen, på hälleber-

get, etc.
^

4) Akren : menniskohjertat.

5) Skörden : hos flertalet ingen frukt, hos fåtalet frukt

i tålamod.

Ing.: Jer. 4: 3 i^. <- z-^;,-^^^ /jV/^ -f-:-^<^

ämne:
Menniskornas olika inre hjertebeskaffenhet med

afseende på ordets eniottagande och frukt.

a) Hjet^tana vid vägen, 5, 12 v. ; b) Den stenbundna

jorden, 6, 13 v. ; c) Den törnfyllda jorden, 7, 14 v. ; d)

Den goda jorden, 8, 15 v.

>- *^^^«v V.
--^,--. '

^-•^'"Ijig.: Ordsprb. 10: 2 v.

^
^^^^ ämne:

FyraliJinda menniskohjertiin vid ordets utsående.

a) De sinnesslöe, 5, 12 v. ; b) De ostadige, 6, 13 v.

;

c) De halfhjertade, 7, 14 v. ; d) De botfärdige och nåde-

hungrige, 8, 15 v.

,.^..v. VI.
V A t ".:_ Ing.: Jac. 1: 22 v.

ämne:
En menniska, som blott är ordets hörare, men ej

dess görare, bedrager sig sjelf.

a) När hon hor såsom de sinnesslöe, 5, 12 v. ; b) När
hon hör såsom de ostadige hjertan, 6, 13 v. ; c) När hon

hör såsom de halfhjertade, 7, 14 v.

Usus : 8, 15 v.

10
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VII. ^^""^^ll^^uZ
Ing.: Matth. 7: 21 f-^.^^x*^/'^ ^'i**'

ämne: ;,"'4 ../V", /'>:•' ^'^y*

Höra och göra Criids ord, i deras förhållande till,/,,,,

hvaraudra.

1) Månge höra Guds ord, men göra icke derefUr : a)

de sinnesslöe, 5, 12 v. ; b) de ostadige, 6, 13 v. ; c) de half-

hjertade, 7, 14 v.

2) Få äro de som höra Guds ord och göra derefter :

a) de som höra och förstå ordet, Matth. 13: 23 v,; b) de

som behålla det i ett godt hjerta, 8, 15 v. text; c) de som

bära frukt i tålamod, 8, 15 v. ; Matth. 13: 23 v.

VIII. oäiv».^-u^M^''f>^'-

Ina.: Jes. 55: 10, 11 v.^^''^'^, ' ^^^^

ämne:
De orsaker som göra att Ouds ords säd hos fler-

talet af menuiskor skattar så liten frukt.

a) Otro och syndavanor, 5, 12 v. ; b) Ostadighet i det

andeliga, 6, 13 v. ; c) Verldskärleh och falskhet i hjertat,

7, 14 v. ; d) Brist pä tålamod, 8, 15 v.

IX. JtA*U ^ff*^-'.^*^
Ing.: Hos. 13: 9 v,7^^>^'^^'^'^

'^'^

ämne: *"^<r"

Det är icke Guds skuld att så många menniskor
förtappas.

a) Ty Han har idgifvit sin Son för dem alla, Joh. 3:

16, 17 v. ; Kom. 8: 32 v. ; b) Ty Han tillhjnder i evange-

lium sin nåd åt alla, 5—8 v. ;
12—-15 v. ; c) 3fen de fieste

anamma ej Hans ord, 5—7 v. ; 12— 14 v.
;
jfr Matth. 13:

23 v. (ordet är ett nådemedel.).

Ing.: Rom. 1: 16 v. ?«'

ämne:
Evangelii kraft, hos menniskor förhindrad eller

uppenbarad.
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1) Hos hvilka den förhindras : a) hos de sinnesslöe

;

b) hos de ostadige ; c) hos de halfhjertade.

2) Hos hvilka den iippenharas : a) hos de botfärdige och

nådehungrige ; b) hos dem som bära frukt i tålamod,

XL
(öfver 10 v.)

Ämne:
Det dubbla ändamålet med Jesu liknelser, bero-

ende af de menniskors olika beskaiFenhet, för hvilka

de framställas.

a) Att inhölja eller förborga sanningen, jfr 18 v.: '"den

der icke hafver, etc." (Detta är en rättvis dom af Gud.);

b) Att afslöja eller tippenhara sanningen, jfr 18 v. : "den

der hafver, etc." (Detta är en nådegåfva af Gud.).

B) Text : Joh. 12: 35—43 v.

I.

Ing.: Baruch 4: 1—4 v.

ämne:
Jesus är verldens ljus ; låtom oss tro på Honom

och vandra i ljuset, eljest öfverfaller oss mörkret !

1) Jesus är verldens ljus: a) det har Han sjelf sagt,

35 v. ; b) det har Han med lära och verk bevisat.

2) Medan vi hafve ljuset, låtom oss tro på Honom och

vandra i ljuset! a) Medan vi hafve ljuset, 35, 36 v. (det

lyser icke alla dagar, Ebr. 3: 7, 8 v. ; 2 Cor. (>: 1, 2 v.);

b) låtom oss tro pä Honom, 3G v.
;
(så att vi blifva ljusets

bai-n) ; c) låtom oss vandra i ljuset, (såsom ljusets barn),

36 v.

3) Eljest öfverfaller oss mörkret : a) otrosmöfkret, 35,

37 v. ; b) blindhetsmörkret, 35 v. ; c) förstockelsesmörkret

39—41 v. ; d) menniskofruktans mörker, 42, 43 v. ; e) det

eviga mörkret.

II.

Ing.: Jes. 53: 1 v.

ämne:
Guds tjenares klagan vid utsåendet af Guds ords

säd : "Herre ! ho tror vår predikan ?"
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1) Så har Jesus måst klaga^ texten.

2) Så Haffade Hans apostlar, texten och Rom. 10: 15,

16 v.

3) Så klaffa alla rätte såninffsmän.

III.

I7i(/.: Jer. 22: 29 v.

ämne:
Nyttan af att akta på Herrens ord.

a) Dermed tillbjudes oss det rätta ljuset, 35, 36 v.

;

b) Dermed hlifva vi ljusets ham, 36 v. ; c) Dermed få vi

mod att bekänna Jesus inför verlden, 42, 43 v. ; d) Dermed

undffå vi förhärdeisens dom, 37—41 v.

IV.

Ing.: Ps. 119: 18, 19 v.

ämne:
Kärleken till syndens mörker såsom ett väsendt-

ligt hinder för en menniska att komma till tron på
Herren Christus och yandra i ljuset.

V.

Ing.: Matth. 13: 12 v.

ämne:
Den som icke vill tro, han skall icke kunna tro.

1) Den som icke vill tro: a) medan han har ljuset, 35.

36 v. ; b) medan han kan tro på ljuset, 36 v. : c) medan

han kan blifva ljusets barn, 36 v.

2) Han skall icke kunna tro : a) ty ljuset är när blott

till en tid, 35 v. ; b) ty Jesus fördöljer sig för honom, 36

v. ; c) ty det talet skall fullkomnas : se 40 v.

VI.

hig.: 69 v. af »De tre mäns lofsång i elden.»

ämne:
Ljus och mörker i deras förhållande till hvar-

andra.
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1) Der ljuset är, der är mörkret sJcingradt : a) synda-

mörkret, 35 v. ; b) otrosmörkret, 37 v. ; c) menniskofruktans

mörker, 42, 43 v.

2) Der ljuset ej anammas, der famle vi i mörkret : a)

veta icke hvart vi gä, 35 v. ; b) mörkret har oss förblindat.

3) Der kärleken till mörkret tager öfverhanden, der

le/va och dö vi utan ljus.

Anm. I hvilken betydelse ljus och mörker hiir tagas, utvecklas i in-,

ledningen.

VII.

Ing.: I Joli. 2: 8 v.

ämne:
Der Ijnset är, der är mörkret förgånget.

1) Der ljuset är: a) ljuset; b) erbjuder sig åt oss; c)

vill anammas med tro ; d) lyser i mörkret till evigt lif.

2) Der är mörkret förgånget : a) mörkret i hjertat

:

a) otrosmörkret ; h) menniskofruktans mörker ; b) mörkret i

lefvernet, (mörkrets gerningar), Rom. 13: 12, 13 v.

VIII.

Ing.: Ephes. 5: 14 v.

ämne:
Hvaruti (let aiuleliga mörkret består.

a) Uti brist på andeligt ljus, 35, 30 v. ; b) Uti fiend-

skap emot ljuset, 37—43 v.

C) Text : Mattli. 9: 36 v.—10: 16 v.

I.

Ing.: Jac. 1: 21 v.

Ä M N E

:

Evangelii ord såsom det audeliga utsädet.

1) Akren, i hvilken det sås: a) 36— 38 v.; b) 5—7 v.

2) Såningsmännen : a) 37, 38 v. (de äro en Guds gåfva

som vi skole bedja om) ; b) de skola vara utkorade och sände,

1—4 v. ; c) dem följer Herren med sin undergörande magt,

8 v. ; d) dem vill Han hafva befriade från näringsomsorger,

9, 10 v. ; e) i sin svåra ställning hafva de ett säkert skydd,

16 v.
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3) Utsädets verkan : a) det är alltid verksamt, J es. 55:

10, 11 v,; b) hos somliga till död, 14, 15 v.; c) hos andra

till lif, 11—13 v.

Usus : Sv. Ps. 120: 3, 4 v.

IL
(vv. 36—38.)

Ing.: Amos 6: 6 v.

ämne:
Stora bekymmer för Christi återlösta.

1) Säden är mycken, 37 v.

2) Arhetarne äro få, 37 v.

3) Folket är illa vårdadt, 36 v.

4) Hvar skall det få hjelpen f 38 v. ^'Beder !" Han
sänder. Sv. Ps. 316: 6 v.

III.

(vv. 36—38.)

Ing.: Ps. 94: 19 v.

ämne:
Huru bedröfligt det ser ut med deu stora menni-

skoskarau i andeligt afseeude, så behöfver den dock
ej förtappas.

1) Det ser verkligen hedröfligt id : a) ty folket försmäg-

tar af brist på sund själaspis, 36 v. ; b) ty menniskorne äro

som får utan herde, 36 v. ; c) ty säden är mycken, men ar-

betarne äro fä, 37 v,

2) Menniskoskaran behöfver dock ej förtappas : a) ty

förlossning är vunnen för henne, Joh. 3: 16 v. ; b) ty Her-

ren sänder arbetare i sin säd, 38 v. ; c) ty en liten hjord

finnes som kan bedja, 38 v.

IV.

Ing.: 2 Tim. 2: 15 v.

ämne:
Rätte arbetare i Herrens säd.

1) Säden : a) är mycken, 37 v. ; b) är i behof af ande-

1ig vård, 36 v.
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2) Arbetarne : a) deras beskaffenhet : aa) de måste vara

kallade, 1—5 v., (kallelsen är dels inre, dels yttre) ; bb) de

måste gå iit på Herrens befallning, 5, 7 v. ; cc) de måste

sätta all sin förtröstan på Herren, 9, 10 v. ; dd) de måste

med ormens snällhet förena dufvans enfald, 16 v. ; — b) de-

ras sändning : aa) deras verkningskrets, 5, 6 v. ; bb) derag

predikan och gerningar, 7, 8, 11, 12 v.; cc) deras emotta-

gande, 13—15 v.

3) Vilkoret för att få sådane arbetare : '"'beder !" 38 v.

;

Matth. 7: 7. 8 v.

V.

Ing.: 2 Cor. 6: 1 v.

ämne:

Sädens Herre, utsändande arbetare i sin säd.

1) Hvilka Han sänder : a) dem Han sjelf kallat, 1—

4

v. ;
jfr Utk. IV 2) a) aa) ; b) dem Han sjelf utrustat, 8 v.

;

c) dem Han sjelf leder, 5, 6, 9, 10, 16 v.

2) Ändamålet, hvarföre de sändas : a) att predika evan-

gelium om Guds rike, 7 v. ; b) att bjuda de fiidlöse frid på

försoningens grund, 11—15 v.; c) att vara Christi vittnen

och efterföljare, (i ord, gerningar, lidande.).

VI.

Ing.: Joh. 10: 2 v.

ämne:
Storheten af ordets tjenares kallelse.

1) Sedd af Honom som idsänder dem, 38 v. ; 1—5 v.

2) Sedd af orsaken till sändningen, 36, 37 v.

3) Sedd af ändamålet, för hvilket de sändas, 5—14 v.

Usus: 16 v.

VII.

Ing.: 2 Cor. 5: 20 v.

ämne:
Sändningebudens kallelse och ställning i verlden.

a) Att vara arbetare i Guds säd, 38 v. ; b) Att gå till

de folk. Herren dem anvisar, 5, 6 v. ; c) Attförkunna evan-
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gelium om Guds rike, 7, 11—15 v. ; d) Att arbeta i trons

förtröstan, 8— 10 v. ; e) Att vara som får ibland ulfvar, 16 v.

VIII.

Ing.: Jes. 49: 4 v.

ämne:
De erfarenheter som Jesu tjenare få göra Tid ut-

såendet af ordets säd.

1) Att det andeliga eländet är stort och behöfver kraf-

tig bot, 36 v.

2) Att det är ondt om verkliga arbetare i den myckna

säden, 37 v.

3) Att arbetame kunna lita på sin Faders trofasthet,

9, 10 v.

4) Att ej alla återlöste anamma fridshekn ingen, 11

—

13 v.

5) Att olydige syndare åsamka sig domen, 14, iD v'.

6) Att arbetame äro som får midt ibland ulfvar, 16 >.

IX.

Ing.: 1 Cor. 11: 1 v.

ämne:
Det som hörde till Christi apostlars kallelse, till-

hör alla ordets tjenares kallelse.

1) Hvad det är som tillhörde Christi apostlars kallelse

:

a) att göra de sjuka helbregda ; b) att göra de spetälske

rene ; c) att resa upp de döda ; d) att utdrifva djeflar, 8 v.

;

e) att förkunna fridens evangelium, 7, 11—14 v.

2) Hvarföre vi nu se så få apostoliska tecken ibland

oss : a) ty de rätte arbetame äro få, 37 v. ; b) ty det bedes

för litet om rätte arbetare, 38 v. ; c) ty arbetarnes tro är

svag.

Anm. Man måste dock åtskilja apostoliska tecken tMarc. IG: 20 v.)

från de trognas verk. AndeUgen ntdrifvas uu djeflar, uppresas döda etc. ge-

nom ordets predikan ; de lekamliga undren kunna dock ännu ske.
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Fastlags-Söndagen.
A) Text : Luc. 18: 31—43 y.

I.

Ing.: Joel 1: 14 v. («Helger en fasta!»)

ämne:
Fastlagstidens stora betydelse.

1) Att framhålla för oss den lidande Christus, 31—34 v.

2) Att öppna våra ögon för det talet om korset, 35

—

43 v. (Af naturen äro vi blinde, och det talet om korset

är oss en galenskaix),

3) Att lära oss vägen i Jesu efterföljd, 43 v. ; Luc. 9:

23 v. (se ock det betydelsefulla "•vi'- i 31 v.).

Ing.: 2 Kon. 6: 17 v. (börj.) ->—v-' ^*^ — ^'

ämne:
Oi>puade ögon att skåda in i hemligheten af Christi

kors.

1) Det underbara förutsägandet af korset.

2) Det villiga bärandet af korset.

3) Den stora salighet som följer med korset : a) för Je-

sus upphöjelsen ; b) för syndare förlossning, m. m.

III.

Ing.: Uppb. 3: 18 v. («Sinörj — må se!»)

ämne:
Öppnade ögon vid ingången till den heliga pas-

sionstiden.

1) Att se Guds Lam som borttager verldens synd.

2) Att se vår egen stora blindhet.

3) Att se vägen att få vår syn.

IV ^ 7

Ing.: Jer. 1: 11 v./^,^ ^^^,^,^ j^^,

ämne:
Guds Andes fråga till enhvar menniska vid lidan-

destidens början : "Menniska ! hvad ser du ?"
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1) Hvad ser du rörande dig sjelf? a) att du är ande-

ligt blind, jfr 35 v. ; b) att du kan få din syn, 36—43 v.

2) Hvad ser du rörande Jesus ? a) att Han går upp

till Jerusalem för att lida och dö samt derefter uppstå, 31

—33 v. ; b) att allt detta sker för din skull och i ditt ställe,

31—34 v.

V.

Ing.: Jes. 53: 2 v. h^J ^ 0<>^l ĵ,yl,

ämne: ^^^T^' """ '^ *"' ^^

Korsets förargelse, botad af Jesus. ^^^^
1) Korsets förargelse : kommer a) frän köttet och för-

nuftet, 34 v. ; b) från djefvulen, Matth. 16: 22, 23 v. ; c)

från verlden, Job 2: 9, 10 v.

2) Hwm Jesus botar den : a) genom talet om korset,

31—33 v. ; b) genom borttagandet af den andeliga blindhe-

ten, 35—43 v. ; c) genom påläggandet af korset, Marc. 10:

21 v. (slut.).

VI.

Lig.:. Hög: W. 4: 6 v.

ämne:

Syndares gång med Jesus till Jerusalem, för att

dö med Honom.
a) En galenskap för förnuftet, 31, 34 v. ; 1 Cor. 1: 18

—25 Y. ; b) En död för den gamla mennisJcan, 32, 33 v.

;

Rom. 6: 3—6 v. ; c) En gång till lifvet med den uppståndne,

33 Y.; 41—43 y.

VII.

Ing.: Joh. 11: 16 v.

ämne:
Jesus och Hans lärjungar på vägen till Jerusalem.

a) Jesus går för att förtjena, (Hans lidande och död

äro förtjenstfulla), 31—33 v. ; b) De gå för att tjena, jfr

34 v.; Joh. 12: 25, 26 y. ; Ebr. 13: 13, 14 y.

Auin. Skola vi hafva rätt nytta af denna Jesu gåug och kunna efter-

följa Honom på korsvägen, så låtom Jesus bota vår andeliga blindhet ! 35

—

43 v. text.
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VIII.

Ing.: 1 Cor. 1: 18 v.

ämne:
Talet om korset.

a) En hemlighet för förnuftet, 34 v. ; b) En galenskap

dem som förtappas, 31—33 v. ; c) Oss, som salige varda,

en Guds kraft, 35—43 v.

IX.

Ing.: Joh. 16: 5 v.

ämne:
Christi sista gång till Jerusalem.

Ar en gång

:

a) till profetiornas fullbordan, 31 v. ; b) till marter och

död, 32, 33 v. ; c) till verldens upplysning och lif, 35—43

v. ; d) till Fadren, Joh. 16: 28 v.

B) Text: Joh. 12: 23—33 v.

I.

Ing.: Joh. 17: 1 v.

ämne:
Hvad menniskones Sons förklaring innefattar.

1) FulUindningen af Hans till korsets död undergifna

lydnad genom det heliga offer som Han utgaf ; jfr 24, 25,

27, 28 v. text. och Ebr. 5: 7—10 v.

2) Upphöjelsen till den herrlighet som tillkom Honom
såsom det eviga Ordet, 20 v.

;
(denna upphöjelse gick genom

kors, 32, 33 v,), Joh. 17: 4, 5 v.

3) Framställandet af Hans namn såsojn alla menni-

skors Frälsare, Ap. G. 4: 12 v.
;

(hvetekornet bär mycken

frukt, text. 24 v.)
;
genom evangelium förkunnas Hans seger,

29—31 v. och genom korsets predikan blir Christus beprisad

och anammad.

IL
ämne:

Menniskones Sons förklaring.

1) Vägen dertill : a) denna är döden, 24 v. ; b) vid tan-

ken derpå uppfylles Hans själ med bedröfvelse, 27, 28 v.
;

c) denna död är korsdöden, 32, 33 v.
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2) Frukten deraf : a) denna död är en dom öfver verl-

den och dess förste, 28—31 v. ; b) denna förklaring har till

följd att Jesus drager syndare från djefvulen till sig, 32 v.
;

c) den lär oss, att de, som Christo tillhöra, måste efterfölja

Honom, 25, 26 v. (dertill få de kraft af Hans död och seger.),

III.

Ing.: Jes. 53: 10 v.

ämne:
Det underbara hretekoruet.

1) Nedlagdt i jorden : dermed visar Christus att Hans

död var nödvändig ej blott för att lösgöra lärjungarne från

falska Messiasförhoppningar, utan fastmer för att försonande

godtgöra för verldens synd. Denna sin död betraktar Chri-

stus såsom en förklaring, 23, 24 v.
;
jfr 27, 28 v.

2) Bärande mycken frukt : genom uppståndelsen är Han
förstlingen och har beseglat försoningen, borttagit synden

och döden och nederlagt djefvulen och genom Andens ut-

gjutelse drager Han i evangelii predikan syndare till sig,

28—32 v., samt gifver dem, kraft att dö med Christus för

att få lefva med, 25, 26 v. Han har öppnat tillgången till

Gud och skapat en församling af frälsta själar, 32 v.

IV.

Ing.: Luc. 24: 2Q v.

ämne:
Vägen till herrliglieten för Christus och Hans

vänner.

a) En dödens väg : lidande och död, 24, 25, 32, 33 v.

;

b) En lydnadens väg, 26 v. ; c) En hedröfvelsens väg, '11 v.

;

d) En förklaringens väg till ära, 23, 26 v.

V.

Ing.: Joh. 14: 5 v.

ämne:
Yägen till förklaringen för Jesus och de trogna.

1) Lidande.

2) Död.

3) Uppståndelse.
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VI.

Ing.: Matth. 9: 9 v.

ämxe:
Jesu uppmaning till syndare vid ingången till sitt

lidande : "Följer mig !"

1) Hvad denna uppmaning innefattar: a) försakelse,

25 v. ; b) bedröfvelse, 27 v. ; c) korsfästelse, 32, 33 v.

;

Kom. 6: 6 y. ; d) död, 24 v.

2) Hvad den vtlofvar : a) lif, 25 v. ; b) ära, 26 v. ; c)

frihet, 31—33 v.; d) förklaring, 23 v.

VII.

Ing.: Bom. 6: 8 v.

ämne:
Christi död såsom rerldens lif.

1) Christi död: a) är grundad i outsäglig kärlek, 24,

25 v. ; b) är en frivillig död, 27—30 v. ; c) är en dom öf-

ver verlden, 31 v. ; d) är en korsdöd, 32, 33 v. ; e) är en

väg till förklaringen, 23 v.

2) Är verldens lif: a) hvetekornet bär mycken frukt,

24 v. ; b) tillför verlden Fadrens kärlek ; c) drager verlden

till Guds hjerta, 32 v. ; d) medför stor ära för den som
tjenar (?hristus, 25, 20 v.

Anm. I 2) ingå mom. b— d) i a), hvarföre i a) blott visas att Christi

död ej kunde blifva ntan frukt.

VIII.

Ing.: Joh. 3: 14, 15 v.

ämne:
Magten af Christi kors.

a) Det förklarar Sonen, 23, 24 v. ; b) Det kotnmer

syndaren att för Christus allt försaka, 25 v. ; c) Det dra-

ger den troende till Christi efterföljd, 26 v. ; d) Det drager

alla till Christum, 32, 33 v. (Man märke : ''drager,"- ej :

tvingar '.).
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IX.
(vv. 27—29.)

Ing.: Ebr. 5: 7 v.

ämne:
Sonens bön och Fadrens svar vid iugjlngen till

Sonens lidande.

1) Sonens bön : a) härflyter af bedröfvelse, 27 v. ; b)

andas idel barnaförtroende, 27, 28 \. ; c) afser Guds vilje

;

d) sker under kamp med Gud, 27 v. ; e) åsyftar Fadrens

förklaring, 28 v.

2) Fadrens svar : a) sker med en röst af himmelen, 28

v. ; b) är en bönhörelse, 28 v. ; c) visar, att Fadren är an-

gelägen om förklarandet af sitt namn, 28 v. ; d) kommer för

vår skull, 29—31 v.

X.
(vv. 27—29,)

Jng.: Jes. 1: 2 v.

ämne:
Det underbara samtalet emellan Fadren och So-

nen vid ingången till lidandet.

a) Sonens bön, 27, 28 v. ; b) Fadrens svar, 28, 29 v.

XL
(v. 32.)

Ämne:
Det beror på oss sjelfve att följa Jesu eller djef-

vulens dragande.

C) Text: Marc. 10: 32—45 v.

I.

Ing.: Joh. 1: 29 v.

äj[ne:

Jesus och Hans lärjungar på den sista färden till

Jerusalem.

1) Jesus går fond: a) i förkunnandet af sitt lidande

och död, 32—34 v. ; b) i att möta lidandet och döden, 45 v.

2) Lärjungarne följa efter : a) förskräckte, 32 v. ; b) för-

sänkte i äregiriga drömmar, 35—37 v. _
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3) Jesus har något vigtigt att säga dem, då de gå i så-

dana tankar: a) 38, V2 39 v.; b) 39, 40 v.; c) 41—44 v.

II.

Ing.: Ps. 16: 2 v.

ämne:
Jesu lidande under bilden af en kalk och ett dop.

a) Jesu lidande är ett försoningslidande och ett lidande

i vårt ställe. Lidandet i allmänhet, 45 v. ; det mera enskilda

af lidandet, 33, 34 v. ; b) Jesit lidande är en kalk som Han
måste ntdricka, 38 v. Kalken syftar på det invärtes lidan-

det som är outsägligt. Denne kalk hade vi rågat med våra

synder ; Han tömmer den i vårt ställe. Kalken syftar ock

pä lidandet såsom af Fadren tilldeladt och frivilligt påtaget,

Matth. 26: 39 v. ; c) Jesu lidande är ock ett dop som Han
måste genomgå, 38 v. ; Liic. 12: 49, 50 v. Dopet afser

Hans lidande såsom något utvärtes, utifrån .påkommande,

såsom ock nödvändigheten för Honom att lida. Men lidan-

det såsom dop har ock en profetisk betydelse ; det afser att

Han skall segra efter lidandet och döden ;= Han skall upp-

stå ; d) Jesu lidande är oss som tro till ett exempel och fö-
redöme, 39, 42—45 v.; 1 Petr. 2: 21 v.; Joh. 12: 25, 26 v.

III.

Ing.: Luc. 12: 49, 50 v.

Ä M N ?:

:

Huru Jesus förutsäger sitt lidande och hvad detta

förutsägande verkar hos lärjimgarne.

1) Huru Jesus förutsäger sitt lidande: a) lidandet i all-

mänhet, 45 v. ; b) det mera enskilda af lidandet, 32—34 v.

2) Hvad detta förutsägande verkar hos lärjungarne

:

a) fruktan, 32 v. ; b) ärelystnad, 35—41 v. : c) ödmjukhet,

42—45 v.

IV.
Ing.: Ordsprh. 15: 33 v.

ämxe:
Jesu lärjungars ärelystnad.

1) Huru den tippväckes : a) genom köttets förderf; b)

genom djefvulens frestelser.
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2) Hvaruti den visar sig : a) i åkandet efter jo]'diska

förmoner, 35—37 v, ; b) i andelig blindhet, 38—40 v. ; c)

i afund, 41 v.

3) Huru den af Jesus hotas : a) då Han visar dem, att

Hans rike icke är af denna verlden, 42, 43 v. ; b) då Han
lär dem ödmjukhet efter sitt eget exempel, 43—45 v. ; c) då

Han predikar kors och död för dem, 33, 34 v.

V.

Ing.: Ordsprh. 13: 18 v.

ÄMNE:
När Christus predikar kors och död för oss, då

Yilja vi äras och lefva.

VI.

Ing. : Fs. 3: 4 v.

ämne:
Tagen till ära.

a) Är ej den som vi af naturen vilja gå : utan kors och

lidande ; b) Utan den som Jesns lär oss genom nåden : kors-

och dödsvägen.

VII.

Ing.: 2 Cor. 4: 17 v.

ämne:
Begär ingen himmel på jorden, om du med Chri-

stus vill komma till herrligheten !

a) Här är vägen törnig och smal: för bedröfvelsernes

och korsets skull, för försakelsens skull ; b) Den vägen har

Christus gått fond: hufvud och lemmar måste gå samma

väg ; c) Den vägen går säkert till herrligheten, 2 Tim. 2:

11, 12 v.; Ebr. 12: 1—3 v.

VIII.

Ing.: 2 Tim. 2: 8—13 v.

ämne:
Sanna christnas rätta fastlagstankar.

a) Att med sorg efter Guds sinne tänka på synden, som

marterat, korsfästat och dödat Guds Son, 32—34 v. ; b) Att

tänka på. den tröst och frid som Jesu lidande och död oss
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skänker, 2 Cor. 5: 21 v. ; c) Att tänka på Jesu pina och

död, till att undfå kraft att segra öfver de andeliga fien-

derne, jfr 35—37 v. ; d) Att af Hans lidande lära oss atf

efterfölja Hans fotspår, 39, 43—45 v. ; 1 Petr. 2: 21 v.

IX.

Ina.: 1 Petr. 2: 21 v.

ämxe:

Christi predikan om korset och efterföljelseii.

1) Om korset: a) 32—34 v.; b) 45 v.

2) Om cfterföljelsen, 35—45 v.

l:sta Söndagen i Fastan.

A) Text: Matth. 4: 1—11 v.

I.

Ing.: Joh. 14: 30 v.

a:\ine:

Jesu strid och seger i djefvulens frestelser.

a) I den första frestelsen, 1—4 v. ; I)) 1 den andra fre-

stelsen, 5— 7 v.; c) I den tredje frestelsen, 8— 11 v.

IL
Ing.: Ebr. 12: 2 v.

ämxe:
Huru djefvuleu frestar vår Frälsare med afseeude

på Hans förtröstan på Gud.

a) Till att förtrösta förlitet på Gud, 1—4 v.; h) Till

att förtrösta förmycket på Gud, (fresta Gud), 5—7 v. ; c)

Till att allsintet förtrösta på Gud, 8— 10 v.

III.

Ing.: Pliilipp. 2: 8 v.

ämne:
Jesu lydnad, bevisad i frestelserna af djefvulen.

a) I försakelse af all njutning, 1—4 v.; b) Iförsakelse
af all ära, 5—7 v. ; c) I försakelse af all egendom, 8—11 v.

11
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IV.

Ing.: 1 Joli. 2: 15—17 v.

ämne:
Satans frestelser och Jesu segrar.

1) Satans frestelser : a) till köttets begärelse, 3 v. ; b)

till ögonens begärelse, 5, 6 v. ; c) till högfärd, 8, 9 v.

2) Jesu segrar : a) i den första frestelsen med ordet,

4 v. ; b) i den andra frestelsen med ordet, 7 v. ; c) ir den

tredje frestelsen med ordet, 10 v.

V.

Ing.: Ebr. 2: 18 v.

ämne:
Jesu första segerord emot frestaren.

a) 4 v.; b) 7 v.; c) 10 v.

VI.

Ing.: Vppb. 2: 24, 25 v. ^

ämne:
Jesu lärdom genöra satans frestelser.

1) Hvad lian sjelf har lärt: a) tro; b) lydnad; c) sa-

tans list.

2) Hvad Han velat lära de sina : a) tro ; b) vaksamhet

;

c) räddhåga.

VII.

Ing.: Sgr. 2: 1 v.

ämne:
(juds tjenare måste reda sig till frestelse.

1) Detta gäller om Guds Tjenare Christus : a) sedan

Han undfått Fadrens vittnesbörd vid dopet, måste Han af

satan frestas till alla synder, 1 v. ; b) i Andens kraft går

Han satans frestelser till mötes, 1 v. ; c) Guds ord är det

enda svärd. Han begagnar i striden, 4, 7, 10 v. ; d) Han

vinner herrliga segrar öfver all satans list och magt, jfr liv.

2) Detta gäller om de tjenare, som äro Guds barn : a)

vittnesbördet om barnaskap och tron på detta barnaskap an-

fäktar djefvulen, 3 v. ; b) alla hans frestelser gå ut på att
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.bringa hjertat till otro och affall från Gud, Liic. '22: 31, 32

v, ; . c) '*i "denna strid är Guds ord det Andens svärd, hvar-

med de skola öfvervinna, Ephes. 6: 1 7 v. ; d) den som, sta-

dig i tron, står djefvulen emot, han öfvervinner för Christi

skull, 1 Petr. 5: 8, 9 v. ; Jac. 4: 7 v,

VIII.

Ing.: Jac. 1: 2—4 v.

ämxe:

Guds trognas tröstegrunder i de frestelser som
de måste uthärd.i och genomgå.

a) Att det är endast Guds barn, och icke djefvulens,

som erfara frestelser ; b) Att alla Guds barns frestelser öf-

veiyå dem med Guds vetskap och tillåtelse ; c) Att alla slags

frestelser skola tjena Guds barn till godo. Rom. 8: 28 v.

;

d) Att Gud icke frestar de sina öfver förmågan, utan lam-

par frestelserne efter deras krafter, 1 Cor. 10: 13 V. ; e) Att

Gud för Christi skidl icke tillräknar dem de fel de kunna

begå under frestelserne, så att dessa fel skulle skada deras

harnaskap, Ps. 103: 3 v. ; f) Att Gud låter sin Ande när-

vara under frestelserne att styrka dem, (fördoldt och uppen-

barligen)
; g) Att, när nöden är som störst, då är hjelpen

som närmast.

Aoui. I inledningen visas, hvilka de frestelser äro som Guds trogna

måste uthärda. Ur texten tinnes tillTalle att utveckla Guds barns frestelser

och tröslegrunderne deremot.

IX.

Ing.: Luc. T2: 31, 32 v.

ämne:
Huru Uuds barn skola öfvervinna i frestelserne.

a) Genom vaksamhet: så att de undersöka, om frestel-

serne komma från köttet, satan, verlden eller Gud ; b) Ge-

nom stadigt hållande till och rätt bruk af Guds ord, jfr

Jesus i teiten ; c) Genom fiitig bön, Matth. 26: 41 v.; d)

Genom tålamod, Jac. 1: 2—4 v.
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B) Text: Matth. 16: 21-23 \^y^^^;n
I. %'f^/^^

Ing.: Ebr. 12: 6 v.

ämne:
Korset såsom eu pröfvosten.

a) För Jesus, 21, '23 v. ; b) Fö7^ Hans vänner, 21, 22 v.

II.

Ing.: Matth. 11: 6 v.

ämne:
•

Korsets förargelse.

1) Huru den visar sig : a) deri att man sk}'!" och fruk-

tar för korset, 22 v, ; b) dori att man med knöt bär korset

;

c) deri att man aftaller för korsets skull.

2) Hvaraf den kommer : a) köttet och förnuftet förar-

gas alltid på korset, 22 v. ; b) djefvulen underblåser denna

förargelse för att fresta till afkastande af korset, 23 v.

3) Huru den botas : a) då Anden lär oss att korset är

oss nödvändigt och nj-ttigt ; b) då Han dermed tecknar oss

till Christi likhet, 21 v. ; c) då vi åkte det som ett äretecken

och ett förebud till lifvets krona, 21 v.; Jac. 1: 12 v.

III.

Ing.: 1 Cor. 1: 18 v.

ämne:
Jesu tal 0111 korset.

a) Är ett kors för förnuftet, 22 v. ; b) Är ett lif för

anden, 21, 23 v.

IV.

Ing.: Joh 5: 17, 18 v.

ämne:
Huru Herren Jesus tuktar de siua genom korset.

a) Genom talet om korset, texten ; b) Genom påläggan-

det af korset, 21 y. ; Luc. 9: 23 v.
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V.

Ing.: 2 Tim. 2: 11, 12 v.

ämne:
Jesu tal om lidandet.

1) Om sitt eget lidande : a) såsom ett nödvändigt li-

dande, ("måste gå"), 21 v. ; b) såsom ett försoningslidande,

(för verldens synd) ; c) såsom ett frivilligt lidande, (Han
skonade sig icke sjelf) ; d) såsom ett lidande som slutar med
seger, ("på tredje dagen uppstå igen"), 21 v.

2) Om de sinas lidande -. a) Hans vänner måste följa

Honom i lidandet, 21 v.; 1 Petr. 1: 21 v.; b) deras lidande

utgör en del af Hans lidande, Col. 1: 24 v.; c) mot detta,

lidande stretar naturen, 22, 23 v. text. ; d) detta lidande är

dem dock till största nytta, Ebr. 12: 5— 11 v.

VI.

ämne:
Några lärdomar af dagens text.

a) Jesus är företrädesvis sysselsatt med tanken på sitt

förestående lidande ; b) Han talar ofta derom, för att för-

bereda de sina derpå ; c) Han vill att de skola vänja sig

vid Hans lidandes gestalt; d) Han vill genom predikan om
lidandet borttaga deras köttsliga Messiasförhoppningar ; e)

Lärjnngarne visa oss, att det är lätt att förargas öfver li-

dandet, (både öfver talet derom och när lidandet kommer.)

C) Text: Luc. 10: 17—20 v.

I.

Ing.: Joh. 8: 36 v.

ämne:
De trognas frihet från djefvulen.

a) Ar en frihet från djefvulens magt, 19 v. ; b) Men är

icke en frihet från hans frestelser, 17, 18 V.

Usus : 20 v.
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IL

Ing.: 1 Cor. 10: 13 v.

ämne:
Hvarföre Gud tillåter satan att fresta Jesu trogna.

a) Att deras hjertans tankar må xippenharas, 17 v. ; b)

Ätt satans magt och list må komma på skam, 18, 19 v.

;

c) Att de trogna må förödmjukas, 18—20 v. ; d) Att Gud
må bli/va ärad, 19, 20 v.

III.

Ing.: Sgr. 9: 23 v.

ämne:
Tar glad, dock med Guds fruktan !

1) Var glad: a) att Christus har öfvervimnit fienderne,

18 v. ; b) att Han Jiar gifvit dig kraft att öfvervinna, 19 v.

;

c) att ditt namn är skrifvet i himmelen 20 v.

2) Dock med Guds fruktan : a) fruktan för att för-

törna Gud ; b) fruktan för att affalla från Gud.

IV.

Ing.: Rom. 11: 20 v.

ämne:

"Tar i räddhåga !'* en förmaning till Jesu trogna.

a) Var i räddhåga för ditt eget hjerta, 17 v., (det in-

neboende förderfvet kan lätt öfverrumpla dig) ; b) Var i

räddhåga för satans list, 17, 18 v. ; c) Var i räddhåga 'ined

hänseende till den magt, Christiis dig gifvit, 19 v. ; d) Var

i räddhåga med hänseende till ditt himlaarf, 20 v.

V.

Ing.: Ps. 18: 33 v.

ämne:
Christna af Christus omgjordade med kraft.

a) Att göra djeflarne sig underdånige, 17—19 v. ; b)

Att bestå i frestelserne, 17, 18 v.; c) Att fröjda sig i Her-

ren, 20 v.



167

VI.

Ing.: Fs. 131: 1 v.

ämne:
Huru Herren håller de sina i ödnijulvhet.

a) Genom att förehålla dem satans list och magt, 18 v.

;

b) Genom att lära dem, att allt, livad de fått, är en gåfva

af Gud, 19 Y. ; c) Genom att betyga dem att Christus för-

utan kunna de intet göra, 17, 19 v. ; d) Genom att tukta

dem med frestdser, jfi* 17 v.; e) Genom att låta dem fröjda

sig med häfvande, 20 v.; Ps. 2: 11 v.: Philipp. 2: 12. 13 x.

VII.

Ing.: Ps. 2: 11 v.

ämne:
Guds barn hafva anledningar både till bäfvan och

fröjd.

1

)

Guds barn hafva anledningar till häfvan : a) ty de

kunna så lätt öfverrumplas af det inneboende förderfvet, 17

v.; b) ty djefvulen ansätter dem med list och magt, 18 v.

2) Guds barn hafva ock anledningar till fröjd : a) ty

Christus har beredt dem seger och gifver dem kraft till se-

ger i frestelserne, 19 v. ; b) ty deras namn är inskrifvet i

lifvets bok, 20 v.

jA-e^-VA'.—

2:(ba Söndagen i Fastan.
A) Text: Matth. 15: 21—28 v.

I.

Lig.: Matth. 12: 20 v.

ämne:
Jesu förhållande emot den troende menniskan och

hennes förhållande emot Jesum.

1) Jesus kommer den troende menniskan till mötes med
nöd för att uppväcka hennes bön ; hon möter Jesus med sin

bön om förbarmande, 21, 22 v.

2) Jesus tiger till en början vid hennes bön ; hon följer

efter och förnyar ropet, 23 v.
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3) Jesus synes gifva afslående svar på hennes hön ; hon

håller på att bedja, 24, 25 v.

4) Jesus förehåller den troende dess ovärdighet; hon

svarar: '"'Ja, Herre; dock likväl,'''' 26, 27 v.

5) Jesus vinner sitt syftemål med den troende och hon

segrar öfver Jesus, 28 v.

IL

Ing.: Matth. 7: 8 v.

ämne:
Den som beder, han får.

1) Den som beder: a) i tron, 22 v.; b) med uthållig-

het, 25 v. ; c) tvertemot alla inkast, 24, 26 v.

2) Han får : a) utstå prof ; b) ett skenbart afslag, 24 v.

;

c) rätt kännedom af sin egen ovärdighet, 26, 27 v. ; d) bön-

hörelse, 28 v.

III.

Ing.: Jes. 65: 24 v.

ämne:

Jesu underliga sätt att bönliöra de sina som ropa

i nöden.

a) Han går deras nöd till mötes och uppväcker bönen^

21, 22 v.; b) Han tiger till en tid, för att få höra deras

rop, 23 v. ; c) Han ställer sig, som ville Han ej hjelpa dem,

och skyndar dock till hjelpen, 24 v. ; d) Han vill lära dem

att hönliörelsen är en nådegåfva, 26, 27 v. ; e) Han åsyftar

med detta sätt att gifva så mycket herrligare bönhörelse, 28 v.

IV.

Ing.: Matth. 21: 22 v.

ämne:
Den underbara magt som ligger i trons bön.

a) Magt öfver djefvulen, 22 v. ; b) Magt öfver den egna

trögheten och hjertats otro, 23—27 v. ; c) Magt öfver Jesus,

28 v.
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V.

Ing.: Ps. 50: 15 v.

ämne:
Guds hjelpestund.

a) Viss; b) Sökt; c) Funnen.

VI.

Ing. : Hos. 12: 4 v.

ämxe:
Bönekampen.

a) Börjad, -21.. '2-2 v.; b) Fortsatt, 23—'27 v.; c) Slu-

tad, 28 v.

VII.

Ing.: Hah. 2: 3 v.

ämne:
Hvarföre fördröjer Gud understundom med bön-

hörelsen I

a) Att hepröfva vårt tålamod och beständighet i tron

;

b) Att påminna oss vår ohörsamhet och tröghet till bättring

;

c) Att uppmana oss till flit i hönen ; d) Att desto mer glädja

oss, när vi varda bönhörde och hidpne. Jfr Katekesen.

VIII.

Ing.: Sv. Fs. 182: 4 v.

ämne:

Eu troende själs ödmjuka bekännelse

:

1) Om Gud än ville profva mig

Och hjelpen straxt ej sända, 21—26 V.

;

2) Skall dock i trone stadelig

Min hön till Honom länuki, 22, 25, 27 v.

3) Han synes vred, men är dock blid, 23, 2-i, 26 v.

;

A) Han hjelper mig i rattan tid, 28 V.,

5) Som Han mig lofvat hafver, Joh. 14: 13 v. ; Matth.
": 7, 8 v.
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IX.

Jng.: Ps. 3: 5 v.

ämne:

Jesu fägnad öfver trons böu.

a) Öfver att iippväcka trons hön, 21, 22 v.; b) Öfver

att öfva och profva trons hön, 23—27 v. ; c) Öfver att höra

trons hön, 28 v.

X.

Ing. : Ps. 77: 2, 3 v.

ämne:
Hvad nytta de trogna liatVa deraf att de länge

måste kämpa med Herren i bönen.

a) Varder tron styrkt, 28 v. ; b) Lära de alltmer, att

allt är af fri nåd, 26, 27 v, ; c) Varder hjelpen desto herr-

ligare, 28 v,

XL
Ing.: Ordsprb. 10: 28 v.

ämne:
Guds stund är den bästa.

1) Så tänJce och tro vi icke, när nöden är svår: a) då

vilje vi ofta hjelpa oss sjelfve ; b) då kunna vi icke i tåla-

mod afbida Guds hjelp.

2) Detta måste vi dock lära oss : a) under bönekampen

;

b) under trons öfning ; c) när hjelpen kommer, se vi det och

prisa Gud.

XII.

Ing.: Matth. 8: 10 v.

ämne:
Den sanna trons pris.

a) Att hon går till Jesum med all nöd, 22 v. ; b) Att

hon håller xd i hönen, 23—27 v. ; c) Att hon öfvervinner,

28 v.
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XIII.

Ing.: 1 Mos. 32: 26 v.

ämne:
Troskanipen.

1

)

Huru Jesus kämpar med tron : a) 23 v. ; b) 24 v. ;

c) 26 v.

2) Huru tron Tcämpar med Jesvs : a) 22 v. ; b) 25 v.

;

c) 27 v.

Usus: 28 v.

B) Text : Luc. 7: 36—50 v.

I.

Ing.: 1 Joh. 1: 3 v.

ämne:
Jesu liknelse om ockraren och de begge gäldenärerne.

1) Hvad som föranleder liknelsen: a) en Pharisee hade

inbjudit Jesum till en måltid, 36 v. ; b) en synderska infin-

ner sig och bevisar Jesus ärebetygelser, 37—40 v.

2) Sjelfva liknelsen: här genomgås vv. 41—50 analy-

tiskt och visas de lärdomar Christus deri framhåller.

II.

Ing. : Hez. 16: 63 v.

ämne:
Synderskan vid Jesu fötter.

1) Huru hon kommit dit, 36, 37 v. ; Joh. 6: 37, 44,

45 v. ; Jer. 20: 7 v. ; Joh. 12: 32, 33 v. : dragen af fadren.

2) Huru hon der betei- sig, 37, 38 v. ("hon älskade

mycket," 47 v.).

3) Hvad hon der får lära : a) 40—43 v. ; b) 44—46 v.

(47 v.).

4) Hvad hon der får höra, 48 v.

5) Hvad hon der får tro, 49, 50 v.

III.

Ing.: 1 Joh. 4: 7, 8 v.

ämne:
Jesu trognas kärlek till deras Frälsare.

a) Upprunnen \(r syndaförlåtelsens nåd, 47—50 v. ; 1))
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Bevisande sig i gerning och sanning, 37, 38 v. ; c) Medfö-

rande frid, 48—50 v.

IV.

Ing.: Zach. 3: 4 v.

ämne:
Den rättfärdiggörande nåden.

1) Till dess orsaker: a) den bevekande orsaken är Guds

förbarmande, 41, 42 v. ; Joh. 3: 16 v. ; 1 Joh. 4: 9, 10 v.

;

Kom, 3: 23—26 v. ; b) den förtjenande orsaken är Christi

dubbla förtjenst, Matth. 5: 17 v. ; 2 Cor. 5: 21 v. ; Jes. 53

kap. ; 1 Petr. 1: 18, 19 v. ; Rom. 4: 25 v. ; c) alltså icke

lagens gerningar, Eplies. 2: 8, 9 v. ; Gal. 2: 21 v. ; Rom. 3:

19—22 v. ; d) icke heller den förändring som genom tron

verkas i hjertat ; e) vi få icke glömma att tron rättfärdig-

gör, Ap. G. 13: 39 y. ; Rom. 4: 5—8 v. ; 50 v. texten : ''din

tro har frälst dig."

2) Till dess väsende : (man märke trons rätt till Chri-

stum och Hans förtjenst !) a) syndaskulden efterskänkes och

synderne förlåtas, 42, 48 v. ; b) den troende tillräknas Christi

förtjenst. Rom. 10: 4 v, ; 2 Cor. 5: 14 v.

3) Till dess frukter : a) fördömelsen borttages i hjertat

och frid skänkes, 50 v. ; b) gifves barnaskapet, (barnaförmo-

ner, barnarätt, barnaarf). Gal. 3: 26 v. ; Joh. 1: 12 v. ; Rom.

8: 17 v. ; c) en innerlig kärlek till Frälsaren verkas i hjer-

tat, 37, 38, 44—47 v. text. ; 2 Cor. 5: 14, 15 v. ; d) men-

niskan blir Guds boning och tempel, Joh, 14: 23 v. ; 1 Cor.

6: 11, 19, 20 v.
;
(Andens arfspant, 2 Cor. 1: 22 v.) ; e) hon

far efter helgelse, 50 v. text. ; 2 Cor. 7: 1 v. ; Philipp. 3:

12—14 v.

V.

Ing.: Ps. 32: 1, 2 v.

ämne:
Förlåtelsen ocli kärleken i deras förhållande till

hyarandra.

1) Utan syndaförlåtelse ingen kärlek : a) till Gud ; b)

till nästan, 36, 39, 44—47 v.
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2) Kärleken kan icke saknas, der synderne äro förlåtna:

a) i hjertat ; b) i lifvet, 37, 38, 41—A 47 v.

VI.

Ing.: Rom. 16: 7 v.

ämxe:
Treniie märkvärdig«a personer i vår text.

a) Phariseen Simon, 36, 39 v. ; b) Jesus, 40—47 v.
;

c) Synderskan, 37, 38, 47—50 v.

VII.

Ing.: Gal. 5: 6 v.

ämne:
Tron och kärleken i deras förliållande till hvarandra.

a) Kärleken kan icke vara tdan tron, 47—50 \. ; b)

Tron kan icke vara ntan kärleken, 37, 38, 41—43 v.

VIII.

Ing.: Rom. 8: 15, 16 v.

ämne:
Tittnesbördet om benådning ocli barnaskap.

1) En menniska kan vara ett henådadt Guds barn, in-

nan hon undfått vittnesbördet derom, jfr S3'nderskan sådan

lion visar sig före 48 v. (47, 37, 38 v.) ; 47 v. : '"äro henne

förlåtne.'"'

2) Hon kan bevisa detta barnaskap, innan hon kan tro

det med tillämpning på sig sjelf, 37, 38, 47 v.

3) Vissheten om benådningen är icke benådningen sjelf,

48 v.

4) Menniskan får icke nöja sig denna visshet förutan.

5) Vittnesbördet om bamaskapet har största nytta med
sig : a) med afseende på hjertats frid och tröst, 50 v. ; b)

med afseende pä helgelselifvet, 50 v.; Ebr. 12: 12, 13 v.

IX.

Ing.: Mich. 7: 18—20 v.

ämne:
Den stora nådegåfvan syndernas förlåtelse.

1) Till dess orsaker: a) Guds förbarmande nåd, 41, 42

v.; b) Christi dubbla förtjenst, jfr Utk. IV. 1).
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2) Till dess vilkor : tron, 50 v. ; här utvecklas trons

väsende.

3) Till dess saliga frukter: a) barnaskap, Joh. 1: 12 v.
;

Gal. 3: 26 v. ; b) frid, 50 v. ; Rom. 5: 1 v. ; c) kärlek, 37, 38,

47 v. ; d) helgelse, 50 v.: ''Gäck med frid" == gå bort till frid!

C) Text: Maic 9: 11—32 v.

I.

Ing.: Jes. 40: 10 v.

ämne:
Fyrahanda slag af magt enligt vår text.

a) Otrons vanmagt, 17— 19, 28 v. ; b) Djefvidens svåra

magt, 17, 18, 20—22 v. ; c) Jesu frälsande stormagtl 25

—

27 v. ; d) Trons magt, 23, 24, 29 v., (kommer af Christi

kors, 30—32 v.).

II.

Ijig.: 2 Cor. 12: 10 v.

ämxe:
Christi församlings kraft och svaghet.

1) Dess kraft: a) genom- bön ; b) genom fasta, 17—29 v.

2) Dess svaghet : a) uti lidande ; b) uti otro, 30—32 v.

III.

Ing.: Joh. 14: 30 v.

ämxe:
När Christus går sitt lidande till mötes, så gäller

det strid.

a) Emot djefvulen och hans magt, 17, 18, 20—22, 25,

27 v. ; b) Emot otron, som icke vill förstå G-uds frälsnings-

råd eller anamma förlossning, 32, 19, 28 v.; c) Emot syn-

den, som i Christus måste dödas, 31 v. ; d) Emot Honom
sjelf för att göra Giuls vilje, 30—32 v. ; Matth. 26: 36—46 v.

IV.

Ing.: Jer. 10: 6 v.

ämxe:
Huru Jesus i vår text uppenbarar sin herrlighet.

a) Derigenom att Han iddrifver den starke, 17, 18, 20,

25—27 v. ; b) Derigenom att Han bringar otron på skam.
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14—16, 19, 29 v. ; c) Derigenom att Han stärker tron, 22

—

24 v. ; cl) Derigenom att Han förkunnar sitt lidande, 30

—

32 v.

V.

Ing.: 1 Mos. 32: 24 v.

ämne:
Huru Jesus kämpar med tron.

a) Han sänder svår nöd, 14—-IS v.; b) Han låter tron

vänta på hjelpen, 18, 20—22 v. ; c) Han rensar tron fram

otrons slagg, 19, 22—24, 29 v. ; d) Han gifver tron kraft

att öfvervinna, 23—27 v. ; e) Han framhåller för tron dess

rätta föremål, (Christiis den korsfäste), 30—32 v.

VI.

Lig.: Matth. 17: 20 v.

ämne:
Ben sanna trons magt.

a) Att öfvervinna otron ; b) Att taga Jesus pa ordeny

23, 24 v. ; c) Att erfara kraftig hjelp, '2b—27 v. ; d) Att

hemta kraft af korset, 30—32 v.

VII.

Ing.: Uppb. 12: 10—12 v.

ÄM N E

:

Djefvulens vrede emot menniskorne.

1) Xär han har dem i sitt våld: a) dä gör han dem
stumma, 17 v. (lekamligen, men framför allt andeligen)

;

b) då far han illa med dem, 18, 22 v.

2) När han måste mista dem : a) dä plågar han dem,

20 v. ; b) då söker han stänga nådevägen för dem,

3) När han har mistat dem :
^
a) då förföljer han dem;

b) då frestar han dem, 1 Petr. 5: 8, 9 v.

VIII.

Ing.: Sv. Fs. 78: 4 v.

ämne:
Der Christus går fram, der måste allt, som hin-

drar, vika.
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a) Djefviden, 17, 18, 20—22, 25—27 v.; b) Otron, 19,

29 v. ; c) Disputerandet, 14—16 v. (inl)egripen tvisten emel-

lan de trogna, livilken hindrar friden och kärleken, 2 Cor.

13: 11 v.); d) Fruktanför korset, 30—32 v.

—_•A»,'.^'^v.v

3:dje Söndagen i Fastan.
A) Text: Luc. 11: 14—28 v.

I.

Ing.: Upph. 12: 7—9 v.

Ä3INE:

Gruds rike ocli djefvulens i deras förhållande till

hvarandra.

1) Det finnes ett Guds rike på jorden, det finnes också

ett djefvulens rike : *ex. ur Guds ord, bevis särskildt ur tex-

ten, der Christus talar om beggedera såsom verkliga ; bevis

ur erfarenheten. Dessa rikens uppkomst utvecklas.

2) Dessa båda riken måste komina i strid med hvar-

andra : orsaker : deraB olika ursprung, beskaffenhet, mål.

Här skildras dels den strid som är utkämpad, dels den som

pågår under stridens tid.

3) Det är livarken likgHtigt eller ovisst för oss menni-

skor, huru denna strid aflöper : orsaker : vi äro sjelfve del-

tagare i striden, höra till ettdera riket ; striden kan anses

afgjord genom Cln-isti död och uppståndelse ; den pågående

aflöper till Guds rikes seger, derför äro försoningen och löf-

tena en borgen.

IL
Ing.: Joh. 10: 37 v.

ämne:
Huru Jesus vederlägger den hätska beskyllningen

att Han utdrifver djeflar med djeflarues öfverste.

1) Han visar att djefvulens rike är ett enigt rike, 17,

18 v.

2) Han förehåller Judarne att hvad de berömma hos

sina barn, det fördöma de hos Honom, 19 v.
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3) Han bevisar med ord och verk att Guds rike kom-

mit till dem, '20 v.

III.

ämne:
Trenne slags raeimiskor i vårt evangelium.

1) De som äro med Christus : a) de förundra sig öfver

Hans under i sitt rike, 14 v. ; Matth. 12: 23 v.; b) de för-

samla med Honom, 23 v.

2) De som äro emot Honom : a) de försmäda Hans verk,

15 v. ; b) de fresta Honom, 16 v. ; c) de förskingra från Ho-

nom, 23 v.

3) De som äro hvarken med eller emot Honom : a) de

låtsa som de ville tro ; b) de begära tecken i otro, parall.

;

c) de hafva att vänta de ljummas dom, Uppb. 3: 15, IG v.

IV.

Ing.: 1 Petr. 4: 7 v.

ä^[xe:
Den ntdrifne, men återkomne djefvnlen.

1) Huru djefculen varder ur menniskohjertat ntdrifven :

a) när den starkare tillkommer och borttager hans vapen,

22 v., (tillämpadt på försoningen) ; b) när Guds Ande till-

lämpar pä oss den starkares seger, 20 v. (genom omvändelsen

och tron); c) när vi kunna tala och se, 14 v.; Matth. 12^

22 v.; Ps. 51: 17 v.; Ebr. 13: 15 v.; 1 Cor. 2: 15 v.

2) Huru han återkommet^ till hjertat : a) när vi icke

vaka och bedja, 24, 25 v. ; b) när vi ej med fruktan och

bäfvan skaffa vår salighet, 20 v. ; c) när vi ej höra Guds

ord och gömma det, 27, 28 v.

V.

Ing.: Jes. 49: 24, 25 v.

ämne:
Den starke och den starkare i deras förhållande

till livarandra.

1) Den starke: a) gör menniskan stum och blind, 14 v.

;

Matth. 12: 22 v. ; b) bevarar sitt hus, 21 v. ; c) kommer
åter med sjufaldig magt till den menniska, fi'ån hvilken han

12
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en gång blifvit utdrifven, 24—26 v. ; d) den menniskans

sista blir värre än hennes första, 26 v.

2) Den starkare : a) kommer och utdrifver den starke

med Guds finger, 20, 22 v. ; b) gör den elända menniskan

talande och seende, 14 v. ; Matth. 12: 22 v. ; c) bevarar sitt

hus emot satans listiga anlopp, 1 Petr. 1: 5 v. ; d) gör den

menniskan salig som hör och gömmer Guds ord, 28 v.

VI.

Ing.: Ephes. 2: 2 v.

ämne:
Huru det är bestäldt med en menniska, när hen-

nes hjerta är en djefvulens boning.

a) Då är hon andeliven stum och blind, jfr 14 v.

;

Matth. 12: 22 v. ; b) Då le/ver hon i falsk och farlig sjä-

lafrid, 21 v. ; c) Då blir det sista värre än det första, 24

—

26 v.

VII.

Ing.: Ephes. 3: 17 v.

ämne:
Huru det tir bestäldt med en menniska, när Chri-

stus bor i hjertat.

a) Då har hon Guds rike idi sig, 20 v. ; Kom. 14:

17 v. ; b) Då är hon talande och seende, 14 v. ; Matth. 12:

22 v. ; c) Då hör och gömmer hon Guds ord, 28 v.

VIII.
(Variation af VI och VII.)

Ing.: Ordsprb. 23: 26 v.

ämne:
Hvem eger ditt hjerta, djelVulen eller Christus ?

1) När djefinden eger hjertat: a) då är du andeligen

stum och blind, 14 v. ; b) då lefver du i falsk och farlig

själafrid, 21 v. ; c) då blir ditt sista värre än ditt första,

24—26 v.

2) När Christus eger hjertat : a) då är Guds rike kom-

met till dig, 20 v.; b) då är du talande och seende, 14 v.
;

c) då hör du Guds ord och gömmer det, 28 v.
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IX.

Ing.: Matth. 19: 30 v.

ämxe:

En meniiiskas första emot heuiies sista.

1) En menniskas första värre än det sista: a) när djef-

viilen får magt öfver henne, 14 v. ; b) när den starkt be-

väpnade i frid bevarar sitt hus, '21 v.

2) JEn menniskas sista värre än det första: a) när men-

niskan icke vakar, utan lemnar djefvulen ånyo rum, 24, 25 v.

;

b) när hon börjar medhi emellan Christus och Belial, 23 v.

;

c) när hon icke hör Guds ord och gömmer det, 28 v. ; d)

när den orene anden återkommer med sjufaldig magt, 26 v.

X.

Ing.: Ap. G. 26: 18 v.

Ä :\i N E

:

Några minnesord ur vårt evangelium för Guds barn.

1) Glöm icke den stora harmhertighet som dig vederfa-

ren är, 14 v.

2) Kom ihåg, att du har Guds rike idi dig, 20 v.

3) Skaffa med fruktan och bäfvan din salighet, 24—26

v. ; Matth. 26: 41 v. ; Philipp. 2: 12, 13 v.

4) Förgät icke, att blott de äro salige, som höra Guds
ord och gömma det, 28 v.

B) Text: Joh. 7: 19-31 v.

I.

Ing.: Luc. 11: 23 v. (ur Ev.)

ämne:
Antingen med eller emot Ciiristus.

1) Antingen måste vi älska eller hata Christum, 19, 20 v.

2) Antingen måste vi låtci genom sann bättring döda oss

sjelfve, eller genom uppsåtligt syndande döda Christum, 25

—

27, 30 v.

3) Ingen, som af Christi predikan träffas, kan förblifva

likgiltig, 19, 20, 25, 30, 31 v.
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IL
Imj.: Joh. 15: 23 v.

ämne:
Christushatet.

1) Till dess ursprung : a) brist på vilja att erkänna syn-

derne, 19, 20 v. ; b) okunnighet om lagens fordringar, 21

—

24 v. ; c) okunnighet om Christi person, 25—29 v.

2) Till dess bevisning: a) i förföljelse, 19 v.; b) i hån,

20 v. ; c) i egenvilligt motstånd, oaktadt bättre vetande,

21-24 v.

3) Till dess frukter : a) Christi död, (betraktad närmast

såsom ett verk af menniskors ondska), 19, 25, 80 v. ; b)

Hans fienders undergång, Ordsprb. 8: 36 v.; Ps. 109: 17

—

20 v.

III.

huj.: Jes. 42: 18—21 v.

ämne:
Några drag: af den audeliga blindheten.

1) En förderfvad .vilja. 19 v.

2) En vrång dom, 24 v.

3) En stor okunnighet om Christi verk, 21—23 v.

4) En mängd, fördomar om Christus, 25—27 v.

5) Ett dödligt Christushat, 30 v.

IV.

ämne:
Hnru Jesus i vår text försvarar sig emot sina

judiske vedersakare.

a) När Han uppvisar deras falska lagtolkning, 19—24

v. ; b) När Han här dem. vittnesbörd om sin person, 25

—

29 v. ; c) När Hans vittnesbörd bevisar sig verksamt, jfr ver-

kan dels i 20 v., dels i 25—27 v., dels i 30 v. och dels i

31 v.

V.

Ing.: Dan. 9: 26 v.

ämne:
Herrens Jesu väldiga fråga i texten till sina fien-

der: ''Hvarföre söken J efter att döda mig?"
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1) Derföre att jag är Guds Son, "28, "29 v.

2) Derföre att jag gör stora frälsningsgerningar, 21

—

24 v.

3) Derföre att Eder vilja är förderfvad och Edert för-

stånd förmörhadt, 19 v.

4) Derföre att jag fordrar hjertats omskärelse för att

kunna erkänna Eder för Guds folk, jfr text. ; Jer. 4: 4 v.
;

Kora. 2: 25-29 v.

VI.

Ing.: Matth. 13: 58 v.

ämne:
Otrous dom.

1) Huru otron dömer: a) den menar sig hälla Guds

lag under det den dock öfverträder lagen, 19, 20 v. ; Rom.

2: 17—24 v.,; b) den tror sig känna Fadren, när den för-

kastar Sonen, 25—29 v. ; c) den dömer efter utseendet, men

ej en rätt dom, 24 v.

2) Huru otron dömes : a) den fråndömes kännedom af

och lif i Sonen, 28 v. ; Joh. 3: 18, 3(1 v. ; b) den dömes som

lagöfverträdare och ställes under lagens förbannelse, 19 v.;

5 Mos. 27: '2G v. ; c) den dömes med en rätt dom, Marc.

16: IG v.

VII.

Ing.: Joh. 3: 20 v.

Ä M N E :.

\erl(leii hatar Christum.

a) För Hans persons skidl, 28—30 v. ; b) For Hans

verks skull, 21 v. ; Joh. 5: 15— 18 v. ; c) För Hans domars

skull, 19 v.; d) För Hans ords skull, 22—24 V.; e) För

Hans vänners skull, 31 v.; jfr 32 v.

VIII.

Ing.: Fi>. 109: 4 v.

ämne:
Huru Jesus förhåller sig emot simi fieutler för

att vinua dem.
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1) Han här vittnesbörd till dem : a) oförskräckt; b) sakt-

modigt, (om sin person och verk).

2) Han söker leda dem in i Skriftens rätta förstånd och

tillämpning, 19, 22, 23 v.

3) Han tränger till deras samveten med sanningen, 19,

20 v.

Usus : Ps. 45: 6 v.

C) Text : Liic. 4: 31—37 v.

I.

Ing.: 1 Joli. 3: 8 %'.

ämne:
Huru Jesus i Capernaunis synagoga botar en af

djefvulen besatt meuniska och hvilka lärdomar yi deraf

hafve att liemta.

1) Sjelfva underverket, se texten.

2) Lärdomarne deraf : a) andeligen uträttar Jesus i dag

samma under som här lekamligen ; b) om djefvulen ur oss

skall utdrifvas, så måste vi akta på Guds ord, 31, 32 v.

(lagens, evangelii ord) ;• c) när djefvulen skall utdrifvas, sker

det ej utan strid, 33, 34 v. : Ev. 21, 22 v. ; d) i den stri-

den skall syndaren blifva frälsad, om Jesus får vinna, 35 v.

;

e) när djefvulen är utdrifven, måste det för menniskor blifva

uppenbart, såsom ock för en sjelf, 30, 37 v.

II.

Ing.: Joh. 14: 11 v. \

ämne:
Jesu lära och verk.

1) Jesu lära: a) uppväcker förundran, 31, 32 v. (detta

är dock ej allt den vill verka ; den vill framför allt verka

upplysning och lif) ; b) sker med magt, 32 v. ; Matth. 7:

29 v. ; c) varder med verk förenad, se texten, (underverket).

2) Jesu verk: a) äro frälsningsverk, 33—35 v.; b) äro

kraftverk, 33—35 v. ; c) uppväcka förskräckelse och förun-

dran, 36, 37 v., (detta är dock ej allt de åsyfta; de vilja

verka tro på Christum, jfr Joh. 20: 30, 31 v.)
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III.

Ing.: Liic. 11: 21, 22 v. (ur Ev.)

ämne:
Jesu magt öfver de orene andarue.

1) I ordet förkunnad, 31, 32 v.

2) I Tcraft erfaren, 33—35 v.

3) Af mennishor bedömd : a) en del förundra sig, 36 v.

;

b) en del smäda, Ev. 15 v. ; c) en del beprisa Jesum ocli

utbreda ryktet om Hans magt, 37 v.

IV.

Ing.: Äp. G. 17: 19 v.

ämne:
Christi lära.

1) Bevisad: a) i ord, 31, 32 v.; b) i verk, 33—35 v.

2) Beprisad : a) i ord, 36, 37 v. (trons bekännelse)

;

1 Petr. 2: 9 v. ; b) i verk, Matth. 5: 16 v.
;
(en helig van-

del förnämligast, men ock i andeliga undertecken genom tron).

V.
*

Ing.: Matth. 7: 29 v.

ämne:
Huru Jesus bjuder öfver de orene andarne.

a) Med ord; b) Med magt; c) Så, att de utgå; d) Sä,

att Hans rykte föres ut i verlden.

VI.

Ing.: Äp. G. 10: 38 v.

Ä M N E

:

En andeligen besatt syndare, botad af Jesus.

a) Xär han aktar pä Jesu ord, 31, 32 v.; b) När han

lemnar sig åt Jesu frälsande magt, 34, 35 v. ; c) När han

beprisar Jesu nnder, 36, 37 v.

VII.
(öfver vv. 31, 32.)

'* ÄMNE:
Hvaruti låg kraften af Jesu tal ?

a) Deruti att Han predikade på Guds befallning, (Han



184

var "af Faclren säncV" med Guds ord till verlden) ; b) Derutl

att Han sjelf var Amen till sin predikan, (Han var '"det

trogna och sannfärdiga vittnet," det personliga Ordet) ; c)

Deruti att Han i ord visade sin stora kärlek till syndare

och ville rädda dem ur förderfvet. Här kunde förderfvet

skildras med anledning af 33—35 v. i texten.

VIII.

Ing.: Jac. 2: 19 v.

Ä M N E

:

Djeflarnes tro.

1) Djejlarne tro, (de äro personliga väsenden).

2) De veta att Gud är En.

3) De veta att Christus är Guds Son, 34 v.

4) De veta att Guds ord är sannt.

5) De bekänna att Christus är domaren, 34 v.

6) Men de ropa emot Honom : ''Ack ! hvad hafve vi

med dig att göra f'' 34 v.

Anm. Tillämpniniren utgår frän hrr/.

Ur

Midtasto-Söiidag.

A) Text: Joli. 6: 1—15 v.

^^^ZÉ^:t''^ /In^: !fes. 54: 1 v.-^y-^ '-^'^^r'"'^—
•' ''^'^' 5'''^7' ämne:

Huru den ehristua församliugen i dag har att

fröjda sig öfver att samme Herre Christus, som en

gång- underbart spisade 5,000 män, ännu är när henne
:>EiK och midt i pröfningarues och försakelsernes fasta yet

att både andeligen och lekamligen gifva bröd tillfyllest.

AuUl. Afser dageus betydelse i kyrkoilret.

II.

f Ina.: 2 Clirön. 20: 12 v. (slut.)

ämne: »^ :;-,.: .,-,
^" '

Huru underbart Jesus spisar 5,000 män före på-

skan och hvad vi deraf hafve att lära.
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1) Sjelfva underverket: a) 5—10 v.; b) 11—13 v.

2) Hvad vi deraf ha/ve att lära : a) att i bönen gå till

Herren med alla våra bekymmer, (andeliga och lekamliga),

1—5 v.; jfr parall. hos Mattheus ; b) att med barnatrohet

hvila vid Hans kärlek, 5—10 v. ; c) att villigt lyda Hans

ord, 10—13 v.; d) att prisa och tjena Honom, 14,-15 v.

(hylla Honom såsom vår andeliga konung och lyda Honom).

Ing.: Joli. 6: 27 v. -^ '-^ '^•^ ^ ^ m^>i* t-j,^

Huru Jesu uudergöraude hand i vårt evangelium
framnäeker förgänglig- spis såsom tecken till den spis

som blifver till evinnerligt lif.

1) Den förgängliga spisen: a) framräckt genom Jesu

under, 11—13 v.; b) eftersökt af folket, 1— 10 v.; jfr 25,

26 v.

2) Att denna är ett tecken till den spis som blifver till

evigt lif: jfr den förklaring och tillämpning som Jesus gif-

ver deröfver omedelbart efter texten.

IV. ^;^-.w*r^; --' <^'^''^"-^-

Liff.: Joh. I: 14 v.^,^^^ f^' n^'"'^"^y*'^^

amxe:
Huru det menniskoblifua Ordet uppenbarar siu

herrlighet i bespisandet af 5,000 män.
Aum, Eu analytisk behaadling af tt:;ten.

V.

hig.: Ps. 146: 7 v. («Den de hungriga spisar.»)

ämne:
Huru Jesus bespisar de hungrige.

a) De lekamligt hungrige, se texten och Ps. 145: 15,

K) v.; b) De andeligt hungrige, se Joh. 6: 35 v.

o ^ VI
Ut ^^ *«*^i^^ Ä**4 luQ. I Ovdsijrb. 24: 4 v.

.^. r Awt,^.-u^/^.^ ämne:
Den rätta christliga hushållskonsten.

a) Lärd genom aktande pa Guds urd, 5 v. text. ; Luc.
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9: 11 v. ; b) Vunnen genom tro och troserfarenhet, 5—7 v.

;

c) Ar lydig Ghristi befallning, 8—10 v. ; d) Ar tacksam

för Guds dyrbara gåfvor, 11 v. ; e) Hemtar tillhopa det öf-

verblifna, att det ej förfares, 12, 13 v.

/^4c»,.^^J^^J^^i^ Ing.: Phihpi). 4: 6 v.

I tui Z^^y^^t. *•/»../,.
. .

^ - ämne:

Guds Andes förmaning till Guds trogne

:

1) Hafver ingen omsorg.

2) Utan Edert begär vare kunnigt inför Gud i allting

:

a) med bön ; b) med åkallan ; c) med tacksägelse.

A.-A*./^, *.-
j 2 Cor. 9: 8—11 v.

>• "^ ii//», *u*c^i^i4(» f/ty ämne:

Srt^'if^,T'^'^*röre och efter måltiden.

4) Före/måltiden : a) 1—7 v.; b) 8—11 v.

2) Efter måltiden : a) 13 v. ; b) 14, 15 v.

^^^ •'^^r^,^^'^ Ina.: Ordsprb. 13: 11 v.

A^*-/ ,s.« y.^ A- cTt-.

'

Ämne:
Den som spar, när han har, han iinner, när han

hehöfver.

1) Denna sanning länder blott dem till tröst som arbeta

i sin kallelse under Guds välsignelse.

2) Erfarenheten hätrtf göra blott de som under arbetet

i sin kallelse kasta omsorgen på Gud.

3) Denna erfarenhet förpligtar oss att till Guds rike

och nästans nytta använda vårt jordiska goda.

.^.Hr^;.^fti-^".^-- '^yr. U: 3—5 v. ^^ ^^ ua.^ ^.
• vf ämne: j,, ^-.;,.,^,

Några stycken som böra uppmuntra oss till chri-

stelig sparsamhet.
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1) Christi egen hefallninri , 12 v. texten.

2) Den fara som den cliristeliga sparsamheten undviker :

a) girighet ; b) slöseri.

3) Den cliristeliga förnöjsamheten, 1 Tim. 6: 6—8 v.

4) Den räkenskap som väntar dem som illa använda

Guds håfvor, Luc. 16: 1, 2 v.

5) Slöseriets svåra följder, Sjv. 18: 32, 33 v. ; Liic. 15:

13—15 v.

"^^"i *r^"" ':fnqh Fs. 139: 23, 24 v.
'

Ämne:

Några pröfvande hjertefrågor och vigtiga lärdo-

mar ur vårt evaugeliiini.

1) Hjertefrågorne : a) antingen behöfva vi en Frälsare

som med sitt lifgifvande kött och blod bespisar alla hungriga

själar ; b) eller behöfva vi en Frälsare som blott mättar

5,000 män med fem bröd och två fiskar?

2) Lärdomarne : a) den som allraförst söker den förre,

han har både jordiskt och himmelskt bröd ; b) men den som

i främsta rummet söker efter den sednare, han har intet,

jfr Matth. 6: 33 v.

/.^y-.-t--*«v>; v»^^'/ /""f;:^
XII. L,^t^'^*'^*'^f'"^^*^

/u^^'*-»'**^^^?!^.': ; Tim. 4: 4, J/tnw» •^ "' **^

—

t^^ v-^«H./ Ämne:
Huru det lekamliga goda helgas.

a) Genom Guds ord, Luc. 9: 11 v.; b) Genom bönen,

10—13 v. texten.

^,,^.. XIII.

*f,'>u^^,tj>l^Ing.: 1 Petr. 5: I c.

fiy^^ «^vw -^; *^" "^ Ä JIN E

:

Herrens Jesu omsorg.

1) Huru Han varkunnar sig ofver folket, 1—5 v.; jfr

parall. hos Mattheus och Lucas.

2) Huru Han 2y>^öfvar folket och lärjungaivte, 5—9 v.

3) Huru Han sänder hjelpen, 10—15 v.
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B) Text : Joh. 6: 24—36 t.

I.

Ing.: Jes. 55: 1—3 v.

ämne:

Jesu ord till det folk, som Han nyss bespisat

med fem bröd och två fiskar.

1) Folket, som Han hespisat : a) söker efter Honom, 24,

25 v. ; b) traktar ännu blott efter det jordiska, 27 v. ; c)

erfar dock ett visst begär efter och beder om brödet af him-

melen, 34 v.

2) Hvad Jesus har att säga detta folk : a) 26 v. ; b)

27 v.; c) 29 v.; d) 32, 33 v.; e) 35, 36 v.

IL

Jng.: Ps. 34: 9 v.

ämne:
Huru Jesus i vår text beprisar den himmelska

spisen.

1) Då Han söker uppiJäcka hos folket det rätta begäret

derefter, 24—29 v.

2) Då Han jemför denna sjyis med ökenvandringens

himlabröd, 30—33 v.

3) Då Han öppet om sig sjelf förkunnar : "Jag är lif-

vets bröd; etc," 35 v.

Usus : 36 v.

III.

Inyr. Rom. 8: 6 v.

ämne:
Det jordiska sinnet och det himmelska.

1) Det jo7'diska sinnet: a) är af jord och köttsligt; b)

sträfvar blott för att vinna den mat som förgås, 27 v.

;

c) kan icke förnimma det Guds Ande tillhör, 36 v.

2) Det himmelska sinnet: a) är af himmelen och ande-

ligt, (tron, hunger och törst), 35 v. ; b) traktar blott efter

den mat som blifver till evigt lif, 27 v. ; c) älskar det ta-

let om Jesus såsom lifvets bröd, jfr 34, 35 v.
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IV.

Ing.: Joh. 8: 53 v.

ämxe:
Huru Jesus i vår text beprisar den himmelska

spisen.

1)7 det att Han jemför den med den jordiska.

2) / det att Han bJHda- hvarje hungrande själ att äta

deraf.

3) / det att Han förkunnar sig sjelf vara denna spis.

V.

Inf/.: Matth. 5: 6 v.

ämne:
Huru Jesus stillar all själens hunger.

1)7 det Han förklarar att Han allena är själens bröd,

35 v.

2) I det Han hjudei^ de hungrande att komma till sig,

29, 32, 33, 35 v.

3) / det Han gifver dem sitt kött och blod, jfr 53 v.

VI.
(v. 35.)

Lig.: Matth. 11: 28—30 v.

ämxe:
Hvad innebära Frälsarens ord i rår text: "Jag

är lifvets bröd ; hvilken som kommer till mig, han
skall icke hungra, och hvilken som tror på mig, han
skall aldrig törsta ?"

1) Att titan Jesus är död och förderf.

2) Att i Honom är lif och salighet.

3) Att enhvar, som vill, får komma till Honom och ge-

nom tron erfara att Han är lifvets bröd.

4) Att den, som kommer och tror, i Honom .skall hafva

non.
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VII.

Ing.: Joli. 6: 31 v. (ur text.)

ä.mne:

Hvarföre Jesus heter lifvets bröd.

1) Derföre att Han har U/vet i sig sjelf, Joh. 5: 2(j v.

;

6: 57 v.

2) Derföre att Han gifver ancleligt lif åt dem som tro

på Honom, 33, 35 v. ; Gal. 2: 20 v.

3) Derföre att Han uppväcker till evigt lif, 39 v.

VIII.

Ing.: Ps. 73: 25 v.

ämne:
Herren Jesus är det lefvaude brödet, som under

bättringens och försakelsens fasta nedkommer af him-

melen.
Anm. Ämnet åsyftar att framhålla Söndagens betydelse såsom en ju-

bel- och fröjdedag i fastelagstiden. Christus vill stärka oss med sig sjelf i

de vedermödor, vi i Hans efterföljelse utstå. Hans trogna hafva derföre att

glädja sig. Man märke dagens namn : Lcetare.

IX.

Ing. : Uppb. 2: 17 v.

ämxe:
Jesus Christus, det nya förbundets fördolda man-

na, i jemnförelse med Israels folks manna under öken-

Yandringen.

1) Till dess ursprung : såsom inanna't hade dels ett

jordiskt, dels ett himmelskt ursprung, så har Christus en

mensklig och en gudomlig natur, jfr Wishb. 16: 20 v. ; Luc.

1: 78 v.; 1 Cor. 15: 47 v.; Jes. 4: 2 v.; 31—33 v. text.

Manna var en förebild till Guds bröd Christus ; Joh, 4: 10 v.

2) Till dess egenskaper : mannabrödets egenskaper be-

skrifvas i 2 Mos. 16: 31 v.; 4 Mos. 11: 8 v. Christus var

föraktad och. ringa, Jes. 53: 3 v.; men gudomens fullhet bor

i Honom lekamligen, Col. 2: 9 v. Han är en obesmittad,

helig person och i tron kan man erfara att Han är god, Ps.

34: 9 v. ; 1 Petr. 2: 3, 4 v. Jfr text. "lifvets bröd," "Guds

bröd.''
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3) Till dess kraft och verkan : manna't stillade hungren

och uppehöll folket under vandringen ; Jesus stillar all sjä-

lens hunger och törst och gifver evigt lif, 32—35 v. ; Joh.

10: 9, 10 v. ; 6: 47—51 v.

4) Till dess bruk : manna't måste hemtas och användas

efter Guds föreskrift ; Christus måste anammas sådan Han
är oss af Gud gjord, 1 Cor. 1: 30 v. Anammandet och det

rätta bruket af Honom sker i tron, hvilken är ett Guds verk

uti oss, 27—29, 35, 36 v.; Jes. 55: 6 v.; Predb. 12: 1 v.;

Ordsprb. 8: 17 v.

Usus : 35 v. ; Matth. 5: 6 v. ; Uppb. 22: 1 7 v.

C) Text: Joli. 6: 52—71 v.

I.

Ing.: Joh. 6: 27 v.

ämne:
Huru Jesus gifver den spis som blifver till eviu-

uerligt lif.

1) Deri att Han gifver sig sjelf 35, 51 v.

2) Deri att Han gifver oss sitt kött till att äta och sitt

blod till att dricka, 53—58 v. (Det är den för oss korsfäste,

döde och uppståndne Jesus vi skole anamma och åtnjuta.).

II.

Ing.: Ordsprh. 8: 8, .9 v.

ämne:
Christi tal i Caperuaunis synagoga om ätandet af

Hans kött och drickandet af Hans blod samt verkan
af detta tal.

1) Sjelfva talet: a) nödvändigheten af detta ätande och

drickande, 53 v. ; b) nyttan deraf, 54—58 v.

2) Talets verkan: a) GO—GB v.; b) 67— 71 v.

III.

Ing.: Ordsprb. 9: 5, 6 v.

ämne:
Jesu inbjudning till syndare att äta Hans kött

och dricka Hans blod.
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1) Den är ett lierrligt bevis på Jesu stora kärlek till

syndare och Hans innerliga längtan att få meddela sig åt

dem.

2) Den betygar sanningen af Hans ord :
"" Utan J äten

Menniskones Sons kött och dricken Hans blod, så hafven

J icke lif i Eder,'" 53 v.

3) Den försäkrar, att hvar och en som äter Hans kött

och dricker Hans blod hafver evigt lif och lefver för Hans
sknll, 56, 57 v.

4) Den är ett hårdt tal för många, 60—66 v.

5) Den befästar de uppriktige själarne i föreningen med

Honom, 67—71 v.

IV.

Ing.: 1 Tim. 5: 24, 25 v.

ämne:
Jesu' tal om att äta Hans kött och dricka Hans

blod såsom en pröfvosten, hvarigenom många lijer-

tans tankar uppenbaras.

1) Hos en del uppväcker det köttsligt kif, 52 v.

2) Andra anse det för ett hårdt tal, 60 v.

3) Hos andra åter befästar det föreningen med Jesus,

67—69 v.

Anm. Inledningsvis betraktas sjelfva talet.

V.

Ing.: Luc. 22: 31 v.

ämne:
.Jesu ord om ätandet af Hans kött och drickandet

af Hans blod såsom ett sanningens ord.

\) Ty derigenom vända många tillbaka, som icke menat

det uppriktigt, 66 v.

2) Ty derigenom befästas andra i sanningen, som hafva

en ande utan falskhet, 67—69 v.

Anm. I inledningen betraktas sjelfva talet, 53—58 v.
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VI.
(v. 63.)

Ämne:
Det eviga lifvets ord.

a) De äro ord, som lefva evmnerligen ; b) De äro ord,

som komma från och föra till evigheten ; c) De äro ord,

som här verka i oss ett evigt lif.

VII.

Ing.: Luc. 5: 8 v.

ämne:
Petri ord till Frälsaren i Tår text : "Herre ! till

hvem skole vi gå ^^

1

)

Hvad som föranleder dem : a) 53—58 v. ; b) 60

—

66 v.

2) Hvad de innebära : a) att endast hos Jesus finnes

tröst och lif; b) att lärjungarne icke kunna eller vilja öf-

vergifva Jesus, GS v. ; c) att Han är Christus, den lefvande

Gudens Son, 61) v.

VIII.

l7ig.: Ps. 13: 25, 26 v.

ämne:
När en menniska funnit sin Frälsare, så har hon nog.

1
)
När hon funnit Honom : a) dragen af Fadren, 65 v.

;

jfr 37, 44, 45 v. ; b) anammat Honom i tron, 63, 64 v.
;

jfr 35 v.

2) Då har hon nog : a) nog i lifvet, 54, 56, 57, 68,

69 v.; b) nog i döden, Ing.; Philipp. 1: 21 v.; Luc. 2: 28,

29 v.; Uppb. 14: 13 v.; c) nog i evigheten, 54 v. text.

(slut.); Ps. 17: 15 v.; Uppb. 21: 4 v.; 22: 1—5 v.

IX.

%.; Gal. 2: 20, 21 v.

ämne:
Lifvet i Guds Sons tro.

a) Är ett lif i tron på G}(ds Son sådan Han idgifvit

sig för våra s\indei\ text. ; b) Är ett lif genom Guds Son,
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57 v. text. ; c) Är ett Uf i kärlek till Guds Son, 2 Cor.

5: 14, 15 v. ; d) Är ett Uf i helgelse ; e) Är ett evigliets-

lif, 54, 56 v. text.

X.

Ing. : 2 Cor. 13: 3 v.

ämne:
Christuslifvet 1 de trogiui.

a) Är ett Uf af Christus ; b) Är ett Uf i ocli med
Christus ; c) Är ett Uf för Christus ; d) Är ett evighetslif.

XI.

Ing.: Fs. 34: 9 v.

ämne:

Deu som en gång rätt smakat, huru god Jesus

är, han yiker ej lätteligeu bort ifrån Honom.
a) Denna erfarenhet förutsätter Fadrens dragande till

Sonen, 65 v.
;
jfr 37, 44 v. ; b) Denna erfarenhet är betin-

gad af trons Uf, 53, 55, 56 v. ; c) Denna erfarenhet tillför

en outsäglig salighet, (för tiden, för evigheten), 54, 57, 58 v.

., o:te Söndagen i Fastan.

tr^^-^l-^va^Y ''**^^' A) Text: Joh. 8: 46—59 v.

f«''A't t-^^

Ing.: Joh. 9: 4, 3 v.

ämne:

Hatet emot Jesum.

a) Länge doldt ; b) Uppenbart i smädeord, 48, 52, 53,

57 v. ; c) Uppenbart i öppet våld, 59 v. ; d) Detta hat är

en förberedelse till det hat som slutade med Hans lidande

och död. (Jfr Söndagens ställning och betydelse i kj^rko-

året).
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IL

Ing.: Joh. 7: 46 v.

ämne:
Jesu höghet.

Sedd :

a) af Hans oskidd, 46 v. ; b) af Hans gudomliga het^r-

lighet: aa) 51 v.; bb) 58 v.; cc) 59 v.

III.

Ing.: Ps. 43: 1 v.

ämne:
Huru Gud uträttar sin Sons sak niidt Ibland de

menniskor, för hvilkas dödliga hat Han är blottställd.

1) De menniskor, för hvilkas dödliga hat Han är blott-

ställd : a) äro Abrahams vanslägtade barn, 53, 56 v. ; b)

hata, försmäda och döda Guds Son, 48, 52, 57—59 v.

'2) Gud uträttar sin Sons sak niidt ibland sina fiender

:

a) då Han framställer sin Son såsom sanningen : aa) i läran,

47, 51 v.; bb) i lefvernet, 46 v.; b) då Han betygar Sonens

enhet med Fadren, 49, 50, 55, 56, 58 v. ; c) då Han prisar

sin Son, 54 v.

IV.

Ing.: .les. 53: 3 v.

ämne:
Guds Son föraktad af menniskor, Menniskones

Son ärad af Gud.

1

)

Huru Giids Son föraktas af menniskor : a) det är

Guds Son som föraktas ; b) det är af menniskor. Han för-

aktas ; c) detta förakt visar sig : aa) i förakt för Hans gu-

domlighet, 52, 53 v. (51—55 v.); bb) i förakt för Hans

fullkomliga helighet och renhet, 46 v. ; 2 Cor. 5: 21 v. ; cc)

i förakt för Hans ord, 46—51 v. ; 52, 53 v. ; dd) i förakt

för Hans uppenbarelse, 56—58 v.

2) Huru Menniskones Son äras af Gud : a) det är

Menniskones Son som äras ; b) det är af Gud Han äras
;

c) huru Han äras af Gud, 54 v. Här framhållas särskilda

momenter af Sonens lif, t. ex. huru Han äras vid aflelsen.
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födelsen, vid framhafvandet i templet, genom Johannes Dö-

paj'en, vid dopet i Jordan, gonom underverken, genom en-

skilda syndares frälsning, genom apostlarne, på förklarings-

berget, vid ingången till lidandet, (Joh, 12: 27, 28 v.), ge-

nom den ene röfvåren, genom undertecknen på Hans döds-

dag, genom begrafningen, uppståndelsen, himmelsfärden. An-

dens utgjutelse m. m.

V.

Ing.: Luc. 11: 28 v.

ämne:
Att göinmii Jesu tal, det är lifvet.

1) Detta gömmande förutsätter ett hörande, 47 v.

2) Detta gömmande är hetingadt af tro, (endast ett

troende hjerta gömmer ordet.).

3) Detta gömmande gör att en menniska icke hehöfver

se döden, 51 v.

VI.

Ing.: Gal. 3: 29 v.

ämne:
Abraham och hans vanslägtade barn gentemot den

rätte Abrahamssäden Christus.

1) Ah^aliam, 5G—58 v. : hans tro, hans lydnad, hans

försakelse.

2) Abrahamsbarnen : a) drista på sin härkomst från

Abraham, Joh. 8: 39, 40 v. ; 52, 53 v. text. ; b) fara efter

att döda Abrahamssäden Christus : aa) med ord, 48, 49 v.

;

bb) med gerningar, 59 v.

VII.
(Öfver v. 47.)

Ing.: Joh. 8: 43 v.

ämne:
Den der af Gudi är, han hör Guds ord.

1

)

Hvad det är att vara af Gud : a) att vara född af

Gud ; b) att efterlikna Gud.

2) Ätt den som är af Gud, igenkännes derpå att Han
hör Guds ord, 47 v.

3) Deraf följer, att den, som icke är af Gud, han hör

icke Gnids ord, 47 v.
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VIII.

Ing.: Ebr. 9: 11—14 v. (ur Ep.)

ämne:
Jesu fråga till Jiidarne : "Hvilken af Eder straf-

far mig för synd ?"

a) Den förutsätter, att Han är syndfri ; b) Den är

gifven till alla syndares rika tröst, Ebr. 7: 26—28 v. ; c)

Den är lemnad obesvarad af Judarne, men Jesu. lif och död

samt skriftens ord hesvara den, 1 Petr. 2: 21—24 v.; 2

Cor. 5: 21 v. ;
jfr texten.

IX.

Ina.: I Pttr. 1: 10—12 v.

ämne:
Jesu betydelsefulla tal i vårt evangelium om Abra-

hams fröjd.

1) Det utvisar, att Abraham hade tron.

2) Det lär oss att det finnes andra ögon än de lekam-

liga.

3) Det uppenbarar för oss, att Abraham och gamla för-

bundets fromma funno all sin lust i Frälsaren.

4) Det lär oss ock, att de fingo nöja sig med att i tron

se och lemna dt nya förbundets fromma det .saliga åskådan-

det, Ebr. 11: 39, 40 v.; Job. 1: 14 v.; Luc. 10: 23, 24 v.

5) Det förvissar oss om, att de gamle fromme bekände

sig vara gäst-r och främlingar pä Jorden, PJbr. 11: 13, 14 v.

X.

Ing.: Hi>y. W. J: 10 v.

ämne:
Riksfärgerne i Christi rike.

1) Christi rättfärdighets hvita färg, 46, 47 v. ; 1 Petr.

2: 22, 23 v,; (Hans oskuld och helighet.).

2) Christi lidandes röda färg, 48—59 v. ; Jerf. 53 kap.
;

(jfr Söndagens gamla namn: 'dominica passionis.^J.
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B) Text: Joh. 11: 47 57 v.

I.

Ing.: 1 Cor. IS: 7 v. (Kärleken lider allting.)

ämne:
Huru Judarne i sin bitterhet emot Christuni resa

sig till det sista anfallet.

a) Så, att de besluta sig att taga Jesum afdaga, 47

—

53 v. ; b) Så, att de idfärda påbud om Hans gripande, 54

—57 v.

II.

Ing.: 4 Mos. 24: 15—19 v.

ämne:
Caiphae profetia om Christi död.

1) Huru han icke talade den af sig sjelf, 51 v.
;

jfr 2

Mos. 28: 30 v. ; 4 Mos. 27: 21 v.

2) Hvad profetian betyder, (47, 48 v.), 4i), 50, 52 v.

III.

Ing.: Luc. 22: 22 v.

ämne:
Rådet om Jesu död.

a) Jesu fiender mena sig rädda sig och sitt land med
Jesu död ; Jesus dödas och land och folk förderfvas, 47,

48 v. ; b) Jesu fiender söka motverka Guds rådslag om Jesu

död och måste dock medverka till Guds äras förherrligande

genom 'Jesu död, 49—52 v.; c) Jesu fiender mena sig med

Jesu död göra slut på Hans verk och idplåna Hans åmin-

nelse från jorden ; Gud låter Sonens död tjena till verldens

frälsning och lif

U.a-s: Jes. 8: lU v.; Ps. 2: 12 v.

IV.

Ing.: Jer. S': 6 v.

ämne:
Det stora rådets ord: "Hvad göre vi: ty denne

mannen gör många tecken ?"

1 ) Äro ord, som visa att folket snart är moget för vre-

desdomen.
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2) Aro ord, som mana oss christna folk till allvarlig

sjelfprofning. (Hvad göre vi med afseende på Jesus ocli

Hans sak ? Nägot måste vi göra ; antingen med eller emot

;

antingen församla eller förskingra
!)

V.

Ing.: Jes. 29: 9—12 v.

ämne:
Tvenne betydelsefulla profetior i vår text.

1) Det stora rådets, 47, 48 v. : det profeterar omedve-

tet om sin egen och folkets undergång, den det påskyndar

genom förskjutande och dödande af Jesus.

•2) Caiplue profetia, 49—52 v. : hans råd går ut på att

rädda folket genom Jesu undanrödjande ; han profeterar dock

ovetande om Jesu döds frukter ej blott för Judafolket, utan

ock för Hedningarne.

VI.

Ing. : Jes. 8: 10 v.

ÄMNE :

Huru Jesu fiender på en gång profetera om och

stämpla efter Jesu död.

1) Huru de profetera om Hans död, 49—52 v., (47.

48 v. utvecklas först).

2) Huru de stämpla efter Hans död : a) i rådslag, 53 v,

;

b) i verk. 50 v. ; c) i påbud, 57 v.

C) Text: Joh. 8: 31—45 v.

I.

Ing.: Rom. S: 2 v.

ämne:
Syudasjelfsvåldet, uppliäfdt genom en sjilig frihet,

1
)

Syndas]elfsvåldet : a) till dess ursprung, 38, 44 v.

:

b) till dess beskaffenhet, 34 v. (en neslig träldom) ; c) till

dess bevisning : aa) i ett falskt förlitande på ärfda förmoner,

33 v. ; bb) i ett dödligt hat till Christus och sanningen,

39—45 v. ; d) till dess följder, 35 v.

2) Den saliga frihet, hvarigenom det upphäfves : a) 31,

32 v. ; b) 30 v.

"
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II.

Ing.: Rom. 6: 16—18 v.

ämne:
Träldom eller frihet.

1) Träldom : a) i synden, 34 v. ; b) under satan, 44 v.

•2) Frihet : a) i sanningen, 32 v. ; b) i Christus, 36 v.

III.

Ing.: 1 Fetr. 2: 16 v.

ämne:
Frigörelsen i sanniugen.

1
)

Träldomen, hvarur : a) en sj^ndens träldom, 34 v.

;

b) en satans träldom, 37, 38, 44 v. ; c) en köttets träldom,

Rom. G: 19—21 v.

2) Friheten, hvqrtill : a) i sanningen, 31, 32 v.; b) ge-

nom Sonen, 36 v. ; c) Guds barns frihet.

IV.

Ing,: Gal. 4: 30 v.

ämne:
Den andeliga träldomen.

a) Under synden, 34 v. ; b) Under satan, 44 v. ; c) Un-
der lagen ; d) Under verlden.

Usus : 36 v.

V.

Ing.: Gal 4: 31 v.

ÄxMNE:

Den andeliga friheten.

a) En frihet frän synden, (från syndens skuld och straif,

men ej från dess frestelser och inneboende) : b) En frihet

från lagen, 1 Tim. 1: 8—10 v,, (från lagens trug och för-

bannelse, men ej frän dess hållande) ; c) En frihetfrån djef-

vulen, (från dess magt och herravälde, men ej från dess fre-

stelser, list och anfall) ; d) En frihet att i helig kärlek tjena

Gud, 31, 32, 36 v.
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VI.

Ing.: Rom. 8: 15 v.

ämne:
Trälen och sonen.

1) Trälen : a) syndaträlen, 34 v. ; b) lagträlen ; c) sa-

tansträlen, 44 v. ; d) utdrifves ur Guds hus, 35 v.

2) Sonen : a) Christus, 3G v. ; b) de genom tron fri-

gjorde, 31, 3'2, 35 v.; c) blifver i huset evinnerligen, 35 v.

VII.

Ing.: 2 Petr. 2: 19 v.

ämne:
Frihet.

1) Ar ett stort ord som ofta niissbrukas.

2) Midt under neslig träldom kan en menniska inbilla

sig vara fri, 33, 34, 37—45 v.

3) Mätt fri blir hon dock endast i Sonen, 3(5 v.

4) Sanningen skall göra henne fri, 31, 32 v.

VIII.

Ing.: Rom. 8: 20, 21 v.

ämne:
Träldom.

1) Ar för mången ett mhstdnkt och förhatligt ord.

2) Midt under inbillad frihet kan en menniska vara i

neslig träldom, 39, 41, 44 v.

3) Träl blir en menniska, när hon gör synden och för-

blifver I satans våld, 34, 44 v.

4) Träldomen fördj-lfver henne ur Guds hiis till satans

boning, 35 v.

IX.

Ing.: 1 Mos. 3: 15 v.

Ä :\i N E

:

Den henisk.i sanningen, lärd af Jesus i vår text,

att det finnes en personlig djefvul med sitt rike och

magt.
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Vi lare deraf

:

a) Ätt han ej alltid varit en djefuul, utan bli/vit det

genom sitt fall, 44 v. ; b) Att han %ir sitt fall icke kan

hjelpas, 44 v. ; c) Att han dragit och drager flere af Guds

skapade varelser efter sig ; d) Att han behåller sitt välde

genom synden ; e) Att det dock är möjligt för menniskan

attblifva löst vr hans välde, 31, 32, 3G v.

X.
(v. 44.)

Ing.: Jes. 14: 12 v.

Ä M N E

:

DJefvulens och menuiskoriias fjill och synder i

deras förhållande till hvarandra.

a) Djefvulen har med sina englar fallit så djupt, att

räddning är omöjlig; b) Meyiniskorne kunna frälsas, oaktadt

sitt djupa fall; c) Djefvulen talar och gör lögnen af sitt

eget såsom lögnens fader; d) Menniskorne älska ock göra

lögnen, förförde af lögnaren.

XI.

Jng.: Jes. 30: 9 v.

ämne:
Lögnens fader och barn.

1) Lögnens fader, 44 v, utvecklas.

2) Lögnens barn : a) syndaträlar, 34 v. ; b) satansträ-

lar, 44 v. : c) böra och tro icke Jesu ord, 43, 45 v. ; d) få

sin sista lott med de lögnare, Uppb. 22: 15 v.

XII.

Ing.: Pi<. 124: 7 v.

ämne:

Bnnden eller fri.

1) Bunden: a) af djefvulen, 44 v.; b) trälande under

synden, 34 v. ; c) att göra döden frukt.

2) Fri : a) af Christus, 3R v. ; b) lydande andens lag,

Kom. 8: 2 v. ; c) för att tjena.
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Palm-Söndagen.
A) Text: 1 Cor. 11: 23—29 v.

I.

Iny. : I Mo.s. 50: 21 v. (slut.)

ämne:
Herrens Jesu heliga nattvard.

1) Dess instiftare : a) Herren, 23 v.; b) Jesus, 23 v.;

€) Hans kärlek, 23 v. ('u den natten, då Han förrådd vardt/")

2) Dess rätter : a) Ohristi sanna lekamen i, med och

under det välsignade brödet, 24 v. ; b) Christi sanna blod

i, med och under det välsignade vinet, 25 v.

3) Dess gäster : a) värdige : aa) de som pröfva sig

sjelfvc-, 28 v. ; bb) de som förkunna Herrens död, 26 v. ;
—

b) ovärdige : aa) de som blifva saker på Herrens lekamen

och blod, 27 v. ; bb) de som äta och dricka sig till en dom,

29 v.
;
jfr 30—32 v. (Hit räknas ock de otrognes och skrym-

tares nattvardsbegående.).

II.

%.: Ps. Ill: 4 v.

ämne:
Altarets sakrament.

1) Det är vår Herres Jesu Christi sanna lekamen och

blod under bröd och vin, 24, 25 v.

2) Det är oss christna gifvet till att äta ork dricka,

24, 25 v.

3) Det är af Christus sjelf stiftadt och tnrättadt, 23 v.

Usrs: 28 v.

111.

Ing.: Matth. 8: 8 v.

ämne:
Värdiga och ovärdiga gäster vid Jesu nattvard.

1) Värdiga äro : a) de som pröfva sig sjelfva, 28 v.;

b) de som känna djupt sin egen ovärdighet ; c) de som i

tron omfatta de orden : '-För Eder ntgifuen och utgjutet till

syndernes förlåtelse,''- 24, 25 v.; d) de som äta och dricka
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till Jesu åminnelse, 24, "25 v. ; e) de som förkunna Jesu död

till dess Han kommer, 26 v.

2) Ovärdiga äro : a) de som gå till nattvarden utan

sjelfpröfning : b) de som sofva i sina synder och ej känna

sig sjelfve ; c) de som icke bekymra sig om en lefvande

tro ; d) de som begå nattvarden blott af en vana eller af

skrymteri ; e) de som blifva saker på Herrans lekamen och

blod och äta och dricka sig till en dom, 27, 29 v.

IV.

Ing.: 1 Cor. 10: 16 v.

ämne:
Välsignelsens bröd och kalk 1 Jesu nattvard.

1) Det brödet, som vi lyryte, är Christi lekamens delak-

tighet, 24 v.

2) Den kalk, som vi välsigne, är Christi blods delak-

tighet, 25 v.

3) Det är af vår sinnesbeskaffenhet som det beror, om

vi ha/ve sannskyldig nytta af denna nattvard, 26—29 v.

V.

Ing.: 1 Cor. 11: 28 v. (ur text.)

ämne:

Den rätta • sjelfpröfningen, som före nattvardens

begående skall anställas. Är en pröfniug:

a) af vår bättring; b) af vår tro, 2 Cor. 13: 5 v.; c)

af vår kärlek ; d) af vår helgelse ; jfr Katekesen.

VI.

Lig.: Jer. 2: 25 v. (början.)

ämne:
Vådan och faran af ovärdiga nattvardsgånger.

a) Köttslig säkerhet; h) förhärdelse ; c) ökadt ansvar,

'21 v. ; d) farlig dom, '2U v.
;
jfr Katekesen.
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VII.
- Ing.: Sv. Ps. 154: 6 v.

ämne:
Nyttan och välsignelsen af ett värdigt nattvards-

begående :

a) tron stärJces ; b) föreningen med Jesus stadfästes, Job.

6: 56 v. ; c) den inbördes brodersgemenskapen starkes, 1 Cor.

10: 17 v.; cl) förnyad nådeskraft vinnes till Jesu efterföl-

jelse ; e) hoppet oni evigt lif stadfästes, Job. 6: 54 v. ; jfr

Katekesen.

Anm. Inledningsvis visas beskaffenheten af ett värdigt begående af

nattvarden, .

VIII.

Ing.: Marc. 14: 19 v.

ämne:
En helig sjelfransakning vid nattvardens begåen-

de : "Är det jag ?" — "Är det jag ?"

1) Ar det jag, som rätt pröfvar mig sjelf, innan jag

äter och dricker ?

2) Ar det jag, som med tron anammar de orden : '''För

Eder ntgifven och utgjutet till syndernas förlåtelse f"

3) Ar det jag, som förkunnar Herrens död ?

4) Är det jag, som blifver saker på Herrens lekamen

och blodf

5) Ar det jag, som icke åtskiljer Herrens lekamen ?

IX.

Ing.: Luc. 22: 15 v.

ämxe:
Jesu njittvard såsom den största kärleksmåltid på

jorden

:

1

)

Ty den är det största prof på Hans kärlek, 23 v.

2) Den fordrar af oss tro och kärlek, ("för Eder," '^till

min åminnelse,"), 24, 25 v,

3) Den uppeldar i oss kärleken till Jesum, ("förkunna

Hans död,'-) 26 v.

4) Hen lär oss att öfva broderlig och allmännelig kär-

lek, 1 Joh. 4: •)— 12 v.; 2 Petr. 1: 5—8 v.
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B) Text: Joh. 12: 1—16 y.

1.

Ing.: Jes. 62: 11 v.

ämne:

Jesu intåg i Jerusalem och de betydelsefulla om-
ständigheterue dervid.

1) Tillfälle och omständigheter, undey^ hvilka intåget

skedde : dagen efter ankorasten till Bethanien, alltså sanno-

likast på en Söndag, 12 v. Här skildras ankomsten till

Bethanien och livad der tilldrog sig : måltiden, smörjeisen,

m. m. 1—n v.

2) Sjelfva intåget: a) sättet för Hans emottagande, 12,

13 v., jfr parallelst. ; b) sättet för Hans intåg, 14— IH v.;

jfr Zach. 9: 9 v.

IL
(vv. 1—8.)

Ing.: Uppb. 3: 18 v. («Smörj — sel»)

ämne:

Tllldragelserne i Bethanien vid Jesu sista resa

till Jerusalem.

1) Måltiden: på Lördagen före påsk, i den spetälske

Simons hus, gästerne, de betjenande, 1, 2 v,
;
jfr parall. hos

Mattheus och Marcus ; inbjudarne = Lazarus med systrar.

2) Smörjeisen : Martha bevisar sin kärlek till Frälsaren

vid måltiden, Maria i smörjeisen, som är ett uttryck af hen-

nes tacksamma kärlek ; hon uppoffrar allt för Jesus, .3 v.

;

jfr parallelst.

3) Judas Iscarioths klander : utgick från girighet och

ett falskt hjerta, och icke af omsorg om de fattige, 4—6 v.

4) Jesu svar, 7—8 v.

IIL
hig.: Ps. 119: 128 v.

ämne:
Några betydelsefulla personer i syskonens i Be-

thanien hus Palmlördagen.
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a) Lasarus, 1 v. den ifrån de döda uppväckte ; b) Martha,

2 v. tjenande vid måltiden, jfr Liic. 10: 38 f. v. ; c) Maria,

3 v. hennes kärlek, jfr Luc. 10: 38 f. v. ; d) Judas Iscarioth,

-1—6 v. hans skrymteri och girighet ; e) Jesus, 7, 8 v. Hans

menniskovänlighet, kärlek, tålamod, m. m.

IV.

Ing.: Ps. 26: 2 r.

ämne:
Marias af Betliaiiien kärlek.

1) Till dess ursprung: hon har undfått syndaförlåtelse

och benådning och blifvit omfattad med en fri Christi kär-

lek, jfr Joh. 11: 5 v.; 1 Joh. 4: 9, 10, 11) v.

2) Till dess beskaffenhet : hon emottager Jesum i sitt

hem, hon tillreder en måltid för honom, hon uppoffrar allt

för Honom, gifver sig sjelf och allt sitt till ett offer åt Je-

sum, jfr Ephes. 5: 1, 2 v.

3) Huru hennes kärlek hedömes : a) af Judas Iscarioth,

4— (i v. ; b) af Jesus sjelf, 7—8 v.

V.

Ing.: Hög. W. 4: 6 v.

ämne:
Hvad Jesus har att säga om Marias kärlek.

a) Han berömmer den såsom "en god gerning," Matth.

26: 10 v. (men godt är endast det som går af tron, Kom.

14: 23 v.); b) Han säger, att hon beredt Honom till begraf-

ning, 7 v. text. ; c) Han betygar, att hon gjorde det hon

kunde, Marc. 14: 8 v. ; d) Han förklarar, att denna kärleks-

handling skall förkunnas i hela verlden, Matth. 26: 13 v.

VJ.

Ing.: Rom. 13: 4 v.

ä:mxe:

Några vigtiga lärdomar ur vår text.

a) Af syskonens i Bethanien sätt att inbjuda Jesum
skole vi lära oss att inbjuda, Honom till vårt hjerta, om vi

skole hafva en sannskyldig nytta af den stora lidandeveckans
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frukter ; b) Af Marias kärlek skole vi profva vår kärlek

till Ft^älsaren, (beskaffenhet, yttringar): c) Af Judas' skrym-

teri skole vi lära att pröfva, huru det är stäldt med vårt

lärjungaskaj), Ps. 139: 23, 24 v. ; d) Affolkets sätt att emot-

taga Jesum vid Hans intåg skole vi lära oss att profva

huru vi tjena Honom i Hans rike, jfr 2 Cor. 5: 14, 15 v.

VII.

Iny.: Joh. 21: 15 v.

ämne:
Älskjir du mig ?

1) Hvem har rätt att så fråga? Jesus Christus : ty Han

har ej blott älskat sig till döds för oss, utan ock dagligen

bevisat och bevisar dagligen all kärlek emot oss.

2) Hvem gäller denna fråga ? alla menniskor : ty för

dem har han dött ; men isynnerhet de troende.

3) Huru skall svaret afgifvas f a) med uppriktig sjelf-

pröfning, Ps. 139: 23, 24 v. ; b) med villig lydnad för Hans

bud, text. 12, 13 v.; c) med en kärlek som offrar sig sjelf

ocli allt sitt för Jesus, 2. 3, v.

VIII.

Ing. 2 Cor. 8: 8, 9 v.

ämne:
Några käiineteckeu på den äkta kärleken till Fräl-

saren.

a) Den uppoffrar sig hel och hållen åt Honom, jfr Maria

och Martha i text. ; b) Den eger intet som den ej använder

i Jesu tjenst, 2, 3, 8 v. ; c) Den söker intet pris af menni-

skor, 1 ,Cor. 13: 5 v.; d) Den är oidtröttlig, huru den än

bedömes, 4—7 v. ; e) Den bevisar sig i en villig lydnad för

Konungens bud, 12, 13 v. ;
jfr parallelst.

C) Text: Luc. 22: 14—22 v.

I.

Ing.: Joh. 1: 29 v.

ÄMNE:
Några blickar på Jesus och de tolf, då de sitta

till bords i nattvardssaleu.
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a) Jesus har ställt allt i ordning till den sista måltiden,

14 v.; b) Han längtar ifrigt efter denna måltid, 15, 16 v.

;

c) Han äter påskalammet med de tolf, 17, 18 v. ; d) Midt

under sin fröjd och under ätandet af påskalammet bemägti-

gas hjertat af en djup bedröfvelse, 21, 22 v. ; e) Jesus in-

stiftar det nya förbundets höga måltid, 19, 20 v.

II.

Ing.: Sv. Fs. 154: 1 v.

ämne:
Jesus instiftande den heliga nattvarden.

1) Tillfället, h varvid, 14 v. : då anstalterne till påska-

lamsmåltiden voro i ordning på Thorsdagens afton, alltså

sedan han satt sig till bords med de tolf och börjat påska-

lamsmåltiden, jfr parall. hos Mattheus och Marcus.

2) Sinnet, hvarmed, 15—18, 21, 22 v. : med innerlig

kärlek till att gå i döden för verldens S3'nd och brinnande

åstundan att verlden måtte tro på Honom, på det att Han
måtte blifva de troendes och alla syndares lif.

3) Sättet, hvarpå, 19, 20 v. : Han tog brödet, tackade,

bröt och gaf dem etc. ; Han tog kalken etc.

4) Andamålet, hvartill, 19 v. (slut.) : till Hans åmin-

nelse, d. ä. till ständig åtanke på ocli innerlig förening med
Honom.

III.

Ing.: Rom. 12: 15 v.

ämne:
Herrens Jesu fröjd och sorg vid nattvardens in-

stiftande.

1

)

Fröjden : a) grundad i Hans innerliga frälsarekärlek

till sj-ndare, 14, 15 v. ; b) bevisande sig i Hans innerliga

åstundan att i nattvarden meddela sig och allt sitt åt sina

vänner, 16—18 v.; c) är trösterik för dera som värdigt

undfå Honom, 19, 20 v.

2) Sorgen : a) grundad i Hans erfarenhet att mänga med
Judas skulle blifva Hans förrädare, 21 v. ; b) är ett kraftigt

bevis att Han icke vill dens död, som dör, 22 v.

14
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IV.

Ing.: Sv. Ps. 92: O v. («Såsom Jesu kärlek

etc. — har.»)

ämne:

Huru Herren Jesus i nattvarden nppenl}arar sin

kärlek.

a) I det Han längtar efter den stund, då San kan få
instifta denna måltid, 14—18 v. ; h) I det Han gifver sig

sjelf åt oss till att sakramenterligen äta och dricka, 19, 20

v. ; c) 7 def San Kppeldar oss till genkärlek och kärlek till

vår nästa, 21, 22 v.; 1 Joh. 4: 19 v.; 2 Petr. 1: 7 v.

V.

ing.: 1 Thess. 3: 6 v. («I åstunden att se

' etc. — Eder.»)

ämxe:

Jesu innerliga åstuntlan efter den sista måltiden

med sina lärjungar.

Är

:

a) en åstundan efter vår frälsning, 21, 22 v.; b) en

åstundan efter sin död, 14, 15 v. ; c) en åstundan efter att

upprätta ett nytt testamente, 15—18 v. ; d) en åstundan efter

att få gifva sig sjelf åt oss, 19, 20 v.

VI.

Ing.: Luc. 14: 15 v.

ämxe:

Den heliga nattvarden.

a) Instiftad af Christus till Sans åminnelse ; b) Anam-
mad af Jesu lärjungar ; c) Missbrukad af skrymtare och

otrogne.

VII.

ämxe:

Påskalammet i gamla förbundet såsom en före-

bild till Christus, Guds Lam.
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1) I anseende till Hans person : särskildt den mensk-

liga naturen. Lammet utvaldes från hjorden. Chris tus är,

såsom en af oss, den dägeligaste bland menniskors barn, jfr

5 Mos. 18: 18 v.; 1 Petr. 1: 20 v.; Ebr. 7: 26 v. Lammet
var utan fel och lyte, Christus var syndfri, ett menlöst och

obesmittadt Lam, 1 Petr. 1: 19 v.; Joh. 8: 46 v.; Jes. 53:

7 v. ; m. fl. st.

2) 1 anseende till lians lidande och död: lammen off-

rades i Jerusalem, Christus måste ock der dö, Luc. 13: 33 v.

;

18: 31 v. ; m. fl. st. ; tiden för lammens slagtande och Jesu

död jemnföras ; lammet slagtades i J^lgypten i de förstföd-

des ställe, Christus lider döden i vårt ställe ; Han skonas

icke, på det att vi mätte skonas.

3) I anseende till frukterne af Hans lidande och död

:

päskalammet befriade från mordengelen och medförde frihet

till utgången ur iEgypten ; Christus har friköpt oss med sin

törtjenst från de andeliga fiendernes våld och förskaffat oss

frihet från fienderne och den andeliga träldomen till att tjena

Gud samt himmelskt arf och tillträde till Gud. Vi hafve

dock ingen nytta deraf, förrän vi i tron bestänke oss med
Christi blod och i tron åtnjute Hans kött och blod.

VIIL
ämne:

Hnni vi skole rätt bruka vårt påskaLini Christus.

a) TI skole lata hestänka vara hjertan med Lammets
blod; b) Vi skole äta Hans kött och dricka Hans blod, (i

tron andeligen, i nattvarden sakramenterligen.) — (Vi få icke

glömma att äta det i resdrägt, jfr 2 Mos. 12 kap.).

Lang-Fredagen.
A) B) C) Text. : Femte akten.

L
Ing.: Joh. 1.9: 5 v. («Si, menniskan.»)

ämne:
Den stora synen på Golgatlia med dess olika

verkan.

, ^Lw.(
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1) Sjelfva synen: a) den smärtefulla vandringen, 1

stycket ; b) korsfästelsen, 3, 4 styckena ; c) öfverskriften på

korset, 4 stycket ; d) vänner och fiender kring korset ; e) för-

låten remnad, jorden bäfvande, grafvarne öppna, 9 stycket.

2) Dess olika verkan : a) Jerusalems döttrar gråta vid

vandringen med korset, 2 stycket ; b) den ene röfvaren hä-

dar, den andre söker näd, 7 stycket ; c) fienderne håna Ho-

nom, 6 stycket ; d) höfvidsmannen bekänner Jesus vara Guds

Son, 10 stycket ; e) folket slår sig för sitt bröst och vandrar

hem från (jrolgatha, 10 stycket ; f) Johannes, som sett detta,

betygar dess sanning, 13 stycket.

II.

Lig.: 2 Cor. 5: 19, 20 v.

ämne:
Iimeliållet af \kr predikan på Christi dödsdag :

a) Gud var i Christo ocli försonade verlden med sig sjelf,

("det är fidlkomnadt'') ; b) Vi bedje nu i Christi stad : ''Lå-

ter försona. Eder med Gud !"

III.

Inc/.: Jes. 1: 2 v.

ämne:
Hörer, J himlar, och, d«i jord, fatta med öronen

;

ty Herren talar :

a) ''Fader, förlåt dem det; ty de veta icke hvad de göra !"

b) ''Se, din son; se, din nioder !" c) "I dag skall du vara

med mig i paradis ;" d) ''Min Gud! min Gud! hui hafver

Dic öfuergifvit mig !" e) "Mig törstar ;'' f) ''Det är full-

komnadt ;"
g) "Fader, i dina händer befaller jag min ande.''

IV.

Ing.: Gal. 3: 13 v.

ämne:
Huru Christus på sin dödsdag är vorden en för-

bannelse för oss, att vi skulle få välsignelsen.

1) Gud har gjort Christus till en förbannelse, jfr 2 Cor.

5: 21 v. och text.: '"det färska trädet;" "min Gud! min

Gud ! hvi hafver etc. !" Jes. 53: 4—6 v.
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2) Detta skedde för oss, (i vårt ställe, oss tillgodo.)

3) Dermed har Christus förvärfvat oss välsignelsen^

(friköpniiig frän förbannelsen och förvärfvande af välsignel-

sen), "det är fuUkomnadt."

4) Af denna välsignelse hlifva vi delaktige genom en

sann tro på Christum. ("Låter försona Eder med Gud !'•).

V.

Ing.: Joh. 11: 16 v.

ämne:
En sanu christens gång med Christus till Golgatha,

för att dö med Honom.
1) Jesus, som går förut : a) Han afklädes purpurman-

teln och iklädes egna kläder, 1 st. ; b) Han ledes bort till

att korsfästas, 1 st. ; c) Han bär sitt kors, 1 st. ; d) Han
korsfästes, 4 st.

"2) En sann christen, som följer efter för att dö med

Honom : a) går ut af syndens Jerusalem, 2 st. Ebr. 13:

13 v. ; b) gråter öfver sina synder, 2 st. ; c) bär med Simon

korset, 1 st. ; d) korsfästes med Christus, 3, 4 st. ; Rom. G:

6 v.

VI.

%.: Sv. Fs. 89: 3 v.

Ä M N E

:

Jesns bär sitt kors.

a) Oss till försoning, jfr "det färska trädet" och : "det

är fullkomnadt ;" 2 Cor. 5: 19—21 v.; 1 Joh. 2: 2 v.; b)

Oss till efterdömelse : att vi skole lida och dö med Honom,

bära korset i Hans efterföljd med Hans sinne.

VII.

ämne:
Jesu korsfästelse på Golgatha och vår korsfästelse

med Honom.
1) Jesu korsfästelse på Golgatha : a) de gifva Honom

gallablandad ättika, 3 st. ; b) de korsfästa Honom, 4 st.

;

c) Han hänges midt ibland tvenne röfvare, 4 st. ; d) Han
korsfästes i värt ställe och till försoning för våra synder.
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2) Vår korsfästelse ined Honom : a) i rättfärdiggörelsen

genom tillräknandet af Hans förtjenst, '-på det J tro skolen,"

13 st. ; b) i förnyelsen och helgelsen till den nya menniskans

lif och den gamlas död ; c) i lidandet för Hans skull.

VIII.

hig.: Jes. 53: 12 v. («Han bacl för öfver-

träclarne.»)

ämne:
"Fader ! förlåt dem : ty de veta icke hyad de göra.**

\) Så kan Jesus bedja : ty Han försonar verldens synd,

(utan försoning kunde Gud icke förlåta ; det är Medlaren

som beder).

2) Så har Han lärt oss bedja äfven för våra fiender,

Matth. 5: 44 v.

IX.

Ing.: Jes. 53: 12 v.

ämne:
Jesus räkuad ibland ogerningsmän.

a) Dermed bevisar Han sin kärlek : i att förnedra sig

så djupt för vår skull, i sin lydnad för Fadren intill korsets

död ; b) Dermed bevisar Han ock sin magt : se exemplet af

den botfärdige röfvaren och Joh. 10: 17, 18 v.

X.

Ing.: Jer. 22: 29 v.

ämne:
Jesu tre första ord på korset.

a) Hans öfverstepresterliga höneord, 4 st. ; b) Hans
husfaderliga testamentsord, 5 st. (slut.) ; c) Hans konungs-

liga löftesord, 7 st. (slut.).

XI.

Ing.: Jes. 53: 7 v.

ämne:
Jesu fyra oiferord på korset.

a) '•'Min Gud! min Gnd! hvi hafver du öfvergifvit mig
!"

b) ^'Mig törstar ;" c) '-Het är fullkomnadt ;'' d) ''Fader

!

i dina händer befaller jag min ande."'
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XII.

ämne:
De tre sista underbara timmariie på korset före

Jesu död.

a) Då förmörkas solen ; b) Då känner Jesus sig öfver-

gifven af Gud; c) Då ropar Han: ''Mig törstar;"' d) Då
förkunnar Han sin stora seger, ("Det är fullkomnade')

;

e) Då dör Han i innerligt barnaförtroende, jfr sjunde ordet.

XIII.

Ing.: Ps. 22: 31, 32 v.

ämne:
Det stora seger- och trösteordet från Christi kors

:

*'Det är fuUkomnadt."
Det betyder

:

a) att arbetet är slutadt ; b) att offret är framburet ; c)

att verket är fuUbordadt.

Usus : Ebr. 4: 16 v. ; 2 Cor. 5: 19, 20 v.

XIV.
hic/.: Pred. 8: 4 v.

ämne:
Konungsordet till röfvaren jenite oniständighe-

terne dervid.

a) Röfvaren är med Jesus korsfäst ; b) Botfärdig tigger

han om nåd ; c) 1 den medkorsfäste ser han sin konung

;

d) Ft^ån korsets domstol frikännes han och den fastnaglade

konungen öppnar paradiset för honom ; e) På detta konungs-

ord kan röfvaren tryggt lita och saligt dö.

XV.
Ing.: Ps. 88: 11 v.

ämne:
Underverken Tid Jesu död såsom lefvande bevis,

att det är lifvets Förste, som dör

:

a) förlåten remnar ; b) jorden skälfver ; c) hellebergen

remna ; d) grafvame öppnas ; e) månge helige uppstå ur sina

grifter.
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XVI.
Ing.: Jes. 65: 2 v.

ämne:

Jesu på Långfredagen uträckta händer:

a) uträckta på korset till vår försoning, (fastspikade)

;

b) uträckta i förhön för syndare : "Fader, förlåt etc. de c/öra !^^

c) uträckta med denna bön : "'syndare, kommer hit till mig !''

Joh. G: 37 v.
;
jfr "'Mig törstar /"

U.sus: Sv. Ps. 91: 7 v.

XVII.

Ing.: Ebr. 13: 13 v.

ämne:

Golgatha.

1) Der korsfästade de Jesus mellan tvenne röfvare, 1—
4 st.

2) Der offrar San sig såsom vår öfversteprest inför Gud.

3) Der bevisar Han sig såsom segerherren, ex. konungs-

ordet till röfvaren.

4) Der försonar Gud verlden med sig sjelf.

5) Derifrån predikas för syndare : '"'allt är redo ;" ''lå-

ter försona Eder med Gud .'"'

6) Der betygas, att Jesus är Guds Son, ex. underverken,

vittnesbörden, 9 fl. st.

XVIII.

Ing.: Joh. 12: 32, 33 v.

ämne:
Jesus genom sin uppliöjelse på korset dragande

alla till sig.

1) Detta dragande började på Hans dödsdag, ex. röf-

varen, höfvidsmannen.

2) Detta fortfar till Hans domsdag, (genom ord och

sakrament och Andens nådeverkningar).
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XIX.
7m/.; Ps. 118: 15—17 v.

ämxe:
Jesu död såsom verldens lif.

a) JesKs dör för att förvärfva åt verlden lif; b) genom

tillegnandet af Hans döds frukter vinner verlden lifvet ; c)

genom att dö med Christus bevaras verlden till evigt lif.

XX.
Ing.: Fs. 69: 22 v.

ämne:
Jesu ord : "\\\v^ törstar :"

a) såsom idtryeTcande en naturlig törst; b) såsom ut-

tryckande en andelig törst : aa) efter Guds vederqvickelse

;

bb) efter syndares salighet i Honom.

XXI.
Ing.: Bom. 6: 8 v.

ämxe:
Jesu död på Golgatha.

1) Huru Jesus sjelf dör : a) frivillig-f ; b) försonande;

c) enligt Guds rådslut.

•2) Huru han dermed lär oss att dö : a) den andeliga

korsfästelsedöden ; b) den lekamliga döden,

XXII.
Ing.: Dom. 13: 23 v.

ämxe:
Några vittnesbörd från Oolgatha om den döde

Jesus : "Sannerligen var denne en rättfärdig man och

Guds Son."

a) Förbönen för jienderne ; b) Pilati öfverskrift ; c) Den
botfärdige röfvaren; d) Segerordet: "Det är fuUkomuadt;"
e) Underverken vid Hans död; f) Höfvidsmannen.

XXIII.
Ing.: 2 Tim. 2: 11 v.

Ä M X E

:

Det är ett fast ord: "Dö vi med, så skola vi

lefva med."
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1) Dö vi med : a) genom syndaskuldens utplånande i

rättfärdiggörelsen, 2 Cor. 5: 14 v.; Kom. 5: 18 v.; Col. 1:

14 v. ; b) genom den gamla menniskans dödande, 2 Cor. 4:

16 v.; Rom. 6: 6 v. ; 8: 13 v.; c) genom världens korsfä-

stelse, Gal. 6: 14 v. ; d) genom kors ocli lidanden ; e) genom

daglig åtanke på döden. Syr. 7: 40 v.

2) Så skola vi lefva med : a) i tiden, (trons, bönens lif.

Andens lif); b) i evigheten, Uppb. 1; 17, 18 v.

XXIV.
Ing.: Ps. 81: 3 v.

ämne:
Herrliga ting predikade på Jesu dödsdag:

a) ''Det är fullkomnadt ;" b) "Låter försona Eder med

Gud!" 2 Cor. 5: 20 v.

XXY.
Ing.: Col. 1: 19—22 v.

ämne:
Cliristi död på korset:

a) såsom en sannfärdig död, 12 stycket ; b) såsom en

frivillig död, jfr Joh. 10: 17, 18 v, ; c) såsom en smärtsam

och smädefull död, 3, 4, 8 st. ; d) såsom en oskgldig död

;

e) såso7n en salig död, (7:de ordet på korset) ; f) såsom en

ställföreträdande försoningsdöd.

XXVI.
Ing.: 2 Tim. 2: 11 v.

ämne:
Lefva och dö med Christus.

1) Lefva vi med, så skole vi dö med.

2) Dö vi med, så skole vi lefva med, jfr Utk. XXIII.

XX VII.

Ing.: Ebr. 10: 19—22 v.

ämne:
l)eu öppua vägen till den himmelska helgedomen.

1 ) Huru den blifvit öppnad : a) Jesus Christus allena

är vägbrytaren, Joh. 14: 6 v. ; Ap. G. 4: 12 v. (läran om
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Hans person) ; b) med sin dubbla förtjenst har Han öppnat

oss vägen, (läran om Hans verk) ; c) Han är vår löftesman

hos Gud.

2) Huru vi skole begagna oss deraf : a) vi skole låta

försona oss med Gud. 2 Cor. 5: 20 v. ; b) vi skole i tron

fly till nådestolen, Rom. 3: 25 v. ; Ebr. 4: 16 v. ; c) vi skole

i tron fasthålla våra skatter och förmoner ; d) vi skole med
Christus korsfästas och dö, för att med Honom fa lefva.

XXVIIL
Ing.: Jes. 53: 5 v.

Christi lidaude och död, betraktade

:

a) såsom en spegel af G-uds vrede öfver syiulen, ex. 2

st. : "det färska trädet" och 8 st. : "Jfm Gud ! min Gud

!

hvi ha/ver Du öfvergifvit mig !" b) såsom en spegel af Guds

TcärleTc till syndare, ex. förbönen, den botfårdige röfvaren,

förlätens rämnande, (Ebr. 10: 19—22 v.), segerordet.

XXIX.
Ing.: Rom. S: 34 v.

ämne:
Christtrogue själars segersång på Christi dödsda;^

:

*^Hviikeu är den som vill fördöma I Christus är deu
som har lidit döden."

1

)

Christus är den som har lidit döden : a) frivilligt

;

b) till försoning för synderne; c) i vårt ställe.

2) Hvilken är den som vill fördöma ? a) satan, Joli.

12: 31 v.; b) synden, 2 Cor. b: 21 v.; c) lagen, Gal. 3: 13

v.: Eom. 10: 4 v.; Matth. 5: 17 v.; d) verlden ; e) samve-

tet; f) Gud.

XXX.
Ing.: Ps. 8H: 44 v.

ämxe:
Långfredagen :

a) såsom en stridens dag. Christus, den rättfärdige, af

Gud för oss gjord till synd, strider emot synd, död, satan,

helvete ; desse magter strida emot Honom ; b) såsom en dö-
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dens dag. Segerfursten dör i striden, men dödar de andeliga

fienderne och öppnar fri tillgång till Gud.

Usus: Rom. 8: 34 v.

XXXI.
Ina.: So. Ps. 94: 1 v.

ämne:
Trogna själars bönesång vid korset:

a) Guds rena Lam, oskyldig,

b) På ko7'set för oss slagtad, 3, 4 st.

c) Alltid befunnen tålig,

Ehur Du var föraktad, 6, 7 st.

d) Vår synd Du hafver dragit

e) Och dödens magt nedslagit.

f) Gif oss din frid, o Jesu I

XXXII.
hig.: 1 Chrön. 23: 13 v. («Aaroii var cl t

afskild etc»)

ämne:
Nya förbundets Öfversteprest Christus, uppenba-

rad på nya förbundets försoningsdag i sitt öfverste-

presterliga embetes verk.

1) Såsom oiFrande : Han offrar sig såsoni det obesmit-

tade lammet till ett försoningsoffer, offrar icke något annat

i sitt ställe, utan sig sjelf ; derföre se vi Honom i dag kors-

fäst och död. Man märke detta offers nödvändighet och be-

skaffenhet.

2) Såsom bedjande : Han beder på korset dels för fien-

derne, dels för de sina
;

jfr ock 1 Joh. 2: 1, 2 v. ; Ebr. 7:

24, 25 v. ; 10: 19—22 v.

3) Såsom välsignande : jfr grunden till välsignelsen :

"det är fuUkomnadt ;" Han meddelar nu välsignelsen eller

försoningens frukter genom ord och sakrament ; Andens till-

lämpning af försoningsnåden.

AllIU. Man jemföre öfversteprestembetet i gamla testamentet.
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^ 30:6 Påskdagen.
'ndS^C A) Text.: Marc. lö: 1—8 v.

I.

Ing.: Ps. 118: 22—24 v.

ämne:
Påskhögtiden såsom tlen största högtid.

1) Tj/ då förkunnas oss Christi uppståndelse, 5— 7 v.

(den höge person som uppstått, Rom. 1: 4 v. ; Ap, G. 13:

30—37 v.).

2) Ty da predikas oss den största förlossninrj, G v. :

seger öfver djefvul, synd och död, försoningen fulländad.

Guds rättfärdighet tillfredsställd.

3) Ty då bådas oss den största fröjd, 1— 4, 8 v. : Ingen

orsak till sorg, klagan eller fruktan, Gud är vår Fader,

Christus vår Broder, Hans uppståndelse vår tros fasta klippa,

andeligt lif och seger samt fröjdefull uppståndelse vårt arf

genom tron på den uppståndne, Rom. 8: 34 v.

IL
Ing.: Job. 19: 23—27 v.

ämne:
Yigten af Jesu uppståndelse.

1) T>en bekräftar den sanningen att Jesus är Guds Son,

Rom. 1: 4 v.; Ps. IC: 10 v.; Joh. 2: 19 v.; 10: 17, 18 v.

2) Den är ett insegel på sanningen af Guds löften, 7

v. text.; 2 Cor. 1: 19, 20 v.

3) Den bevisar att vi are återlöste genom Jesu förso-

ning, 6 v.
;

(jfr Utk. 1 2) ; Rom. 6: 9, 10 v.

4) Den förvissar oss om vår lekamliga uppståndelse.

Rom. G: 3—11 v.; 8: 11 v.; 1 Cor. 15: 20, 21 v.

III.

Ing.: 1 Cor. 15: 14, 15 v.

ämne:
Några kraftiga vittnesbörd om Jesu uppståndelse.

1) Jordbäfningen, 3, 4 v.; Matth. 28: 2—4 v.

2) Englabebådelsm, 5—7 v.
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3) Apostlarnes vittnesbörd : a) med ord ; b) med gernin-

gar, jfr Marc. 16: 20 v. och Ap. G:s berättelser.

4) Kyrkans vittnesbörd: Hans uppståndelse är kyrkans

klippgrund, hon är Hans kropp, frukten af Hans uppstån-

delse, Uppb. 1: 17, 18 v.

IV.
(v. (3.)

Ing.: Jolt. 1: 39 v. («Kommer och ser I»)

ämxe:

Några vittnesbörd från Jesu graf påskmorgonen.

1) Han, som vardt korsfästad, är icke här, (Han har

varit här), 2 Cor. 13: 4 v.

2) Han är uppstånden.

3) Si, rummet^ der de hade lagt Honom .'

V.

l?ig.: Joh. 14: 19 v.

ämxe:

De tröstefulla orden af Jesu raun : "Jag lefver

;

J skolen ock lefva."

1) Hvilka de angå: a) öfver synden bedröfvade ; b) Je-

sum älskande; c) Jesum sökande själar, 1—3, 6, 8 v.

2) Hvad de innebära : a) Jesus lefver, 6, 7 v. ; b) de

skola ock lefva : aa) andeligen, (i tron på den lefvande ge-

nom Anden) : bb) evinnerligen, Joh. 6: 40 v. ; 5: 24 v,

VI.

Ing.: 1 Mos. 45: 28 v.

ämne:

Syndare saliga nog att deras Jesus lefver.

Til då veta de

:

a) att skidden är betalad ; b) att förlossning och frid

äro vunne, 6 v. ; c) att de skola icke dö, utan lefva och för-

kunna Herrens gerningar, 7, 8 v. : Matth. 28: 9, 10 v.
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VII.

(Ev. och Ep. i förening.)

Ing.: Ebr. 11: 28 v.

Ä M X E

:

Det christliga påskflraudet.

1) Till dess hevekelsegrunder : a) vi hafva ett påskalam

Christus, Ep. 7 v. ; b) vi äro genom tron osyrade, Ep. 7 v.

2) Till dess vilkor : a) att vi redligt söka Jesum, Ev.

1— .3 v. ; b) att vi utrensa den gamla surdegen, (synden,

orenheten), Ep. 7, 8 v.

3) Till dess mål : a) att vi må blifva en ny deg, Ep.

7 v. ; b) att vi må kunna hugsvala andra med budskapet om
Christi uppståndelse. Ev. 7, 8 v.

B) Text: JoL. 20: 1—10 v.

I.

Ing.: Joh. 14: 19 v.

ämne:

De troendes lif genom Jesu uppståndelse.

a) De lefva för Jesu skull, som för dem är död och

uppstånden, (Hans uppståndelse är grunden för deras lif)

;

b) De lefva i Jesus, (i trosförening med Honom), Gal. 2:

20 v. ; Coloss. 3: 1—3 v. ; c) De lefva för Jesus, 2 Cor.

5: U, 1.5 v.; Rom. 14: 7, 8 v.; Ebr." 12:' 1—3 v.; d) De
lefva med Jesus, (i evighet).

II.

Lig.: 1 Petr. 1: 3—Ö v.

ämne:
De grunder och bevis, hvarpå hoppet om det

eviga lifvet hvilar.

1) Grunderne : a) Guds trofasta löften, i Christus be-

seglade, 2 Cor. 1: 19, 20 v. ; b) Herrens Jesu uppståndelse

ifrån de döda, texten ; c) apostlarnes och alla trognas vitt-

nesbörd, (exempel ur texten på första gryningen till tro hos

apostlarne på uppståndelsen, 8—10 v.).
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2) Bevisen : a) det nya lif som Anden tändt i de troen-

des hjertan, Joli. 6: 47 v. (ett lif grundadt i Jesu uppstån-

delse, Jöh. 11: 25, 26 v.); b) den Helige Ande, som är en

frukt af försoningens verk, 2 Cor. 1: 22 v.; Eom, 8: 11, 15,

16 v. ; Eplies. 1: 13, 14 v. ; c) de heliga sakramenten, 1

Petr. 3: 21 v.; Joh. 3: 5 v.; Matth. 28: 19 v.; Marc. 16:

16 v.; Joli. 6: 53—55 v.: 1 Cor. 11: 26 v.; 12: 13 v.

III.

(H.-T. cell A.-T. i förening.)

Inp.: Ap. G. 25: 19 v.

Ämne:
Huru högst eläudigt det skulle rara för oss, om

Jesus vore blott död, men ej ifrån de döda uppstånden.

a) Vår christendom vore intet ; b) Var predikan fåfäng

;

c) Vår tro fåfäng^; d) Vårt hopp om intet ; e) Apostlarne

falska Guds vittnen ; f) Vi vore i våra synder och måste i

dem förgås ; g) De i tron på Christian döde vore förtappade.

IV.

(H.-f. och A.-T. i förening.)

Ing.: Ps. 18: 47 v.

ämxe:
Huru högst saligt det är för oss att Christus är

ej blott död, utan ock uppstånden.

a) Vår tro har en fast grund, (Christi uppståndelse är

vår tros klippa); b) Vart hopp är visst; c) Var predikan

är sanning ; d) Vi äro icke i våra synder, utan rättfärdige,

(genom tron) ; e) De äro salige, som i Christus afsomnat,

(också de som alltfort dö i Honom, Uppb. 14: 13 v.).

V.

Ing. Bom. 4: 23—25 v.

ämne:
Christi segerrika uppståndelse ifrån de döda.

a) Såsom det kraftigaste insegel pd återlösningsverkets

fulländning ; b) Såsom den säkraste borgen för vår uppstån-

delse till ett evigt lif.
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VI.

Ing.: Sr. Ps. 157: 1 v.

ämne:
En själ som älskar Jesuni.

a) Längtar ifrigt efter Honom och söker alla tillfällen

att få umgås med Honom, 1 v. ; b) Makar ofta i själanöd,

(mörker, Jesu fördöljande, bek3a'nmer, anfäktning, m. m.),

1 , 2 v. ; c) Ar stKndom senhjertad till att tro, äfven då hon

häst hehöfde tro. (När Maria Magdalena såg stenen afvältad,

borde hon hafva trott hvad hon så väl behöfde tro, att Je-

sus var uppstånden), 1 v. ; d) Håller sig tillsammans med
Jesu vänner för att meddela dem sina bekymmer och itpp-

hygga sig med dem, 2 v. ; e) Löper i troskampen för kro-

nan, 3—7 v.; Ebr. 12: 1—3 v.; 1 Cor. 9: 24, 25 v.; f)

Tröstas och hugsvalas genom budskapet om Christi tipjostån-

delse, ^—10 v.; 2 Tim. 1: 8—10 v.; 1 Petr. 1: 3—5 v.

VII.

Ing. : Ebr. 12: 1 v.

ämne:
Christu.a genom Christi uppståndelse redo att löpa

i den kamp som dem förelagd är.

1) Den förelagda troskampen, 1, 2, 8, 9 v.

2) Den förelagda täjiingskampen, 3, 4—8 v.

3) Den förelagda dödskamjyen : a) den dagliga, Eom. 6:

3—7 v. ; r Petr. 2: 11 v. ; Gal. 5: 24 v. ; 2 Cor. 7: 1 v.

;

b) den sista, (tröst ur Jesu graf och uppståndelse), 1 Cor.

15: 54—57 v.; 2 Tim. 4: 7, 8 v. C. W. Skarstedt.

Anm. Här är i 1) deras förhållande till Herren, i 2) deras förhål-

lande till nästan och i 3) deras förhällande till sig sjelfva bctraktadt.

C) Text: Matth. 28: 1-8 v.

I.

Ing.: 2 Tim. 1: 8—10 v.

ämne:
Christi uppståndelse.

a) Derigenom har Han borttagit döden ; b) Derigenom

15



226

har Han fört i ljuset Ufvet och ett oförgängligt väsende ; c)

Detta förkunnar Han oss genom evangelium. Rom. 1: 16 v.

II.

Ing.: Ps. 118: 15, 16 v.

ämne:
Christi uppståndelses dag.

a) Såsom en segrens dag, 1—4 v. ; b) Såsom en lifvets

dag, 5— 7 v. ; c] Såsom en fröjdens dag, 8 v.

III.

Ing.: Rom. 6: S—10 v.

ämne:
Christi uppståndelse ifrån de döda.

a) Den är skedd för oss alla, (Christus den andre Adam,

Rom. 5: 12 f. \.) ; Jo) Dermed har Han öfverinmnit fienderne

;

c) Den tillför oss den största fröjd, (försoninoj, rättfärdighet,

frid, seger, lif) ; d) Den förpligtar oss till ett nytt lefverne,

Coloss. 3: 1— 4: v.; Rom. G: 4 v.

IV.

Ing.: 1 Cor. 15: 55—57 v.

ämne:
Några stycken af de christtrognas segersång på

Christi uppståndelsedag :

a) Du död! hvar är din vdd? 5 v. (den är borttagen

af den korsfäste) ; b) Du dödsrike ! hvar är din seger f 6 v.

;

c) Gudi vare tack, som oss segren gifvit hafver genom vår

Herre Jesum Christum ! 7 v.

V.

Ing. Ps. 118: 17 v.

ämne:
Sanna christnas trossång på Christi uppståndelsedag.

1) Jag skall icke dö, utan lefva : a) ty den korsfäste

lefver, 5, 6 v,; b) ty Han är mitt lif, Philipp. 1: 21 v.

2) Jag skall förkunna Herrens gerningar : a) ty detta

är mitt christna kall, 7, 8 v. ; 1 Petr. 2: 9 v. ; b) ty dertill

gifver Han mig sin Ande.
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VI.

Ing.: Bom. 8: 31 v.

ämxe:
Med Christi uppståndelse är allt for oss.

a) Gud sjelf, (som nu är försonad) ; b) Lagen, (som är

fullgjord): c) Verlden, (som är öfvervunnen ; ehuru den stri-,

der emot oss, måste hon dock befordra vår himlavandring)

d) Döden, (som är öfvervunnen. 1 Cor. 15: 55 v.); e) JSng-

larne, (som tjena och skydda oss, texten och Ebi'. 1: 14 v.).

VII.

Imj.: Sv. Fs. 112: 1 v.

ä.mne:

Segerförsten, uppstånden såsom Herren :

a) Öfi-e)' s)/nden, (Jesus som var korsfästad), 5 v. ; b)

Öfver döden, G, 7 v. ; c) O/ver djefviden, 1 Joh. 3: 8 v. ;

Sv. Ps. 109: 4, 5 v. ; d) Ofver grafven, G v. ("ser rummet"

utan fruktan, med tröst och hopp !).

VIII.

Ing.: Sv. P-^. 102: 1 v.

Ä M X p: :

Christnas fröjdesång på Christi uppståndelsedag;

1

)

Hvad ljus öfver griften '. (! v.

2) Han lefver ; — o fröjd ! G v.

'4) Fullkomnad är Skriften,

O salighets höjd .' 7 v. ; Luc. '24: G, 7 v.

4) Från himmelen helsad.

Han framgår i glans, 5—7 v.
;

5) Och verlden är frälsad

G) Och segren är Hans, 1 Cor. 15: 57 v.

7) Bortvältad är stenen och inseglet bräckt, 1—3 v.;

Matth. 27: G2—GG v.

8) Och vakten har flytt för Hans Andas flägt, 4 v.

D) Och afgrunden häfvar. Sv. Ps. 109: 4, 5 v.

IIsus : Hallelujah

!
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Åniiaiidaö; Påsk.^r^

ftf}*i-i^^k.^ _^^^6
A) Text.: Liic. 24: 13—35 v./^*'*-'^*^ •-•~7;

I. 4^;^ ^-^ ^'-*^' •'^*^ "^

7?zy.: 5 3/o5. 56': 11, 12 f./*^ y.-^* "-^/-**'
^^^4^ >.-Ji

ÄMNE:
"*

Taiidringeii till Emmaus.

1) Vandringsmännen, 13, 14 v. : tvenne Jesu lärjungar,

icke af de tolf, kanske af de sjuttio, en hette Cleophas,

vandra på uppständelsedagens eftermiddag frän Jerusalem

och de bedröfvade lärjungarne ut åt Emmaus for att med-

dela hvarandra sin bedröfvelse och ostörde af verldsbullret

klaga sin nöd. De ha samma sorger, samma klagan ; de

älska den korsfäste, deras hjertan dragas åt Golgatha och

grafven ; Jesus är deras enda tankeämne.

2) Sällskapet, 15, 16 v. : Jesus den uppståndne, om
hvilken de af qvinnorne genom de tolf hört, men på hvars

uppståndelse de ej kunna tro, ehuru de sä väl behöfva det.

Felet, att de ej kände Honom, låg hos dem sjelfve, de voro

senhjertade till att tro Skrifterne, 22—25 v. Sä gör Jesus

med bekymrade själar, jfr Matth. 18: 20 v. ; Han nalkas dem
i ordet och med Andens tröst.

3) Samtalet, 17—27 v. Här S3'nes klart Jesu sätt att

bota emot tvifvel och otro. Han närmar sig dem kärleks-

fullt, låter dem uttala bekymren och nöden, klaga helt ut

sin nöd och tuktar dem sedan, hvarpå Han tröstar dem.

Xär det slocknande hoppet synes ute, så uppeldar Han det

genom ordet om sin uppståndelse. Han öppnar deras ögon

för trons och korsets hemlighet, sä att deras hjerta blir brin-

nande, 32 v.

4) Målet, 28—35 v. Han ställer sig som ville Han
lemna dem, blott för att väcka bön hos dem om Hans qvar-

blifVande. Han går med dem, sätter sig till bords, brj-ter

brödet och de känna Honom ; Han försvinner och de gå till

Jerusalem såsom budskap om uppståndelsen.



Ing.: Dom. 18: 5 v.

ämne:
Vaudriugen till Einnitaus, en lyckos.ani vaudring

för (le två Ijirjungarne.

1) Ti/ de företaga den icke för jordiska ändamål, 13 v.

2) Ty deras samtal rörer den korsfäste och ttppståndne,

14, 17—21 v.

3) Ty deras sällskap är Jesus, 17—27 v.

4} Ty deras önskan blir herrligt uppfylld, 28—35 v.

^[^^ ^w -^ t^r^i^. •wn'. ÄMNE:
Huru (le två Eniniausvandrarne draga öfverens

med hvaraudra.

a) / bekymren, 13, 17, 22 v. ; b) i samtalsämnena, 14,

18—24 v. ; c) / otron, 25 v. ; d) I oförståndet om korsets

hemlighet, 2G, 27 v. ; e) / erfarenheten af Jesu hjelp, 28

—

32 v. ; f) I fröjden efver Jesus, den uppståndne, 33—35 v.

Ehande själar och Jesu förhållande emot dem.

1) Ilvilka själar som äro elände: a) de som äro bedröf-

vade efter Guds sinne, 17 v. ; b) de som äro nästan hopp-

löse, 21 v. ; c) de som äro senlijertade till att tro, 25 v.

;

d) de som under vandringen helst tala om och tänka på Je-

sum, jfr texten,

2) Huru Jesus förhåller sig emot dem : a) Han närmar

sig dem för att undervisa dera, 15, 17 v.; jfr Utk. I 3);

b) Han låter dem uttala sitt elände för Honom och tuktar

och lär dem genom sitt ord, 18—27 v. ; c) Han uppenbarar

sig för dem och fröjdar dem, 28—32 v. ; d) Han stärker

dem att bära uppståndelsebudskapet till andra elända, 33

—

35 v.
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Lnri.: Matt Ii. 18: 20 v, ^^'^^ .^rt*^^'*'^^

ämne:
Herrens Jesu upprigtige vänner och Hans närvaro

hos dem.

1) Hvilka som äro Jesu upprigtige vänner : a) de som

älska hvarandra inbördes, Joh. 13: 35 v.; 13 v. texten; b)

de som hålla sig tätt tillsaramans och samtala om Jesus,

14, 17 v. ; Ebr. 10: 25 v. ; c) de som stundom råka i ande-

1ig nöd och bedröfvelse, 17—24 v. ; Ap. G. 14: 22 v. ; d)

de som med saktmod emottaga bestraffningar för sina fel

och låta af Guds ord rätta sig, 25, 26 v.

2) Huru Jesus bevisar sin närvaro hos dem : a) på ett

fördoldt sätt, se 15, 16 v.; b) på ett uppenbart sätt: aa)

i ordet, 25—27 v. ; bb) i sakramenten, jfr 30, 31 v. ; cc)

med tröst och frid * till att vittna om Honom, 32—35 v.

;

Joh. 15: 27 v.

^^y^.^^.j^^^ Ing.: Fs. 139: 23, 24 vr-;:^'::l:-p^
u^/S'^'^^'^ ämne: i^y^^s^^.

Rätte evighetsvandrare, afbildade i de tvenne

Eniniausvandrarne.

a) I anseende till deras bedröfuelser, 17—22 v.; Matth.

5: 4 v. ; b) / anseende till deras tro och otro, 25 v. ; C) I
anseende till deras hopp, 21 v. ; d) I anseende till deras in-

sigt i evangelii och korsets hemligheter, 26, 27 v. ; e) / an-

seende till deras samtalsämnen, 14, 17 v.; f) I anseende till

deras kärlek, 13, m. fl. v.
; g) I anseende till deras böner,

29 v. ; h) I anseende till deras fröjder, 30—32 v. ; i) I an-

seende till deras vittnesbörd, 33—35 v. ; Rom. 10: 9, 10 v.

;

Matth. 10: 32 v. ; Joh. 15: 26, 27 v.

VII. r^^r^^'/^^^
Ing.: Bom. 12: 11 v. *'^^^''^!^TLo*^*^*^

ämne: '^:::!iS^^^^^
En i anden brinnande själ. '

a) Brinnande i tro, jfr deremot 25 v. ; ))) Brinnande i
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bön, "29 v.: c) Brinnande i kärlek, 13, m. fl. v.; 1 Petr.

4: 8 v. ; d) Brinnande af fröjd, 26, 27, 32 v.

Anm. Med anledning af 32 versen. •

^ r\»n^^^ •«. t^ <-(*^*^'^' ** *<* VIII. •'^ •***»^ ^, i h^-.**^

^^^^ ,-^,^vUt.^ ly^q. £uC. 12: 49, 50 v. ^*''y^''^/H Ä A^ ^trrv

^^^i^^^^>:^^^H^ ämne:
^^^1^v^7.*

Den af Jesus på jortleu upptiinda Andens eld.

1) Såsom en inåt verkande eld, (att bortbränna trons

slagg otron, att tukta i bedröfvelsens ugn), 17— 27 v.; Jes.

4: 4 v.; Matth. 3: 11 v.

2) Såsom en uppåt verkande eld : a) bönens eld, 29 v,
;

Uppb. 5: 8 v. ; b) kärlekens eld (till Jesum), 30—32 v,

3) Såsom en utåt verkande eld : a) brödrakärleken, 13

—

15, 33—35 v. ; 1 Petr. 4: 8 v. : b) den allmänneliga kärle-

ken, 2 Petr. 1: 7 v. ^ * - .

;^ *^ »^ ^' ~/ <*-« A*-^^ ^
-^- v-*->^, t^*^^ , ^'^r^^

/^\u ,- o^'- Jng.: Ehr. 13: 13, 14 v. i-. rcVt*^*^ Ar- ^^

^ V,^i/»« ÄM X E :
/e<f>rt^\ *-^f-i

En främling: som söker den varaktiga staden.

1) Huru en mennisku blifver en andeliii fränding : a)

genom att utgå ur S3-ndens Jerusalem på Guds befallning,

2 Cor. 6: 14—18 v. ; jfr 13 v. text. : b) genom att med Guds

folk anträda vandringen till det rätta hemmet, Matth. 7: 13,

14 v.; Ebr. 11: 9, 10 v.

2) Huru hon bevisar sig som en andelig främling : a)

genom att försaka sig sjelf och verlden, Col. 3: 2 v. ; b) ge-

nom kärlek till Jesum och Hans svage vänner, 29—35 v.

;

c) genom bärandet af Jesu kors, 20 v. ; d) genom heligt

umgänge med rätte himlavandrare, ex. ur lärj. i texten

;

e) genom vittnesbörd om den uppståndne, 35 v.

B) Text: Joli. 20: 11—18 v.

I.

Ing.: Euth 1: 16, 17 v.

ämne:
Maria Magdalena vid Jesu graf.

1) Hvad som drifvit henne dit, Joh. 20: 1 v.: saknaden,

sorgen, kärleken.
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2) Huru hon der heUr sig, 11 v. : hon gråter och

vill der gråta ut ; saknadens, kärlekens tårar, jfr Luc. 8: 2 v.

3) Hvad hon der få se, 11—14 v.: englar i himmelsk

drägt, Jesus uppstånden.

4) Hvad hon der får höra, 14—17 v, : att Han lefver,

att Han är hennes.

5) Hvad hon der får tro, IG, 17 v.: att försoningen är

fullbordad, att hon är Hans, att Han känner henne som sin.

6) Hvilket uppdrag hon der får, 17, 18 v.: att blifva

budbärerska om Hans uppståndelse för lärjungarne, att hugna

dem med det förvärfvade och beseglade broderskapet med

Jesus.

II.

Ing.: Upph. 5: 5 v.

ämxe:
Guds Åudes trösteord till bedröfvivde själar rid

Jesu graf: "Gråt icke; si, Jesus har vunuit !"

1

)

De bedröfvade själarne som dessa ord angå : a) de

som sörja öfver sina synder ; , b) de som sörja sin Jesum af

saknad, se text. Maria Magdalena.

2) Guds Andes trösteord till dem : a) hvad det innehål-

ler : "Jesus har vunnit" seger öfver synd, satan, död, helvete,

verld ; b) hvilken tröst det tillför : aa) deras synder äro för-

låtne ; bb) deras benådning är viss ; cc) Jesus känner dem

såsom sina, 16 v.

III.

Ing.: Ps. 126: 5, 6 v.

Tåresådden och glädjeskörden vid Jesu graf.

1) Tåresådden: a) af dem som sörja öfver sina synder;

b) af dem som sörja sin Jesum af saknad; Jl— 13 v.

2) Glädjeskörden: a) Jesus har vunnit, 14, 15 v.; b)

mina synder äro mig förlåtne, 16 v. ; c) Jesus är min Bro-

der, Gud är min Fader, 17 v.

Anm. Variation af Utk. II.
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IV.

Ing.: Jer. 31: 20 v.

ämxe:
Jesu hjertelag emot siua bedröfvade vänner.

a) Han förer dem dit, der de skola möta Honom med
bekymren, ex. grafven, 11 v. ; b) Han låter dem kungöra

Honom beki/mren, ex. Manas gråt, 11 v. ; c) Han öppnar

deras andeliga ögon, att de se, 12— 15 v. ; cl) Han a/torkar

tårarne med sin tåreduk, 15 v. ; Uppb. 5: 5 v.
;
(tröstens

ord) ; e) Han uppenbarar sig för dem såsom den ^ippståndne,

16—18 v.

V.

Ing.: Joh. 10: 14, 15 v.

a:\ixe:

Den inbördes kännedom som eger rum emellan

Jesum och Hans får.

1) Jesus känner sina får: a) när de icke känna sig

sjelfve, 11—13 v.; b) när de icke känna Honom, 14, 15 v.;

c) när verlden ej känner dem, 1 Joh. 3: 1, 13 v.; d) Han
känner dem såsom sina närmaste och förtrogna, 16, 17 v.

2) De känna Honom : a) såsom sin Förlossare, Job 1 9:

25 v. ; b) såsom sin Herde, Ps. 23: 1 v. ; c) såsom sin För-

svarare, 1 Joh. 2: 1 , 2 v. ; d) såsom sin Broder, 1 7 v. text.

VI.

Lig.: 2 Cor. 6: 9 v.

ämne:
Jesu vänner såsom okände^ och dock kände.

1) Såsom okände: a) för sig sjelfve, 11— 14 v.; b) af

verlden, 1 Joh. 3: 1, 13 v.

2) Såsom kände: a) af Jesus, 15— 17 v.; b) af hvar-

andra inbördes. Ev. 33—35 v.

VII.

Ing.: Ps. 34: 5, 6 v.

ämne:
Frågor och svar vid Jesu graf.

a) Marias tårar, besvarade af Jesus med Hans närvaro,

11, 14 v.; b) Englarnes frågor till Maria och hennes svar.
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12, 13 v. ; c) Jesu frågor till Maria och hennes svar, 15,

(16) Y. ; d) Marias fråga till Jesus och Jesu svar, 17, (18) v.

(Hon synes vilja omfatta Hans knän).

VIII.

Lig.: Joh. 12: 24 v.

ämne:
Några herrliga frukter af Jesu uppståndelse.

a) Förlossningen är vunnen; b) Tron liar en fast grund ;

(trons stadfästelse är denna dagens idé) ; c) Jesu vänner

hafva alla orsaker att fröjdas och prisa Gud, 11—16 v.;

d) Det saliga broderskapet är oss skänkt, 17, 18 v.

IX.

Ing.: Hög. W. 1: 7, 8 v.

ämne:
Det uuded-toara mötet vid Jesu graf.

1) Maria, badande i tårar, möter Jesus, 11, 14 v.;

2) Englar, strålande af fröjd och himmelsk glans, möta

Maria, 12, 13 v.

3) Jesus möter Maria nied sin kärlek, 15, 16 v.

4) Maria möter Jesus med ett tröstadt hjerta, 16 v.

5) Jesus möter Maria med försäkran om delaktighet i

broderskapet, 17 v.

(!) Maria möter de sörjande lärjungarne med budskapet

om Jesu uppståndelse, 18 v.

€) Text : Matth. 28: 9—15 v.

I.

Ing.: Upph: 1: 17, 18 v.

ämne:
Cliristi uppståndelse ifrån de döda, för nienuiskor

ett ämne till förskräckelse och fröjd.

1) För hvilka den är ett ämne till förskräckelse : a) för

alla Jesu fiender, jfr text. 11—15 v.; b) för Jesu vänner i

deras bedröfvelse, jfr Ev. 22—24 v. ; Matth. 28: 8 v.

2) För hvilka den är ett ämne till fröjd : a) för de öf-

ver synden allvarligt sörjande, Matth. 5: 4 v. ; b) för Jesu

vänner, 9, 10 v.
;
jfr I 1) b).
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II.

Ing.: Luc. 11: 23 v.

ämne:

Jesu väuiiers och fienders förhållaude gent emot
Hans uppståndelse.

1) Jesu vänner tro på Hans uijpstcindelse och kungöra

den, att syndare skola tro på Honom och lefva, 9, 10 v.

2) Jesu fiender tro icke på och söka omintetgöra Hans
uppståndelse, att sifndare icke skola tro och så dö i sina

synder, 11— 15 v.

III.

ln(/.: Ordsprb. 13: 11 v.

ämxe:
Huru budskapet om Jesu uppståndelse försätter

olika menniskor i olika verksamhet.

1) Det lär de troende: a) att beprisa Gud; b) att för-

kunna den uppståndnc, 10 v. ; c) att tillbedja den upp-

ståndne, 9 v.

2) Det gör att de otrogne : a) beljuga och försmäda Gud,

13 v.; b) söka omintetgöra verkan af budskapet, 11— 15 v.;

c) smäda Christus.

IV.

Ing.: Joh. 11: 2ö, 26 v.

Ä M X E

:

Tron och otron vid Jesu graf i deras förhållande

till hvarandra.

1) Tron: a) lielsas af Jesus med Hans uppståndelses

frid, 9 v. ; b) tillbeder Jesum säsom den uppståndne, 9 v,

;

c) har fått uppständelsebudskapet att frambära, 10 v.

2) Otron : a) erfar intet möte eller helsning vid Jesu

graf, Matth.' 28: 2—4 v. ; b) hatar och smädar Jesum
och fäller sin egen dom, 11—15 v.; c) har intet budskap

att frambära, men kan dock icke tiga om Jesus, ex, 13, 15

v. text.
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V.

(H.-T. och A.-T. i förening.)

Ing.: Gal. 2: 20 v.

ämne:
Den iippståndnes lif i sina trogna.

1) Grundadt : a) genom Hans förlossning är deras lif

grundadt, H.-T. 9 v.; A.-T. 18—21 v. (dödens och uppstån-

delsens vigt och betydelse) ; b) genom tron på den upp-

ståndne är troslifvet i dem verkadt, A.-T. 21, 23 v.

2) Bevisadt: a) genom kungörandet af Jesu uppstån-

delse, H.-T. 10 v. ; b) genom själarnes rengörande i sannin-

gens lydnad, A.-T. 22 v. ; c) genom ihärdig brödrakärlek af

rent hjerta, A.-T. 22 v. ; d) genom blifvandet vid det fasta

Guds ord, A.-T. 23 v. (i motsats till fabler, H.-T. 11— 15 v.),

1 Petr. 1: 24, 25 v.

VI.

(H.-T. och A.-T. i förening.)

Ing.: Matth. 6: 20 v.

ämxe:
Det oförgängliga i Guds rilie.

a) Lammets lösepenning, A.-T. 18, 19 v. ; b) Guds barns

troslif, (ett evighetslif), A.-T. 23 v. ; c) Guds barns ar/,

A.-T. 21 v. ; d) Kärleken, jfr A.-T. 22 v. ; 1 Cor. 13: 8,

13 v.; e) Guds heliga ord, A.-T. 21, 23 v.; H.-T. '9, 10 v.

(särskildt ordet om den uppståndne såsom trons klippa),

1 Petr. 1: 24, 25 v.

VII.

Ing.: So. Fs. 102: 4 v.

ämne:
De cliristtrognas segersång i Jesu uppståndelse-

högtid :

1) Nu stormen, o tider! — 11— 15 v.

2) Hans kyrka står fast, 9, 10 v. ; Ps. 87: 1 v. (ordet

om den uppståndne är trons klippa ; den uppståndne är kyr-

kans grund), Jes. 28: 16 v.
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3) Som ljuset si(j sprider

Hans lära med hast, 10 v.

4) Utgå i all ver^lden

Hans sändningabud, Matth. 28: 18—20 v.

5) Och vittna bland svärden

Och hålen om Gud, Joh. 15: 27 v.

6) Och vittna om Honom, o tröst i all nöd

!

Som, död för vår sgnd, blef genom sin död

. En Förstling till Ii/vet, 1 Cor. 15: 20—22 v.

Usus : Hallelujah ! —

l:sta Söii(laii*eii efter Påsk.

A) Text.: Joh. 20: 19—31 v.

I.

Jng.: Marc. 16: 11 v.

ämne:
Herrens Jesu iippeiibjirelse för de tio aposthirne

på uppståndelsedngeiis afton.

1) Apostlarne i deras belägenhet: a) sörjande; b) fiid-

löse ; c) förskräckte, 19 v.

2) Jesu uppenbarelse för dem : a) Han lielsar dem med
sin frid, 19 v. ; b) Han låter dem se händerne och sin sida,

20 v. ; c) Han sänder dem säsom Fadren sändt Honom,
21—23 v.

II.

(vv. 19—23.)

Iny.: Ebr. 13: 20, 21 v.

ämne:
Huru fridens tJud i sin Son vårdar sig om fri-

dens barn.

a) I det att Han skänker dem i hjertat uppståndelsens

frid, 19—21 v.; Rom. 5: 1, 2 v.; b) 1 det att Han befull-

mägtigar och idrustar dem att för fridlöse syndareförhunna

den uppståndnes frid, 21—23 v.
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III.

Ing.: Sv. Fs. 104: 2 v.

ämne:

Några saliga frukter af Jesu uppståndelse, dem
till tröst som äro Jesu vänner.

a) Hjertats frid, 19, -21, 'IQ v.; Jes. 3-2: 17, 18 v.;

b) Fröjd, 20 v.; Jes. 61: 10 v.; Rom. 14: 17 v.; c) Clirist-

ligt mod, 25 v. (''Vi sågo Herren") ; d) Herrlig kallelse,

21—23 v.

IV.

Ing.: Jes. 33: 24 v.

ämne:

Herrens Jesu svage lärjungar och Hans kärlek

till dem.

1) Hans svage lärjungar: a) äro hvarandras vänner, se

texten ; b) svage i tron, 25 v. ; c) svage i kraft och mod,

19 v. ; d) ofta ängslige och tryckte, jfr dels de tio, dels

Thomas.

2) Huru Jesus bevisar sin kärlek till dem : a) Han ge-

nombryter stängslet och hugsvalar dem med sin frid, 19 v.

;

b) Han uppenbarar sig för deras hjertan och skänker dem

fröjd, 20 v. ; c) Han låter dem se, på det att de må tro,

24—29 v. ; d) Han gifver dem det ärorikaste uppdrag, 21—
23 v.

V.

Ing.: Rom. 5: 1 v.

ämne:

Ben frid som Jesus genom sin uppståndelse för-

skalfat och beseglat oss.

a) Frid öfver oss. Rom. 5: 10, 11 v. (Gud är förso-

nad) ; b) Frid uti oss, 19, 21, 26 v. text. (Friden anammad

och tillegnad af oss genom tron på den uppståndne) ; c) Frid

under oss, Col. 1: 13 v. ; Rom. 16: 20 v. ; Sv. Ps. 109;

4—7 v.

J
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VI.

Ing.: Rom. 14: 17 v.

ämne:
Guds rike i lijertat, iippeubaradt ined Christi upp-

ståndelse, såsom varande :

a) Rättfärdighet '2 Cor. 5: '21 v. ; Kom. 4: 2b v. ; b)

Frid, 19, 21, 26 v. texten; c) Fröjd, 20, 28 v.; d) Men
allt i den Helige Ande, 22 v.

VII.
(vv. 24—29.)

I)ig.: 1 Tim. 1: 16 v.

A M N E :

Huru Jesus på Thomas bevisar all långniodighet

till ett efterdöme.

1) I det att Han låter honom, förhlifva apostel, oaktadt

han sluter sig inne från apostlakretsen, 2\ v.

2) I det att Han för Thomas' skull uppenbarar sig i

apostlakretsen åtta dagar efter uppståndelsen, 2G v.

3) / det att Han med stort tålamod hotar Thomw ivif-

vel, 25, 27 v.

4) / det att Han ej släpper Tliomas förrän Han gör

honom till en hekännare, 28 v.

5) I det att Han afvaktar den tid, då Thomas kan tro

idan att se, 29 v.

VIII.
(vv. 24—20.)

Jm/.: Miitth. 21: 22 v.

Ä M N E

:

Huru Thomas beder och Jesus bönhör.

1

)

Thomas säger :
" Om jag icke ser hålen efter spikarne

i Hans händer;"' Jesus svarar: "Se mina händer!"

2) Thomas säger :
" Om jag icke stinger mitt finger i

hålen efter spikarne;" Jesus svarar: "Räck hit ditt finger !"•

3) Thomas säger :
'' Om jag icke stinger min hand i

Hans sida;" Jesus svarar: "Räck hit din hand och stick

henne i min sida !"
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4) Thomas säger : '"Jag tror det icke ;" Jesus svarar

:

" Var icke tvifvelaktig, utan trogen I"

Usus : 28, -29 v.

IX.
(v. 28.)

Ing.: Joh. 14: 1 v.

ämne:
Tlioniie ord till Cliristus : "Min Herie och miu

Gud."
De visa :

a) att Thomas fond haft liten tro, 24, 25 v. ; b) att

Thomas nu tror, 2G—28 v. ; c) att Thomas är förvissad om

Jesu gudom, 28 v. ; d) att Thomas är vorden en bekännare,

28 v.; 2 Cor. 4: 13 v.

X.

J71C/.: Fs. 119: 36 v.

ä.mne:

Yittnesl)orden om Jesu gudom.

1) Fadrens vittnesbörd: a) i ord, (vid dopet, på det he-

liga berget, vid ingången till lidandet) ; b) i verk, (''under

och tecken''), 30, 31 v. text.

2) Sonens vittnesbörd: Joh. 5: 17 fl. jfr texten: 24

—

28 v. ; 19, 20 v.

3) Andens vittnesbörd : a) genom kyrkan, 23 v. text.

;

28 v. text.; jfr Matth. IG: IG—19 v.; b) uti nådemedlen,

1 Joh. 5: 6, 8—12 v.

XI.
(v. 29-31.)

Ing.: Joh. 20: 28 v. (ur text.)

ämne:
Tro och se i deras förhållande till hyarandra.

\) Se och tro, såsom Thomas, 29, (28), v.

2) Tro och se, (först tro, sedan smaka, erfara och för-

nimma, jfr Ps. 34: 9 v.).

3) Tro idan att se, (detta är ett saligt tillstånd), 29 v.

;

hyllandet vid det fasta ordet och Guds tillsägelser i säkra-
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menten utan erfarandet af saliga känslor och förnimmelser,

jfr 30, 31 v. och Ebr. 11: 1 v.; 1 Petr. 1: 8 v.

4) Tro tuertemot Iwad man ser, jfr Rom. 4: 18—21 v.
;

2 Cor. 12: 7—10 v.

B) Text: Joh. 21: 1—14 v.

I.

Ing.: Joh. 21: 14 v. (ur text.)

ämne:
Jesu tredje uppenbarelse för sina lärjungar efter

uppståndelsen enligt dagens text.

a) IJan glfvcr dem en rik fiskfångst på Genezareths sjö,

1— 8 v. ; b) Han tillreder åt dem en måltid på stranden,

9—13 Y.

II.

Ing.: Joh. b': 20 v.

Ä .M N E

:

Jesu ord till de sina i vår text: ^'Det är jag

;

radens icke l'^

1) Det är jag : a) som har segrat, (Han står på stran-

den såsom den uppståndne), 4, 14 v. ; b) som är Herren,

(öfver synd, död, djefvul, verld, haf etc), 12 v.

2) Radens icke : a) "kasier id nätet !" G V. ; b) ''kom-

iner och äter I" 12 v.; c) "'följer mig!" 19 v.; Luc. 9: 23,

24 v.

III.

Ing.: 1 Thess. 3: 24 v.

ämne:
Jesu trognas erfarenhet af deras Frälsares tro-

fasthet, allmagt och kärlek samt nyttan af denna ar-

farenhet.

1) Uur^i de erfara Hans trofasthet, allmagt och kär-

lek : a) Hans trofasthet, v. 1 jfr löftet Matth. 26: 32 v.

;

Marc. IG: 7 v. ; Matth. 28: 10 v., som Han mi uppfyller
;

b) Hans allmagt : aa) Han välsignar rikligen deras fiskafänge,

6, 8, 11 v. text.; bb) Han tillreder ät dem en måltid på
stranden, 9, 10, 12, 13 v.; c) Hans kärlek: aa) Han för-

10
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gäter ej de trolöse lärjiingarne ; bb) Han vårdar sig hjert-

ligt om dem till kropp och själ, texten.

2) Hvad nytta de hafua af denna erfarenhet : a) tron

törökes, 7, 12 v.; b) kärleken till Jesum tillväxer, 7 v. jfr

15—17 v.; c) de trogna erhålla ett tacksamt och undergif-

vet sinne, Ps. 74: 12 v. ; d) de vinna andelig förfarenhet och

det hopp som ej kommer på skam, Rom. 5: 3—5 v.

IV.

%.: Ps. 28: 9 v.

ämne:

Huru Jesus vid Tiberitis haf efter sin uppstån-

delse ej blott uppenbarar sitt frälsarehjerta för lär-

jungarne, utan ock välsignar dem till deras kall.

Anm. Under detta thema soin enhet kan texten genomgås vers för

vers.

V.

Ing.: Hög.. W. 8: G, 7 v.

ämne:

Tvenne underpanter, gifne apostlarne vid Tibe-

rias hiif.

1) Ett välsignadt fislcafänge, såsom en nnderpayit på
andelig välsignelse i deras emhete, 1—8 v.

;
jfr Luc. 5: 1—

10 v.

2) En af Jesus tillredd måltid, såsom en loiderpant på
den glädje som väntar dem med Jesus i Hans rike, 9— 14 v.

VI.

Ing.: Jes. 66: 13 v.

ämne:

Jesu trognas hugsvalelse efter vedermödor och

sorger.

1) 1 tiden: a) droppar; b) stunder, 9—13 v.

2) Efter tiden: a) haf eller strömmar, Ps. 17: 15 y.

;

b) evigheter, Uppb. 7: 16, 17 v.; Sv. Ps. 487: 4, 5 v.
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VII.
(H.-T. och A.-T. i förening.)

Ing.: Ps. 23: 3 v.

Ä :si N E

:

A^ederqvickelsens tid.

1) livad (lermcd forstifs : a) nya förbundets tid i all-

mänhet, Jes. 61 f. v.; Luc. 4: 16—21 v.; 2 Cor. G: 1, -J v.
;

Rom. IS: 1'2 v.; b) Jesu trösterika uppenbarelse för sina

tröstlöse och svagtrogne vänner, jfr H.-T. ; c) Guds rikes

fulländning, A.-T. 19, -20 v.

2) Ordninricn för dess ankomst : a) efter gamla förbun-

dets nädeshushållning ; b) efter erfarandet af bättringens och

bedröfvelsens smärtor, A.-T. 19, 20 v,; c) etter hela Guds

församlings på jorden utståndna nöd.

t) Text : Liic. 24: 36—48 t.

I.

(vv. 3(5-43.)

Ing.: Joh. 21: 7 v. ("Herren är det.»)

ämne:
Jesu uppenbarelse för de siua på påskdagens af

ton, livarigenom de förnimma att Han är Herren.

1) Ilati JieJsar dem med sin frid, 'AG v.

2) Han borttager fruktan nr deras hjertan, 37—39 v.

3) Han låter dem se händer och fötter, 40 v.

4) Han skänker detn fröjd i hjertat, 41 V.

5) Och när de för glädjes skull ej kunnn tro, öfvertygar

Han dem om att det är Han, 41 —43 v.

II.

Ing.: M<irc. Kr. 14 v.

ämne:
Herrens Jesu uppenbarelse för sina apostlar på

uppståndelsedagens afton och Hans derefter följande

tal med dem om Uuds rike.

1) Uppenharelsen på ujtpstandelseaftonen, 36—43 v.
;

jlr Utk. I.

2) Talet med dem om Guds rike, 44—48 v.
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III.

(vv. 44—48.)

Ing.: Ps. 56: 11 v.

ämxe:
Huru Jesus beprisar de heliga Skrifteriie.

1) / det att Han visar, att, livad der skri/vet är om
Honom, måste gå i fullbordan : a) om Hans lidande och död,

44—46 v. ; b) om Hans uppståndelse, 44—46 v.

2) I det att Han visar, att, hvad som, är skrifvet om
Ouds rike och försoningens embete, måste gå i fullbordan :

a) om Guds rike, (dess förberedelse, grundläggning, utveck-

ling, mål), 47 v. ; b) om försoningens embete: aj dess in-

stiftelse, 47, 48 v. ; Ev. 22, 23 v. ; hj dess uppdrag, 47, 48

v. (predikande af bättring och syndernas förlåtelse i Jesu

namn. att vara Christi vittnen).

IV.
(vv. 4ij—48.)

Ing.: 2 Cor. 5: 19, 20 v.

ämne:
Försouingeus ord, framburet af försouiugens em-

bete.

1) Försoningens embete: a) instiftadt af Christus. 47,

48 v. ; Ev. 22, 23 v. ; b) att predika försoningen.

2) Försoningens ord : a) grundadt pä försoningen, 46 v.
;

b) bjudande bättring och syndernas förlåtelse i Jesu namn,

47 v.

V.
(vv. 47, 48.)

Ämne:
HTad deu uppståudne Frälsareu vill hafva predi-

kadt bland alla lolk.

a) Bättring, 47 v. ; b) Si/ndernas förlåtelse, 47 v. ; c)

Men allt i Jesu namn, 47 v. ; d) Och det af dem som äro

Hans vittnen, 48 v.

Inledningsvis kan framhållas orJuingeu för denna predikan : ebegyn-

nande på Jerusalem.» 47 v.
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VI.
(vv. 44—48.)

Ing.: 2 Petr. 1: 19—21 v.

ämne:
Det profetiska ordet, ett fjist ord.

1) Tif det är Guds er/et ord, 44 v, och Ing. 21 v.

2) Ty det är besegladt genom Christi uppståndelse, 44

—40 Y.

3) Ti/ det bevittnas af Christi kyrka, 47, 48 v.

VII.

Im/.: Ephes. 1: 3 v.

ämne:

Några af påskdagens välsignelser till oss:

a) Fidl visshet om Christi uppståndelse, 36—45 v.
;

(man märke uppståndelsens visshet med häns3^n till förso-

ningsveiket) ; b) Salig frid, 30 v. ; c) Apostoliskt uppdrag,

40—48 v.

VIII.

Ing.: Ap. G. 13: 26 v. (ur A.-T.)

Ä M N E

:

Christi evangelium såsom ett salighetens ord.

1) Utsändt af Gud: a) grundadt i Christi uppståndelse,

H.-T. 44-46 v.; A.-T. 29—37 v.; b) predikadt af Christi

vittnen, 48 v. (som sjelfve fått frid och äro fridsbudbärare,

36 v. H.-T.; Rom. K): 15 v.), jfr Paulus i A.-T.

2) Anammadt : a) af dem som göra bättring ; b) af dem
som tro syndernas förlåtelse i Jesu namn, H.-T. 47 v. ; 38,

39 v. A.-T.

3) Föraktadt: a) af dem som ej ingå i nådens ordning,

H.-T. 47 v. (bättring och tro); b) af de nådeföraktare, A.-T.

40, 41 v.

(H.-T. och A.-T. i förening.)



2'Åni Söndagen efter Påsk.
A) Text.: Joh. 10: 11—16 v.

I. tj/ ^ f^^ x/V"'/---

T TT O/. no O/ V^ «-«^*'; ^^^A'^'^
Iny.: Hez. 34: 23, 24 i'.X-^.'../^x^^ -*-<''»-'^,

ämne: .o....jV^.s; .-x.-.. r^-^.^/

Jesus, ileii gode Herden, såsom den uppståudue
uppenbarande :

a) Sin magt, 11 v.; jfr 17, 18 v. (i att låta lifvet och

skydda fåren); b) Sin kärlek-, 11 f. v. (i att låta lifvet,

vårda och känna fåren och draga till sig de borttappade (ge-

nom sin käiieks magt).

11. /Zrr *.«'>/vey *^«-L rt ^"\

Ing.: Ehr. 13: 20, 21 i-.
-^ ^-^--•'-^^^^^pv-

ÄM X E : ^. r ^,.„ ^,v, «jj

Den store Fåraherden, igenförd ifrån de döda.

a) Har låtit sitt Uf för fåren, 11, 15 v. (dermed har

Han köpt dem till sin egendom) ; 1)) Vårdar sina får, 12.

13 v. ; c) Känner sina får, 14, 15 v. ; d) Drager de bort-

tappade till fårahuset, IG v.

III. ;v^ f^--**j»'^<
f" i>-^*^

Inq.: Jes. 40: 11 y. ^'--t'---
='^'^«"''. A*^r;t-.A

ämne: /a*..^ ,: 6^e yt^ , ^^/^

Herrens Jesu herdakärlek."^"^ 'y-""" '^^*

Bevisad :

a) deri att Han köper sina får med sitt lif, 11 v.; b)

deri att Han vårdar sina får, 12, 13 v.; c) deri att Han
känner sina får, 14, 15 V. ; d) deri att Han uppsöker sina

får, 16 v.

n,j.: Ps. 23: 1 v. ^^^^>^ .,

ämne:

När den uppståudue är vår Herde, så fattas oss

intet.
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a) Ty Han älskar oss, 11 v. ; b) Han ski/ddar oss

emot ulfven, 12, 13 v.; c) Han känner oss såsom sina, 14,

15 v.; d) Han församlar sin hjord till sif/, IG v.

Ing.: Ps. 89: 20, 21 v. ^/Z^-k»J.^^^ic^hU
ämne: v^'-., >-'f^*^ h*'-^^ »ut'}c^-c^^

Den gode Herden och de goda heid.arne;'^'^';;;^^;*' ^

1) Den gode Herden : a) Han är Christus, Guds Son,

Joh. 10: 30 v.; b) har låtit sitt lif för fåren, 11 v.; c) sk-yd-

dar och försvarar fåren, 12, 13 v. ; d) känner fåren, 14, 15 v.

;

e) församlar faren, IG v.

2) De ffoda herdarne : a) hafva Jesus till sin Herde och

äro underherdar, Joh. 10: 2 v.; b) äro redo till yttersta upp-

offring för fåren, jfr 11 v. ; c) fly icke i faran såsom den

legde herden, 12, 13 v. ; d) känna fåren, 14 v, ; Joh. 10: 4,

5 v. ; e) församla med Christus de borttappade, IG v.; Luc.

11: 23 v.

Man märke skillnaden emcllau Jesu herJakärluk och arbete, och hcr-

darnes

!

. >

TT r y^-Vf,, fj tT*/-/ *•"''/''',^*^*

hvj.: I Petr. 2: 25 v. (ur ^^.) A,.?.-,. ^t^.^i/^r.r.

ämne:
Fordom förvillade, nu till Herden omvände får.

1) Förvillade får : a) vandrande i villfarelse; b) förir-

rade i syndens ödemark, IG v.; c) borttappade; d) ett lätt

byte f3r ulfven, 12, 13 v.
; (den värste ulfven djefvulen och

sedan alla falska proJeter).

2) Omvände till Herden : a) dragna genom kraften af

Christi död till fårahuset. 11, IG v.; b) skyddade emot ulf-

vens list och våld, 12, 13 v. ; c) kände af Herden, 14, 15 v.
;

d) vägledde hem i Hans fotspär, IG v.; Ep. 21—24 v.

VII.

Ing.: Miclta 2: V2, 13 v.

A M N E :

Huru Jesus går före sina får till det himmelska
fårahuset.
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a) 1 sitt lidande och sin död, liv.; b) i sitt beskydd

och tröst, 12, 13 v. ; c) i deras erkännande, 14, 15 v.
;
jfr

2 Sam. 12: .3 v. ; d) i deras församlande, 16 v.

VIII.
(Missionspredikan.)

Ina.: Matth. 28: 19 v.

ämne:
Den herrliga framtidsutsikt som Jesus i dag öpp-

nar för oss angående missionen bland liedningarne.

1) Hedningarne äro ock Hans får, som Han köpt, 11,

16 v.

2) Dem måste Han ock draga till sitt fårahus, 16 v,

(man märke : ''måste :" t}' det är Fadrens vilje, det är So-

nens kärlek, det är Herdens beliof!).

3) De skola höra Hans röst, 16 v. (Hans ord).

4) Det skall hlifva ett fårahus och en Herde, 16 v.

IX.
(Missionspredikan.)

(v. 16.)

Ing.: Zach. 14: 9 v.

ämxe:
Ett fårahus och en Herde.

a) Ännu ser det icke så ut, (man märke de sorgliga

partierne, splittringarne och ''språkförbistringen" ibland dem

som äro döpte till en lekamen !) ; b) Det skall dock hlifva

så, (detta är en trossak att öfva tron uppå tills vidare och

pröfva kärleken), Ephes. 4: 11— 16 v.; c) Derför har Jesus

sjelf gått i borgen: aa) med sitt lif, 11, 15 v. ; bb) med sitt

ord, 16 v. (''Jag.'')

X.

Ing.: Zach. 13: 7 v.

ämne:
Jesu får och den herdavård de af Honom åtnjuta.

1) Hvilka som äro Jesu får : a) judar, 16 v.; b) hed-

ningar, 16 v. ; c) christna.

2) Huru Han tager vård om dem : a) Han församlar

Judarne, 16 v.; Mich. 2: 12 v. (Judemissionen); b) Han
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drager till fårahuset hedningarne, \6 v.; c) Han uppsöker

de förvillade christna ; d) Han älskar, skyddar och känner

de trogna, 11 —15 v.

3) Grunden till denna Hans herdavård : Hans outgrund-

liga kärlek, se dels 11 v.; dels 16 v.: "måste."

B) Text: Joh. 21: 15—25 v.

I.

Imj. : 1 S<i.m. 3: 9 v.

Ä :m X E

:

Jesu iiuderbjira samtal med Petrus vid Tlberias

haf.

a) Han frågar efter Petri kärlek, 1 5 v. ; b) Han vill

bli/va viss om Petri kärlek, (jfr de upprepade frägorne), 15,

16, 17 v. ; c) Han anförtror Petrus sina far och lam, 15—
17 v.; d) Han bjuder Petrus: "Följ du mig!" 18— -2 v.

II.

ln(j.: Luc. 22: 32 v.

ämne:
Den, åt hvilkeu Jesus vill anförtro sin dyrköpta

egendom, måste älska Jesum sjelf.

1) Jesu dyrköpta egendom: a) lam. 15 v.; b) får, 16,

1 7 v. (lam och får = Christi hjord) ; c) denna egendom är

dyrköpt. Ev, 11 v.

'!) Hen kärlek Han fordrar af dem, åt hvilka Han
anförtror sådan egendom : a) en kärlek som Han sjelf verkat

genom syndaförlåtelsens nåd, (jfr Petri förnekelse och i tex-

ten hans upprättelse) ; b) en hel kärlek, 20—22 v. (af hela

hjertat, hågen, krafterne) ; c) en uppoffrande kärlek, 18, 19

v.; d) en kärlek in i döden, 19 v.

III.

Lig.: Jer. 3: lö v.

ämne:
En själaherde efter Jesu Christi hjerta.

1) Lefver trons lif i Christi gemenskap, Gal. 2: 20 v.;

jfr text. Petrus och Johannes.
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2) Älskar Jesum, 15--! 7 v.

3) Föder Christi hjord, 15—17 v.

4) Följer Christum efter, 18—23 v.

IV.

Ing.: Eplies. 4: 11—13 v.

ä^nine:

Herdeembetet såsom ett kosteligt enibete.

1) Derföre att det kostar mycket: a) ett af Jesus helt

intaget hjerta, 15— 17 v.; b) ett Honom till offer framburet

lif, 18—22 v.

2) Derföre att det har med sig en kostelig lön : a) i

tiden : lidande, 18—22 v. ; men ock hugsvalelse ; b) i evig-

heten, se A,-T. v. 4,

V.

Inci.: Jer. 23: 3, 4 v.

ämne:
Hvail det är att föda Jesu får och lam.

a) Vet är att hespisa dem, (derpå lägges mesta vigten

i texten), 15— 17 v.; b) Det är att leda dem, Joh. 10: 2—

5

v.; A.-T. 3 v.; c) Det är att vakta dem, 15— 17 v.; Ev.

12, 13 v.; Ap. Ct. 20: 28, 29 v.; d) Det är att hela dem,

Hez. 34: 4, 15, IG v. (hit räknas ock kyrkotukten, som afser

fårens frälsning, jfr 1 Cor. 5: 5 v.).

VI.

Ing.: Joh. 13: 17 v.

ämne:
Jesu fordran af kärlek.

1) Huru Han fordrar den : a) ej genom att befalla

den, (till kärlek kan ingen tvingas) ; b) utan genom att

fråga: ''Älskar dn mig?" 15— 17 v. (pröfvande samvets-

fråga !).

2) Hvilken kärlek Han fordrar : a) en sådan som är

angelägen om att föda Christi hjord, 15— 17 v. ; b) en så-

dan som efterföljer Jesum, (i lidandet och döden), 18, 19 v.;

Luc. 9: 23, 24 v. ; c) en sådan som icke afundas, om en

broders efterföljd af Jesus är lättare än hans egen, 20—23 v.
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VII.

Ing.: Ps. 26: 2 c.

ämne:
Den sträug:aste examen.

1) Beror på, hvem som anställer den : meniiiskor, som
ej se till hjertat. utan blott det för ögonen är, eller Jesns,

Bjerteransakaren.

2) Beror på, hvilka ämnen deri inaå : a) kärlek, 15--

17 v.; b) efterföljelse, 18, 19 v.; c) lydnad 20—23 v.

3) Beror på, för hvad ändam,ål den anställes : a) för

att föda Christi hjord. 15— 17 v.; b) för att erhålla herde-

trohetens lön, jfr Utk. IV 2).

VIII.

Ing.: Joh. 13: 7 v.

ämne:
När (let går oss emot naturen, då går det oss bäst.

a) Af naturen vilja vi hata ; Christas fordrar kärlek,

15—17 v. ; b) Af naturen vilja vi skona oss sjelfve ; Cht^istus

fordrar lidande och död, 18—22 v.; C) Af naturen vilja vi

vandra våra egna vägar; Christus bjuder: "Följ mig!"

20—23 v.

IX.

Ing.: Je^. 43: 21 v.

Ä M N E

:

Huru Jesu vänner prisa Gud.

a) Med sin tro, (när de tro pä Sonen): b) Med sin

kärlek, 15—17 v.; c) 3fed sitt lidande, (för Chiisti skull).

20—23 v. ; d) Med sin död, 18, 19 v.

C) Text: Joh. 10: 1-10 v.

I.

Ing.: F,,. 23: 1 v.

ämne:
Hvad Jesus är och vill vara för sina får.

a) Dört-en, 1, 2, 7, 9 v.; Joh. 14: (3 v.; b) Herden^

3, 4, 5, 8, 9 v. ; c) Lifvet, 9. 10 v.
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II.

Ing.: Hez. 34: 7 v.

k M N E

:

Goda och onda herdar i deras förhållande till

hvarjindra.

1) Goda herdar : a) äro ingångne genom dörren, 1, 2 v. ;,

b) känna fåren, 3 v. ; c) föda fåren, 3 v. ; d) gå före .fåren,

4 v. ; 1 Petr. 5: 3 v.

'2) Onda herdar: a) gå förbi dörren till fårahuset, 1, 7^

8 v. ; b) äro ej kände af fåren, 5 v, ; c) äro tjufvar och röf-

vare, 8, 10 v. ; d) vilseleda fåren.

III.

Ing.: Joh. 14: 6 v.

ämne:
Betydelsen af Jesu ord i vår text : "Jag är dör-

ren för fåren."

De visa oss

:

a) Att utan Jesus kan ingen bli/va salig, d v. ; b) Att

den som ingår genom Honom skall bli/va salig, 9 v,
;

jfr

Joh. 3: 16 v. ; c) Att den som ingår genom Honom skall

ingå och utgå och finna bete, 9, 10 v. ; d) Att ingen kan

vara en rätt själaherde som ej ingått genom dörren, 1, 2,

7, 8 v.

IV.

Ing. : Joh. 10: 11 v. (ur Ev.)

ämne:
Jesus såsom den gode Herden.

a) Han är dörren för sina får, 7, 9 v. ; b) Han kän-

ner sina får. Ev. 14, 15 v.; c) Han betar och vattnar sina

får, 3, 4, 9 v. ; Ps. 23: 2 v. ; d) Hem gifver sina får lif

och ofver nog, 10 v.

V.

Ing. : 1 Sam. 13: 13, 14 v.

(I anslutn. till evang.)

ämne:
Olika herdehjertan.

1) Jesu herdehjerta : a) Han älskar sina får, Ev. 11 v.;
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1)) Han känner sina får, 3, 4 \.; Ev. 14, 15 v.; c) Han

skyddar sina får, 8 v. ; Ev. 12, 13 v. ; d) Han saliggör sina

får, 9, 10 v.

2) £'w rätt själaherdes hjerta : a) han älskar Jesuni och

lijorden, Joh. 21: 15—17 v.; b) han föder hjorden med ord

och sakrament, 3, 4 v. ; c) han går före hjorden med lef-

yande exempel, 4 v. ; d) han uppoffrar sig för hjorden.

3) En falsk själaherdes hjerta : a) han är på falsk väg

vorden en herde, 1, 8 v. ; b) han kan icke föda hjorden, 4,

5 v. ; c) han är icke känd af hjorden, 5 v. ; d) han lefver

sig sjelf, 10 v.

VI.

Ing.: Joli. 10: 1 v. (ur text.)

ämne:
Jesus är dörren, genom hvilken Hans får skola

ingå och utgå.

1) Imfå : genom tron, 9 v., vid trons första tändande

och vid trons tillväxt för att taga lif och öfvernog, 10 v.

2) rujå: a) genom bekännelsen. Rom. 10: 9, 10 v.;

b) genom kärlekens verk, (till församlande åt Honom, till

verksamhet i hvar sin kallelse).

VII.

Inij.: 1 Cor. 16: .9 v.

k M X E

:

Dörren till Guds rike.

a) Christus. 1, 2, 7, 9 v., (såsom salighetens grund);

b) Tron, 9, 10 v., såsom grundvilkoret å S)'ndarens sida för

inträde i riket och gemenskap med Honom till lif och gud-

aktighet.

Usus : 1 v.

VIII.

Imj.: Hez. 34: 15, 16 v.

ämne:
Jesu berdetrohet emot sina får.

a) Han iippsöker det borttappade fåret ; b) Han förhin-

der det sargade ; c) Han stärker det svaga, 9 v. ; d) Han
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förderfvar det feta och starka ; e) Han föder och saliggör

det trogna, 10 v.

IX.

Ing.: Se. P.s. 119: I v.

ämne:
De trognas herdesång om Jesus

:

1 ) Den korta stund jag vandrar här,

Hvad fruktar jag och klagar !

2} Han som den gode Herden är.

Han mina steg ledsagar, 2—4 v.

0) Han som gaf lifvet för sin hjord. Ev. liv.

4) An med sin Ande och sitt ord

Är när oss alla dagar, 9, 10 v.; Mattli. 2S: '20 v.

(slut.)

o:(lje Söndagen efter Påsk.

A) Text. : Joli. 16: 16-22 v.

I.

In(/.: .Tok. 14: 4 v.

ämne:
Jesu tal till de sina om sin bortgång till Fadren.

1) Hvad denna bortgång innehar: a) att Han går att

utföra den stora fi^rsoningen, 16 v. ; b) att Han pä denna

väg först rätt kommer till dem, •22 v.

2) Hvad talet derom verkar: a) spörsmål. 17— 19 v.;

b) bedröfvelse, 20—22 v.

II.

Ing.: Joh. 14: 28 v.

ämne:
Hvad det är tor ett återseende och återkommande,

hvarmed Christus i sitt afskedstal tröstar de sina.

1

)

Det som inträffade med påsken ; (detta är en förbe-

redelse till pingsten).

2) Det som inträffade med pingsten; (detta bildar me-
delpunkten).

I
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3) Det som inträffar på den yttersta dagen; (detta full-

komnar de troendes glädje).

III.

Ing.: 1 Jo/i. 1: 4 v.

ämne:
Huru Jesus bereder sina Tänner en fullkomlig

glädje.

a) Genom talet om sin bortgång, IG v. (Han förbere-

der dem dermed för glädjen ; visserligen verkar talet när-

mast sorg, men ur sorgen födes glädjen, IG— 18 v.) ; b) Ge-
nom sjelfva sin bortgång, Joh. IG: 7 v.; c) Genom löftet om
återseendets fröjd, 19— •22 v.

IV.

Ini/.: Fs. 66: 2 v.

ämne:
Jesu vänners rätta fröjd födes utur tårar.

Ludur detta thuina kan toxtuu genomgås vers för vers.

Usus : Tålamod är oss af nöden, om vi skole vinna

denna fröjd.

V.

Ing.: Jer. 31: 13 v.

y ämxe:
Q^-ff^f-

"

Sorgen Tänd i glädje.

1) Hvilken sorg det är som kan vändas i glädje : a) en-

dast sorgen efter Guds sinne, 2 Cor. 7: 10 v. ; b) och Jesu

vänners sorg, IG, 20, 21 v.; c) alltså icke denna verldens

sorg, 2 Cor. 7: 10 v.

2) Hurit sorgen varder vänd i glädje : a) sorgen efter

Guds sinne till trons fröjd, Jes. Gl: 10 v, ; b) Jesu vänners

sorg genom Andens hugsvalelse, IG, 20—22 v.

VI.

Ing.: Jer. 31: 25 v.

ämxe:
Jesu liknelse i vårt evangelium om qvinnan som

med smärta föder sitt barn.
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a) Uppfylld på lärjun^arne, texten, 21, 22 v. (qvinnan

= lärjungarnes församling, barnet = Jesus) ; b) Uppfylld på
Maria, Jesu moder, jfr Luc. 2: 35 v. ; c) Upjpfylld på Jivarje

Jesu vän, Matth. 12: 50 v. ; d) Uppfylld på hela Christi

församling, jfr Uppb. 12: 1— 5 v.

VII.

Ing.: Rom. 8: 18 v.

Ä il N E

:

Tidens vedermödor och deu derefter uppenbara

lierrliglieten.

1) Tidens vedermödor: a) äro alla lidanden som öfvergå

Guds barn i tiden i Jesu gemenskap, ''Eder sorg,'" 20 v.;

jfr Ps. 32: 10 v.; b) räcka blott en liten tid, 16 v.

2) Den uppenbara herrligheten : a) utlofvad på Christi

försonings grund, 16 v. slut; b) förberedd och erfaren under

Andens liugsvalelse, 16, 20—22 v. ; c) kommer med Jesu

sista ankomst till jorden, 22 v.

VIII.

ing.: 2 Coi\ 4: 16—18 v.

Ä jM N E :

Guds barns bedröfvelser i tiden.

1) Till deras beskaffenhet: a) de äro timliga och lätta,

(i jemförelse med evighetens fröjder) ; b) de räcka blott en

liten tid, 16—18 v.

2) Till deras nytta : a) de bereda oss för hugsvalelserne

genom Anden i tiden, 20—22 v. ; b) de föda i oss en evig,

öfversvinnelig tyngd af herrlighet, 22 v.

IX.

Ing.: Ps. 16: 6 v.

Ä M X E

:

Olika lotter för olika nienniskor i tiden och ef-

ter tiden.

1) De herrliga lotter som tillfalla Guds barn : a) i fi-

olen gråt och jemmer blandad med fröjd, 16, 20, 21 v. ; b)

i evigheten fullkomlig glädje ostörd af sorg, 22 v. ; Uppb,

7: 13-17 v.
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2) De förfärliga lotter som tillfalla ver^ldens barn : a)

i tiden glädje, 20 v. (den är dock kort och afbrytes af plå-

gor, Ps. 32: 10 v.; 40: 15, 16 v.; 42: 11 v.), Luc. G: 25 v.;

b) i evigheten gråt och tandagnislan.

X.

Inf/.: Luc. 5: 33—35 v.

ämne:

Jesu lärjungars fäste- och bröllopsd.igar.

1) Fastedagarne: a) då de icke se Jesum, lO v.; b) då

de gråta och jemra sig, 20 v. ; c) då A^erlden gläder sig. 20 v.

2) Bröllopsdagarne: a) då de återse Jesum, IG v.; b)

då deras sorg är vänd i gliidje, 20—22 v. ; c) då deras

glädje är fuUkommen, 22 v. ; 1 Joh. 1: 4 v.

XI.

Ing.: Ps. 30: 6 v.

A :m N E

:

Det trösterika för Guds barn i Jesu ord: '*En

liten tid."

a) Det ntvisar, att sorgen går snart öfver ; b) Det vt-

lofvar, att fuUkoniUg glädje snart väntar dem.

XII.

%.: Ebr. W: 35—37 i:

ämxe:
Ännu en helt liten tid, så kommer den som kom-

ma skall, och fördröjer icke.

1

)

Hvarpa Jesu vänner hafva att bereda sig under den

lilla tiden : a) att icke se Jesum, IG v. : jfr 2 Cor. 5:

7 v. ; b) att gråta och jemra sig, 20 v. ; c) att andeligen

föda Jesum, 21 v.

2) Hvad de liafva att vänta efter den lilla tiden : a) att

få se Jesum, 16 v. ; b) att sorgen skall vändas i glädje,

20 v. ; c) att få erfara en fulkomlig glädje, 22 v.

Usrs : Tålamod är oss derföre af nöden

!

17
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XIII.

Ing.: Jes. 50: 10 v.

ämne:
Det lilla fördöljandet och det långa återseendet.

1) T)et lilla fördöljandet : a) Guds barn måste bereda sig

på att Herran fördöljer sig för dem, ]G v.; b) detta fördöl-

jande varar dock blott till en tid, 16 v. ; c) det sker till de-

ras troslifs nytta, 21 v.

2) Det långa återseendet : a) detta har Herren utlofvat

de sina, 10, 22 v. ; b) är ett evigt återseende, 22 v. ; c) med-

för en outsäglig hugnad, 20, 22 v. ; 2 Cor. 4: 16, 17 v.

XIV.
Ing.: Fred.-B. 7: 4, 5 v.

Ä M X E

:

Jesu vänners tillstånd i det stora sorgehuset verl-

den, helt olikt deras tillstånd i det stora glädjehuset

himmelen.

1) Deras tillstånd i det stora sorgeluisct verlden : a)

verlden är för Jesu vänner ett sorgehus ; b) der måste de

gråta och jemra sig, 20 v. ; c) der måste de lida verldens

förakt och förföljelse, 20 v. ; d) der måste de erfara Jesu för-

döljande, 16 v.

2) Deras tillstånd i det stora glädjehuset himmelen : a)

himmelen är Jesu vänners glädjehus och hem, Philipp. 3:

20 v. ; b) derifrån äro alla sorger och synder utestängde, 20

v.; Uppb. 21: -4 v.; c) der hafva de en fullkomlig och evig

glädje, 22 v.; Uppb. 7: 15—17 v.; d) der få de evigt se

Gud, 1 Joh. 3: 1—3 v.; Uppb. 22: 4, 5 v.

XV.
Ing.: Ap. G. 14: 22 v.

ämne:

"Då kyrkan ler, så Tissnar hon; men ju mer hon

utgjuter tårar, desto skönare grönskar hon."

Lindhammar.

i
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B) Text: Joh. 17: 1-8 v.

I.

Ing.: Joh, 11: 41 42 v.

ämne:

Den store öfverstepresteiis Christi l)öii i vår text,

att Fadren efter fullbordadt verk må förklara siii Sou,

på det att Sonen må gifva de sina det eviija lifvet.

1) Det verk som Sonen fullbordat : a) är ett verk för

hvilket han blifvit sänd i verlden, 4 v. ; b) är ett verk för

verldens frälsning, Joh. 3: 17 v.

2) Huru Sonen heder om sin förklaring : a) så, att Han

såsom Son väntar den af Fadren, 1 v. ; b) sä, att Han der-

med åsyftar Fadrens ära, 1, 2 v.; c) sä, att Han beder om
ätergifvandet af den herrlighet. Han under förnedringen för-

sakat, 5 v.

3) Huru Sonen med denna förklaring åsyftar att gifva

de sina det eviga lifvet: a) så, att Han midt under bönen

om sin egen förklaring beder om de sinas förklaring, (i—

8

v. : b) så, att Han gifver dem det eviga lifvet som här i

tron eges, 3 v. ; c) sä, att de evigt må lefva och fröjdas.

Ev. 22 v.

II.

Ing.: Ehr. &: 1 r.

ämne:
Tår förebedjande öfversteprest på majestätets

throu i liimmelen.

1) Huru han bad för sina trogna pd jorden : a) att

Han mätte förklaras af Fadren för att fä gifva de sina det

eviga lifvet som är i Hans kännedom, 1—3 v. ; b) att de

trogna måtte bevaras i denna kännedom.

2) Huru Han beder för dem i Mmmelen : a) såsom

för dem som fortfarande behöfva Hans iörbön, 6—8 v,; (11

f. v.) ; b) så att Han förebeder för dem och är deras För-

svarare när Fadren, Ebr. 7: 24, 25 v. ; 1 Joh. 2: 1 , 2 v.
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III.

Ing.: Ebr. 4: 14 v. (ur A.-T.)

ämne:
Efter vi hafva den store öfverstepresten Jesuiii,

8å låtoui oss hålla last vid bekännelsen af vår eh rist-

liga tro.

a) AU Jesus är Guds Son, 1, 3, 5 v. ; ]>} Att Jesus

är Yerldsförsonaren. 4 v. ; c) ^1^^ ingen känner Fadren utan

Sonen, Mattli. 11: 27 v.; d) Att Jesus har magt att gifva

dem evigt lif som tro på Hans namn, 2, 3 v.

IV.

Ing.: Jok. 16: 28 v.

ämne:
Den tröst vi hafve att henita deraf att vår öf-

versteprest är gången till Fadren.

a) Dermed är äterlösningsverket fuUbordadt, 4 V. ; b)

Dermed är Fadren ärad, 1, 4 v. ; c) Dermed är Sonenför-

klarad, 1, 5 v. ; cl) fJermed är det eviga lifvet oss skänkt,

2, 3 v. -

' -^
•

y.

Ing.: Ebr. 7: 26—28 v.

ämne:
Tår öfversteprest i sin storhet.

1) Stor är Han till sin person^ 1, ö v. (sann Gud och

sann menniska i en person).

2) Stor är Han till sina verk, 4 v. ( äterlösningsverket).

3) Stor är Han till sin appliöjelse, 1, 5 v. (Här skil-

dras först hans frivilliga förnedring, Philipp. 2: 5—8 v. och

sedan den derefter till lön erhållna upphöjelsen. Philipp. 2:

9—11 v.)

4) Stor är Han till sin magt, 2, 'A v.
;

jfr Malth. 28:

18—20 v.

VI.

hig.: Joh. 16: 5 v.

ämne:
Christi gång till Fadren.
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1) Ar en gång efter fullhordadt verk på jorden, 4 v.

2) Ar en gång till Hans egen ujyphöjelse, 1, 5 v.

3) Är en gång till Fadrens förherrligande, 1 v.

4) Är en gång till att gifva de troende ett evigt lif, 2, 3 v.

VII.

Ina. : Matth. 17: 5 v.

A:\rxE:

Sonens bön om sin förklaring af Fadren, under-

stödd af Hans åberopande af:

a) Fadrens ara, 1 v.; b) Syndares frälsning, 2, 3 v.;

c) Det trogna utförandet af Hans medlarekall, 4 v.

VIII.

Ä :\i N E

:

Jesu öfyerstcpresterliga förbön i vår text.

1) Hvru han heder för sig sjelf, 1—5 v,: ora sitt för-

horrligande pä g-riind deraf att Han är Guds Son och full-

bordat försoningens verk samt förherrligat Fadren.

2) Hitrn han beder för de sina, 6—8 v. : med afseende

pä det tillstånd, i hvilket de skulle komma genom Christi

gäng till Fadren ; bönen för dem grundas dels derpä att de

voro af Fadren gifne ät Sonen som gifvit dem åt Fadren,

dels derpä att de voro utvalde från verlden ocb hade i tron

anammat Sonen samt bevarat Fadrens ord.

IX.

fn;/.: Jnh. 12: 23 r.

Ä M N E :

Menniskones Son förklarad i menniskohjert.an.

1) 1 hvilka menniskohjertan Han kan förklaras : a) i

dem som äro uttagne ifrån den förderfvade verlden, (J v.

;

.Joh. lö: 19 v.: Gal. 1: 4 v. ; 2 Cor. 6: 17 v.; b) i dem

som äro dragne till Sonen, 2 v. ; c) i dem som anammat

(,'hristum med tron. 7, 8 v. ; d) i dem som bevara Guds

ord, (i, 8 v.

2) Sjelfva förklaringen : Han förklaras a) såsom den

soni fullbordat äterlösningsverk^t. 4 v. : b) såsom den som
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till lön för sin lydnad är förherrligad, 1, 5 v.; c) såsom

den som eger niagt att sfifva de troende det eviga lifvet,

2, 3 v.

Anm. Denna förklaring är den Iläli^c Andes verk och en frukt af

Jesu bortgång till Fadrcu.

C) Text: Joli. 14: 1—12 v.

I.

Ing.: Joh. Ih': 16 v. (ur Ev.)

Ä M N E :

Jesu tal i vår text oiii sin gång till Fadreu och

om vägen tlit.

1

)

Om sin gång till Fadren : a) Han går bort att

bereda de sina rum i fadershuset, 2, 3 v. ; b) Han kommer

äter att taga dem till sig, 3 v,; Ap. G. 1: 11 v.; c) Han

bjuder dem att tro på Honom, 1 v.

2) Om vägen till Fadren : a) Hans lärjungar visste vä-

gen, 4, 5 v. ; b) Han sjelf är vägen, G v. ; c) Han bjuder

dem tro på Honom såsom Fadrens Son, 7—12 v.

IL
Ing.: Joh. 1-1: 1 v. (ur text.)

ämne:
De tröstegrunder som Jesus i dag framlägger för

de sina vid denna tillsägelse : *^Edert hjerta vare icke

bedröfvadt !^'

1) De må vara så förvissade om himlen, att ingen magt

kan idestänga dem derifrån, 1—3 v.

2) De hafva i Christus den säkra himlavägen,-^—liv.

3) De hehöfva icke frukta att med Christi bortgång

Hans verk skola upphöra, 12 v. (13. 14 v.)

III.
(vv. 1—(i.)

Ing.: 5 Mos. 31: h' v.

ämne:
Herrliga utsigter för Jesu trogna att komma till

himlen.
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a) Jesus har gått hem förut, 2, 3 v. ; b) Han har be-

redt rum åt dem i fadershuset, 2, 3 v. ; c) Han är vägen

hem, 4—6 v. ; d) Han kommer åter att taga dem hem till

sig, 3 v.

Usus : Derföre varer vid god tröst i tron ! 1 v.

IV.
(vv. 1—6.)

Ing.: 2 Cor. 5: 1 v.

ämne:

Guds barns gemeusamma hem.

1) Är dem beredt af Fadren, 2 v. ; Matth. 25: 34 v.

2) Är dem öppnadt af Jesus, 1—3 v. (genom försonin-

gen).

3) Vägen dit är Christus sjelf, 4—6 v.

V.

Ing.: 2 Cor. 5: 6—9 v.

ämne:
Guds barus tröst att de liafva ett hem hos Herren.

1) Denna tröst är väl grundad : i den eviga utkorelsen,

i Christi försoning, i Fadrens kärlek och löfte, 1—3 v.

2) Denna tröst gifver dem mod att löpa på vädjobanan,

Ebr. 12: 1 v. ; 1 Con 9: 25 v.
;
jfr v. 4—G text.

4) Denna tröst försötmar all tidens bitterhet. Kom. 8:

18 v.; 2 Cor. 4: 17. 18 v.; Ev. 20—22 v.

VI.

Ing.: Upph. 3: 12 v.

ämne:
Huruledes de många bouingarne i fadershuset

vänta på oss.

a) Redan beredda af begynnelsen, Matth. 25: 34 v. ; 2

v. text ; b) Redan öppnade genom Jesu bortgång, 2, 3 v.

;

c) Redan lätta att taga i besittning, om vi gå vägen dit,

4—G v.
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VII.

Ing.: Philipp. 1: 23 v.

ämne:
Fadershuset med de många boninganie.

a) Bit önskar man sig icke in, jfr 4 Mos. 23: 10 v. ;

(skillnaden emellan Guds barns himlalängtan och verldsbar-

nens salighetsönskningar) ; b) Man måste veta vä(jen dit,

2—G v.; c) 3fan måste ock gå den vägen, 1, (! v.

VIII.

Ing.: Joh. JO: 10 v.

ämne:
Hiiruledes Jesus är allt för de sina.

a) Vägen som bär dem, 6 v. ; b) Sanningen som vpp-

lyser dem, 6—10 v. ; c) Lifvet som lefvandegör dem och

verkar i dem trons frukter, 6, 11, 12 v.

IX.

Ing.: Jes. 48: 17, 18 v.

ämne:
Jesu gång till Fadren länder hans trogna till

största nytta.

1) Ty derigenom är dem rion tillförsäkradt i det stora

fadershuset, 1—3 v.

2) Derigenom är Christus deras väg, sanning och lif,

4—G v.

3) Derigenom hafva de fått Hugsvalaren, Joli. 1 (r. 7 v.

4) Derigenom hafva de lärt känna Fadren, 7— 11 v.

5) Derigenom skola de kunna uträtta stora verk, 12 v.

X.

Ing.: Ehr. 1: 1—3 v.

ämne:
Det lefvande vexelförhållande som eger rum emel-

lan Fadren och Sonen.

1) Sonen behöfver Fadren, emedan Han af Honom af
evighet är pkld, Joh. .5: 2G v.; jfr G v. text: "'Jag är lifvet."'
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2) Fadren hehöfver Sonen, emedan Han i Sonen up-

penbarar sig sjelf, 7 v.

3) Sonen hänvisar, såsoia det personliga Ordet och Guds

afbild, till Fadren som Han uppenbarar, 8— 11 v.

4) Fadren ' drager till Sonen dem Han i Sonen nt-

korat till salighet, 1 — fi v.

XL
(H.-T. och A.-T. i förening.)

Ing.: Ap. G. 7: o.i v.

ämne:
Ingen är så lycklig som en Jesu vän.

1

)

Til han har ett hem att komma till, när jordevan-

dringen slutar, H.-T. 1, "2 v.

2) T\f han har ett arf att taga i besittning vid myn-
dighetsåldrens inträdande, A.-T. 3—5 v.

3) 7}/ han har en säker väg, på hvilken han kommer

hem, H.-T. (; v. ; A.-T. 5 v.

4) Ti/ hans tro varder rensad i eldprnfvet till lof, pris

och ära, A.-T. 7 v.

5) Tg han har en outsäglig glädje att smaka efter

sorgetidens slut, A.-T. 8 v. ; Ev. 22 v.

6) Ty han har den visshet att Jesus skall sjelf åter-

komma och hemta honom hem,, H.-T. 3 v.

4:(le Söii(lai>'eii efter Påsk.
A) Text. : Joli. 16: 5—15 v.

,'^u^,^'^"-'' Png^rRög. W. 5: 17 v.

^y <wvwv tJ Ätt >
';' ämne:

' / . L iur,-^'- ^'-' Jesu bortgång till Fadren.

1) JJermed förstås Hans gång genom lidande och död

till herrlighet, 5 v.

2) Denna bortgång tillför oss största nytta : a) den He-

lige Andes gåfva, 7 v. ; b) den Helige Andes embeten och

verk, 8—14 v. (straffembetet, läroembetet).
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3) Vi liafva således alla orsaker att fröjda oss öfver

Hans bortgång, 5, f! v.

1 1. •^j >- / '^,-S '^"*^'
^;

Ing.: Hög. W. 1: 7 v, r^^^, ^^^^ '^^-

^ ^^ ^^ ^ • **•,>,-^* M"*-*! < ^' ;w.

Nyttan af Jesu gång till Fadren. 7/^//*^^ ff^^^^

1) Derigenom har Han sändt Hugsvalaren, 5 —7 v. k,*^?^

2) Derigenom han verldcn bli/va bestraffad., 8—liv.

3) Herigenom ha/va Jesu trogna att vänta den rätta

vägledningen, 12-15 v.
^^,^^^ ^^ ^^^ ^,,/^^' ^/^ ;

De frukter som Jesu gång till Fadren tillför oss.. ^ , ,

a) Ohristi öfveKstepresterliga förbön inför Fadren, Ebr. ;;//-.

7: 24, 25 v.; 1 Joh. 2: 1, 2 v.; b) Herrliga gåfvor till rätt- / .

färdighet och salighet, Ps. 68: 19 v. (syndaförlåtelse, barna-/
'

skåp, arfsrätt, heligliet, m. m.) ; c) Den Helige Ande som

med sina embeten och- verk tillämpar försonhigsnåden, text,

7— 11 v. straffembetet ; 12— 15 v. läroembetet.

^ • /<M^ »rv*-^ <»/»'/ -' '

'

Ing.: 1 Mos. 6: 3 v. i^^^c/f/:
ämne: /

Hugsvalarens dubbla enibete enligt vårt evangelium.

1) Till dess innehåll och beti/delse : a) att straffa verl-

den, 8—11 v.; b) att vägleda till sanningen, 12, 13 v.

2) Till dess ändamål: att förberrliga Jesum, 14, 15 v.

Usus: 7 v. ^y.-y^.^/ex/' //^

Ing.: 1 Petr. 1: 2 v. /..•^..- .-• ' • 7t

ämne: '

Den Helige Ande skall förberrliga Jesum.

a) Detta tillhör Hans embete, 14, 15 v. ; b) Detta

åsyfta Hans bestraffningar, 8— 11 v.: c) Detta åsyftar Hans
vägledande till sanningen, 12—14 v.

i
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i^^^^^^^f'' /,'./ ämne:
«.w*h7a„/>i/

Den Helige Ande.

a) Såsom d&i soyn straffar verhlen, 8— 11 v.; h) Såsom

Hunsvalaren, 5—7 v.; c) Såsom Sanninacns Ande, 12—15 v.

VII.

Jm/.: Se. P^. 134: 2 v.

Ä :\r X E

:

Hnru de trenue gudonispersonerue förklara livar-

andra med afseende på återlösningsverket.

1) Fadren har förklarat sin Son: a) då Han sändt Ho-

nom i tjenareskepelsen på jorden ; b) då Han upphöjt Ho-

nom på sin högra hand.

2) Sonen har förklarat Fadren : a) under hela sin van-

dring pä jorden, (med lära och lif) ; b) genom utförandet

af återlösningsverket.

3) Den Helirfe Ande förklarar Sonen : a) när Han straf-

far verlden för synd, rättfärdighet och dom, 8—11 v.; b)

när Han vägleder i sanningen, 12— lä v.

Anm. Fadreu blir prisad i Sonen.

^^ /»»v^y" " ~''~^VIII.

/^^yc f^-^- Ing.: Joh. 15: 26 v.

'if Lhu.
S^u^^r^^ 'f, f >•;

^^- ÄM N E

:

1{^ ]c^ ^^'^'itr*'
Sanningens Ande.

^ir!''' ^"f Han skall icke tala af siy sjelf 13— 1"> v. (Här

Tisas Hans enhet med Fadren och Sonen samt Hans utgång

af båda, Hans personlighet, gudom, m. m.)

2) Han skall bestraffa den lö[inaktifia verlden, S— 11 v.

3) Han skall lära oss allting, Joh. 14: 20 v.

4) Han skall leda i all sanning, 13 v.

, , ,. Ina.: Hez. 36: 23—27 v.

%^VJ^'i'^'^.
•^'"^ ämne:

^7^ ^fi uZu "^-i-f

" "^
v . Fyra den Helige Andes embeten.
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1) StraffembeUt : verldens öfverbevisancle om synd, rätt-

färdighet och dom, 8—11 v.

•2) Läroembetet : påminnande af Jesu ord, 13 v,; Joh,

14: 26 v.

3) Tuhtemhetet : vägledande till hela sanningen, 13 v.,

ledande på sanningens väg, Ps. 143: 10 v.; Rom. 8: 14 v.;

Ps. 6: 2, 3 v. ; tuktan med korset, med ordet, o. s. v.

4) Tröstembetet : "Hugsvalaren," 5— 7 v.

^'••>'' ämne:
^^'' Den Helige Ande.

1) Till sin person: sann Gud, ett med Fadren och So-

nen och utgången af dem, 13— 15 v.

2) Till sina verk: a) Han skall straffa verlden, 8^11

v. ; b) Han skall vägleda de trogne i sanningen. 12, 13 v.

;

c) Han skall hugsvala i bedröfvelsen, 5—7 v. ; d) Han skall

förherrliga Jesum, 14 v. n

XI. '.,..........--

liui.: I Joh. 5: 6 v. '^^-^^^ 4^'

ye^i* e-Ji <».A««*
^

^»v«l-«.

Några betydelsefuHa stycken i v.^rt evangelium. -: ^-

a) Si/nd, 8, 9 v.; b) RmtfdrdigUet, 8, 10 v.; c) Dom/^-;

8, 11 v. ; d) Sanning, 12— 1 5 v.

B) Text : Joh. 17: 9-17 v.

I.

Jnc/.: 2 Mos. 28: 29 v.

ämne:
Öfversteprestens Jesu Christi förbön för de sina.

1) Sättet, på hvilket Han beder: Han beder högt, i lär-

jungarnes (de elfvas) närvaro, med barnaförtroende, jfr 1 v.

och 13 v. samt hela situationen.

2) De menniskor, för livilka Han beder : a) icke för

verlden, 9 v.
;

jfr Luthers utsago vid denna vers, anförd af

P. Fjellstedt i hans "förklaring öfver nya testamentet,**
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tryckt 18(19. der vi utan tvifvel hafve den rätta tolkningen

af detta ställe. '-Verlden" kan betraktas från tvenne sidor,

dels den oaktadt storheten af syndaförderfvet hos Adams-

barnen lemnade förmågan att emottaga nåd, dels såsom en

mot Gud tiendtlig magt som icke vill underkasta sig Hans

lydnad: jfr Joh. 1: '29 v.; '6: 17 v.; 14: 17 v. (Hengsten-

berg) ; b) utan för sina lärjungar, 9 v. — Bevekande skäl

:

lärjungarne äro Fadrens egendom, Fadren och Sonen hafva

allt gemensamt, 9, 10 v.

3) Innehället af Hans förhön : a) att lärjungarne måtte

bevaras i Fadrens namn, 11 v.; jfr 12. 14, 15 v. som när-

mare belysa 11 v. ; b) att de måtte blifva ett. 11 v. ; c) att

de måtte helgas i sanningen. 16. 17 v.

II.

Iwj.: Ps. 21: S v.

Ä M N K :

Hvad Jesus vid sin bortgjiiii»; utbeder sig hos Fa-

dreu för de sina.

a) Att de matte hlifva bevarade i Fadrens namn och

frälste från den onde, 11, 12, 14, 15 v.; b) Att de matte

hlifva ett såsom Fadren och Sonen, 11 v. (12. 14, 15 v.);

c) .itt de matte helaas i sanninpen. Kl. 17 v.

III.

///(/.; / Joh. 2: 1, 2 c.

Ä M x E

:

De nieuulskois beskaffenhet och tillstånd, som
hatVa Jesuni till sin Försvarare när Fadren.

1) Deras beskuren het : a) de äro uttagne från verlden,

14 v.; b) de äro Fadrens och Sonens egendom, 9, 10 v.;

c) i dem är Christus förklarad. 10 v. ; d) de låta helga sig

i sanningen, 1(3, 17 v.

2) Deras tillstånd: a) de hatas af verlden, 14 v.; b) de

frestas och plågas af djefvulen, 12, 15 v.; c) de lida med
Jesus och för Hans skull; d) de äro i sig sjelfve värnlöse,

11—13 v.
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IV.

Ing.: Jac. 4: 4 v.

Ä 31 N E

:

Verldeiis ondska enipt Jesu väuiier.

1) Sättet för dess erfarande: a) verklen hatar dem, 14

v. (orsaker : verlden hatar Jesum, lärjimgarne hade Guds

ord till verlden) ; b) verlden står i förbund med djefvulen

att draga dem från Jesum, 15 v. (med trug, list och våld).

•2) Botemedel och tröst deremot : a) Jesu förbön om de-

ras bevarande, enhet och helgelse, 11, 15—17 v.; b) den

Helige Andes bestraffande af verlden, Ev. 8—1 1 v.

V.

/;?(/.: JoL VJ: 1 v. (slut.)

ä:mxe:

Jesu förbön för sinji apostlar, en bön för alla

tJuds trogna.

1) Hvarpå Han (jrundar den: a) derpå att de sjelfve

stå i ett innerligt förhållande till Gud, 9, 10 v. (6—8 v.)

;

b) derpå att de behöfya Fadrens hjelp i deras farliga ställ-

ning i verlden, 11 — 15 v. (hatade af verlden, jagade af

satan).

2) livad den innehåller: a) att Fadren måtte förvara

dem i sitt namn, 11, 12 v.; b) att de mätte blifva ett, 11

v.; c) att de måtte helgas i sanningen, 1(>, 17 v.

VI.

Ing.: P.^. 28: 9 v.

ämne:
Huru Jesus i vår text talar både om de sinas

höga värdighet och om deras stora behof.

1) Om deras höga värdighet: a) de äro Fadrens och

Sonens egendom. O, 10 v. : b) de äro Guds ords bärare och

förkunnare, 14 v. (18 v.); c) de äro alltså värde Guds be-

skydd.

2) Om deras stora behof: a) de lemnas qvar af Jesus

i verlden, 11— 13 v.; b) de kunna ej omedelbart af Honom
förvaras; c) de äro i största fara, 11, 14, 15 v.
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VII.

Ing.: Rom. 8: 30 v.

ämne:
Jesu bön om de sinas förherrligande.

a) Han framställer dem såsom en dyrbar egendom inför

Fadren, 9, 10 v.; jfr 2 Mos. 28: 29 v.; b) Han säger:

"Jag är förklarad i dem," 10 v.; c) Han beder att de måtte

blifva ett med Fadren och Sonen i Anden, 11 v.; d) Han
vill att deras glädje skall blifva fvllkommen, 13 v. ; e) Han
vill hafva dem förvarade i Fadrens namn, 11, 14, 15 v.;

f) Han beder om deras helgelse, 10, 17 v.

VIII.

hifl.: Jes. 3: 10 v.

äjixe:

Guds barns ställning i verlden.

a) He äro Gads egendom, 9, 10 v. ; b) I)e åtnjuta

Jesu fö7^bö72s kraft och tröst, texten ; c) De hatas af verlden,

14 v.; (1) De bevaras af Fadren, 11— 18, 15 v.; e) De hel-

gas i sanningen, IH, 17 v.

C) Text : Joli. 7: 37-39 v.

I.

Ing.: Je.^. 44: 3, 4 r.

ä.a[xe:

Jesu stora löfte i vår text om utgjutandet af den
Helige Ande.

1) Är ett löfte gifvet under vilkor af tro, 37, 38 v.

(hunger och törst, trons anammande och tillegnande),

2) Ar ett stort och herrligt löfte : dricka, "af hans qved

etc." 37, 38 v.

3) Är ett uppfylldt löfte, 39 v. : genom pingstdagen,

Ap. G. 2 kap. (Christi församling på jorden.)

II.

Ing.: Jes. 12: 3 v.

ämne:
Det lefvande vattnet ur Zions helsobrunn.
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1) Utlofvadt ät dem som törsta, 87 v. (Huru törsten

uppväckes, se Ev. 8

—

11 v.)

2) Drucket af dem som tro, 37, 38 v. ("dricke livar

och en som tror på mig !"J

3) Verksamt till ett flöde af lefvande vattuströmmar,

38, 39 v.

III.

hig.: Joel 2: 28, 29 v.

ämne:
Jesu löfte 0111 Aiuleus ntgjutelse öfver sina vän-

ner, gifvet under ett dubbelt vilkor :

1) Att Han först varder förklarad, 31) v.; Ap. G. 2.

33 f. v. (genom lidande, död, uppståndelse och upphöjelse).

2) Att de tro 2)å Honom, 37. 38 v.

IV.

Incj.: Jes. 55: 1—3 v.

ämne:
Jesu rop efter syndare, att de måtte komma till

Honom och dricka. .

1) Dermed vill Han uppväcka törst efter sig hos syn-

dare.

2) Dermed inbjuder Han de törstande till sig.

3) Dermed lofvar Han att stilla deras törst till evig tid.

V.

Ing.: Cppjh. 22: 17 v.

ämne:
Jesu ord : '^Hvilken som törstar, han komine till

mig och dricke !"

1) Hvilken som törstar: hvem som helst, ingen undan-

tagen, näden fri, öppen, allmän ; blott han törstar ; huru

törsten uppväckes, se Ev. 8— 11 v.

2) Han kumme till mig och dricke ! a) Han komrne

:

blifve icke borta af fruktan eller tvifvel eller försagdhet,

Ebr. 4: 1(5 v.; b) till mig: han söke icke annorstädes eller

hos andra tröst, ro och frid: t}^ se Ap. G. 4: 12 v.; Joh. 3

IG v.; 14: G v.; c) och dricke: icke nog med att se på Je-
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sum eller komma till Honom, utan vi måste anamma Ho-

nom, åtnjuta Honom, bruka Honom sådan Han är oss af

Gudi gjord och erfara huru god Han är.

VI.

Ing.: Joh. 4: lö v.

ämne:
Hvad innebär Frälsarens inbjudning- i vår text:

*'Hvilken som törstar, han koninie tiU mig och dricke ?'*

1

)

Att JesKs är en U/skälla för syndare, 38 v. : "a/

Hans (Jesu Christi) qved etc.,'" jfr Coloss. 2: 9 v. ; Ap. G.

4: 12 v.: Joh. 1: U, IG v.; 10-. 10 v.; Joel 3: 18 v.; Zach.

14: 8 v.; Joh. 2: 21 v.; Hez. 47: 1—12 v.

2) Att inan måste törsta, för att JcDniina till denna lifs-

källa, '61 v. (den som ej törstar, han kommer ej ; törsten

gör oss ej värdige nåden, blott skicklige att den anamma :

dess upiikomst, se Ev. 8—11 v.).

3) ^4^^, om man törstar, sa får inan komma och dricka,

37 v. (nåden fri och allmän, fås för intet, Jes. 55: 1 —3 v.

;

Uppb. 22: 17 v.). ^lan märke ordningen: törsta, ko)nina,

dricka

!

VII.

In</.: Sr. Fs. 2L'}: 3 v.

Ä M N K :

Huru Jesus stillar all själens törst.

a) Genom att till sia inbjuda den som törstar, 37 v.

;

Joh. G: 37 v. ; Jes. 55: 1—3 v. ; b) Genom att gifca den

dricka som tror, 37, 38 v. ; c) Genom att utnjida sin Ande

ofver den som heder om Andens gåfva, 39 v.; Luc. 11: 13 v.

VIII.
(H.-T. och A.-T. i förening.)

Ing.: Joh. 16: 13 v. (ur Ev.)
Ä M X E

:

Hvad samlingens Ande gör med Jesu trogna.

1) lian leder dem i sanningen, sedan Han öfver don

cir idgjiden. Ing. och H.-T. 38, 39 v.

Ib
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2) Han lär dem alltmer hvad de ha/va i Jesum, H.-T.

37, 38 v. ; Ev. 14 v.

3) Han vittnar i deras hjertan att de äro af sanningen,

A.-T. 19, 20 v.

4) Han beder i dem och förvissar dem om en nådig

bönhörelse^ A.-T. 21—23 v.

5) Han beseglar Guds inneboende i dem, A.-T. 24 v.

o:te Söndagen efter Påsk. Bönesöndag.
A) Text. : Joh. 16: 23-33 v.

I.

Ing.: Zach. 12: 10 v.

Ä M N E

:

Den Helige Andes gåfva såsom nödvändig för bö-

nen i Jesu namn.

1) Tif utan Honom är Jesus oss förborgad, jfr i text.

att Jesu namn var iärjungarne förborgadt och Hans verk

kunde af dem ej förstås före "den dagen" ^= pingstdagen,

24, 26 v.

2) Ti/ idan Honom kunna vi icke tro på Christum, 29

—32 Y.;\ Cor. 12: 3 v.

3) Tg utan Honom hafva vi ingen erfarenhet af bönens

tröst och kraft, 23—^28 v.

IL

Ing.: 2 Cor. S: 17 v.

ämne:
Jesu trognas bönefrihet.

1) Huru den är möjlig : a) genom Jesu gång till Fa-

dren, 28 v. ; b) genom Fadrens kärlek, 26, 27 v. ; c) genom

Guds löften, 23 v. (Tron å vår sida betonas ock här).

2) Hvaruti den består : a) i frihet att få gå till Fadren

med alla behof, 23 v. ; b) i frihet att få komma i Jesu

namn, 23 v.
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3) Hvad tröst den oss tillför : a) en rik och hel bön-

hörelse, '23 v. ; b) en fullkomlig glädje, "24 v. ; c) en out-

säglig frid, 33 v.

III.

Ing.: Jac. 5: 16 v.

ämne:
En rättfärdig lu.ans bön.

1) Bedjaren : a) är rättfärdig, (genom tron på Christum,

"28 v.) ; b) är en Guds vän, 26, 27 v.

2) Bönen : a) sker i Jesu namn, 23 v. ; b) genom den

Helige Andes verkan, 23, 24 v,

3) Bönhörelsen : a) bedjaren får allt det han beder om,

23 v. ; b) får erfara en fullkomlig glädje, 24 v. ; c) får sma-

ka Jesu frid, 33 v.

IV.

Ing.: Fs. 119: 94 v.

ämne:
Tår svaga böns hjelpare.

a) Jesu förhön för oss, 2(j v.; jfr 1 Joh. 2: 1, 2 v.;

Kom. 8: 34 v. ; b) Fadrens kärlek till oss, 27, 28 v. ; c)

Den Helige Andes hön nti oss. Kom. 8: 2(j, 27 v.
;

jfr text.

26, 33 v, ; d) Guds trösterika hönliörelselöften, 23 v.

V.

Ing.: Hosea 12: 4 v.

ämne:
Några bevis till en herrlig bönhörelse.

a) Fadrens stora löften, Luc. 11: 13 v. ; b) Sonens

namn och förtjenst, 23, 25—28 v.; c) De trognasfidlkomliya

glädje, 24, 33 v.

VI.

Ing.: Ordsprb. 15: 8 v.

ämne:
En rättskaffens bön.
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1

)

Tdl sia beska/mhet : a) är verkad af Guds Ande.

26 v. ; b) sker i ödmjukhet och andens fattigdom, Luc. 18:

13 v. ; c) frambäres i Jesu namn, "23 v. ; d) är trägen och

ihållande, Luc. 11: 5—13 v.

2) Till sina förmoner : a) den medför en trösterik bön-

hörelse, 23 Y. ; bj är Gud behaglig, se Ing. och Luc. 18: 13,

14 v. ; c) har en fri tillgång till den försonade Fadren, 2G

—28 v. : d) medför en fullkomlig glädje. 24. 33 v.

V IL

%.: Joh. 14: 14 v.

ämne:
Hvad det är att bedja i Jesu uamu.

Det ur:

a) att bedja i tron på Jesurn ; b) att bedja på Jesu be-

fallninf/ ; c) att bedja, drifven af Jesu Ande; d) att bedja

om det sam befrämjar Jesu rike ; e) att bedja i Jesu ställe.

VI IL

hl'/.: 1 Joli. 5: 14 v.

Ä M N E

:

En nådig bönhörelse.

1) Ilvarpå den sig grundar: a) på Jesu gäng till Fa-

dren, (försoningen), 28 v. : h) pä Fadrens kärlek. 20, 27 v.

:

c) pä Jesu löfte, 23 v. ; d) pä Andens bönebiträde, Rom. 8:

26, 27 v.

2) Hvad nytta den tillför : a) tröst emot bekymren.

Ps. 94: 19 v. ; b) glädje. 24 v. : c) frid. 33 v.

IX.

Ing.: Ps. 2U: 11 v.

ämne:
(juds folks frid är

:

a) en trosfrid, 26. 27 v. ; Rom. .3: 1 v. : b) en bönefrid,

23 v.; Ps. 18: 7 v.; 56: 10 v.: c) en hjertefrid, 33 v. ; Joh.

14: 17 v.
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X.

Ing.: Syr. 6: 29 v.

ämne:
Guds barns sorg vänd i glädje.

1

)

Guds barns sorg : a) är en sorg öfver bristande tro

och kärlek, 29—32 v. ; b) är en sorg öfver deras oförstånd

i andeliga ting, 26—29 v. ; c) är en sorg öfver tvånget i

verlden, 83 v.

2) Sorgen vänd i glädje: a) genom löftet om den He-

lige Ande, 24—2() v. ("Hugsvalaren") ; b) genom framhål-

landet af dyrbara bönhörelselöften. 23 v. ; c) genom löftet

om frid i Jesus, 33 v.

B) Text: Joli. 17: 18—23 v.

I.

Im/.: Ehr. 7: 25 v. (ur A.-T.j

ämne:
Haru Jesus i vår text såsom den store öfverste-

presteu beder lör apostlarue och den apostoliska för-

samlingen.

1) Huru Han heder för apostlarne : a) såsom för dem
Han utsändt i verlden, 18 v. ; b) att de måtte helgas genom

Hans helgelse, 19 v.

2) Huru Han heder för den apostoliska församlingen

:

a) såsom för den som är en frukt af apostlarnes ord, 20 v.;

b) att den matte vara ett i Fadren och Sonen, 21^t23 v.

II.

(1 anslutn. till f]v.)

Jng.: Joh. 16: 24 v.

Ä .M N E :

En rätt bön i Jesu namn.

1) Grundar sig pä .Jesu förtjenst, 19 v. (oifer och förbön).

2) Framhäres af de i sanning helgade, (17 v.), 18

1!» v.

3) Afser de trognas enhet och herrlighet, 20—23 v.
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III.

hnj.: 1 Cor. 1: 30 v.

ämne:
Huru Christus Jesus är oss af Oud gjord till

helgelse.

1) I det Han helfjar sig sjelf för oss, 19 v. (frivilligt,

Ij^digt, enligt Fadrens rådslut, till försoning för synderna).

'2) / det Han helgar oss i sanning, 19 v. (till tro, en-

het, herrlighet, 20 f. v.)

IV.
(I anslut n. till Ev.)

Ing.: Ps. 27: 7—10 v.

ämne:
De troguas bön, grundad på Jesu förbön.

1) De trognas hön : a) är en bön i Jesu namn. Ev. 23,

24 v. ; b) är en bön på Jesu löfte, Ev. 23 v. ; c) är en bön

till Jesu ära.

2) Huru den är grundad på Jesu förhön : a) så, att

Hans förtjenst bar förvärfvat. dem det de ombedja, 19 v.

;

b) så, att Hans förbön uträttar att de fä det de ombedja,

text. ; c) så, att Han genom sin förbön är deras försvarare

när Fadren, 1 Joh. 2: 1, 2 v.

V.

Ing.: Gal. 3: 28 v.

ämne:
S],1iy( Clirlsti trognas inbördes enliet.

1) Hvarpå den sig grundar: a) på Christi försonings-

död, 19 v.; b) på trons förening med Christus, 19, 20 v.;

c) på deras enhet i Fadren och Sonen genom Anden, 21, 22 v.

2) Huru den hevisar sig : a) i en innerlig öfverensstäm-

melse de trogna emellan, C-alle ett'), 21 v. ; b) i en inbör-

des gemenskap och delaktighet, 1 Cor. 12: 25, 26 v. ; c) i

ett gemensamt hopp, 1 Joh. 3: 2, 3 v. ; 1 Petr. 1: 3—5 v.

3) Hvad den medför : a) en fördold herrlighet, (som

till sist blir uppenbar), 22 v. ; Ephes. 4: 4 v. ; 1 Joh. 3: 1,

2 v.; b) verldens omvändelse, 21—23 v.; Joh. 13: 34, 35 v.
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VI.

Ing.: Zach. 14: 9 v.

ämne:
Den underbara enhet som vår text omtalar.

1) Enheten emellan Fadren och Sonen, 21 v.

2) Enheten emellan Jesu trogna och Fadren och Sonen,

21—23 v.

3) Fnheten emellan de trogna inbördes, 21 v.

AllUl. Maa märke den Helige Andes förhällande till dessa slag af

enhet.

VII.

Ing.: Ephes. 2: 14—18 v.

ämne:
Den stora audeliga enheten menniskorna emellan.

1) För att åteiställa enheten mennishoma emellan har

Christits helgat sig sjelf för menniskorna till ett försonings-

offer, 19 v.

2) För att draga menniskorna till denna enhet låter

G\id förkunna dem fridens evangelium, 18 v.

3) Den grund, hvarpå denna enhet hvilar, är den He-
lige Ande, som förenar Fadren och Sonen.

4) Denna enhet är osynlig, men måste ock såsom en

enhet i kärleken hlifva synlig för verlden, 20, 21, 23 v.

5) Denna enhet är en henlighet, 22 v.

VIII.

Ing.: Ephes. 3: 16—19 v.

ämne:
Christus för och uti oss.

1) Christus för oss: a) såsom vår Försonare, 19 v.;

b) såsom vår Förebecljare, texten.

2) Christus uti oss: a) såsom vår helgelse, 19 v.; b)

såsom vår herrliggörare, 21—23 v.; Kom. 8: 30 v.

IX.

7m/.; Bom. 8: 34 v.

ämne:
Huru Christus såsom öfversteprest beder.
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1) 0)11 de trognas helgelse, (1(3, 17 v.), 18, 19 v,

"2) Om de trognas enhet, 20—23 v.

X.

Inc/.: Ebr. 7: 26 v. (iir A.-T.)

ämne:
Jesus utförande sitt öfverstepresterliga verk.

1) Genom sin frivilliga offerdöd till försoning för syn-

derna, 19 v,

2) Genom sina apostlars idsändande till försoningens

förkunnande, 18, 20, 21, 23 v.

3) Genotii de troendes delaktiggörande af sin herrlig-

het, (den fördolda och uppenbara), 22 v. ; Ephes. 4: 4 v.

;

2 Petr. 1: 4 v.; 1 Joh. 3: 1—3 v.; Sv. Ps. 486: 5 v.

XL
Ing.: Tredje trosart.:

«.7t/(/ tror pä en, helig, aUniännelig kgrka.»

ämne:
De heligas samfund, helgadt:

a) genom Christi utgifvande i döden, 19 v.; Ephes. b:

2,3, 26 v. ; b) genom Christi Ande, 19— 21 v. ; Tit. 3: 5—

7

v. ; Ephes. 5: 2.5—27 v. ; c) genom dess christliga kallelse :

aa) 18 v.; bb) 21—23 v.; cc) Uppb. 21: \—h v.

C) Text: Luc. 11: 1—13 v.

I.

Ing.: Job. 6: 8 v.

ämne:
Den l)ästa bönen och den bästa gåfvan.

1 ) Den bästa bönen : a) är den som Jesus iärt oss bedja,

2—4 v. ; b) är bönen om den bästa gålvan, 5— 8 v.

2) Den bästa gåfvan : a) är den som Jesus oss skänker;

b) är den Helige Ande, 9—13 v. ; Sv. Ps. 13G: 2 v.

II.

(Variation af I.)

Ing.: Joh. 15: 7 v.

ämne:
Den bästa bönen.
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a) Förestå/vad af den bäste hedjaren, (Jesus), 2 f, v. ;

b) Innehållande de bästa böneämnen, 2— 4, 13 v. (andeligt

ocli lekamligt godt samt summan af allt goclt, den Helige

Ande) ; c) Fordrande den bästa jiit, 5 —9 v, ; d) Kräfvande

de bästa bedjare, 1 v. ; e) Medförande den bästa bönhörelse,

10—13 v.

III.

(Variation af I.)

Ing.: Joh. 4: 10 v.

ämne:
Den bästa 2:åfvaii.

1) Ar gifven af den bäste Vännen, 5, 13 v.; .loh. IH:

7 v.; Sv. Ps.'213: 1 v.

2) Är af det bästa värde, 13 v.; Sv. Ps. 13(5: 2 v.

. 3) Tillför oss de bästa skatter, (.Jesum med all Hans

föitjenst ocli dess alla frukter), Rom. 8: 32 v. ; Ev. 23, 24 v.

4) Kräfver de f>ästa bedjare, 1 , i) v.

IV.

Im/.: Ps. 34: 12 r.

ämne:
Chiistus lärcr att bedja.

1

)

Han lär oss livad vi skole bedja om : andeligt och

lekamligt godt, den Helige Ande, 2—4, 13 v.

2) lian lärer oss huru vi. skole bedja : a) med barna-

förtroende, 2—4 v. ; b) med undergifvcnhet, 2 v. (tredje bö-

nen) ; c) med ihärdighet, .')—9 v. ; d) till dess vi få bönhö-

relse, 10—13 v.

V.
ivv. 5—13.)

Ämne:
Jesu liknelse i vår text om den bedjande vännen.

1) IJen innehåller en kraftig förmaning/ till bön, 5— 10 V.

2) Den innefattar ett herrligt löfte om bönhörelse, 5—

8

v.; 11— 13 v.
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VI.
(vv. 5—13.)

Ing.: I Joh. 5: 15 v.

ämne:
Hvad Jesus rill lära oss med liknelsen om den

bedjande vännen.

1) Att Fadren gerna ser att vi bedja Honom, 5—9 v.

2) Att Han vill att vi skola bedja ifrigt och uthållande,

5-8 v.

3) Att, om bönhörelsen dröjer, vi skola bedja ännu en-

trägnare, 9 v.

4) Att bönhörelsen är viss, 10— 12 v.

5) Att vår bön förnämligast bör afse den Helige Andes

gåfva, 13 v.

VII.

Ing.: Jac. 1: 5—8 v.

ämne:
Tara böneänmen.

1) Ej blott de som innehållas i Herrens bön, 2—4 v.

2) Vtan framför allt den Helige Andes gåfva, 9—13 v.

VIII.

Ing.: Fs. 6: 10 v.

a:\ine:

Alla trognas böner äro ett enda "Fader v.^r."

a) Tg alla äro de barnaböner: ''Fader,'" abba Fader.

2 v. ; Eom. 8: 15 v. ; b) Tk/ alla åsyfta förnämligast ande-

ligt och evigt godi : Guds namn, rike, vilje = Guds ära ; den

Helige Ande, m. m., 2, 4, 13 v.; c) T}^ alla timliga behof

kastas på Fadren, 3 v. ; 1 Petr. 5: 7 v. ; d) T}' alla åsj-fta

de Guds pris och lof, Matth. 6: 13 v.

IX.
(vv. 2—4.)

Ing.: Fs. JO: 15 v.

ämne:
Herrens bön.
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1) Bef/imnelseorden : a) Fader; b) vår; c) som är i

himlarne.

2) BönepimHerne : 7 böner, alltså 7 delar.

3) Shitorden : a) ty riket är ditt, och magten och herr-

lipheten i evighet, Matth. G: 13 v.; b) Amen, jfr O, 10 v. text.

X.
(vv. 2—4.)

Ämne:
Hvad vi liafve Jitt lära oss af bönen ^'Fader vår."

1) Att vi skole nalkas Gud i våra höner med innerligt

bama/örtroende, 2 v. "'Fader."

2) Att vi skole bedja så: a) att Guds ära först afses, 2 v. ;

b) att det andeliga goda utgör hufvudsaken, 2, 4 v. ; c) att

det lekamliga goda blir en bisak, 3 v. ; Matth. G: 33 v.

3) Att vi skole tro att Gud hör våra böner för Christi

skull : a) ty Han har sjelf befallt oss bedja, 2, 9 v. ; b) ty

vår bön är Hans Andes verk, 13 v. ; c) ty Han har lofvat

att Han vill bönhöra, 10 v.

xr.

Ing.: P.s. 7.9: 9 v.

ämne:
De sju bönepunktenie i bönen "Fader vår" såsom

**sju kännetecken på vårt elände" i tiden.

"Ty detta lifvet är intet annat än :

a) ett Guds namns försmädande ; b) en olydnad emot

Guds vilje ; c) ett förskjutande ur Guds rike ; d) ett hung-

rigt land utan bröd ; e) ett syndigt väsende ; f) en farlig

vandring; g) och fullt af allt ondt."

Cyprianus.

Allin. b) och c) borde omflyttas.

XII.

Ing.: 2 Cor. 11: 3 v.

ämne:
EnfaJdigheten i Christus, bevisad med afseende

på bönen i Jesu namn.
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1) Deri att den erkänner sin odugli<jhet till sådart

hön, 1 v.

2) Deri att den nalkas Gud I enfaldiyt abharop, 2 v.

3) Deri att den enfaldigt ser Gud i händren om bön-

hörelsens nåd, 2—4 v. ; 5—9 v.

4) Deri att den enfaldigt tror Gud derom att Han
gifver de bästa gåfvor, 10— 13 v.

XIII.

Ing.: P.^. 81: 11 v.

ämne:
Hvarföre Herren så ofta förmanar oss till bön

och gifver oss så många löften om bönhörelse.

1) Hvarföre Han så ofta förmanar oss till hön : a)

emedan Han har lust till vår bön ; b) emedan vi äro så

tröge till att bedja;, c) emedan vi så gerna glömma bönens

öfning ; d) emedan bönens rätta öfning tillför oss sä stor

salighet.

2) Hvarföre Han gifver oss så inånga löften om bön-

hörelse : a) emedan Han vill lära oss att Han sä gerna bön-

hör ; b) emedan vi hafve så svårt att sätta tro till Hans

löften ; c) emedan Han vill uppmana oss till ihärdighet i

bönen ; d) emedan Han har så stora gåfvor att gitva dem

som bedja Honom.

XIV.
%.: Matth. 11: 12 v.

ä:\[xe:

Det våld som Gud väl behagar.

a) Är ett trons våld, 10—13 v.; V. 2 "Fader"; b) Är

ett bönens våld, 5—9 v.

XV.
Jng.: Ja c. 1: 17 v.

ämne:
All god och fullkomlig gåfva liommer till oss of-

vanefter ifrån ljusens F.ader.

1) Den Helige Andes gåfva, 13 v.
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2) Trons [låfva, jfr 10— 12 v.

3) BarnasTcapets göfva, 2 v. "Fader."

4) Bönens gåfva, 1 v. 2— 4, 9 v.

XVI.
Ing.: Joh. 16: 24 v. (ur Ev.)

Ä M X E

:

De orssiker, lirarföre Jesu vänner hafva så liten

glädje, då Jesus vill att deras glädje skall vara full-

korn men.

1) iJe hafva så liten tro, 10 v.; 2 v. "Fader.'"

2) I)e bedja så litet i Jesu namn. Ev. 23, 24 v.

3) De lyda så illa Jesu hud : "Bede)% söke7% klapper !"

5— !> v.

4) De hedja alltförlitet om den Helige Ande, 13 v.

XVII.
Imj.: Ap. G. W: 2 c.

Ä .M X E

:

Hvaraf en nienniska kan veta att hon har den
Helige Ande.

1

)

Dera/ att hon drifves till hön, 1 v. (den Helige

Ande är en "bönens Ande." Zach. 12: 10 v.), Rom. 8: 14 v.

2) Dera/ att hon kan kalla Gud i Christa Jesu sin

Fade)\ 2 v.

3) Deraf att hon helst heder om det som åsyftar Guds
ära, 2 v.

4) l>craf att hon kan tro Guds löften om bönhörelse,

9—12 v.

.')) Deraf att hon erfar den frid och fröjd, so)u följer

med Andeiis gåfva. Ev. 24 v. ; 1 3 v. text.

XVIII.
Iny.: Sv. Ps. 261: 3 v.

Ä M X E

:

Huru en troende själ uppmuntrar sig till bon med
dessa ord:
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1) Du ser Guds hjertelag, 5—8 v.; 11 --13 v, (om

Han än ställer sig som ville Han ej höra, så är Han dock

en Fader som vill sina barns väl).

2) Låt dig deraf beveka, 1, 9 v.

3) Hans nmn^ Hans dyra ord

Kan dig ej något neka, 2—4 v. ; 10, 13 v.

4) Hvad dig omöjligt syns.

Det vill Hans fadershand

Dig gifva, ja, ock mer

Än du ens tänka kan, 8, 10 v. ; Ev. 24 v. ; Ephes.

3: 20. 21 v.

Cliristi Himmelsfärdsdag. M.^/^/yr-
A) Text. : Marc. 16: 14—20 v. ' '

'

I.

Ing.: Matth. 28: 18 v.

ämne:
Huru Jesus enligt vårt evangelium för de sina

bevisar sig såsom Herren, innan Han uppfar ifrån

dem till himmelen.

1) Han bestraffar dem för deras otro jemte det Han gif-

ver dem sin frid, 14 v,; jfr Joh. 20: 19 v. ; Liic. 24: 36

—

40 V-. (Herre öfver otron och ångsten i hjertat.)

2) Han befaller dem idgå till hela skapelsen med evan-

gelium, 15 v.
;
jfr Matth. 28: 19, 20 v.

3) Han instiftar det heliga dopet såsom vilkor för in-

träde i Guds rike, IG v.

4) Han utrustar dem med kraft till undergörande tec-

ken, 17, 18 v.; jfr 1 Cor. 12: 11 v.; 27—30 v.

5) Han uppfar sedan till himmelen och sitter pä Guds

högra hand, 19, 20 v.

II.

Ing.: Ap. G. 1: 9—11 v. (ur Ep.)

ämne:
Betydelsen af Christi himmelsfärd.
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1) För Honom sjelf : en gång till Fadren, ett återfåen-

de af den herrlighet, Han af evighet egde när Fadren, den

Han genom förnedringen försakat. Joh. 17: 5 v. m. fl. st.

2) För Hans verk till mensklighetens frälsning : a) Den

Helige Andes sändande, Joh. 16: 7 v.; 1.5—18 v. texten;

b) Sonens delaktighet af Fadrens regimente, 19 x.: "sitter

på Guds högra hand ;" c) Sonens förbön för sina trogna,

Kom. 8: S-l v. ; d) vår visshet om evig salighet. Joh. 14: 2,

3 v.; 17: 24 v.

III.

Ing.: Ps. 18: 33 v.

ämne:
Huru Jesus med sin himmelsfärd omgjordar sina

bekännare med kraft.

a) Da Han bestraffar dem för deras otro, 14 v. ; b)

I)å Han utrustar dem med sin Ande tillfridens evangelium,

15, 16 v. ; c) Hå Han gifver dem magt att göra undertec-

ken, 17, 18 v. ; d) Då han stadfästar deras vittnesbörd med
åtföljande tecken, 19, 20 v.

IV.
(vv. 14—16.)

Ing.: Joh. 11: 40 v.

Ä M X E

:

Tron och otron i deras förhållande till hvarandra.

1) Tron: a) är ett Guds verk i oss, Joh. 6: 27 v.; b)

på tro är ofta brist hos de trogna, 14 v. ; c) tron gör kraf-

tiga gerningar till Jesu pris, 15 v.; jfr 17, 18 v.; d) tron

gör evigt salig, 16 v.

2) Otron: a) är ett djefvulens verk uti oss, jfr 14, 17

v. ; Ephes. 2: 2 v. ; b) från otro äro ej ens de trogna frie,

14: v. ; c) otron har köttets gerningar med sig. Gal. 5: 19

—

21 v. ; d) otron fördömer evinnerligen, 15, 16 v.

V.

Ing.: Marc. 16: 15 v. (ur text.)

ämne:
Huru Herren Christus med apostlarnes utsän-

dande förbinder ett trefaldigt löfte.
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a) li; v.; b) //, IS v.; c) Mattk. 28: 20 v. (slut.)

VI.

hhj.: Joh. 16: 28 v.

ämne:
Huru Jesus har på sin himmelsfärdsdag: återgått

till Fadren till vår tröst.

1 ) Så, att Han först utfört försonhiffens stora verk till

frid, 14 v.; -2 Cor. 5: 18. 19 v.

'

"2) Så, att Han sedan inrättat försoningens embete, 15

—18 v.; 2 Cor. 5: 20 v.

8) S(f, att Han nu sitter på Guds högra hand, 19, 20 v.

VII.

luf/. : Joh. 10': 7 v.

ämne:
Nyttan och fruliten af Jesu himmelsfärd.

a) JJerigenom är Han sin församlings liufvud, Eplies.

1: 22, 23 v. ; b) Derigenom fullgör Han sitt öfuersteprester-

liga kall, (förbönen), Rom. 8: 34 v. ; c) Derigenom utöfvar

han sitt konungsliga embete,' I':), 20 v.; Ps. 110: 1—3 v.;

45: 4—T v.

VIII. .

Jnc/.: I Mos. 24: Ö8 v.

A M N E :

Fadreus fråga till fattige syndare på sin Sons

himmelsfärdsdag: "Till du fara med denne mannen ?"

och syndares svar : "Ja, jag vill med Honom !"

1) Fadrens fråga : "Vill du fara med denne mannen?"

a) Fadren frågar så, när Han i dag läter båda oss, att Hans

Son är upptagen till himmelen, 19 v.; b) Fadren frågar så:

tj- himmelen är öppen och det är rum i fadershuset, Joh.

14: 2, 3 v.

2) Fattige sgndares svar : "Ja, jag vill med honom !"

a) '-Herre! jag tror; hjelp min otro!"' 14 v.; b) "Herre!

jag är svag; omgjorda mig med din kraft!" 15—18 v.; c)

"Herre ! kom snart : tj^ det är min själ långt att bo när

dem som friden hata,'' Ps. 120: 5, 6 v.
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B) Text: Joh. 17: 24-26 v.

I.

A Ing.: Ap. G. 7: 56 v.

'*^' ämne:
Himmeleii öppeu på Christi himmelsfärdsdag.

1) Ty Han har sjelf gått dit förut. Ev. 19 v.; Joli. 14:

2 v. ; Ebr. 6: 19, 20 v. ; 2-1 v. text.

2) Han försäkrar i sin förbön att Hans trogna skola

se Hans herrlighet, 24 v. (Guds rättvisa kräfver det ock.

25 v.)

3) Han skall sjelf återkomma och hemta de sina till

himmelen, Ep. 11 v.; Joh. 14: 3 v.

II.

Ing.: 2 Cor. 5: 1—3 v.

ämne:
Jesu vänner och deras trösterika visshet att en

gäng få göra himmelsfärd med sin Frälsare.

1) Hvilka som dro Jesu vänner: a) de som Fadren gif-

vit Honom, 24, 25 v. ; Joh. 6: 44, 45 v. ; b) de i hvilka

Christus hor, 26 v. (genom Anden).

2) Den trösterika visshet de hafva att en gång fä göra

himmelsfärd med sin Frälsare : a) den är grundad på Chri-

sti försoning, 24 v. ; b) den är betryggad af Jesu förbön, 24,

26 v. ; c) den är enlig med Guds rättfärdighet, 25 v. ; d)

den är beseglad genom Jesu himmelsfärd, 24 v. ; Ev. 19 v.

III.

ämne:
Bet eviga lifvet.

a) Förvärfvadt af Christus, 24 v. ; b) Gifvet af nåd
åt tron, 25, 26 v. ; c) Vunnet af dem som med tålamod uti

goda getmingar fara dercfter såsom sitt hopps fullbordan.

Rom. 2: 7 v.

IV.

Ing.: Coloss. 3: 3, 4 v.

ämne:
Guds barns tveggehanda herrlighet.

19
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1) Den närvarcmde fördolda : a) den döljes under myc-

ken smälek, brist och ringhet ; b) den är fördold för verl-

den, .1 Joh. 3: 1 v. ; c) den mognar under ett fördoldt um-

gänge med Herren, (bön, m. m.) ; d) den består förnämli-'* /
gast deri att Christus bor i dem, 20 v.

2) Den tillkommande uppenbara : a) kommer med Chri-

sti sista uppenbarelse, Ing. 4 v. ; b) är en herrlighet som

Fadren gifvit Sonen, 24 v. ; c) är Jesu trogna tillförsäkrad,

(genom Sonens förbön, genom Guds rättvisa, genom Andens

kärlek), 24, 25, 2(i v.

V.

Ing.: Jes. 43: 4 v.

ämne:
Huru Jesus herrliggör siiui trogna.

1) I tiden: a)^ genom rättfärdiggörelsens nåd; b) ge-

nom sitt inneboende uti dem, 20 v. ; c) genom sin Ande.

Joh. 16: 14 v.

2) Efter tiden : a) i en salig död ; b) i en salig upp-

ståndelse ; c) i den eviga herrligheten, 24 v.

VI.

hig.: Ebr. .9; 16, 17 v.

ämne:
Herrens Jesn testamente med afseende på sina

vänner kort före Hans afsked från jorden.

1

)

Huad Han här i tiden testamenterar dem : a) sin

mägtiga förbön, text. ; b) sitt inneboende i dem genom An-

den, 26 v.; c) Guds kärlek i deras hjertan utgjuten, 26 v.

2) Hvad Han testamenterar dem för evigheten : a) sin

salighet ; b) sin herrlighet, 24 v.

VII.

Ing.: Sv. Ps. 438: Ö v.

ämne:
Guds l)arns trossång på Christi himmelsfärdsdag:

1) Att himlens herrlighet

Är mig beredd, jag vet, 24, 2.5 v.
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2) Det namn, som mia är (/i/vet,

Är i Oiah bok inskri/rct, Liic. 10: 20 Y.; -26 v. text.

3) Min fröjd skall der ej störas, Joh. IG: 22 v.

4) Min lofsång evigt höras. Uppb. 14: 1—5 v.

C) Text : Liie. 24: 49—53 y.

I.

Ing.: Ps. 47: 6. 7 v.

Ä.^ixi::

Herrens Jesu sista tal med lärjiuijjarne ocli Hani«

afsked från jorden.

1

)

Hans tal med lärjiinffarne : a) är ett löfte om An-
den, 49 v. : b) är en befallning att stanna qvar i Jerusalem

för löftets fullbordan, 49 v.

2) Hans afsked frän Jorden : a) Han upplyfter sina

händer öfver dem till välsignelse, 50 v. ; b) sedan Han väl-

signat dem uppfar Han från dem till himmelen. 51 v. ; c)

de tillbedja Honom såsom Herren och prisa Gud, 52, 53 v.

II.

Jnc/.: Ap. G. 1: 4 v. (ur Ep.)

Ä M X E

:

Hvarföre .Jesus vid sin liimiuelsfärd hänvisar oss

till den Helitre Ande.

1) För att fullborda sitt verk uti oss, (Christus har

fullbordat det för oss), 49 v.

2) För att i osrjnU[i mätto komma till oss, Joh. 14: 28,

•-'9 v. ; 52, 53 v. text.

3) För att återkomma och lierrliggöra oss, Joh. 1 4: 3 v.

(Denna herrliggörelse förberedes här af Anden som bor i dem).

III.

Ing.: Ps. 29: Il v.

Ä M X E

:

Huru den store öfverstepresten Christus vid sin

himmelsfärd välsisruar sitt folk med frid.
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1) Så att Han utlofvar att sända öfver dem sin Faders

löfte, 49 v.

2) Så att Han utlofvar Andens gåfva under vilkor af

lydnad för Hans hud, 49 v.; Jes. 48: 17—19 v.

3) Så att Han upplyftar öfver dem sina välsignande

händer, 50 v. ; Joli. 14: 27 v.

4) Så att de i frid tillbedja och prisa Honom, 51—53 v.

IV.

Ing.: Rom. 8: 35 v. (börj.)

ämne:

Fastän Christus skiljt sig från siiui trogna, knnna
de frimodigt fråga: "Hveni kan skilja oss från Chri-

sti kärlek?"

1) Ty Han sänder dem Fadrens löfte, som beseglar i

dem Christi kärlek, 49 v. ; Joh. 14: 26 v.

2) Ty Han bekläder dem med kraft af höjden att be-

varas i Christi kärlek, 49 V.

3) Ty Han gifver dem •vid sin skilsmässa sin öfverste-

presterliga välsignelse såsom en underpant på sin kärlek,

50 v.

4) Ty Han har skiljt sig ifrån dem för att bo när

dem, 51 v.; Joh. 14: 28 v.

o) Ty de tillbedja Honom i en ond verld, 52 v. ; Matth.

10: 32 v.

6) Ty de stärkas i tempdet med ord och sakrament till

att prisa och lofva Gud, 53 v.

V.

Ing.: Jes. 40: 29—31 v.

Ä M X E

:

Huru Christi himmelsfärd tillför oss genom An-

den en trefaldig kraft.

a) Till att blifva fäste i tron, 49 v. ; b) Till att vara

vid godt mod under korset, 52, 53 v. ; c) Till att med fröjd

taga afsked från jorden, 51 v. ; Luc. 2: 29, 30 v.
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VI.

Ing.: Coloss. 3: /, 2 v.

ämne:

Christna med Christiis farande till himmelen.

1) Hvilka få deltaga i denna himmelsfärd? a) de som

äro uppståndne med Christus, Ing. 1 v. ; b) de som undfått

den Helige Ande, 49 v. text.

2) Hvari hestår deras himmelsfärd ? a) de hafva sitt

hjerta i himmelen, Luc. 12: 34 v. ; b) de fara efter det som

ofvantill är, Ing. v. 2 ; c) de lofva och prisa Gud, 52, 53

v. text.

VII.

Inp.: Sv. Fs. 113: 4 v.

Ä M N E

:

Hrad som hör till de christtrognas himmelsfärd.

1) Frid: a) med Gud, Rom. 5: 1 v. ; b) med sitt hjerta,

49 v. ; Joh. 14: 27 v. ; c) med medmenniskor. Rom. 12: 18 v.

2) Strid : a) med Gud, (i troskampen) ; b) med sig

sjelfve, (att lära tålamod och lydnad), 49 v. ; c) med djef-

vul, kött och verld.

3) Kors, Luc. 9: 23 v.

4) Bön, 52, 53 v.

5) Längtan efter himmelen : a) som härflyter af kärlek

till Jesum, Philipp. 1: 21, 23 v.; b) men är underordnad

Guds vilje, Philipp. 1: 22 v.

VIII.

Ing.: Ap. G. 1: 9 v. (ur Ep.)

ämne:
Hvarföre Jesu lärjungar icke sörja, när Han skil-

jes ifrån dem.

1) Ty de fä i stället den Helige Ande, 49 v.

2) Ty Han välsignar dem med sin öfverstepresterliga

välsignelse vid skilsmässan, 50 v.

3) Ty Han är med himmelsfärden upphöjd på Guds

högra hand, 51 v. ; Ev. 19 v.
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4) Ty Han har efterlemnat sitt ord och sakrament åt

dem, 5-2, 53 v. : Matth. -28: i:0 v.

IX.

Imj.: Sv. Fs. 438: 7 v.

Eu trogen själs såug på Jesu himmelsfärdsdag:

1) / himlen dr min vän, 50, 51 v. ;

2) Dit längtar jag ock hän, Ps. 25: 1 v.

3) Han mig sitt hjerta gifver

Och hos mig trofast bli/ver, 49 v.

4) Han mig med glädje mättar

Och cdla sorger lättar, 52, 53 v.

6:te Söndagen efter Påsk.

A) Text. : Joli. 15: '26 v.-16: 4 v.

I.

Lig.:- Luc: 24: 49 v.

ämxe:
Jesu löfte om Hugsvalareiis aukomst.

1) Ar ett löfte grundadt på Jesu försoning : om Jesus

ej utfört försoningens verk och gått till Fadren. hade Hug-
svalaren ej kunnat komma, Joh. K!: 7 v.; nu sänder Jesus

såsom den upphöjde öfverstepresten och konungen Anden af

Fadren, 26 v.

2) Är ett löfte till de trognas tröst : a) Anden skall

bära vittnesbörd i de troendes hjertan om Jesus, 2(3 v.

;

b) Anden skall utrusta dem till Jesu vittnen. 27 v. ; c) An-

den skall väpna dem emot verldens hat. 1—4 v.

II.

I?ia.: Jes. 40: 1, 2 v.

ämxe:
Jesu trösterika löfte om Hugsvalareii.

1) De för hvilka det är trösterikt: a) för de öfver s^^n-
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den bedröfvade ; b) för Jesu uppriktige vänner, 20 v. ; Rom.

8: 15, 16 v.

2) Hvilken tröst det tillför dem : a) Han gifver dem
mod att vittna om Jesus inför verlden, 27 v. ; b) Han be-

varar dem emot korsets förargelse, 1—3 v.; c) Han påmin-

ner dem Jesu ord, 4 v. ; Joh. 14: 26 v.

III.

Ing.: 1 Joh. 3: 1 v.

ä.a[XE:

Guds barns ställning i verlden.

a) De ciro utvalde af Christus från verlden, Joh. 15:

19 v. ; b) De äro kallade att vara Christi vittnen i verlden,

27 v. ; c) De äro blottställde för verldens hat och förföljelse,

1—3 v. ; d) De hafva till sin sakförare den Helige Ande,

'2<o, 4 v.

IV.

Ing.: Joh. 14: 18 v.

Ä .M X E

:

Huru det skulle blifva stiilldt för Jesu lärjungar

genom Hans bortgång till Fadren.

a) De skulle hatas, förföljas och bannlysas, 2, 3 v.
;

b) De skuUe råka i fara att förargas, 1 v.; Matth. 11:

6 v. ; c) De skulle då hafva behof af Jesu ord, 4 v. ; d)

De skidle vittna om Christus inför verlden, 27 v. ; e) Till

hjelp häremot skulle de få Ilugsvalaren, 26 v.

V. J^

Ing.: Gul. G: 14 v.

ämne:
De cbristtrognas kors i Jesu efterföljd.

a) Ar ett kors, som .Jesus gifvit dem att bära, 2, 3 v.
;

b) Ar deras eget kors, (lärjungarne hade sitt, enhvar Chri-

sten har sitt) ; c) Ar ett kors som icke får afläggas under *

ajläggandet af vittnesbördet om den korsfäste, 27 v. ; d) Ar
ett kors, emot hvilket Ilugsvalaren ger kraftig tröst, 26, 1,

4 7. ; e) Ar ett kors till ära och seger.
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VI.

Ing.: Matth. 10: 38 v.

ämne:
Den som icke tager sitt kors på sig till Christi

efterföljd är icke Cliristum värd.

a) Icke värd att lida för Hans skull, 2, 3 v. ; Philipp.

1: 29 v. ; b) Jcke värd att bära Hans vittnesbörd inför verl-

den, 27 v. ; c) Icke värd att hugnas af Hugsvalarens tröst

och Andens ledning, 26, 4 v. ; d) Icke värd att med Chri-

stus förherrligas, 2 Tim. 2: 11, 12 v.; Ebr. 12: 2, 3 v.

VII.

hig.: Philipp. 1: 29 v.

ämne:
Tvenne Jesu trognas nådegåfvor.

1) Att de tro på Christum : x\nden har burit vittnes-

bördet om Christus*till dem och beseglat det i deras hjer-

tan ; Han vittnar om Christus, beseglar Hans ord, tröstar

dem emot verldens hat och all ångest, leder dem i sannin-

gen, 26, 4 v.

2) Att de lida för Christi skull : af en ond verld som

ej känner Fadren och Sonen ; lidandet större och mindre,

bannlysning, dråp, hat, förföljelse ; men de skola ej förargas

deröfver, utan vittna om Christus frimodigt, 27, 1—3 v.

VIII.

Ing.: Ps. 120: 5, 6 v.

ämne:
X Verldens hat emot Jesu lärjungar.

1) Är grundadt derpå att verlden ej känner Fadren

eller Sonen, 3 v. (Okunnigheten kan dock ej ursäktas : ty

se 27 v.)

2) Är ett urgammalt hat, (Cains brodermord), 1 Joh.

3: 11—13 v.; 2, 3 v. text.

jt 3) Är ett obefogadt hat, 27 v. (Jesu lärjungar vilja

med vittnesbördet om Christus inför verlden frälsa verlden.)

4) Deröfver behöfva Jesu lärjungar dock icke förargas,

1, 26 v.
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IX.
(v. 26.)

Ing.: Ap. G. I: 5 v.

ämne:
Hvad Jesus i dag har att säga oss om den Helige

Ande.

1) Att Jesus såsom en upphöjd konung sänder Honom
af Fadren.

2) Att Han är en sanningens Ande.

3) Att Han är sann Gud tillika med Fadren och So-

nen, ("som utgår af Fadren").

4) Att Han skall bära vittnesbörd om Christus.

B) Text: Joh. 15: 18—27 v.

I.

Ing.: Joh. 16: 1 v. (ur Ev.)

ämne:
Hvad Jesus i vår text har att säga de sina, på

det att de icke skola förargas.

1) Om verldens hat: a) att verlden skall hata dem, 18,

19 v. (verlden kan icke annat, de hafva intet annat att vänta

af verlden, 1 Joh. 3: 13 v.) ; b) att de måste vara Christus

like äfven i smälek, 20—25 v.

2) Om vapnet emot verldens hat : a) de skulle få Hug-
svalaren, 26 v. ; b) de skulle vittna om Christus inför verl-

den, 27 v.

II.

Ing.: 1 Joh. 3: 13 v.

ämne:
Verldens hat.

1) Emot Christus: a) är ett dödligt hat, 18, 20 v.

(verlden dödade Christus) ; b) är ett orättvist hat, 22, 24 v.

(Christus älskade verlden och förkunnade om synd och nåd)

;

c) är i Skriften förutsagdt, 25 v.

2) Emot Christi trogna : a) är en följd af verldens hat

emot Christus, 18—20 v. (Christus och Hans trogna hafva
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allt gemensamt ; hiifvud och lemmar gå samma väg) ; b) är

ett hat för Christi namns skull, "21 v. ; c) är ett liat derföre

att verlden måste höra de trognas vittnesbörd om Christus,

26, 27 v.

III.

J?uj.: 1 Joh. 3: 12 v.

ämne:
Några kännetecken på Jesu rätte lärjungar.

a) De älska livarandra inbördes, Joh. V6: 35 v.
;

jfr

12, 17 v. före texten ; b) De hatas af verlden, 18—25 v.,

(likasom deras hufvud Christus); c) De bevisa sig såsom

Jesu vittnen, (med ord, med vandel), 26, 27 v.

IV.

Ivg.: 2 Tim. 2: 11 v.

ämne:
Gemenskapen med Christus.

a) Grundad i Hans försoning, Coloss. 1: 19—22 v. ;

b) Beseglad genom Anden, 26 v. ; c) Medförande i tiden kors

och lidande, 18—25 v.

V.

Ing.: Hög. W. 2: 16 v.

ämne:
Huru Jesu trogna alltid säga: "Min vän är min

och jag är Hans.'*

a) Under korset, 18—25 v.; b) Under hugsvalelsen, 26,

27 v. ; c) Uti döden, Philipp. 1: 21, 23 v.

VI.

ämne:
Några tröstegrunder för Jesu trogna emot det

h.at de måste lida af verlden.

a) Detta hat har Jesus sjelf före dem måst lida, 18,

20 v. (Det borde derföre ej anses som oväntadt eller svårt

det är nödvändigt, om Jesus bekännes, Matth. 10: 34 v.)

^. b) Dettfi hat är ett bevis på att dejxjce äro af verlden, 19 v.

c) Detta hat måste de lida för Jesu namns skull, 21 v.
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d) Med detta hat drager verlden domen öfver shj, 22—25 v.
;

<^ e) Hugsvalaren är sänd att mägtigt trösta och bistå emot

detta hat, 26, 27 v.

VII.

Ing.: Gal 6: 17 v.

ämne:
Korset såsom de eliristtrognas tecken.

a) Dermed äro de tecknade af Christus, (det är Christi

kors som de bära), 22 v. ; b) Dermed tecknar dem verlden,

18—20 v. : c) Derunde^' hvgsvalas de af Anden, 26, 27 v.

;

d) Denna ära skola alla de trogne ha/va, Ebr. 12: 6—8 v.

;

1 Petr. 4: 12—19 v.

VIII.

lur/.: Sv. Fs. 23Ö: 4 v.

ämne:
De ehristtrogn.is sång om sitt kors i Jesu efter-

följd :

1

)

Ju större kors, ju flera böner ; (så med Jesus, sä

med de trogna), 18, 20, 22—25 v. ; Matth. 5: 44 v.

2) Ju mera bön, dess mera nåd, '21 v. ; Philipp. 1: 29 v.

3) Ju mörkare du jorden röner.

Dess ljusare blir himlens råd, 18, 19 v.; Ps. 120:

5—7 v.

4) Ju mindre stöd dig verlden ger, 18—20 v..

b) I Gud du eger det dess mer, 26 v.

C) Text : Lue. 12: 4— 1'2 v.

I.

Inr/.: Joh. lö: 27 v. (ur Ev.)

ämne:
Det vittnesbörd, som Jesn lärjungar liafva att af-

lägga inför verlden, bör icke förskräcka dem, utan

ingifva dem christligt mod.
a) Så att de icke frukta för menniskorna, utan rädas

för Gud, 4, 5 v. ; b) Så att de icke frukta f<Jr förföljelserne,

idan trösta sig af Guds omsorg om dem öfven under nöden,

6, 7, 11, 12 v.

AllUI. Beskaffenheten af vittnesbördet kau inledningsvis framhållas med

anledning af Ing. och textens 8—10 v.
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II.

Ing.: Ebr. 12: 28, 29 v.

ämne:
Huru Gud uppmuntrar de sina med sin godhet på

samma gång Han förskräcker dem med sin stränghet.

1) Huru Han nijpmuntrar dem 'ined sin godhet: a) att

de icke skola frukta för menniskorne, 4 v. ; b) att de skola

trösta sig af Guds faderliga omsorg, fi, 7 v. ; c) att, om de

bekänna Christum inför menniskor, skall Han bekänna dem
inför Guds englar, 8 v. ; d) att, när de under förfölj elserne

framdragas för denna verldens väldige, den Helige Ande skall

gifva dem mun och visdom, 11, 12 v.

2) Huru Han förskräcker dem m.ed sin stränghet : a)

att de skola rädas för Hans allmagt, 5 v. ; b) att de skola

vakta sig att kasta bort trösten af Hans faderliga omsorg

om dem under nöden,' 6, 7 v. ; c) att, om de förneka Christum

inför menniskor. Han skall förneka dem inför Guds englar,

9 v. ; d) att de skola frukta sig att synda emot den Helige

Ande, 10 v.

III.

Ing.: Jer. 5: 12, 13 v.

ämne:
Tvenne sätt att förneka Christum.

a) Att hafva Honom i munnen, men icke i hjertat, Matth.

7: 21 v. ; b) Att hafva Honom i hjertat, men af mennisko-

fruktan icke i munnen, 4—9 v. ; c) Beggedera är skrymteri

och har dom med sig, 9, 10 v.

IV.

Ing.: Luc. 12: 32 v.

ämne:
Jesu ord till de sina : "Frukter Eder !" och

:

"Frukter Eder icke !"

1) Frukter Eder!'' a) för Honom som kan förderfva

kropp och själ i helvetet, 5 v. ; b) för att förneka Christum

inför verlden, 9 v. ; c) för att häda den Helige Ande, 10 v.
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2) Frukter Eder icke /" a) för menniskornes ondska och

våid, 4 v. ; b) för att blifva lemnade utan omsorg af Fadren,

6, 7 v. ; c) om J hafven syndat emot Menniskones Son, så

skall det Eder förlåtas, 10 v. ; d) för hvad eller huru J sko-

len svara eller tala under det denna verldens myndige draga

Eder inför rätta, 8, 11, 1*2 v.

V.

Ing.: Rom. 8: 31 v.

ämne:
Jesn vänners trossång imder förföljelserne : "Gud

är för oss ; liyem kan Yara emot oss ?"

1) "Gud är för oss r a) när vi frukte Honom öfver

allting, 5 v. ; b) så att Han bär en faderlig omsorg om oss,

6, 7 v. ; c) så att Han sänder oss sin Ande till sakförare

emot fienderne, 11, 12 v. ; d) så att Han icke gifver oss till

pris ät fienderne, Ps. 124.

2) '•'Hvem kan vara emot oss f" a) verlden ; den är af

Christus öfvervunnen, 4, 8 v.; Joh. IG: 33 v.; b) satan;

han är af Christus dömd, Joh. 14: 30 v.; 12: 31 v.; c) syn-

den; den är af Christus dödad, Joh. 1: 29 v.; Rom. 4: 25

v. ; d) lagen ; den är af Christus uppfylld, Philipp. 2: 8 v.

;

Ebr. 5: 8, 9 v. ; 10: 5—14 v.

VI.

Ing.: Jes. öl: 7, tV v.

ämne:
Meuniskofruktan.

a) Konnner af brist på sann tro och Guds fruktan ; b)

Tillintetgör eller försvagar trons tröst; c) Ar ett Clonsti

förnekande ; d) Har stor fara med sig.

VII.

Ing.: Predb. 12: 13 v.

ämne:
Den sanna Gudsfruktan.

a) Ar ett verk af Gnds Ande; b) Har med sig tro på
och, tillförsigt till Guds faderskärlek ; c) Inger mod att be-

känna Christus inför verlden ; d) Har stor lön med sig.
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VIII.

hig.: 1 Fetr. 3: 13—'!, 15 v.

ämne:

Några Guds Andes uppmimtringsord till Jesu

vänner

:

a) Ho är den som kan göra Eder skada, om J faren

efter det goda ? -1 v. ; b) Om J än något liden för rättfär-

dighete^is skull, aren J likväl salige, 11, 12 v. ; c) Frukter

Eder icke för deras trug, ej heller förskräcker Eder, 4, 6

—

8 v. ; d) Utan helger Herren Gud i Edra hjertan, 5, 9,

10 v.; Jes. 8: 12, 13 v.

IX.

Ing.: Fs. 116: 13 v.

ämne:

Huru högt värde Gud sätter på sin.i helgon.

a) Han håller deras död dyr, 4, 5 v. ; b) Han räknar

alla deras hufuudhår, 7 v. ; c) Han anser dem mer värda

än sparfvarne. G, 7 v. ; cl) Han låter sin Son bekänna dem

inför englarne, 8, 9 v. ; e) Han bistår dem med sin Ande

under förföljelserne, 11, 12 v.

X.

Ing.: 1 Fetr. 4: 14 v.

Ä M N E

:

Olika menniskors olika förhållande emot den He-

lige Ande.

a) En del stå emot och förbittra Honom, Ap. G. 7:

51 v. ; Jes. 63: 10 v. ; b) En del bedröfva Honom, Ephes.

4: 30 v. ; c) En del häda Honom, 9, 10 v. texten ; d) En
del prisa och lyda Honom, jfr 11, 12 v. text.; Ps. 51: 13,

14 v.; 143: 10 v.; Rom. 8: 14 v.; Gal. 5: 18 v.
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Pingstdagen.

A) Text. : Joh. U: 23-31 v.

I.

Ing.: Joh. 14: 1 v.

Ä :m X E

:

NågFca tröstee:r 11 lider som Jesus för de siua fram-

håller i vårt evangelium, på det deras lijerta ej må
vara bedröfvadt öfver Hans bortgång;.

1) Han kommer åter med Fadren i den Helige Ande,

•23, 24 v.

2) De hehöfva icke frukta derför att de äro oförstän-

dige : ty den Helige Ande skall lära dem allting, 25, 26 v.

3) Jesus testamenterar dem sin frid såsom en frukt af

Hans seger, '21—31 v.

II.

Ing.: Marc. .9: 24 v.

ämne:
Några dyrbara löften, gilna att vi skola tro.

1) Hvilka dessa löften angå: a) dem som äro andeligt

bedröfvade, 27, 28 v. ; b) dera som älska Jesum, 23 v.

2) Hvad dessa löften innehålla : a) att den Helige Ande

skall lära dem allting och påminna dem allt det som Jesus

sagt, 26 v. ; b) att Han skall leda dem till frid i tron, 27 v.
;

c) att Han skall bereda deras hjertan till den lefvande Gu-

dens boning, 23 v.

III.

Ing.: Uppb. 3: 20 c.

ämne:
Pingstdagens stora välsignelser till oss.

1) Då kommer den Treenige Guden till oss: i Anden,

klappar på för att få inträde, blåser på '"de döda benen,"

lär oss känna Fadren och Sonen, erbjuder oss Christi frid,

23, 26, 27 v.

2) Då går Han in att ho hos oss : 23 v. Hjertat gö-

res till den Treenige Gudens boning, det Han uppfyller med
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nåd, frid, kunskap, kärlek, kraft, ljus, helighet, salighet. De

trogne äro Guds tempel, 1 Cor. 3: IG, 17 v.

IV.

Ing.: Ordsprb. 8: 17 v.

ämne:
Guds kjirlek till oss, uppenbar genom Andens ut-

gjutelse.

1) Hurn Han älskar oss, innan vi älska Honom: a)

så att Han gifver oss sin Son till en nädestol. Kom. 3: 25

v. ; 27 v. text. ; b) så att Han i evangelium bjuder oss

:

"Låter Eder älskas!-' 2 Cor. 5: ID -21 v.; 28—31 v. text.

2) Huru Han älskar oss, när in i Christo söka Ho-

nom : a) så att Han låter sig finna ; b) så att Han tager

sin boning i oss, 23 v.

V.

fng. : Fs. 8: 5 v.

ämne:
Niir vi liöre Jesu löfte i Tårt evangelium, må vi

väl fråga: '*Herre ! livad är menniskan, att Du så

tänker på henne P'

a) Att I)u vill göra din boning hos henne, 23 v. ; b)

Att JJu sänder henne Hugsvalaren, sanningens Ande, 26 v.

;

c) Att Du skänker henne Christi frid, 27 v.

VI.

ämne:
Hvad Jesus lofvar och säger sina lärjungar, innan

Han genom döden skiljes ifrån dem.

1) Hvad Han lofvar dem: a) att Han går bort för att

komma äter till dem, (med Fadren i Anden), 23, 28 v.

;

b) att de skulle få sanningens Ande, 26 v. ; c) att de skulle

få ega Jesu frid, 27 v.

2) Hvad Han säger dem : a) att de icke skulle bedröf-

vas, 27 v. ; b) att det är nödvändigt för Honom att bortgå,

28, 29 v. ; c) att med Hans bortgång är segren fullständig,

30, 31 v.

Anm. Inledningsvis kan framhållas situat. i texten.
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VII.

Ing.: Hez. 37: 26—28 v.

ämne:
Sjudarehjertat, en boning för den Treeuige Guden.

1) Huru det hlifver en sådan boning: a) genom Christi

försoning och förherrligande är grunden dertill lagd, 28 v.

;

b) genom en lefvande tro i lijertat är vilkoret derför upp-

fylldt, ^i^, 29 v.

2) Huru det bevisar sig vara en sådan boning : a) deri

att menniskan bevarar Jesu ord, 23, 24 v. ; b) deri att ho n

har undfått den Helige Ande, 25, 2(3 v. ; c) deri att Christi

frid törvarar hjertat, 27 v. ; Philipp. 4: 7 v. : d) deri att

hon undfått segerkraft öfver fienderne, jfr 30, 31 v.

VIII.

(Ev. och Ep. i förening.)

Ing.: Ap. G. 10: 1—3 v.

ämne:
Några bevis på atLen menniska har fått den He-

lige Ande. >*

1) Hon talar trons nya tungomål, jfr Ep. 1—4 v.

2) Hon ^ippväcker förundran bland medmenniskor, Ep.

0—12 v.

3) Hon blir ett föremål för verldens gäckeri, Ep. 13 v.;

1 Petr. 4: 14 v.

4) Hoyi älskar Jesum och håller Hans bud. Ev. 23 v.

5) Hon ledsagas af Anden i sanningen. Ev. 26 v.

G) Hon åtnjuter Jesu frid i hjertat. Ev. 27 v.

7) Hon undfår kraft till seger öfver fienderne, jfr Ev.

30, 31 v.

IX.

Ing.: Jer. 31: 14 v.

ämne:
Trenue stora pingstgåfvor till Jesu vänner:

a) Den Helige Ande; b) Guds nådefulla inneboende;

c) Christi frid.

20
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X.

Ing.: Hez. 36: 25—27 v.

ämxe:
Huru det nya förbundet gifver oss:

a) ide en ny lag ; b) men ett nytt hjerta ; c) så att den

(lanila lagen varder uppfylld. (Budet om kärleken.).

XI.

Ing.: Se. Ps. 137: 4 v.

Ä3INE:

De christtrognas pingstbön i Andens högtid:

1) Kom, Guds dyra gåfva, Luc. 11: 13 v.;

2) Som Han värdes lofva, 26 v.

3) Och min tro upptänd ! 26, 28, 29 v,

4) Kom, ack, kom, min längtan

!

Kom, mitt Jyertas trängtan

!

Och mitt ([val bortvänd ! 27 v. ; Ep. 1 v.

5) Hjertat får nytt lif och styrka.

När Du gör det till Din kyrka, 23 v.

B) Text: Joh. \S: lO-Vt v.

I.

Ing.: Joh. 15: 1 v.

ämne:
Det sanna vinträdet och de sanne grenarne så-

dane de visa sig genom den första christna pingsten.

1) Det sanna vinträdet: a) mognadt ; b) fruktbärande.

2) De sanne grenarne : a) födde af Anden ; b) mognande
;

c) fruktbärande, texten : kärleken såsom en af Andens skö-

naste frukter.

11.

Ing.: Jer. 31: 31—34 v.

ämne:
Huru Gud genom den Helige Andes utgjutande

har födt sig ett nytt förbundsfolk :

a) som hafver fatt syndernas förlåtelse genom tron på
Christi namn, jfr 13 v. ; b) som har Guds lag i sina hjer-
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tan och sinnen: aa) till att älska Giul öfver allting, 10, 11

v.; bb) till att älska nästan såsom sig sjelf, 12, 14, 17 v.

(broderlig, allmännelig kärlek) ; cc) till att känna Herren,

15, 16 v.

III.

Inc/.: Ap. G. 2: 38 v.

ämne:
Den Helige Andes gåfva är trons frukt i kärleken.

a) Så, att de trogne hålla Christi bud att bli/va I Chri-

sti kärleJc, 10, 11 v.; b) Så, att de ock hålla Hans bud att

älska hvarandra inbördes, 12—14, 17 v.

IV.

Ing.: Coloss. 3: 14 v.

ämne:
Kärleken.

1) Den emellan Fadren och Sonen, 9 v. före texten

;

Joh. 10: 15 v. ; 10: 30 v.

2) Den emellan Christus och syndare : a) kärlek i dö-

den, 13 v. ; b) kärlek i utkorelsen, 16 v.

3) Den emellan de trogne och Christus : a) hållandet

af Christi bud, 10 v.; b) 11 v.; c) 15, 16 v.

4) Den emellan de trogna inbördes, 12, 14, 17 v. (Af

denna flyter den allmänneliga kärleken).

V.

Ing.: 2 Cor. 5: 14, 15 v.

ämne:
Christi kärlek.

1) Den hvarmed Han älskar oss: en kärlek in i döden,

en helt sig uppoffrande, som låter sitt lif äfven för fiender,

13 v. ; Rom. 5: 8 v, Med samma kärlek älskar Han de

sina ännu i dag och vill genom Anden draga oss alla att

smaka denna kärlek.

2) Den hvarmed de christtrogna älska Honom : så att

de hålla Hans bud, att tro pä och älska Honom och för-

blifva i Hans kärlek, för att erfara den fröjd Han skänker,

10, 11 v.
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3) Den hvarmed de chrlsttrogna älska hvarandra in-

bördes : såsom grenar i samma vinträd, alle Hans vänner

och hvarandras bröder, stadige i bönens öfning, under daglig

sjelfförsakelse och sjelfuppoffring, 12—17 v.

VI.

luff.: Joh. 15: 9 v.

ämne:
Christi stora ))ud till sina väiiuer om blifvaudet

i Hans kärlek.

a) Är ett hud om Wifvandet i Hans kärlek till oss ; b)

xir ett bud om hlifvandet i kärleken till Honom.

VII.

Ing.: Joh. IJ: 14 v.

ämne:
Tänsliapeu med Herren Cliristus.

1) Till dess ursj^runr/ : a) försoningen, 13 v.: b) utko-

relsen, IG v.

2) Till dess pligter : ^) att hålla Hans bud, 10, 12.

14 v. ; 1 Joh. 3: 23 v. ; b) att glädjas i bedröivelserne, 11 v.
;

Philipp. 4: -1 v.

3) Till dess rätt : a) att vara Christi frie tjenare och

vänner, 15 v. ; b) att erfara bönhörelse och bönens kraft, 16 v.

VIII.

Ing.: Hög. W. 1: 12—14 v.

ämne:
Det trösterika deri att Jesus icke mer kallar de

sina tjenare.

1) Icke tjenare, idan barn, (förlossade från lagens träl-

dom, hafvande barnaskapets ande), Rom. 8: 15 v.

2) Icke tjenare, idan arfvingar, (Guds arfvingar och

Christi medarfvingar), Rom. 8: 17 v.

3) Icke tjenare, idan vänner, 13—K) v. texten. (Smorde

med Anden, 1 Joh. 2: 20 v.).

4) Icke tjenare, idan bröder och systrar, Joh. 20: 17 v.;

Ebr. 2: 11 v.'
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IX.

Ing.: Hög. W. 2: 12 v.

ämxe:
Huru deu liiiunielska turturdufvau, den Helige

Ande, låter höra sig' i Tårt land.

a) .Y«/^ vi hlifva i Clirlsti kärlek, 10, 11 v.; b) När
vi hålla Ckristi hud, 12—15. 17 v. : c) \är vi öfva bönen,

16 v.

X.

Ing.: 1 Cor. S: 16 c.

Ä M X E

:

Hvaraf vi kunne veta att den Helige Ande hav i

oss, så att vi äro Guds tempel.

1) Deraf att vi hlifva i Christi kärlek, 10 v.

2) Deraf att vi erfara Christi glädje i oss, 11 v.

;

Rom. 14: 17 v.

3) Deraf att vi ofva Christi hud om hrödrakärleken,

1-2. 13, 14, 17 v.

4) Deraf att vi åtnjuta Christi vänskaps rätt, 15 v.

5) Deraf att vi kunna bedja med vtkorade barns ande,

10 v.

XI.

Ing.: Ii'>w. tS; ,9 v.

ämxe:
Guds Andes inneboende i ett menniskohjerta.

1) Vilkoren derför: a) ett nytt sinne, Sv. Ps. 144: 7 v.;

b) hållandet af Jesu bud, 10 v. ; c) blifvanclet i Christi kär-

lek. (9) 10 v.

2) Bevisen dertill : aj brödrakilrleken, 12— 14, 17 v.;

b) frnktbärandet, iri v.

3) Förmonerne deraf: a) fullkomlig glädje, 11 v.; b)

Christi vänskap och ft>rtroliohet. 14. 15 v.: c) bönhörelse,

IG v.
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XII.

Ing.: Sv. Ps. 132: 1 v.

ämne:
Guds trognas innerliga pingstbön :

1) O, Di( Helge Ande I kom till oss in!

2) 3fed nåd och frid i dina trognas hjertan hlif, 10

—

12 v.

3) Din lefvande kärlekslåga der upptänd och uppehåll,

13—17 v.

4) Du som af alla tungomål och land församlar folken

1 Heri^ens Jesu Christi tro endrägteliga.

Usus : Hallelujah ! Hallelujah !

C) Text : Joli. U: 15—21 y.

I.

Ing.: 1 Joh. 2: 1 v.

ämxe:
Jesu stora löfte till de sina om en annan Hug-

svalare :

a) i hvilken Christus återkommer, 17—"20 v, ; b) i hvil-

ken Christus uppenbarar sig med Fadren, 21 v. ; c) i hvil-

ken Fadren och Sonen innebo hos de trogna, Ev. 23 v.

II.

Ing.: Joel 2: 28, 29 v.

ämne:
Det stora Pingstundrets betydelse.

1) Den Helige Ande som blef utgjuten: a) är en person

i gudomsväsendet, (utgår af Fadren och Sonon) ; b) utgjutas

för att ibland menniskorne bevisa sig som Hugsvalaren och

sanningens Ande, 16, 17 v.

2) Frukten af Hans utgjidande : a) andeligt lif genom

tron på den förherrligade Christus, 19 v. : b) Christi uppen-

barelse, 20, 21 v.; c) kärlek (till Jesus och bröderne), 15,

21 v. ; d) Guds inneboende, Ev. 23 v.
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III.

Ing.: Joh. 14: 1 v.

ämne:
Tvenue tröstegruiider som Jesus vid sitt afsked

framhåller för de sina, på det att de ej må blifva

l)edröfvade öfver Hans bortgång.

1) / den förestående kampen med verlden äro de icke

lemnade ensamme, 15— 17 v. : ej blott Jesus är deras Sak-

förare hos Fadren genom sin förbön för dem, utan ock den

Helige Ande är deras Sakförai^e som talar tröst till och ^di

dem, jfr •20 v. ; Eom. 8: "IQ v.

2) De hehöfva icke heller frnkta att Jesus öfvergifver

dem, 18—21 v. : Han kommer åter i Anden med barnaska-

pets frid och tröst, med evigt lif, med Guds hemlighet och

Christi uppenbarelse, upptändande dem till Christi kärlek.

IV.

ing.: Zach. 2: 10 v.

ämne:
Hvad innebär Jesu löfte till de sina i vår text:

"Jag skall komma till Eder."

1) Att Han efter tre dagar skcdl komma : Hans kom-

mande med uppståndelsen till tro, lif, frid och fröjd, 18, 11) v.

2) Att Han i den Helige Ande kommer : Hans kom-

mande på Pingstdagen i Anden såsom Hugsvalaren och san-

ningens Ande till lif, kärlek, uppenbarelse, m. m. 15— 17,

19—21 v.

3) Att Han till sist son församlingens Brudgum skall

komma, jfr Uppb. 22: 17 v. : Hans ankomst att uppenbara

sitt rike och hemta sin brud församlingen hem samt uppen-

bara sig för verlden till dom.

V.

Ing.: 1 Joh. 3: 24 v.

ämne:
Treune stora tanke- och trosämnen, som Christus

i dag gifver sina trogna före.

1) Gud i Christus: Christus är ett med Fadren; Han
är i Fadren och Fadren är i Honom, Joh. 10: 30 v. : 14: 11 v.
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2) De trogna i Christus : ett med Christus genom An-
den, en andelig förening genom tron på grund af Christi

upphöjelse ; funne inför Gud, lagen, djefvulen och verlden i

Christus, Honom iklädde. Gudi täcke, helige, fullkomne ; allt

Hans är deras.

3) Christus i de trogna : boende genom Anden, hugsva-

lande, lärande, ledande, lifgifvande, m. m. 16 f. v. : 1 Joh.

o: 24 v. ; verkande i dem allt godt, kärlek, ra. m.

Anm. Themat med anledning af 20 v.

VI.

%.; 1 Joh. 5: 2, 3 v.

ämne:
Den stora Piiigstfrukteu kärleken.

a) Såsom, ett löfte, af Christus oss gifvet, 16 f. v. ; b)

Såsom ett bud, af Christus oss hefaldt, 15, 21 v.

VII.

Ing.: Hez. 37: ö v.

ämne:
Den Helige Ande.

a) Såsom en annan Hugsvalare. 16 v. : Christus sjelf

är de trognas Hugsvalare, 1 Joh. 2: 1 v. ; Anden och Sonen

hafva samma hugsvalelsens verk, men Anden är en annan

person än Sonen : Sonen talar f<jr oss (förbönen), Anden ta-

lar till och uti oss. Han tager af det som Sonen tillhoror
;

b) Såsom en sanningens Ande, 17 v. : Anden är sanningen,

den personliga, i likhet med Fadren och Sonen ; Han inläg-

ger i oss och uppfyller oss helt med sanningen, så att vi

känna den Sanne och äro i den Sanne ; verlden kan icke få

sanningens Ande ; c) Såsom en lifvets Ande, 18, 19 v. : der

Anden kommer, varder lif ; der Han bor, är lif, troslif, evig-

hetslif, seger; d) Såsom en kärlekens Ande, 15, 21 v.: der

lif är, der är rörelse, kraft ; detta är kärlek. Anden upp-

tänder hjertat till genkärlek till Christus och brödrakärlek

såsom ock allmännelig kärlek ; e) Såsom en uppenbarelsens

Ande, 20, 21 v. ; Ephes. 1: 17 f. v. : Anden, som allt utran-

sakar, ja, ock Guds djuphet, gifver de troende nåd att veta
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hvad dem af Gud gifvet är, 1 Cor. 2: 7—15 v.; de veta att

Gud är i Christus, Fadren i Sonen och Sonen i Fadren, att

de äro i Christus och Christus i dem af Anden som de lätt

;

de känna Gud, de äro Guds tempel.

VIII.

7m/.: Sv. Fs. 136: 2 v.

Ä 31 X E

:

Eu pingstsång om den Helige Andes gåfva:

1 ) Du är den förnämsta [låfva,

Som min Jesus skänker mig, 16, 17 v,;

'2) Den Han värdes allom lofva.

Som den söka hjertelig, 15, "21 v.

3) Du är ordets vittne sannt, 17 v.

;

4) Oeh min återlösningspant, 18, 19 v.

;

5) Själens hvgnad. Herrens finger, 17 v.;

6) Hoppets ankar, trones vingar, 20 v.

Aimaiidag' Piiig^st.

A) Text. : Joh. 8: 16-'^! v.

I.

Ä yi X E

:

Syndares friilsning.

1

)

Hvad Glid har gjort för deras frälsning : a) Han
har utgifvit sin Son, 16 v. ; b) detta utgifvande skedde af

Guds kärlek, 16 v.

2) De olika sätt, hvarpå sändare förhålla sig till denna

frälsning: a) en del låta Anden föra dem till tron på So-

nen och varda frälste, 21, 16, 18 v. ; b) andra stå emot An-

dens verk och blifva i otron samt varda förtappade, 18—20 v.

II.

(v. 1(3.)

Ing.: Sv. Ps. 147: 1 v.

ämxe:
Hufvudsuiuman af allt evangelinni : "Så älskade

Gud verlden, att Han utgaf sin eufödde Son, på det



314

att hvar och en, som tror på Honom, icke skall för-

gås, utan få evinnerligt lif."

a) Sa älskade Gud verlden : verlden := menniskoslägtet,

menniskorna sådana de blifvit genom sj'nden, förderfvade,

Guds fiender, förtappade, 16, 19 v.; Gud = åen heliga kär-

leken, som skapat menniskorna efter sitt beläte ; diskade, jfr

1 Joh. 4: O, 10 v.; b) xitt han utgaf sin en/ödde Son: så

högt, att Han utgaf, icke skonade, utan utgaf i döden för

verldens synd ; Guds kärlek gjorde det, men ock Hans rätt-

färdighet och verldens frälsning fordrade Sonens utgifvande

;

c) Pä det att hvar och en, som tror på Honom, icke skall

förgås, ntan få evinnerligt lif : verlden skall frälsas, det är

Guds rådslut i Christo, men all frälsning är fastad vid So-

nen : t}' utan Honom gifves ingen salighet för syndare ; men
utan Sonens delaktighet hafva vi ingen del i frälsningen

;

Sonen anammas genem tron ; endast den som tror pä den

utgifne Sonen är och blir salig.

III.

Ing.: Bom. 5: 8 v.

ämxe:
Det stora återlösningsverket.

Betraktadt

:

1) Till dess grund: Guds kärlek, IG v. Men det är ej

blott Guds kärlek som i återlösningsverket uppenbarar sig,

utan ock Guds straffande rättfärdighet : ty Christus är ej

blott Guds största kärleksgåfva till verlden, utan ock för-

soningen för verldens synder, 1 Joh. 2: 2 v. ; Rom. 3; 25 v.

Guds rättfärdighet och kärlek förliktes i Christi försoning.

2) Till dess medel: Sonens utgifvande, 16 v. Sonen är

den enfödde, ett med Fadren ; Han utgafs ur gudomsskötet

till korsets död.

3) Till dess ändamål: a) att verlden skall blifva frälst

från fördömelsen, 17, 18 v.; b) att verlden skall blifva evigt

salig, 17, 18 v.

4) Den ordning, hvari en menniska blir delaktig af det

som CJu-istus förvärfvat : tron, tron allena, tron först och
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sist. men en tro som föregås af sann bättring; denna tro

är ett verk af Anden med nådens medel. Häraf följer, att

otron fördömer, 16—18 v.

IV.

Ing.: Joh. 4: 10 v.

ämne:
Griids stora gåfva Christus.

1) Är en Guds härleksgåfva till syndare : gifven af fri

nåd och kärlek, IG v.

2) Är en gafva, som vill med tron anammas : utan tron

gagnar den oss intet ; men denna tro är sjelf en Guds gåfva

och verk, 16, 18—21 v.

3) Är en gåfva, som vill med tron bevaras : endast un-

der vilkor af tro kunna vi fortfarande ega Christus, 16 v.

V.

/?;</.; He:. 33: 11 v.

ämne:
Guds kärleks rådslut och domen. '

•

1) Guds kärleks radslut: a) att utgifva sin Son för

verlden, 16, 17 v.; b) att de, som tro på Sonen, skola få

evigt lif, 16, 18 v.

2) Domen : a) den som icke tror, han är redan dömd,

18—20 v, ; b) den som icke tror, han skall blifva fördömd,

Marc. 16: 16 v. ; Joh. 3: 36 v.

VI.

Ing.: 1 Joh. 2: 2 r.

Ä M N E

:

Huru Jesus är försoningen för hela verldens synder.

a) Så, att Gud utgifvit Honomför hela verlden, 16 v.;

b) Så, att Han försonat hela verldens synd, 16 v.; 2 Cor.

5: 19 v.; c) Sä, att hela verlden nu kan blifva salig, (genom

tron på Sonen, om hon vill), hela texten,

VII.

Lig.: Joh. 9: 39 v.

ämne:
Jesu dom i verlden.
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a) Han kom ej i verlden, för att döma verlden, 17 v. ;

b) Hvilken som tror på Honom, varder icke dömd, 18 v.

;

c) Hvilken som icke tror, han är redan dömd, 18 v.

VIII.

%.; Jolu 12: 32 v.

ämne:
Det stora tankeämue som Aiuleii förelägger oss i

vårt evangelium: Hela verlden skall blifva salig.

1) Huru detta är vordet möjlifjt : a) genom Sonens ut-

gifvancle, 16, 17 v.; b) genom tron som Anden verkar, 16, 18 v.

2) Hnru detta varder verkligt : a) när verlden låter

draga sig till Sonen, 19—21 v.; b) när verlden anammar
Sonen, 18 v.

IX.

%.; Sv. Ps. 146: 7 v.

ämne:
4^. Cj ^'Hvad skulle Herren göra mer,

« Att fallna menskor frälsa J"

a) An att idgifva .sin Son för oss? 16, 17 v.; b) Än
att genom Anden tillbjuda oss sin Son ? (i ord och sakra-

ment) ; c) An att verka i oss tron pä Guds Son ? 16, 18 v. ;

d) An att bevara i oss tron ? Sv. Ps. 147: 5 v.

B) Text: Joli. 6: 44—51 v.

I.

ämne:
Andens verk är tron på Christum.

a) Denna tro föregås af ett Fadrens dragande till So-

nen, 44—46 v. Dragandet är den förekommande nådens

arbete på menniskorna, för att leda dem till frälsningsbe-

hofvet och Frälsa^ren. Detta dragande kan motstås. Man
skiljer emellan Gnds dragande i gamla och nya förbundet,

hvartill 45 v. föranleder. Lärd af Gud blir den menniska

som lyder dragandet och detta lärande är enl. v. 46 ett

Guds inre verkande på hjertat, jfr 1 Cor. 12: 3 v. ; Philipp.

2: 13 v. Detta dragande sker genom nådens medel, yttre

skickelser och den förekommande nåden.



"2) Denna tro hestår i ett förtröstansfullt tillegnande af

Christus och Hans förtjenst, 47, 51 v. : det är ej ett blott

förståndets, utan framför allt ett hjertats tillegnande till

erfarande af den salighet Christus skänker. Denna tro är

ett Andens verk uti oss. Med anledning af 51 v. kunde

man ock tala om nattvarden och Christi tillegnande deri

;

dock gagnar den icke utan tro.

3) Denna tro har med sig evigt l\f, -47—51 v. : den

omfattar lifvet Christus och föder lif i Hans namn, så att

den troende redan nu lefver i Guds Sons tro evighetslifvet

och skall under ständigt åtnjutande af lifvets bröd lefva

evigt.

II.

Ing.: Joh. S: 16 v. (ur Ev.)

ämne:
Det eT!iiia:eliska ordets liufviulsuimna: eviiinerligt

lif i Guds Sou.

1) Utan Fadrens dragande kommer en menniska aldrig

till Sonen, 44-46 v.
;

(jfr Utk. I a).

2) Utan tro på Guds Son kommer ingen menniska till

lifvet i Guds Son, 47 v.

3) Christus Jesus är det Icfvande brödet, utgifvet för

verldens lif, 48—51 v.

III.

Ing.: Matth. 11: 28 v.

Ä M N E

:

Kommaudet till Herren Christus.

a) Till dess möjlighet : Fadrens dragande, 44—40 v.

;

b) Till dess verklighet : tron : den som tror, är kommen till

Christus och lefver, 47 v. ; c) Till dess bevisning : lif, gud-

aktighet, dagligt behof ocli åtnjutande af Christus till för-

nyelse och helgelse, 48—51 v.

IV.

hig.: Ps. 22: 27 v.

Ä M N E :

Jesus såsom lifvets bröd.
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1) Man måste af Gml sjelf bli/va lärd, för att blifva

angelägen om att äta deraf, 44—46 v.

2) 3Ian måste komina till tron på Christum, för att er-

fara att Han är lifvets bröd, 47 v.

3) 2Ia7i måste näras af detta bröd, för att erfara dess

kraft och verkan, 48—51 v.

V.

Ing.: Jes. 54: 13 v.

ämxe:
En meiiniska, lärd af Gud.

a) Hvad synd är, 44, 45 v. ; b) Hvad nåd är, 44—46

v. ; c) Hvad Christus är, 47—50 v. ; <1) Hvad lif är, 47

—51 v.

VI.

Jmj.: 1 Mos. 3: 22—24 v.

ämne:
Christus, lifvets bröd.

a) Detta bröd har tdgifvit sig till verldens lif, 51 V.

;

jfr Ev. 16 v., (utgifvandet i döden); b) Utan detta bröd är

verlden död och dömd, 48, 49 v. ; Ev. 18 v. ; c) Utan ätan-

det af detta bröd har verlden ingen sannskyldig nytta deraf,

(äta = tro
;

gnindvilkor för tron, se 44—46 v.), 47 v. ; d)

Den som äter af detta brödet, han skall lefva evinnerligen,

.50, 51 v.

C) Text; Joh. 12: 44-50 v.

I.

Ing.: 1 Cor. 12: 3 v.

ämne:
Hvad sanningens Ande lär oss om Jesu person

och ord.

1) Hvad Han lär oss om Jesu person: a) att vi genom

tron pä Honom komma i gemenskap med Fadren, 44, 45 v.

;

b) att Jesus är verldens ljus, 46 v.

2) Hvad. Han lär oss om Jesu ord : a) att Hans ord

är ett domsord, 47, 48 v. ; b) att Hans ord är ett litsord,

49, 50 v.



Hl i:»

IL
Ing.: 2 Cor. 4: 3—6 v.

ämne:
Storheten af otrons dom.

1) Sedd af den persons storhet som otron förkastar

:

a) Jesus är sänd af Fadren, 44 v.; b) Jesus är Fadrens af-

bild, 45 v. ; c) Jesus är verldens ljus, 46 v.

2) Sedd af storheten af den dom som otron drager öf-

uei^ sig : a) den som icke tror, måste blifva i mörkret, 46

v. ; b) den som icke tror, är sjelf orsaken till sin dom, 47

v. ; c) den som icke tror, honom skall Jesu tal döma pä den

yttersta dagen, 48—50 v.

III.

7m/.: Hez. 33: 11 v.

ämne:
Guds olust till de ogudaktiges död och Hans lust

till deras lif.

1) Guds olust till deras död: a) Gud har sändt sin son

i verlden, att ingen ogudaktig skulle behöfva att dö, 47 v.

;

Ev. 16, 17 v.; b) Han sänder sin Ande att förkunna för

verlden, att Jesus är verldens ljus, på det att ingen skall

behöfva att vandra i mörkret, 46 v. ; c) Han varnar de ogud-

aktige för otrons dom, 48 v.

2) Guds lust till deras lif: a) Han har sändt sin en-

födde Son i verlden, att verlden skall lefva genom Honom,

44, 45, 47 v. ; b) Han sänder sin Ande som verkar trons

lif, 46, 48 v. ; ej Han visar de ogudaktige, hvilken salighet

som väntar i Jesu förening, 49, 50 v.

IV.

7m/.: P.s. lOS: 17, kS v.

ämne:
Välsignelse eller förbannelse, förelagde oss i

Pingsthögtlden.

1) Trons välsignelse: a) att tron i Christus eger Gud,

44, 45 v. ; b) att den. i Christus är, icke v?ndrar i mörk-

ret. 46 v.
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2) Otrons förbannelse: a) otron behåller menniskan i

mörkret, 4fi v. ; Ev. 20 v. ; ))) den som icke tror, han haf-

ver den honom dömer, 47, 48 v.

V.

Ing.: Sv. Ps. .32S: 2 v.

ämxe:
Tara eller förblifra i mörkret.

1) Vara i mörkret: a) af naturen är hvarenda menniska

i mörkret, 40 v. ; Ephes. 2: 1—3 v. ; b) när vi i tron koni-

m.e till ljuset, undfå vi S3'ndaförlätelsens nSd för den tid vi

voro i mörkret, 46 v.

2) Förhlifva i mörkret: a) af naturen vill och kan in-

gen menniska på allvar komma ut ur mörkret, Ev. 19. 20

v. ; b) när vi i otro förblifva i mörkret, fördöma vi oss sjelf-

ve, 47, 48 v.

VI.

Ing.: Joh. 12: 31, 38 v.

ämne:
Tsågra tröstegniiider emot den förargelse, livartill

syndares otro frestar Jesu trogna.

1) Jesu trogna tro icke förgäfves på Jesum, 44—46 v.

2) Deras dom, som icke tro på Honom, är en svår,

men rättvis dom, 47—50 v.

VII.

Ing.: Ps. 16': 26, 27 v.

ämxe:
Huru Cliristus förhåller sig emot olika memiiskor

efter fleras olika beskaftenliet.

1) San tqyplyser dem som äro blinde, men gör dem

blinde som se, 46 v.

2) Han saliggör syndare, men fördömer de rättfärdige,

47—49 v.

3) Han gör dem lefvande som äro döde, men dödar dem

som lefva, 44, 45, 50 v.
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Rättelser.

1 Förra delen (ej amnäikte).

Sid. rad. iip{)ifr. står

:

35. 33 ,. „ mot ChviMum ; läs : j)d Chrisluin.

•il3, 1 ., ,, oss tillgodo.); läs: oss till godo),

samt i några exemplar :

6'2, 15 „ ,, /ie</vip(i.< ; läs : bej)yisns.

.'WfS, 19 „ „ ./"/(. /('• 15—17 ,-.; läs: Joh. 15: lU— 17 C.

1 subskribentförteckninueu tillägges sid. VI e/Itr Thd-

henj, J. : Tilr.e, ./., Kyrkoherde i Öfver-Hogdal och

sid. VI! rad. "21 ntgä orden : 23 exemplar.

I Sednare delen

:

332, 35 ,, „ bud skall ; iiis : bnd, skall.

338, 34 ,, ,, der rike ; läs : den rike.

343, 32 ,, ,, öfveräknaiidet ; läs : öfverräknaudet.

3t37, 35 „ ,, honom ; läs : Honom.

3G8. 3 ., „ Chrisltts — honom; läs: ChrUtu.i lloiiuin.

371, 30 ,, „ Skriftläi-tle ; läs : Skriftlärden.

380, 12 ,, ., å vägen ; läs : pä vägen.

381, 1 ,, ,, det ; läs : der.

i]So, 33 „ ,, de vinges ; läs : de ringas.

385, 5 ., ,, hvarvid, läs : hvarvid :

380, (j .. ,, iir Ev. ; läs : nr text.

31)1. 33 ,, ,, ljus ; a) ; läs : ljus : a).

;]'.)2, 23 „ ,, kristendomen ; läs : christendonun.

305, 28 ,, „ <ifgeende ; läs : unseende.

„ 31 ,, „ (Helgadt ; läs : ("Helgadt.

39H. 2 ., „ b) ; läs : bb).

3i)9, 13 ,, ,, .ihiddas ; läs : skyddar.

403, 32 „ ,, vi rätt ntt ; läs : vi att rutt.

40<>, 31 „ „ Jörstjenst ; läs : förtjenst.

41G, 31 ,, ,, lujenrätttärdhjUtten.. ; läs : EijKiiräHJärdirjheten.

444, 32 ,, ,, att de icke ; läs : uti icke.

457, y^ „ „ A); läs: 1).

., 10 .. „ B) ; läs : 2). .

402, 20 ,, ,, cä.ienförkåUandt ; läs : vti-^ien-ijurliallaudfr.

405, 34 ,, „ emot ; läs : emot.

518, O „ „ (Hon sofver.») ; läs : («Hon sofver.»)

.538, 24 ,, ,, salirje '.» ; läs : gnlir/e '»

549, 7 „ ,.. 35 v. ; läs : 33 v.

5.')3, 30 ,, „ gjiinrjes. : läs : sjnnrjea
;
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Trinitatis-Söiidageii.

A) Text: Joli. 3: 1—15 v.

1.

Ing.: Joh. 17: 3 v.

ämne:

Kunskapen om den treenige Guden ocli Hans verk.

1) K^inskapen om den treenige Guden: a) beror af Guds

egen uppenbarelse för oss, (i ordet, i Christus,) jfr Joh. 1:

18 v.; 1 Tim. G: 16 v.; b) är en fördold hemlighet för för-

nuftet, 1 Cor. 2: 14 v. ; c) är en uppenbar hemlighet för

tron, Matth. 11: 27 v.; 1 Cor. 2: 7 f. v.

2) Kunskapen om dfn treenige Gudens verk : a) skapel-

sen, jfr Uppb. 4: 11 v. och Ep. 3G v.; b) försoningen, 12—
15 v. text.; c) nya födelsen, 3— 12 v. texten; d) denna

kunskap erhålles genom Guds uppenbarelse och tron, jfr

1) a, c).

II.

Ing.: Ap. G. 17: W, 20 v.

ämne:
Jesu samtal med Nicodemus.

1) Om nya födelsen: a) dess nödvändighet, 3, G v. (för

inträde i Guds rike, för förderfvets skull, Ps. 51: 7 v.); b)

dess medel, 5 v.; c) dess möjlighet, G—11 v.

2) Om försoningen: a) dess nödvändighet, 14, 15 v.:

"'måste,'- den heliga kärlekens '"måste," nödvändigheten af

Christi död framhålles ; b) dess möjlighet, 13 v. (mennisko-

blifvandet); c) dess visshet, 14, 15 v. (Han är död, men
ock uppstånden och upphöjd och regerar nu som konung i

sitt rike, Matth. 28: 18—20 v.).

III. A.
Ing.: Ps. L39: 6 V,

ämne:
De jordiska och himmelska ting, hvarom Jesus i

dag talar med Nicodemus.

21
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1) Hvad dermed förstås : a) de jordiska tingen äro nya

födelsen, 1—12 v. (den är visserligen af himmelen, men
försiggår på jorden och är i sig sjelf jordisk) ; b) de him-

melska äro försoningen, 12—15 v. (den är beslutad i den

heliga kärlekens råd och fullbordad på jorden, men ej uti

oss, utan för oss af Honom som är i himmelen redan under

sin vandring pä jorden, 13 v.).

2) Hvad Jesus har att säga om dessa ting : a) om de

jordiska : aa) att nya födelsen är nödvändig, 3, 6 v. ; bb)

att den är möjlig, 5, 6 v. ; — b) om de himmelska : aa) att

försoningen är skedd, 13, 14 v.; bb) att enhvar som tror pä

Christum skall lefva, 15 v.

IV.

Ing.: 1 Tim. 2: 4 v.

ämne:
Den treenige' Gudens rådslut om syndares fräls-

ning, uppeul)aradt :

a) I försoningen, 12— 15 v.: dess beslutande, dess verk-

ställande ; b) I den nya födelsen, 3—6 v.: dess nödvändig-

het, dess medel ; Guds kärlek att fastställa sådan väg och

ordning för ingången i sitt rike.

V.

Ing.: Joh. 3: 12 v. (ur text.)

ämne:
Den nya födelsen.

1) Till dess nödvändighet: a) 6 v. (kött); b) 3 v.

2) Till dess möjlighet: a) 13—15 v. (försoningen); b)

5—8 v. (dopet och Anden).

Anm. Dagen betraktad såsom en dag föv firandet af nya födelsen,

principen till det andeliga lifvet.

VI.

Ing.: Bom. 8: 7 v.

ämne:
Det köttsliga sinnet.

a) Har sitt ursprung från en köttslig födelse, 6 v. ; Ps.

51: 7 v. ; b) Är till sin heshaffenhet kött, 6 v. ; c) Bevisar
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sig i fiendskap emot Gud och i okunnighet om Guds fräls-

ningsråd. Ing. och 2, 4, 9 v. text. ; cl) Kan /(hrindras en-

dast genom en ny födelse, 3, 5. 6 v.

VII.

Jnci.: Rom. 8: 9 v.

ä.mne:

Det aiideliga sinnet.

a) Till sitt ursprung härstammar det från Anden, 6,

7 v. ; b) Till sin beskafenhet är det ande, 6 v. ; c) Det be-

visar sig i lif och frid, ]4, 15 v.: Rom. 8: 6 v. (troslif,

trosfrid) ; cl) Det grundlägges i dopet, 5 v.

VIH.
Ing.: 2 Cor. 13: IS v.

ämne:
Triuitatissöndageu såsom en den heliga Treenig-

hetens fest.

Ty då förkunnas för oss

:

1

)

Om Fadrens kärlek till verlden : att Han så älskat

veilden, att Han af helig kärlek utgifvit sin Son, jfi* text.

:

-måste,-' 14, 15 v. och v. IB efter text.; 2 Cor. 5: 21 v.;

Rom. 8: 3, 4 v.

2) Om Sonens försoning för verldens synd : Sonen låter

utgifva sig för verlden och upphujes såsom ormen i öknen,

(4 Mos. 21: 6—9 v.), på korsets träd, för att gifva dem,

som på Honom tro, det eviga lifvet, 12—15 v. text. ; 1 Mos.

3: 15 v.; Rom. 8: 3 v. ; 1 Petr. 2: 24 v.; Ebr. 2: 14 v.;

Joh. 12: 32, 33 v.; Col. 2: 14, 15 v.; 2 Cor. 5: 14 v.; Gal.

3: 13 v.

3) Om Andens verk: att Anden genom nya födelsens

bad, det saliga dopets vatten, upptänder i hjertat tron på

Christum och så föder oss på nytt till Guds rike, 3—8 v.

texten; Tit. 3: 5—7 v.; Ephes. 5: 26, 27 v.; Marc. 16: 16

v.; Matth. 28: 19, 20 v.

Anm. Dagen betraktad såsom den hel. Treenighetens fest.
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B) Text: Joh. 15: 1-9 v.

I.

Ing.: Gal. 2: 20 v.

ämne:
Lifvet i Guds Son.

a) Såsom ett troslif, 1, 3, 4 v. ; b) Såsom ett bönelif,

6, 7 v. ; c) Såsom ett härlekslif, 4, 5, 8, 9 v. ; d) Såsom ett

helgelselif, 1, 2 v.

IL
Ing.: 1 Joh. 2: 28 u.

ämxe:
Blifvaudet i Cliristo Jesu.

1) Till dess bevisning : a) att vi erfara Fadrens rensning,

1, 2 v. ; b) att vi icke kunne undvara Jesum, 5 v. (slut.)

;

c) att Jesu ord blifva i oss, 7 v.

2) Till dess nödvändighet : a) affallet, 4, 6, 9 v. ; b) för-

torkandet, 6 v. ; c) förbannelsen, 6 v.

3) Till dess nytta : a) att vi bäre frukt, 4, 5, 8 v. ; b)

att vi hafve en nådig bönhörelse, 7 v. ; c) att vi erfare Christi

kärlek. 9 v.

AuiU. I iulediiingen visas vilkoret för att komuia in i Jesu gemen-

skap och förblitVandet i Honom. 3 v. ; Ev. 5, G v.

III.

Ing.: Ho-^. 10: 1 v.

ämne:
Christus och de trogne under bilden af det sanna

vinträdet och grenarne.

1) Vinträdet: a) planteradt, (julhögtiden); b) mognande,

(påskhögtiden) ; c) fruktbärande, (pingsthögtiden).

2) Grenarne : a) de som icke bära frukt, 2, 6 v. ; b) de

som bära frukt, 2—5, 7—9 v.

IV.

Ing.: Philem. v. 4—7.

ämne:
Huru man blifver och bevisar sig vara en sann-

skyldig gren i det sanna vinträdet Christus.
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1

)

Huru man hlifver en sannsTcyldig gren : a) genom
trons rening, 3 v. ; Ap. G. 15: 9 v. ; 1 Joh. 1: 7 v. ; b) ge-

nom Andens födelse, Ev. 5, 6 v. ; Sv. Ps. 144: 7 v.

2) Hmm man bevisar sig vara en sannskyldig gren

:

a) genom emottagandet af Fadrens rensning," 2 v. ; b) genom
blifvandet i Christus Jesus, 4, 6, 7, 9 v. ; c) genom trons

bön, 7 v. ; d) genom fruktbärandet, 4, 5, 8 v.

V.

Ing.: Jer. 2: 21 v.

ämne:
Några blickar in i deu christna vingården, att

beskåda :

1) Det sanna vinträdet Christus, jfr Utk. III 1), 1 v.

2) Vingårdsmannens omsorg om grenarne, 1,*2 v.

3) T>e olika slagen af grenar : a) somliga bära liten

frukt, 2 v. slut. ; b) andra bära mycken frukt, 5, 7, 8 v.
;

o) andra bära ingen frukt, 2, G v.

VI.

Ing.: 1 Joh. 3: S v. (ur A.-T.)

ämne:
Guds barns renhet.

1) Grundlagd: a) genom Christi helgelse för dem, Joh.

17: 19 v.; b) genom trons verk uti dem, 3 v.; Ap. G. 15:

9 v. ; Ev. 5 v.

2) Bevisad : a) i emottagandet af daglig rensning, 2 v.
;

b) i blifvandet i Christus, 4, 9 v. ; c) i fruktbärandet, 2, 5,

8 v. ; d) i bönen, 7 v.

VII.

Ing.: Joh. 13: 10 v.

ämne:
De rätte grenarne i det sanna vinträdet äro de

fruktbärande.

1) De äro inplantade och renade genom dopet och tron.

Ev. 5 v. ; 3 v. text.
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2) De bära frukt, derfore att de äro rene, 3 v. ; Ap.
G. 15: 9 v. ; Ing.

3) De rensas för att bära. mycken frukt, 2, 5, 7, 8 v.

Usu.s: 6 v. .

"

VIII.

Ing.: I Cor. 6: 17 v.

ämne:
Gemeuskapen med Christus.

1) Ar ej en blott yttre, utan en inre, 1—3 v.

2) Ar nödvändig för enhvar, som vill blifva frätst, 6 v.

3) Är högst nyttig : a) bönhörelsen, 7 v. ; b) fruktbä-

randet, 2, 5, 8, 9 v.

Adiu. i inledningen visas huru gemenskapen grundlägges.

IX.

ämne:
Jesu l)ud till de sina : "Blifver i miu kärlek !"

1

)

Hvad detta bud förutsätter : att man kommit i åt-

njutande af Christi kärlek ; 'huru detta sker, se Ev. 5, 6 v.

och texten 3 v. (omvändelse).

2) Hvad det innebär : att vi förblifve i åtnjutandet af

Hans kärlek till oss, som är en sådan kärlek, med hvilken

Fadren älskar sin Son, 9 v. Detta förblifvande deri eger

rum derigenom att Christi ord blifva i oss och vi mottaga

Fadrens rensning, 1, 2, 7 v.

3) Hvad det verkar och medför : fruktbärande, bönhö-

relse, m. m., 4. 5, 7, 8 v. (10 v.).

Usus : 6 v.

€) Text: Mattli. 28: 18—20 v.

I.

Jnc;.: Job. Hl: J v.

ämne:
De stora ting:, livarom Christus talar med sina

lärjungar vid sitt sista samtal med dem i (:iralileen.

1) Om storheten af sin person, 18 v.

2) Om storheten af deras uppdrag, 19, 20 v.
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3) Om storheten af deras tröst, 20 v. (slut.) ; jfr Ps.

46: 2 f. v.

Ing.: Ebr. 13: 8 v. ifi:%yyt *^*^'^
ämne: V^*-^ *^*r

Några vigtiga och tröstande minnesord ur vår
**

text, uttalade af Jesus på berget i Galileen kort före

Hans .ifslied från de sina.

1) Hans försäkran: "Mig är gifven all magt i himmelen

och på jorden,'' 18 v.

2) Hans befallning :
" Går deiföre ut och görer alla folk

till lärjungar, döpande dem till Fadrens, Sonens och den

Helige Andes namn och lärande dem hålla allt det jag haf-

ver Eder befallt,'',!^, 20 v.

3) Hans löfte: ''Si, jag är när Eder alla dagar intill

verldens ände,'" 20 v.

III.

Ing.: Matth. 16: 16 c.

k M N K

:

Christi kyrka, bygd på denna bekännelse : *'Du är

Christus, den lefvande Gudens Son !" har en fast

grund, en herrlig kallelse och ett lefvande hopp.

1) Christi kyrka, bygd etc. — har en fast grund, 18 v. :

a) Christus, Ap. G. 4: 12 v. ; 1 Cnr. 3: 11 v. : b) bekännel-

sen, se Ing. och Ephes. 2: 20 v.

2) Christi kyrka, bygd etc. — har en herrlig kallelse :

a) att gå ut i hela verlden. 19 v. ;
jfr Marc. 16: 15 v. ; b)

att göra alla folk till Jesu lärjungar. 19^0 v.

3) Christi kyrka, bygd etc. — har ett lefvande hopp :

a) grundadt pä den lefvande, Uppb. 1: 17, 18 v. ; Joh. 14:

19 v. ; b) betryggadt af Hans löfte, 20 v. (slut.)

IV.

Ing.: Ps. 46: 2—6 v.

ämne:
Christi fortfarande närvaro i sin församling.

1) Huru Han der kan vara närvarande, 18 v. ; Matth.

18: 20 v.
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2) Huru Han der vill vara närvarande, 20 v. (slut.),

(löftet).

3) Huru Han der bevisar sin närvaro, 1 9, 20 v.
;

(ge-

nom* Ände, ord och sakrament).

- . *

V.

Ing.: Joh. 5: 17 v.

ämne:
Herrens Jesu efter upphöjelsen fortsatta verk-

samhet för vinuandet af lärjungar.

1) Han är en Konung med oinskränkt magt, 18 v.

2) Han vill att alla folk skola göras till Hans lärjun-

gar, 19 v.

3) Han har visat, genom hvilka medel detta skall ske :

a) dop; b) lära, 19, 20 v.

4) Han har gifvit oss ett trofast löfte på att så skall

ske som Han vill och befallt, 20 v. (slut.).

VI.

Ing.: 1 Joh. J: 6—^ v.

ämne:
De tre vittnena.

1) / himmelen: a) Fadren, 19 v.; Ev. 14 v.; b) Ordet,

19 v. ; Ev. 14, 15 v. ; c) Anden, 19 v.

2) På jorden : a) Anden, 20 v. ; Ev. 3—8 v, ; b) Vatt-

net, 19 v. ; Ev. 5 v. ; c) Blodet, Ev. 14 v.

Anm. Evang. och H. T. i förening.

• * VII.

Ing.: Matth: 11: 27 v.

ämne:
Huru Cliristus bevisar sig såsom den som har

magt.

1) All magt i himmelen och på jorden, 18 v.

2) Magt att göra alla folk till sina lärjungar, 19, 20 v,

3) Magt att vara när de sina alla dagar intill verldens

ände, 20 v. (slut.).
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VIII.

Ing.: Ebr. 2: 6—8 v.

ämne:
Jesus en Konung.

1) Ti/ Han är upphöjd till att hafva all magt, 18 v.

'!) Ty Han utdelar konungsliga befallningar, 19, 20 v.

3) 7]/ Han gifver konungsliga löften, 20 v. (slut.).

-vSNV^^^AVv--

—

l:sta Söndagen efter Trinitatis.

A) Text. : Lnc. 16: 19—31 v.

I.

Ing. : Luc. 16: 13 v. (slut.)

Huru Jesus med berättelsen i vårt evangelium

visar att Gud stygges vid det som är högt ibland

menniskor.

1

)

Så, att Han förnedrar det stora, (rike mannen).

2) Så, att Han upphöjer det lilla, (Lazarus).

. ,„ .
./;^«*"^ '''>^' TT ,,y ^.;v^^ -^t>^-;'.

ttiiiMf •Å'^'^' 'y^ Ing.: Ordsprb. 4: 18, 19 f.^^^^r* .wt, i^-^'^

/ ' ämne: /

De rättfärdiges stig och de ogudaktiges väg.

1) IJe rättfärdiges stig: a) börjar med den trånga por-

ten; b) är en smal väg, 20, 21 v.; c) slutar i en salig död,.

22 v.

2) De ogudaktiges väg : a) börjar med den vida porten

;

b) är en bred väg, 19 v. ; c) slutar i en osalig död, 22—31 v.

Ojx^lli^'^^-^^' III.

Ing.: Jer. 22: 29 v.

ämne:
Jesu berättelse om den rike mannen och den

fattige lazarus.
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1) Den rike mannen : a) hans ogudaktiga lefverne, 19 v.

;

b) hans osaliga död, 22—23 v. ; c) hans eviga fördömelse,

23—26 v.

2) Den fattige Lazarus : a) hans gudfruktiga lefverne,

20, 21 v, ; b) hans saliga död, 22 v. ; c) hans eviga salighet,

22 25 v

y f,^^., ilc «w7«. ^-'t ^y^ '^^^^ ^^a^Å^ <i^- ^^

? /.. .'.•r^^^^i-rJng.: Mal. 3: 18 r.
'

"^ ^*^ "''* "^

'
'
-^•'^^'•''<

-.,ämne:
Deu stora åtskillnad, som föreliniies i detta lif-

vet emellan den rättfärdige och den ogudaktige, var-

der efter tiden fuJlkomligt nppenbar.

1

)

Det finnes redan här i lifvet en stor åtskillnad emel-

lan den rättfärdige och den ogudaktige : a) i anseende till

deras födelse, (andelig) ; b) i anseende till deras lefverne och

nmgängelse ; c) i anseende till deras olika belägenhet ; d)

i anseende till deras död.

2) Denna stora åtskillnad skall dock efter tiden hlifva

fidlkomligt uppenbar : a) här i tiden är den mycket fördold

;

b) med döden träder åtskillnaden fram : c) pä yttersta da-

gen skall den fullkomligt uppenbaras : d) i evigheten skall

den uppenbar erfaras.

r ämne:
Olika lotter för olika menniskor.

1) Här i tiden: a) för de otrogne, 19, 25 v.; Ps. 73:

2—12 v. ; se ock Ps. 32: 10 v. ; b) för de trogne, 20, 21,

25 v. : Ap. G. 14: 22 v. ; se ock Jes. 61: 10 v. ; Ps. 34:

9 v. ; 36: 8-10 v.

2) Efter tiden : a) för de otrogne, 22—26 v. ; Luc. 6:

24, 25 v. ; b) för de trogne, 22, 25, 26 v. ; Luc. 6: 21 v.

^;- VI.

.7i^cJ^'9'-
Luc. 16: 9 v.

J- ... ,,- ämne:
De nienniskors förfärliga lott som lefva och dö

såsom yerldsmenniskor.



331

1) Deras förfärliga lott som lefva såsom verldsmenni-

sJcor : a) verldsmenniskor äro alla, som hafva verldens sinne

:

b) desse lefva på verldens vis, 19 v. ; c) deras lott är för-

färlig, 25 v. ("du hade ditt goda medan du lefde'-).

"2) Deras förfärliga lott som dö såsom verldsmennisJcor :

•d) det är en förfärlig lott att lefva som verldsmenniskor,

men det är en förfärligare lott att dö som verldsmenniskoi-

;

b) de äro för evigheten utan Gud och utan hopp, 25—31 v.

;

c) de äro utan lindring i sin jemmer.

^ •.,-. \rjj -i'
'^ * ^"

Utsädet och skörden för evigheten.

1) Utsädet: a) den som sår i sitt kött, 19 v.; b) den

som sår i anden, 20, 21 v.

2) Skörden : a) den som sår i sitt kött, skall af köttet

uppskära förgänglighet, 23—25 v. ; b) den som sår i anden,

skall af anden uppskära evinnerligt lif, 22—25 v., (trons

frukt : ty Anden som är gifvon de trogna låter dem icke

finnas utan frukt).

"^ '^" ^'
lug:: Ördsjwh. AV; 7 v.

ämxe:
Fattigdom i rikedomen och rikedom i fattigdomen.

1) Fattigdom i rikedomen: a) rikedomen, (det jordiska

goda och förnöjelsen deraf), 19 v.; b) under denna kan stor

fattigdom ega rum, 19 v. (huru arm är ej rike mannen i

all sin herrlighet) ; c) fattigdomen uppenbarar sig säkert i

döden, 22 v. (utvärtes prål, men ingen tro, intet hopp, inga

goda englar betjenande) ; d) men förfärligast i evigheten,

(intet hopp, idel jemmer och pina samt det fördömda säll-

skapet, evig skilsmässa frän Gud), 23—31 v.

2) Rikedom i fattigdomen: a) fattigdomen, 20—21 v.

(ej blott lekamlig : brist på jordiskt godt och försakelse af

detta goda, 2 Cor. ir. 10 v. ; äfven andens fattigdom, Matth.

5: 3 v.) ; b) under denna kan stor rikedom ega rum, (för-
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nöjsamhet, 1 Tim. 6: 6—8 v., tålamod, tro, hopp, tacksam-

het, väntan efter förlossning, förlitande på Guds hjelp, text.

Lazarus) ; c) rikedomen uppenbarar sig säkert i döden, 22 v.

(döden är en förlossning från allt elände, genom döden vin-

nes allt, englarne föra själen hem till Gud) ; d) men herr-

ligast i evigheten, 23 v. (slut.); Ps. 12(i: 1—6 v.: ITppb.

22: 1— .5 v. .. - ..,,u

hig.: 4 Mos. 16: 21 v.

ämne:
Det stora svalget.

1) 1 tiden: a) det är ett stort svalg redan i tiden emel-

lan de trogne och otrogne
;
(den stora inre åtskillnaden dem

emellan) ; b) detta svalg kan dock i tiden fyllas, (det är här

ej oöfverstigligt) ; c) om de trogne bedja för de otrogne och

de otrogne göra bättring, så varder svalget i tiden fylldt.

2) I evigheten : a) är oöfverstigligt och befästadt, 26 v. ;.

b) den som är i himmelen har aldrig att frukta för helve-

tet ; c) den som är i helvetet har aldrig att hoppas någon

himmel ; d) de salige bedja icke för de fördömde ; e) de för-

dömde hafva intet rådrum till bättring, 27—31 v.

ing.: Syr. 21: 14 v.

ämne:
Några helsosamraa lärdomar ur vårt evangelium.

1) Icke alla menniskor bli/va saliga, (rike mannen blef

förtappad, Lazarus frälst).

2) Fattigdom gör ingen salig, rikedotn fördömer ingen

;

jfr dock Jac. 2: o, 6 v. ; Luc. 6: 20, 24 v.

3) En menniskas evighetsskörd beror af hennes utsäde

i tiden.

4) Det som här är fördoldt, skall allt en gång uppen-

baras.

5) Den, som i tiden ej allvarligt aktar 2>å och lyder

Guds bud skall se sig evigt bedragen, '11—31 v.

6) Det Jinnes ett evigt svalg befästadt emellan Guds

barn och djefvulens barn, 26 v.
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/??(/. : 7 Kon. 22: 30 v.

ämne:
Förklädde eTighetsvandrare.

1) En förklädd helvetesvandrare: a) rik; b) prålande;

c) glad, 19 v. ; d) blifver uppenbar vid ingången i evighe-

ten, 23 f. v.

2) En förklädd himlavandrare : a) fattig ; b) plågad

;

c) föraktad, 20—21 v. ; d) blifver uppenbar vid ingången i

evigheten, 22, 23 v.

B) Text: Luc. 12: 13—21 v.

I.

Im/.: Ps. 49: 17—21 v.

ämne:

De dårar, som tro sig kunna utan förening med
Jesus rätt njuta sitt jordiska goda.

1) Hvilka desse äro : a) fattige, som sträfva efter rike-

dom ; b) rike som hafva rikedom.

2) Hvari deras dårskap hestär : a) de hafva intet behof

af Guds ord, 13—15 v.; b) i deras fåfänga och oroliga ar-

bete, 1 fi— 19 v.

3) Huru deras dårskap slutar, 20, 21 v.

II.

Luf.: I 2^im. 6: 6'

—

10 v.

ämne:

Jesu vjirning för girigheten.

1) Tillfället hvarvid, 13, U v.

2) Sättet hvarjm, 16—20 v. (med en liknelse).

3) Ändamålet hvartill : a) att förvara de sina för gi-

righetens snara, 15 v.; b) att lära dem gudeligt sinne med
förnöjsamhet, 15 v. ; Ordsprb. 30: 8, 9 v. ; c) att lära dem,

att det att vara rik inför Gud är den största rikedora, 21 v.

;

jfr Matth. G: 33 v.; 19: 21 v.; Luc. 16: 9 v.



334

III.

Ing.: Matth. S: 21 v.

ämne:
Egodelarne.

1) På jorden: a) äro förgängliga, 15 v.; b) uppväcka

möda och fruktan, 16— 19 v.; c) den, som gör deras för-

samlande till sitt lifs ändamål, han går miste om rikedo-

men för Gud, 20, 21 v.

2) / himmelen : a) äro oförgängliga ; b) förökas genom

begäret derefter ; c) den, som dem eftertraktar, är rik för

Gud, 21 v.

IV.

Ing.: I.uc. 16: 9 v.

ämne:
Huru vi hafye att förhålla oss med afseende på

det jordiska goda.

1) Vi höra besinna att vi äro förvaltande deraf, 16 v.

2) Egodelarnes besittande gör det icke omöjligt för oss

att vara rika inför Gud, 21 v., (men svårt är det, Marc.

10: 24, 25 v.).

3) 3fen den som församlar sig egodelar, och icke är

rik för G^id, han blir evigt bedragen, 16—21 v.

V.

f7ig.: 1 Joh. S: 17 v.

ämne:
Det jordiska goda.

a) Är ett godt, som Gud gifvit oss ; b) Detta goda är

dock icke det bästa; c) Gud har förvarat oss det bättre är.

Usus : Låtom oss eftersträfva att blifva rike för Gud

!

21 \.

VI.

Ing. : Jac. ö: 1—6 v.

ämne:
De girige äro dårar.

a) Ty de tro att deras lif beror af deras inånga egode-

lar, 13—15 v.; b) Tg de församla sig egodelar med fåfängt
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och oroligt arbete, 16—18 v. ; c) Ty de njuta af dem under

en bedräglig och kort ro, 19, "20 v. ; ^) Ty de glömma att

se till att de må blifva rike inför Gud, "21 v.

VII.

Ing.: Sr. Fs. 19f): 2 v.

ämne:
Det jordiska sinnet och det himmelska i deras

förhållande till hvarandra.

1
)

Det jordiska sinnet : a) traktar blott efter det på

jorden är, 13 v.; b) är icke noggrant med afseende på de

medel som användas för dess anspråks tillfredsställande, jfr

13 v. (svek, rättegång, m. m.) ; c) tillför oss ett oroligt ar-

bete med en kort ro, 16— 19 v.; d) medför evig ångest och

armod, 20 v.

2) Det himmelska : a) söker efter det ofvantill är un-

der försakelse af det jordiska, Col. 3: 1, 2.; b) är noggrant

och vaksamt med afseende pä girigheten, 15 v. ; c) tillför

oss ett kort arbete med hjertats frid ; d) har med sig evig

hugnad och rikedom, 21 v.

VIII.

I)i(/.: Ps. :jO: '1—7 v.

ämxe:
Det jordiska lifvets förgänglighet.

1) Huru Christus i dag erinrar oss derom, 16—20 v.

2) Huru San dermed vill lära oss att tacka Gud för

det jordiska goda, vi derunder åtnjute.

3) Huru Han dermed visar att vi höre vakta oss för

girighetens snara, 15 v.

C) Text: Matth. 16: 24-27 v.

1.

Ing.: Gal. 6: W v.

ämne:
Till du vara en Christi lärjunge, så försaka dig

sjelf, tag ditt kors uppå dig och efterfölj Honom,
eljest hota dig stora faror.
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1) Vill du vara en Christi lärjunge, så försaka dip

sjelf, tag ditt kors vppå dig och efterfölj Honom : a) Vill

du vara en Christi lärjunge, (Christus tvingar ingen, det frå-

gas blott, 07n du vill) ; b) försaka dig då sjelf, (ej nog med

att försaka verlden) ; c) tag ditt kors uppä dig, (ditt kors)

;

d) efterfölj Honom, 24 v. (likna Honom allt mer, arta dig

efter Hans bild).

2) Gör detta, eljest hota dig stora faror : a) 25 v. ; b)

m v. ; c) 27 v.

II.

Ing.: 1 Petr. 2: 21 v.

ämne:
Christi efterföljelse.

1) Vilkoren derför: a) sjelfförsakelse, 24, 25 v. ; b) kors.

24 v. ; c) verldsförsakelse, 26 v.

2) Saligheten deraf : a) 25 v. ; b) 27 v.

Anill. luledningsvis beskrifves beskaffenheten af Christi efterföljelse.

III.

Ing.: Philipp. 3: 7 v.

ämne:
Yiiist och förlust i Jesu efterföljd.

1) Vinsten : a) 24 v. (lärjungaskapet) ; b) lifvet, 25 v.

;

c) verldens öfvervinnande, 26 v. ; d) salig lön, 27 v.

2) Förlusten : a) sig sjelf, 24 v ; b) lifvet, 25 v. ; c)

verlden, 26 v. ; d) 27 v. (uppenbar med Christi tillkommelse,

så att sjelfva förlusten då visar sig som en vinning).

IV.

Lig.: Ps. 13: 23, 26 v.

ämne:
Allt för Christi skull.

a) Sjelfförsakelse, 24 v. ; b) Kors, 24 \\ ; c) Död, 25

T. ; d) Verldsförsakelse, 26 v. ; e) Herrlighet, 27 v.

V.

Ing.: 1 Petr. 3: 17, 18 v.

ämne:
Jesu vänners väg upp till det himmelska Jerusa-

lem är :
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a) En försakelsens väg, "24, 2G v. ; b) En korsväg, 24 V.

;

c) En dödsväg, 25 v. ; d) En väg till lif och herrlighet, 25,

27 v.

VI.

Ing.: Nahum 2: 9 v.

ämne:
Det olika värde som olika menuiskor sätta på

jorden och bimnielen.

1) Det olika värde de sätta på jorden : a) de otrogne :

aa) de hålla jorden och dess ting för sitt högsta goda ; bb)

derföre samla de med ifver skatter som skulle de förvärfva

hela verlden, 26 v. ; cc) de taga dock en stor skada till sina

själar, 2(j v. ; b) de trogne : aa) de försaka verlden med dess

håfvor ; bb) de försaka sig sjelfve, 24 v. ; cc) de vinna sina

själar, 25 v.

2) Det olika värde de sätta på himmelen : a) de otrogne:

aa) de lefva som funnes ingen himmel ; bb) de förgäta den

räkenskap som uppenbar varder med Herren af himmelen,

27 v. ; cc) de sälja sin himmel och själ för denna jordens

gods, 2() v. ; b) de trogne : aa) de hafva sin umgängelse i

himmelen, Philipp. 3: 20 v. ; bb) de tänka allvarligt på den

sista vedergällningen, 27 v. ; cc) de taga korset uppä och mista

sitt lif, för att vinna himmelen, (våga allt för himlen), 24 v.

VII.

Lig.: Bom. 16: 3, 4 v.

ämne:
Våga, så skall du viiiua.

1

)

Vaga sjelfförsakelse och kors, så skall du vinna Je-

svm och Hans frid, 24 v.

2) Våga Jesu efterföljelse, så skall du få följa Lammet
hvart det gar^ 24 v.

3) Våga lifvet, så skall du finna det, 25 v.

4) Våga allt verldens goda, så skall du blifva evigt rik,

26 v.

^^5) Våga din ära, så skall du vinna herrligheten, 27 v.

:

jfr Luc. 9: 26 v.

22
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VIII.

Iny.: 1 Fetr. 2: 21 v.

ämne:
Eu sann Christen gör af Jesu efterföljelse ingen

brygga till liimmelen.

aj Ty han följer icke fördenskull Jesum efter, att han

må blifva rättfärdig och salig ; b) Men derföre efterföljer

han Honom, emedan han vet att han redan är rättfärdig

och salig.

IX.

ämne:
Jesu förmaning till verlds- och sjelfförsakelse.

a) Till hvilka förmaningen är ställd : i första rummet

till folket och Hans lärjungar, men ock sedan till enlivar,

•24 v.; Marc. 8: 34. v.; ••livilken som vill/" hvem som lielst

;

enhvar som vill blifva salig; b) Beskafenheten af denna för-

sakelse : den är en frivillig Jesu efterföljelse, derunder man
försakar och dör sig sjelf och verlden, tager korset på och

efterliknar Jesum, 24^ 26 v; ; c) Bevekande orsaker härtill

:

aa) skadan af att icke efterfölja Jesum : a) förra hälften af

25 v. ; b) 26 v. ; c) 27 v. ; bb) nyttan af Jesu efterföljd.

25 v. sednare hälften.

2:(lra Söndagen efter Trinitatis.

A) Text. : Luc. U: 16-24 v.

I.

Ing. : Jes. 25: 6—9 v.

ämxe:
Inbjudningen till den stora nattvarden.

1) Sjelfva nattvarden, 16 v. : Nådens rike i tiden, i

hvilket Christus och allt det goda Han förvärfvat tillbjudes

syndare. Stor : ty gästerne äro många, skatterne stora, vär-

det af dem stort.

2) Den som inbjuder dertill : Mannen, som tillredt den,

är Fadren, der^-rike Guden: stor är den för sjifvarens skull,
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Ps. 47: 3 v. ; stor till sin beskaffenhet. Den store, rike Gu-
den bjuder ; Han utsänder flere tjenare att bjuda till natt-

varden. Han bjuder, beder, lockar och kallar, men ej förrän

Han först gjort allt redo, Christus utgifven. nåden vunnen,

16, 17 v.

3) De som inbjudas : inbjudningen : "kommer : ty allting

äro m( redo,'' IT v. är ett herrligt evangelium, jfr Jes. 55:

1—3 v.; nattvarden är en fri nädesskänk, der man intet

medför än ett tomt och nädehungrande hjerta ; der fås allt

tor intet. Gästeme : de bjudne, 17 v. = de af Moses och

profeterne bjudne, (förberedelsen för Gudsrikets uppenbarelse),

de Phariseer och skriftlärde, m. fl. ; de arme m. fl. 21 v.,

publikaner och syndare, alltså först egendomsfolket ; dernäst

hedningarne. 23. 24 v. Nattvarden är alltså för alla tillredd.

4) HKru inbjudningen emottages : en stor del aktar icke

derpå. utan förebär ursäkter. 18—20 v. ; andra komma utan

hjertehunger och tränga sig in utan kläder, 23 v. ; andra

lyda kallelsen, komma, taga emot nåd, lefva och dö på nåden.

IL
Jnc/.: Ebr. 12: hl v.

ämne:
Salighetens hinder.

1

)

Huru de icke äro att söka a Guds sida : a) ty Gud
har tillredt en stor nattvard, 16 v.; b) Gud bjuder alla sp-
dare att komma till denna nattvard, 17, 21, 23 v.; c) Gud
straffar strängt dem som ej emottaga inbjudningen, 21, 24 v.

2) Huru de äro att söka och finna a syndares sida : a)

ty de flesta anamma ej kallelsen, IK—20 v,; b) de söka ur-

säkter, 18—20 v.; c) de vilja icke underkasta sig den ord-

ning, hvarförutan ingen kan blifva frälst, (bättring och tro).

III.

Jnc/.: Ordqrrb. 1: 24—33 v.

Ä :\i X E

:

Herrens kallelse.

a) Allmän, 17, 21. 23 v.: ty nåden angår alla. 1 Tim.

2: 4—6 v.; b) Kärleksrik, 16. 17. 21, 23 v.: ''kommer!"
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"aZ/i cir redo;" "här är ännu rum,"' 22 v.; c) Allvarlig,

21 —24 v. : föraktet af kallelsen bestraffas strängt.

IV.

Ing.: Rom. 1: 20 v. (slut.)

ämne:
Trsäkterue.

a) Huru de vppenhara sig, 16—20 v. ; b) Huru grund-

lösa de äro, 18—-20 v.; c) Hvilken dom de draga öfver dem,

som dem förebara, 21—24 v.

V.

Ing.: 1 Cor. 14: 33 v. (börj.)
'

ämne:
Huru Gud med afseende på kallelsen till sitt iiå-

desrike bevisar sig såsom en ordningens Gud.

a) I det att Han först inbjuder egendomsfolket, 16, 17,

21 V. ; b) / det att Han derefter inbjuder de utom stående

hedningarne, 23 v. ; c) 1 det att Han strängt straffar alla

dém som icke underkasta sig Hans nådesordning, 21, 23,

24 v.

VI.

Ing.: Ro7n. 2: 4—O r.

ämne:
Nådeföraktet.

1) Nåden som föraktas : a) är en stor nåd, 16 v. : b)

är en allmän nåd, 17, 21, 23 v.; c) är en oumbärlig nåd.

2) Sättet, hvarpå nåden föraktas : a) genom ursäkter,

18 v.; b) på grund af öfverhandtagande verldskärlek, 18

—

20 v. ; c) med frivilligt motstånd.

3) Domen, som detta förakt medför : a) Gud varder

vred, 21 v.; b) Han tillbjuder andra samma nåd, 21—23 v.;

c) Han utesluter de nådeföraktare från nådens delaktighet,

24 v.

VII.

Ing.: Bom. 11: 22 v.

ämne:
Guds godhet och stränghet, uppenbarade i vårt

evangelium.
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1) Guds godhet: a) j^ nattvardens tillredande, 16 v.; b)

i de stora rätter, som der erbjudas och utdelas, 10, 17 v.
;

c) i den kallelse, Han låter utgå att komma dertill, 17, 21,

23 v. ; d) i den kärlek, hvarmed Han emottager dem som

komma.

2) Guds stränghet: a) Gud är god, men Han är ock

sträng, Syr. 5: 4—9 v. och texten ; b) Han vredgas öfver

nådefiiraktet, 21 v. ; c) Han tillbjuder andra den nåd som

de föraktare försmå, 21—23 v. ; d) Han straffar strängt de

nådeföraktare, 24 v.

VIII.

Ing.: Ordsprb. .9: 1— 6' ?'.

ä.mne:

Guds Andes inbjudning till syndare: *<konimer:

ty allting är redo !"

a) Den utvisar att försoningen är fullbordad, K!, 17 v.

;

b) Den lär oss att Gud väntar på oss, 17 v. ; c) Den för-

säkrar oss om att der är rum for oss vid det stora natt-

vaVdshordet, '2'2 v. ; d) Den betygar för oss att vi alla be-

höfva homma dit, jfr "smaka" i 24 v. och Joh. 0: 53 v.

IX.

Inc;.: Ja c. 1: 2:i, 24 r.

Ä yi N E

:

Huru vårt evangelium förelialler oss att skåda

oss i en spegel.

1) Guds nåds spegel: a) i nattvardens tillredande, 10 v.

;

b) i inbjudningen dertill, 17, 21, 23 v.

2) En vcrldsspegel : a) 18 v.; b) 19 v.: c) 20 v.

3) En vredesspegel : a) 21 v. (Guds vrede); b) Gud för-

kastar de kallade, 21—23 v.; c) de skola icke smaka Hans

nattvard. 24 v.

B) Text : Lne. 14: 25—35 v.

I.

Ing.: Dom. 7: 'i v.

A M N E

:

I Jesu tjenst gäller det allvar.
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a) 3Ied hatet, •2() v. : till sig sjelf och sina närmaste
;

jfr Joh. 12: 25 v. (den sj-ndiga naturen derhos) ; b) Med
korset, 'Il v.

;
jfr Matth. 16: 24 v. ; c) Med bönen, 28—30 v. ;

d) Med striden, 31, 32 v. ; e) Med försakelsen, 33—35 v.

II.

Ing.: Luc. 17: 32 c.

ämne:
Jesu efterföljd.

1) Hvaridi den består: a) i ett heligt hat till oss sjelfve

och våra närmaste, 26, 33 v. ; 5 Mos. 33: 9 v. ; 2 Mos. 33:

27 v.; b) i ett dagligt kors, 27 v.; c) i on daglig strid, 31,

32 v.

2) Huru nödvändig den är : a) om vi vilje vara Jesu

lärjungar, 26, 27 »v. ; b) om vi ej skole komma på skam

med värt hopp, 28—30 v. ; c) om vi ej skole blifva onyttige

för Guds rike. 34. 35 v.

III.

Ing.: Syr. 1^: 23 r.

ämne:
Eu Christen.

a) Det är godt att vara en christen, (bär utvecklas lär-

jungaskapets förmoner) ; b) Men Jesus fordrar att vi skole

helt vara det, 25—27, 33 v. ; c) Eljest gagne vi hvarken

oss sjelfve eller andra, 28—32 v. : d) 3Ied halfverk blifva

vi förkastade, 34, 35 v.

U-us : Är du en sann christen ?

IV.

Lig.: Uppb. 3: 15, K) c.

ämne:
I christeudomeii måste allt vara helt.

a) Hel tillgifvenhet ; b) Helt hat ; c) Hel sjeljförsakelse ;

d) Hel verldsförsakelse; e) Hel strid.
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V.

Ing.: Joh. 13: 17 v.

ämne:
Christi fordringar på sina bekännare.

a) De skola vara redo att för Hans skull hata, 26 v.

;

b) De skola efter Honom bära korset, "21 v. ; c) De skola i

Hans h^aft strida den andeliga striden, 31, 32 v. ; (28

—

30 v.) ; d) De skola för Hans skidl allt försaka, 33 v. ; e)

De skola bevisa sig som jordens salt, 34. 35 v.

VI.

Ing.: Nehem. 4: 15—18 v.

ämne:
Lärjuugaskapet hos Jesus såsom en kostelig ting.

1) Derföre att det kostar mycket: a) det kostar mycket,

innan vårt gamla salighetshus går omkull ; h) det kostar

mycket att uppbygga oss på Christum, 28—30 v. ;
jfr 26,

27, 31—33 v.

2) Derföre att det har en kostelig lön med sig : a) vår

eviga utsigt varder betryggad ; b) en herrlig seger varder

vår vinning.

VII.

Ing.: 1 Mos. 11: 4, 5 c.

ämne:
Det andeliga byggandet och vilkoren derför.

1) Hvad det är som skall nedrifvas, innan byggandet

kan företagas : a) det egna salighetshuset ; b) alla falska stöd

och fästen, 33 v.

2) Huru grunden till byggnaden skall läggas : a) den

rätta grunden är redan lagd, Jes. 28: 16 v. ; Ap. G. 4: 12 v.

;

1 Cor. 3: 11 v.; b) denna grund måste i hjertat inläggas

(genom tron).

3) Hiru byggandet tillgår : a) genom öfveräknandet af

kostnaderne. 25—27 v. ; b) genom innerlig bön, 28—30 v.

:

c) genom allvarlig strid. 31. 32 v.
;

jfr .Jud. 20. 21 v. (den

christne är en konung och stridsman).
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C) Text: Luc. 9: 51—62 v.

I.

Ing,: Rom. 8: .9 v.

ämne:
Tvenne stycken af det äkta lärjungasinnet.

a) Saktmodig kärlek, 52—56 v. ; b) Ett helt öfverlem-

nande åt Herren Christi(s, 57

—

Q'2 v.

Anm. Inledningsvis visas, att vi af Christus fä lära desse stycken,

51 v. testen.

IL
Ing.: Luc. 14: 16, 17 v. (ur Ev.)

ämne:
Hnrii meiiniskorna förliålla sig emot Herrens kal-

lelse.

a) En del stöta ifrån sig nådestiUbuden såsom de sama-

riter, 51—53 v. ; b) En del erbjuda sig sjelfve såsom den

skriftlärde, 57, 58 t; ; c) En del synas anamma kallelsen,

men vilja ej efterfölja Jesum, 59

—

Q'2 v. ; d) En del lyda och

följa såsom lärjungarne, 52—54 v.

IIL
Ing.: Luc. 14: 2b—30 v.

ämne:
Hvad Jesu efterföljelse kostar.

a) Icke ett ögonblickligt beslut, 58, 59 v. ; b) Utan ett

bestämdt afgörande, jfr 51 v. "ställde sitt ansigte ;" c) En
redlig verlds- och sjelfförsakelse, 59, 60 v. ; d) Ett redligt

löpande på lifvets väg, 61, 62 v. ; e) En saktmodig kärlek,

54—56 v.

IV.

Ing.: Matth. 11: 29 v.

ämne:
Hvad den har att betänka som vill följa Jesum

efter.

a) Hurudan vägen är till Jerusalem, 51 v. : törnig,

medförande döden, Gal. 5: 24 v. ; Ap. G. 14: 22 v.
;
jfr Utk.

X. 1) ; b) Att han är kallad till Jesu sändebud, 52, 53 v.

;
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c) Att han skall veta hvars andes han är, 54—56 V. ; d)

Att han skall ingå i en redlig föy^sakelse, 57—60 V. ; e) Att

se till, att han ej ser tillbaka, 61, 62 v.

V.

Ing.: Matth. 11: 30 v.

ämne:
En redlig Jesu efterföljare.

a) Forsakar sig sjelf och lemnar sig alldeles åt Guds
vilje ; b) Korsfästar sitt kött tillika med lustar och begä-

relser ; c) Låter Jesus vara ej blott sin Försonare och Fräl-

sare, utan ock sitt föredöme.

VI.

Ing.: 1 Mos. 1,9: 17 r.

Ä 31 N E :

Guds Andes förnisining till oss att förvara våra

själar.

a) Sä, att vi beiänke att Menniskones Son är kommen
icke att förderfva, zitan att frälsa dem, 51—56 v.; b) Så,

att vi ära angelägne om att äfvcn andras själar förvaras,

ö'2 v. ; c) aS^^, att vi icke skade med ett köttsligt nit, 53—
55 v. ; d) Så, att vi för Christi skull alltförsake, 57—60 v.

;

e) Så, att vi icke se tillbaka, sedan vi satt vår hand till

plogen, 61, 62 v.

VII.

In(/.: G((l. '1: 7—.9 v.

ämne:
Vacker början och djlligt slut hos en nienniska

med afseende på hennes salighetssak.

1) Det kan vara en vacker början till en tid: a) hon

erbjuder sig vilja följa Jesum, 57 v. ; b) hon följer till en

tid, 59 v. ; c) hon följer ett godt stycke på vägen, 62 v.

;

d) hon visar nit emot synden och om andras salighet, 52

—

54 v,

2) Det oaktadt kan det blifva ett dåligt shit : a) menni-

skan finner sig hos Jesus besviken på jordiska förhoppnin-

gar. 58 v. ; b) hon kan icke ingå på den försakelse och upp-
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offring som omvändelsen ålägger, 59, 60 v. ; c) hon ser sig

tillbaka på vägen och tröttnar vid att plöja, 61, 62 v. ; d)

hon blir blind för sina egna synder, jfr 54—56 v.

VIII.

Ing.: Uppb. 3: 16 v.

ämne:
Ljumliet duger icke för eu sjiim christeu.

a) Det fordras ett heligt nit, 54 v. ; ))) Det gäller en

allvarlig försakelse, 57—60 v.
;

jfr 51 v. ; c) Det behöfves

ett mödosamt arbete, CA, 62 v.

IX.

Inc/.: Liic. 14: 33 v.

ämne:
I Cliristi rike griller att försaka allt.

a) Sig sjelf, bl, 58 v. ; b) Sin ära, 51 v.
;
jfr Luc. 14;

27 v. ; c) Sitt sinne, 54 v. ; d) Sina närmaste, 59, 60 v.

;

e) Verlden, 58, 61, 62 v.

Usus : För denna försakelse vinner man Guds rike, 62 v.

X.

Im/.: Höy. W. 1: 4 v. (('Drag mig— löpe vi.»)

Ä Äi N E

:

Jesu efterföljd.

1) Vägens mål är Jerusalem, 51 v.: genom det jordiska

till det himmelska, genom kors och död till ära och lif.

2) Vilhoret derför är att vi emottage Jesum, 52, 53,

56 v. (slut.).

3) Kännetecken derpå äro : a) saktmodig kärlek, 54

—

56 v.; b) ett helt öfverlemnande åt Herren: aa) sjelfförsa-

kelse, 57, 58 v. ; bb) verldsförsakelse, 59—62 v.

1
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3:(lje Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Liic. 15: 1—10 v.

I.

ämne:
Herrens Jesu syudarekärlek.

1) Huru Han bevisar den under det syndaren ännu är

borttappad, 3, 4, 8 v.

2) Huru Han bevisar den, sedan syndaren bli/vit åter-

funnen, 5— 7, 9, 10 v.

II.

Ing.: Jes. 43: 4 c.

ämne:
Det stora värde som en förlorad syndare har för

Frälsaren.

a) Sedt af syndarens natur, (''penningen''), 8 v. ; b)

Sedt af den möda, som Frälsaren gör sig för att göra syn-

daren salig, 4, 5 V. ; c) Sedt af den glädje som uppstår, när

syndaren låter sig finna, 7, 9, 10 v.

III.

Incj.: Fs. 109: 4, J r.

Ä M N E

:

Jesu kärlek till förtappade syndare.

1) Grunden for denna kärlek : a) syndaren är Jesu

egendom, 4, 8 v. ("hafver") : b) syndaren är i stort elände,

4, 8 v. ("borttappad").

"2) Beviset på denna kärlek : a) Jesus söker efter syn-

dare, 4, 8 v, ; b) Jesus behandlar den återfunne nådigt, 5 v.

;

c) det varder stor glädje i himmelen öfver återfunne syn-

dare, 6, 7. 9, 10 v.

IV.

[mj.: Joh. 6: ()0 v.

Ä M X E

:

Jesu liknelse i vårt evangelium om treggelianda

sla2;s menniskor:
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a) De nio och nittio i öknen, 4, 7 v. ; b) Det ho^^ttap-

pade fåret, 4 v. ; c) Det igenfanna fåret, 5—7 v.

V.

Ing.: Ps. IW: 176 v.

ämxe:
Huru Jesus iörhåller sig emot förtappade syndare.

a) Han söker dem, innan de komma till Honom, 4y

8 v. ; b) Han emottager dem, när de komma, 5 v. ; c) Han
fröjdar sig, när Han funnit dem, 6, 7, 9, 10 v.

VI.

Ing:: Marc. 1: 15 v.

ämne:
Några Tigtiga skäl, som böra beveka syndare att

göra bättring:

a) Guds idtryckliga befallning ; b) Jesu stora frälsare-

kärlek ; c) Syndarens egen nöd såsom oomvänd, 4, 8 v. ;

d) Den fara, som hotar dem, som icke göra bättring. Rom.

2: 4—6 v. ; e) Den salighet, som bättringen medför, 5 v. ;

f) Den glädje, som bättringen verkar, 5, 6, 7, 9, 10 v.

VII.

Ing.: Ial c. 7: 35 v.

ämne:
Huru Christus, den liimnielska visheten, emot de

stolta menuiskornes d.åraktighet rättfärdigar sitt sätt

att uppsöka och saliggöra det borttappade.

1) Enligt liknelsen om det bo7^ttappade fåret, 3— 7 v.

2) Enligt liknelsen om den borttappade penningen, 8

—

10 v.

B) Text: Lue. 15: 11—32 v.

I.

(vv. 11—24.)

Ing.: Luc. 19: 10 v.

A M N E

:

Den förlorade sonen.

a) Afallet, 11—13 v.; b) Mden, 14—16 v.; c) Bätt-

ringen, 17—20 v. ; d) Fadershjertat, 20, 21 v. ; e) Nåden^.

22—24 v.
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II.

Ing.: Luc. 15: 2 v. (ur Ev.)

ämne:
Frälsarens syiidarekärlek :

a) Såsom tigande, 11— 16 v.; b) Såsom verksam, 17

—

'20 V. ; c) Såsom iq^jyenbar, 20, 21 v. ; d) Sdsom salipgö-

rande, '2'2—24 v. ; e) Säsom full af saktmod, 25—32 v.

III.

Ing.: Luc. 7: 29, 30 v.

ämxe:
Den grofva öfverträdelseu och deu fromma lag-

lydnaden.

1) Den grofva öfverträdelsen : a) huru den börjar, 11,

12 v.; b) huru den bevisar sig, 13, 30 v.; c) huru den lö-

nes, 14— 16 v.; d) huru den botas, 17—20 v.; e) huru den

förlätes, 20—24 v.

2) Den fromma laglydnaden : a) huru den börjar, jfr

25 v. ; b) huru den bevisar sig, 28, 29, 30 v. ; c) liuru den

lönes, 29 v.; d) huru den botas, 31, 32 v.: e) huru den

förlätes, (omvändelse och tro).

IV.
(vv. 11—24.)

Ing.: Luc. lö: 32 v. (slut.) (ur text.)

ämne:
Fordom borttappad, nu igenfunnen.

1 )
Fordom borttappad : a) l)ortgången ur fadershuset,

12, 13 v.; b) utarmad på allt godt, 13, 14 v.; c) förnedrad

i syndatjensten, 15, 16 v,; d) vandrande åt förtappoisen.

2) Xu igenfunnen: a) sökt i nöden, 17 v.; b) betän-

kande sin forna salighet, 17—19 v.; c) mött af Frälsaren,

20. 21 v. ; d) benådad af Frälsaren, 22—24 v.

V.
(VV. 11—24.)

Ing.: Luc. 15: 4 v. (ur Ev.)

Ä M X E

:

Huru den barmliertige Frälsaren går efter för-

tappade syndare.
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1) Med nöd, 11—16 v.: a) så att Han låter dem gå
bort ur fadershuset, när de vilja, 11— 13 v.; b) så att Han
låter dem lida nöd, 14—16 v.

2) Med nåd, 17—24 v. : a) sä att nöden skall drifva

dem att söka nåden, 17—20 v.; b) så att Han möter dem
med nåd, när de återvända, 20, 21 v.; c) så att Han benå-

dar dem, när de komma, 22—24 v.

VI.

Ing.: Jer. 31: 19 v.

ämxe:
Den sauna bättringen, enligt (lagens text beskrif-

ven af Jesus sjelf :

a) Såsom varande en si/ndernas lefvande kännedom.

17 v. ; b) Ett syndernas redliga hekännande och bekännan-

det af den egna orsaken till förtappeisen, 18, 19 v.; c) Ett

redligt flyende till Jesum Christum i denna sin nöd och till-

stånd, 20, 21 v.

VII.
. (vv. 2Ö—32.)

Jiig.: Jes. ÖS: 1, 2 v.

ämne:
Egenrättfärdigheten.

a) Den menar sig stå i nåd hos Gud under det den

fallit från Honom ; b) Den menar sig hålla Guds bud un-

der det den öfverträder, 29 v. ; c) Den arbetar i Guds vin-

gård utan att få smaka af vingårdens frukt, 29, 30 v. ; d)

Den knorrar och vredgas öfoer syndares benådning, 26—28 v.

Anm. Genom en sann omviindelst kan den egenrätt färdige blifva be-

nådad, jfr 17—24 v.

VIII.

Ing.: Ps. 103: S—12 v.

ämne:
En arm syndares benådning.

1) Huru den icke får förblandas med den nådesblick

och kärlek, som Fadren bevisade den förlorade sonen, när

han ännu långt ifrån var, 20. 21 v.
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2) Hvaridi den hestår : a) i påklädandet af den ypper-

sta klädningen, 22 v. ; b) i beseglingen med ringen, 22 v.

3) Hvad den verkar : a) fröjd, 23. 24 v. : b) helgelse,

(skor på fötterne). 22 v.: c) knorr, 25—30 v.

C) Text : Matth. 9: 9—13 v.

I.

Lu/.: Matth. Ib: 11 v.'^-^'^-^"--^-

amxe: ^ 77

Äudamälet med Jesu ankomst i verlden.

a) Att uijpsöka förlorade syndare, D v. ; b) Att pam/tt-

föda de oomvände, 10— 13 v.

AMX E. •!_., -ir_ ^/

II.

Ing.: Luc. 15: 2 v. (ur Ev.)

Jesus ibland syndare.

a) Kallande dem till sig, 9 v. ; b) Förmanande dem till

hättring, 12, 13 v.; c) Läkande de kranke, 12 v.; d) Le-

dande de vilseförde. 13 v, ; e) ^mottagande de nådehungrige,

jfr 10, liv.'
III.

Lir/.: Sv. Ps. 164: 1 r.

ämne:
Syndaren.

1) Borttappad, jfr Mattheus vid tullen, 9, 12. 13 v.

2) Eftersökt, 9 v.; jfr Matth. 18: 11 v.

3) Funnen : a) får fröjda sig öfver Frälsarens näd, 10 v.

:

b) visar angelägenhet om att ock andra syndare må blifva

funne, 10. 11 v.

Jm/.: Ps. öl: 10 r.>^'' '-'

ämne:
Några vigtiga minnesord, uttalade af Jesus i 31at-

tliei hus.

a) 'De helhregda hehöfva icke läkare, läan de kranke."

12 v. ; b) "Jag ha/ver lust till harmhertighet. och icke till
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offer
^'" 13 v. ; c) ^'Jcig är icke kommen att kalla de rättfär-

dige, iitan syndare till bättring,'' 13 v.

i

'y^\f /',*. y ,ft^Aa Cfy

Ing.: Matth. 9: 35 '^'\'*J'/'^*^'^'^''^^'
ämne: i: f>tttA -^ ~^ * * ;. '. ,.-/^

Jesus såsom den rätte sjäialäkaren. / **

1) Hvilka de menniskor äro som Han vill och kan

läka : a) Han vill läka alla, se text. ; b) Han kan läka

endast de kranke, 12 v.; c) de lielbregda behöfva icke lä-

kare, 12 v.

2) Huru Han läker dem : a) Han kallar dem från syn-

dens villospår till sig, 9 v.; b) Han visar dem deras krank-

het, 10—12 v.; c) Han förlåter dem deras synder, 13 v.;

d) Han skapar i dem ett nytt hjerta, 13 v. _ -

\ I. jr^i:^, fr^^y*», ^ /*'

Ing.: Hos. 6: 6 v.Mn..*^'^^' '''^- ^^ -'^

ämne: ^y/e-^ "

Betydelsen af Jesu ord : "Jag liafver lust till

barmhertighet, och icke till offer.*'

1) Han har lust till att göra harmhertighet med de

elände, 9—12 v.

2) Han har lust till att de bevisa barmhertigliet, hvilka

barmhertighet är vederfaren, 13 v.

3) Han är icke betjenad blott med yttre verk, 13 v.

Inq.: 1 Sam. 15: 22, 23 v.*^ "^^^^^.'f
»"—

ämne: c^y.^^ e Ai-^e, Ii*, .^^r,

Barmhertighet och offer.' »;/''''» ff^»'» •'a-v

1) Gud har lust till barmhertighet, och icke till offer,

13 v.
"

2) 0/e?>' har Gud befallt, men ntan barmhertighet äro

de Honom en styggelse, 13 v.

3) Barmhertigheten såsom en trons frukt är ock en

frukt af det rätta offret, (Cliristus).
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S.J ^f.{tt*^ >XCV*^

"\^TTT
t f**^»''^^ ^A»,, wl.qi|t*v **-* "»^f»

v ill.

I?iff.: Luc. lö: 7 v. (ur Ev.)

ämxe:
Rättfärdige och syndare.

1) Rättfärdige : a) som Gud förklarat för rättfärdige

;

b) som sjelfve förklarat sig för rättfärdige, 13 v.

2) Syndare: a) som af andra sä dömas. 9— 11 v.; b)

som såsom sädane döma sig sjelfve. 13 v.

^j^^
IX.

•7*^ W* y^'^Ing.: Ephes. 2: 1 v. (ur A.-T.)

i 5r*^*-^/ ' "
(H.-T. och A.-T. i förening.)

' ämxe:
Fordom död, iiii lefTande.

1) Fordom död : a) död i öfverträdelser och synder, H.-T.

9. 10 v. ; A.-T. 1 v. ; b) vandrande efter denna verIdens lopp,

A.-T. 2 v. ; c) görande döden frukt, A.-T. 3 v.

2) Nu lefvande : a) kallad af Jesus till lif, H.-T. 9 v.

:

b) lefvandegjord med Christus, A.-T. 4—9 v. ; c) bärande

Andens frukt, H.-T. 10—13 v. ; Ephes. 2: 10 v.

4:de Söndagen efter Trinitatis.

A) Text : Luc. 6: 36-42 v.

Ing.: Jac. 2: 12, 13 v.x,^^J (r'^rr.-h.?j.,.uu -ri*^^,^

Några yttringar af den äkta cli ristliga barmlier-

tiglieten.

a) Den dömer eller fördömer icke, 37 v. ; b) Den för-

låter, 37 v. ; c) Den gifver, 38 v. ; d) Den leder, 39 fF. v.

;

Gal. (>: 1, 2 v.

'

. • v. • i ,

Ing.: 1 Joh. 4: 20, 21 v.t, ..H4;»(^*f *i^v^v>p^a^

Huru Frälsaren i v.art evangelium beprisar den
kärlek som har sin upprinnelse ifrån nåden.

23

tv



354

1) Såsom en sådan som liknar Guds faderskärlek : a)

i att icke döma eller fördöma ; b) i att förlåta ; c) i att gifva.

2) Såsom en sådan som stygges vid skrymteriet i hjer-

tat och U/vet : a) ej upphäfver sig till andras ledare, 39,

40 v. ; b) ej ser grandet i brödrens öga, men icke bjelken i

eget öga, 41 v. ; c) ej vill hjelpa andra nnder det den sjelf

är ohulpen, 42 v.

III.

Ing.: 2 Cor. 13: 5 v.

ämne:
l)en äkta kärleken.

a) Är icke blind, 39 v. ; b) Skrymtar icke, 37 v. ; c)

Dömer och fördömer icke, 37 v. ; d) Förlåter, 37 v. ; e) Gif-

ver, 38 v. ,,,.-, »iv;,-^-- "

IV. ^7^i'.4'^^'^'^^-'

Inf/.: Bom. 2: 1, 2 ^'•^'^"''^ .^•r-- '*-

ÄMNE

:

f/W,
Y**^

#;^j«^ '*r"'*

Det christ^ligji dömandet.
^''"•^

' J;.,^,

1) Hvad det förutsätter : a) att man sjelf har fått ande-"'-

lig syn, 39 v. ; b) att man först fällt domen öfver sig sjelf, -^^

39 v.; c) att man ser bjelken i det egna ögat, 41, 42 v. ^*

2) Huru det sig bevisar : a) i att icke döma eller för-

döma ; b) i att förlåta ; c) i att gifva.

V. ,;7.:..

Jm/,: Joh. 7: 24 v.

ämne:

Christi ord : "Dömer !" och : "Dömer icke !"

1) '"Dömeri" a) pröfver allting, så att J förkasten det

onda och ntväljen det goda ; b) fäller ett rätt omdöme om
allt ; c) ntöfven domareembetet J, som hafven fått det em-

betet.

2) ''Dömer icke /" a) sätter Eder icke till doms öfver

Eder nästa ; b) dömer icke hårdt och kärlekslöst ; c) dömer

icke af afund, hat och egenkärlck.
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VI.

Ing.: Sv. Fs. 208: 3 v.

ämxe:
Jesu bild och löfte till de sina i Tiirt evangelium.

1) Budet: a) dömer icke; b) förlåter; c) gifver.

'2) Löftet : a) sä värden J icke dömde ; b) så varder

Eder förlätet ; c) så varder Eder gifvet.

VII.

Ing.: Uppb. 3: 1, 2 v.

Ä-MNE:

De kännetecken, som Jesus i dag gifver oss på
en andeligen död och en andeligen lefvande Christen.

1) På en andeligen död christen : a) han är blind, men
vill dock vara blindas ledare, 39 v. ; b) hans egen synd är

stor, men han ser helst på andras S3mder, 41 v. ; c) han

dömer och fördömer gerna andra, 37 v. ; d) han är på sin

höjd en arg skrymtare, 42 v.

2) Pä en andeligen lefvande christen : a) han har ett

öppet öga för egna synder ; b) han dömer eller fördömer

icke ; c) han förlåter ; d) han gifver.
: ^ -jg^

VIII. '^VU^;/
(v. 38.)

/->-^'^.'

Ing.: Gal. 6: 7, 8 v."^,

ämne: ^'-- •
-

'
Christi ord i dagens text om mätandet.

1

)

Afser icke det mätande, som gar före b^on : a) ty

der handlar Gud ej efter förtjenst ; b) utan etter nåd.

2) Afser det mätande, som går efter tron : a) så att

vi mäta åt andra som Gud mätt åt oss ; b) så att vi be-

tänka att vi skola mätas af andra med det mått, vi mäta,

38 v.

IX.

Ing.: Gal. -6: 1—3 v.

ämne:
Huru vi som barn af den himmelske Fadren

skole i kärlek behandla felande bröder och se på oss

sjelfva, att vi icke frestade varda.
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1) Huru vi i kärlek skola behandla felande bröder

:

a) sä, att vi icke döma dem ; b) icke fördöma dem ; c)

gerna förlåta dem ; d) gerna gifva dem.

2) Huru vi derjemte skola se på oss sjelfve, att vi ej

frestade varda : a) så, att \i betänka vår höga christna kal-

lelse, 39, 40 v. ; b) så, att vi icke blifva blinda för våra

egna fel, (dem vi döma strängt, vaka och strida emot) ; c)

så, att vi vakte oss för skrymteriets dom.

In(/.: Ephes. o: 1 v.
^-^^

ämne:

Guds barmhertighet emot oss bör beveka oss till

barnihertigliet emot vår nästa.

1) Guds barnihertigliet emot oss: a) Han dömer eller

fördömer icke ; b) fian förlåter ; c) Han gifver ; d) Han leder.

2) Vår barnihertigliet emot nästan : a) så, att vi icke

döma eller fördöma ; b) så, att vi förlåta ; c) så, att vi

gifva; d) så, att vi leda.

B) Text: Joh. 8: 1—11 v.

I.

Ing.: Ps. 147: 6 v.

ämxe:

Eländet och barmliertiglieten afbildade i dagens

text.

a) Eländet i äktenskapsbryterskan, 3—6 v. ; b) Barm-
hertigheten i Frälsaren, G— 11 v.

II.

Ing,: Ps, 72: 12, 13 v.

ämne:
Den elände syndaren, framdragen för Frälsaren.

1) Den elände syndaren : a) en äktenskap sbrytare, 3 v.

;

jfr Jac. 4: 4 v. ; b) funnen i sin orenlighet, 4 v. ; c) dömd

af Guds lag, 5 v. ; 5 Mos, 27: 26 v.
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2) Huru Frälsaren heter sig emot denne syndare : a)

Han bortstöter honom icke, 6 v. ; b) Han söker trösta det

ängsliga samvetet emot förtviflan, 7. 8 v. ; c) Han afkunnar

domen i syndarens sak, 9—11 v.

III.

Inc/.: Joh. S: 36 v.

ämne:
Den trösterika samiiugen, att om Sonen gör oss

frie, så äro ti rättsligeu frie

:

a) från syndaskulden ; b) från syndaorenheten ; c) från

lagen ; d) från åklagarne ; e) från fördömelsen.

IV.

Inr/.: Rom. 14: 10 v.

Ä :m X E

:

En syndare inför den andeliga domstolen.

a) Den anklagade, 3 v.
;
(en syndare funnen i sin sjmd,

också en andelig äktenskapsbrytare) ; b) Åklagaren, 5 v.

;

(lagen) ; c) Vittnena, 4 v.
;
(synderne, samvetet) ; d) Doma-

ren, Jesus, 10 v.; (Frälsaren); e) Domsidslagct, 11 v. (fri-

sägelse. jfr Joh. 3: IG. 17 v.; 12: -1^ v.).

V.

/«//.: Liic. 6: 37 v. (ur Ev.)

ämne:
Hnru Jesus i Tår text lär oss att i afseende

på Tår nästa icke döma.

1) Så, att Han lär oss att icke ingripa i Guds dom.

2) Så, att Han lär oss att pröfva och döma oss sjelfve,

7—9 v.

3) Så, att Hin bjuder oss att om andra döma mildt

ock kärleksfidlt.

VI.

Iny.: P.s. 7: 2, 3 v.

Hnru Jesus i Tår text beTisar sig Tara Herren.

a) Öfver lagen, 3—6 v. : att förklara lagen, att upp-

fylla lagen, att fria från lagen : b) Ofver synden, 3—6 v. :
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att borttaga synden, att öfvervinna synden
;

jfr 11 v. ; c)

Öfver samvetet, G—9 v. : att upptäcka hjertats falskhet, be-

nägenhet att döma andra och lära en att som en syndare

skämmas för sin egen sj^nd; d) Öfver fienderne, 10, 11 v.:

att tillstoppa deras mun ; att frikänna emot anklagelserne.

VII.
Ing.: Syr. lt>: 19—21 v.

ämne:
Huru Yl hafve att akta derpå, att först straffa

oss sjelfve, förrän vi döma audra.

a) Så, att vi icke äro angelägne om att framdraga nä-

stans synder, under det vi äro blinde för våra egna, 3—7 v.

;

b) Sa, att vi icke ifra för att andra skola hålla lagen un-

der det vi sjelfve öfverträda den, 3—7 v. ; c) Så, att vi icke

äro nitiske att få andra dömde under det vi sjelfve gå frie,

3—9 v. ; d) Så, att vi icke ingripe i det domsemhete som

hör Gud till, 4, 5, 10, 11 v.

VIII.

Ing..: Rom. 6: 1, 2 v.

(H.-T. och A.-T. i förening.)

ämne:
Det usla syndasjelfsvåldet och det svåra samvets-

tvåuget, upphäfde genom en salig frihet.

1) Det usla syndasjelfsvåldet: a) är i grunden ett an-

deligt äktenskapsbrott, H.-T. 3, 4 v. ;
jfr .Jac. 4: 4 v. ; Hez.

16 kap. m. 11. st. ; b) visar sig i ett falskt förlitande pä

ärfda förmoner, H.-T.: "Moses," "lagen;" A.-T. 17 v,; c)

tror sig veta det bäst är. H.-T. 5 v. ; A.-T. 18—20 v.

;

d) dömer kärlekslöst om nästans synder, H.-T. 3—5 v.

2) Det svåra samvetstvånget : a) ett hårdt tvingande

under lagen, H.-T. Phariseerne ; A.-T. 23 v. ; b) ett företa-

gande af åtskilliga egna verk för att hjelpa sig ur tvånget,

jfr A.-T. 25—27 v.

3) Den saliga frihet, som upphäfver detta dicbbla tvång :

a) är en frisägelsens frihet, (syndaförlåtelsen), H.-T. jfr 10,

11 v. ; b) är en nya födelsens frihet, A.-T. 28, 29 v.
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IX.

Ing.: Joh. 12: 47 v.

ämne:
Tår text, ett bevis på livarföre Jesus är kommeu

i verlden.

a) Icke för att döma verlden : detta är ändamålet blott

med Hans sista ankomst till jorden ; b) Men för att frälsa

verlden : genom försoningens förvärfvande och tillämpande
;

c) Denna sanning skall lära oss, att i tid lata oss dömas

som syndare och anamma nåd till rättfärdir/het, att vi ej

en gång må hlifva fördömde.

X.

Ing.: Rom. 11: 11 v.

ämne:
Huru de i synd försänkte Hedningarne anamma

den näd som Judarne försmå.
Anm. En användning af texten, der synderäkan afbildar hedniuganie

och motståudarne afbilda iudarne. i ,

i^a-'C) Text: 3Iattli. 7: 1—0 v. ,
/^^

ue^X^ f^.l^*^-'-'
-- '^-^

„v. 1, -21. tJ^^ ^^'l^. ^"'J V*-^"

Ing.: Jac. 4: 11, 12 v.'^X'^'y^/^
ämne: '*'

Tigten af Jesu ord: "Dömer icke, på det att J

icke skolen varda dömde !"

a) Ty med den dom, som J domen, skolen J dömde

varda ; b) Ty med det matt, som J maten, skall Eder inä-

tet varda.

y^^Ä^^^^^tf^e^Ing.: 1 Cor. 4: S v.

V' et/. Ämne:
Huru en sann Christen har att förhålla sig med

afseende på andras fel och egna.

1) Huru han har att förhålla sig med afseende j^a egna

fel : a) hafva öppet öga för sina egna fel, 3, 4 v. ; b) alltid

döma sig först sjelf. 5 v.



360

"2) Huru han har att förhålla sig med afseende pa an-

dras fel : a) icke döma opåkalladt och kärlekslöst, 1 v. ; b)

noga betänka den dom som detta dömande liar med sig, 2 v.

III. ^^*^ n*t ,*4e. **^4.^

Ing.: Bom. 14: 13 v.
^"- ^-"»--..^^^

""'"

A :\iX E

:

,^ r.^;u*-^ *. ., ^7w

«

Egenkärlekeus fara. -^ j^,^^*^^
a) Den gör menniskan blind emot henne sjelf^ 1—5 v.

;

b) Den gör henne skarpsynt i seendet på andras fel., 3—5 v.

IV. ,\l^^»**'}y'^^^'
Ing.: 1 Thess. 5: 21 v. iJii>^cft^

ämxe:
Den rätta betydelsen af Frälsarens ord i vår text

:

'*Dömer icke !"

a) Att icke döma kärlekslöst och opåkalladt^ 1—5 v.;

b) Att icke likgiltigt tillintetgöra skillnaden emellan det Jie-

Itga och det oheliga^ 6 v. ^^ ,&» ^w «-x . •*> *^'*

f^^^.-^'-'^-^*"'' Ina.: Zach. 7: 9, 10 c.^' -^ ^'^^,"^'1*

'^ ämne: ;<«V7 ?y«.^7*

Det cliristliga tillrättavisandet med afseende på

andras fel och synder.

1) Hvad detta förutsätter: a) att man har öppet öga

tor sina egna fel och synder, 3 v. ; b) att man först dömer

sig sjelf, 4, 5 v.

2) Hvad dertill fordras : a) christlig frimodighet, 6 v.

;

b) christlig vishet, G v. ; c) christlig kärlek, 5 v. ("se till !'').

Ing.: Jac. J: Il i*. ^.^,^^^,yi.7^X;,/*r^
Ä Ji X E

:

''H ,^< '>-
' ^'•- -~/« ^.

Hnru Christus i vår text lär oss den visdom som 7-^,
^

ofvanefter är. ^*^

a) Till att icke utan kallelse och emot kärleken döma

andra., 1, 2 v. ; b) Till att hafva ögonen öppna för egna

synder., 3—5 v. ; c) Till att rätt tillämpa ordets sanningar

på medmenniskor, 6 v.

4



VII.

/?2^.: Ordsprh. 13: 13 v.

ämne:
Sanna christnas rätta förhållande emot sina nied-

menniskor.

1) Emot sina felande nådesyskon, 1—5 v.

2) Emot nådesordets fiender och föraktare, 6 v.

5:te Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Luc. 5: 1—11 v.

I.

(öfv-er v. 10.)

Imj.: Hez. 47: 8—12 v.

ämne:
Den djupa betydelsen af Jesu ord till Petrus och

underteckuet på Galileiska sjön enlii^t vårt evangelium.

a) En sinnebild af Petri nya kallelse, livarigenom den

gamla kallelsen helgas och vpjjhöjes till en förebild för den

nya ; b) Ett löfte om välsignelse i predikoembetet ; c) Ett

stillande af möjligen uppkommande farhågor för jordisk nöd

i Jesu efterföljd.

II.

Ing.: Jer. 31: 3 v. («Jag liafver ju etc. etc.

—

b a r in h e r t i g h c t.»)

Ä M N E

:

Herrens Jesu sätt att fånga själar för himmelen.

a) Han gifver dem lust och kärlek till Guds ord, 1—

3

v.
;

(kallelsen) ; b) Han bjuder dem att lägga xd ifrån lan-

det, •>, 3 v. (ancleligen sker detta, dä man utgår frän verlds-

väsendet och öfvergifver syndasällskaperne, Ps. 1: 1 v. ; 2

Cor. 6: 14—18 v. ; Jac. 4: 4 v.) ; c) Han befaller dem att

lägga ut på djupet, (lijertats djup för att känna syndaför-

derfvet, nådens djup till tron), 4— 7 v. ; d) Han lär dem

känna deras stora ovärdighet och tröstcir dem emot förfäran
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och förtvijlan, 8— 10 v. ; e) De öfvergifva allt och följa Ho-
nom^ 11 v.

III.

Ing.: 1 Petr. S: ^, S v. (ur Ep.)

ämne:
Christuas höga kallelse att erluUla välsignelse i

Cliristus.

1) I lekamliga ting: a) dä Jesus kommer till dem, 2.

3 v. ; b) då de vandra i sin kallelse ; c) då de arbeta i sin

kallelse, 4—7 v.

•2) / andeliga ting : a) då de kallas till Guds ords väl-

signelse, 1—3 v.; b) då de välsigna andra med den välsig-

nelse de sjelfve fått af Gud, jfr 10 v, ; c) då de kallas att

efterfölja Jesum, 11 v. ; Luc. 9: 23 v.

IV.

Im/.: Jer. 16: 16 v.

ämne:
Det andeliga fiskandet.

a) Fiskarena, 10" v.: Apostlarne och alla Guds ords

tjenare, Matth. 4: 18—20 v. ; b) Näten : Evangelium, Guds

ord, det skrifna och predikade, jfr Matth. 13: 47, 48 v.

:

c) Ha/vet: menniskoskarorne, verlden, Matth. 13: 47 v. ; Ps.

93: 3, 4 v. ; d) Fångsten : 10 v. text. : "menniskor ;'• Matth.

4: 19 v. ; 13: 47 v.

V.

Inc/.: Fs. 127: 1, 2 v.

ÄMNE:
Den lekamliga välsignelsen.

1 ) Hvarpå den beror : a) den är en Guds gäfva i Chri-

stus, jfr Jac. 1: 17 v.; b) den står i nära sammanhang med
ordets rätta bruk, 1—3 v.; c) den meddelas oss under vil-

kor af arbete i var kallelse, 4—7 v.

2) Hvartill den oss förpligtar : a) • till uppriktig bekän-

nelse af vår ovärdighet, 8 v. ; b) till innerlig ödmjukhet,

8, 9 v.; c) till hjertelig tacksamhet, 10. 11 v.
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VI.

• Ing.: Jes. 49: 4 v.

ämne:
Några stycken som Guds ords tjeuare liafva att

lära af dagens evangelium.

a) Att i tid och otid utkasta evangelii not, 1—3 v.
;

b) Att icke gifva hoppet förloi^adt, om de till en tid måste

arbeta %dan synbar frukt, 5 v. ; c) Att under sitt arbete un-

der natten profva sicf sjelfve : aa) sin lära ; bb) sin vandel

;

d) Att på Christi befallninff lägga ut på djupet, 4 v. ; e)

Att^ när Herren välsignar deras arbete, förödmjukas och

prisa Grud, 6— 11 v.

VII.

Ing.: Coloss. S: 17 v.

ämne:

Arbete och bön i deras förhållande till hvarandra.

a) Arbete läan bön, 5 v. text. ; b) Bön utan arbete, 1

Thess. 4: 11, 12 v.; 2 Thess. 3: 10—13 v.; c) Arbete med

bön, 5—7 v. text.

B) Text: Joh. 1: 35-51 v.

I.

Ijig.: Jer. 20: 7 c.

ämne:

Syndaren dragen till Frälsaren.

1) Ordningen för detta dragande: a) genom Johannes

Döparens skola, (lagens verk till syndakännedom), 35—37,

40 v. ; Rom. 3: 20 v. ; b) genom evangelium om Guds Lam,

36 v. ; Joh. 6: 44, 45 v. ; c) genom tron pä Jesum Christum.

.38, 39, 43, 44, 47—49 v.

2) Huru detta sig bevisar : a) syndaren finner sitt allt

i Frälsaren, 38, 39 v. ; b) syndaren lefver ej mer sig sjelf,

43 v. ; 2 Cor. 5: 1 4, 45 v. ; c) syndaren söker vinna andra

åt Frälsaren, 41, 42, 45 v.

Usus : 50, 51 v.
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II.

Ing.: Joli. 14: 9 v.

ämne:
Den lefvande kunskapen om Herren Jesus.

1) Hvad den innebär : a) att känna Honom såsom Guds

Lam, 35, 36 v.; b) att känna Honom såsom Guds Son, 41,

45, 49 v.

2) Huru den vinnes : a) genom lagens tuktomästareskap,

37 v. (Ex. ur Johannes Döparens ämbete). Gal, 3: 21—24

v. ; b) genom evangelium om Guds Lam, (29 v.) 36 v. ; Rom.

1: 16 v. ; Joh. 6: 44, 45 v.

3) Huru den sig bevisar : a) uti ödmjukhet, (Joliannes

Döparen i texten som exempel)
;

jfr Joh. 3: 30 v. ; b) uti

Jesu efterföljelse, 43 v. ; Luc. 9: 23, 24 v. ; c) uti vittnes-

bördet om Christus för andra syndare, 35, 36, 41, 42, 45' v.;

d) uti hiertats uppriktighet, 47—49 v.

IIL
In(/,: Joh. 9: 26 v.

ämne:
Tvenne pröfvande lijertefrågor till benådade syn-

dare : '^Hvad g:joi*de Jesus dig J" "Huru öppnade Han
dina ögon?"

1) '•Hvad gjorde Han dig?" a) Han kallade mig från

syndens villospår till sig ; b) Han tog mig ut ur döden

;

c) Han gaf mig nåd att följa Honom.

2) ''Huru. öppnade Han dina ögon ?" a) genom rösten :

''Si, Guds Lam," 36 v. ; b) genom frågan : "Hvad söken

J?" 38 v. ; c) genom inbjudningen : "Kommer och ser !" 39 v.

IV.

Jm/.: Joh. (i: 44 v.

ämne:
Huru Jesus samlar sina förste lärjungar:

1) Genom Johannes Döparens skola^ 35, 36, 37 v.

2) Genom sin inbjudning: "Kommer och ser," 39 v.

3) Genom sin hjerteböjande kraft, 39 ff. v.
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V.

Ing.: Matth. 7: 8 v.

ämne:
Jesu trösterika ord: "Den som söker, liau iiiiuer."

1) Tillämpade på Jesus sjelf : a) Jesus söker genom Jo-

hannes Döparens skola, 37 v.
;

jfr A.-T. 20 v. ; b) genom

sin herdakärlek, 38 v. ; c) Han finner genom evangelium, 36 v.

2) Tillämpade p)d nådesöJcande syndare : a) den som sö-

ker, sökt af Jesus, 46 v. ; b) den, som redligt söker, 37, 38,

47 v.; c) han finner Jesmn, 41, 45 v.

3) Tillämpade på de benådade själarne : a) den som sö-

ker, sedan han sjelf blifvit funnen, 43—45 v. ; b) den som

söker andra, dem Jesus ännu ej funnit, 41—45 v. ; c) han

finner och förer dem till Jesum, 40—42, 45 v.

VI.

Ing.: 2 Cor. 1: 24 v.

ämne:
Huru Jesus hjelper syndare till den rätta glädjen,

på det att de skola vara hjelpare till andras glädje.

1

)

Jesus hjelper syndare till den rätta glädjen : a) när

Han kallar dem ut ur bättringens bedröfvelse till trons fröjd,

36, 37 v. ; b) när Han bjuder dem : '-Kommer och ser
!"

39 v. ; c) när Han öppnar för dem den herrligaste utsigt

genom sin försoning, 50, 51 v.

2) Syndare äro hjelpare till andras glädje : a) när de

locka dem till Jesum, 42 v. ; b) när de trösta dem med
den tröst de sjelfve fått, 41 v. ; c) när de beprisa för dem
Skriftens fasta ord, 45 v.

VII.
(H.-T. och A.-T. i förening.)

Lig.: Joh. 1: 46 v. (ur text.)

ämne:
Kom och se !

1) Kom och se, att du är en syndare: hos Johannes

Döparen. i lagen, H.-T. ; A.-T. 3, 4, 9—20 v.
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"2) Kom och se att du fatt en Frälsare : i evangelium^

H.-T. 35, 36 v.
;
jfr 29 v.

3) Ko7n : till denne Frälsare såsom till din Frälsare,

H.-T. 37—39, 43, 44, 50, 51 v.

4) Se : erfar så sjelf genom tron att Jesus är din Fräl-

sare och att du i Honom är frälsad ; se sedan till, att ock

andra komma och se, H.-T. 40—4'2, 45, 46 v.

VIII.
(Variation af VII.)

Ing.: Jac. 1: 23—2ö v,

ämne:
Kom och se !

a) Lagens ord till den si/ndsäkre och egenrättfärdige,

jfr H.-T. Johannes Döparens kall och A.-T. 9—20 v.,; b)

Fvangelii ord till den nddehungrige, 35, 36 v. H.-T. ; Kom.

3: 23—26 v. ; c) De benådades ord till de ntom nåden stå-

ende, H.-T. 40-42, 45, 46 v.

IX.

Jnc/.: Jer. 31: 3 v. (slut.)

ämne:
Dragen och vunnen.

1) Bragen: a) genom lagen; b) genom evangelium; c)

genom tron.

2) Vimmn : a) när man funnit Jesum, (Jesus finner

först oss) ; b) när man lefver ej sig sjelf, utan Jesum, 2

Cor. 5: 14, 15 v.; c) när man vinner andra åt Jesum, jfr

Utk. I).

C) Text : 3Iatth. 1(>: 13—19 v.

Ing.: Joh. 20: 28 v.
^''^•-"•

ämne:
Christi kyrka, bygd på denna bekännelse: "Du

är Christus, den lefvande Gudens Son !'< har en fast

grund, en herrlig kallelse och ett lefvande hopp.
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1

)

Cliristi kyrka, hiigd— , har en fast grund : a) Chri-

stus Jesus sjelf i sin person och sina verk, Ap. Gr. 4: 12 v. ;.

1 Cor. 3: 11 v.; Jes. 28: 16 v. ; b) den lefvande trons be-

kännelse till Christiim, 18 v. text. ; Ephes. 2: 19 f. v.

2) Christi kyrka, hygd— , har en herrlig kallelse : a)

att i hela verlden predika Guds Sons evangelium, Marc. 16:

15 v.; b) att genom dopet upptaga syndare och med ord

och sakrament nära dem till evigt lif, Matth. 28: 19, 20 v.

;

c) att rätt handhafva nycklarnes magt, 19 v. ; d) att härnere

alltid vara i strid, 18 v. ("helvetets portar").

3) Christi kyrka, hygd — , har ett lefvande hopp : a)

hristus är hennes hopp, jfr Coloss. 1: 27 v. ; Joh. 14: 19 v. ;,

'>) hon har hopp om full seger, 18 v.; ("ej öfvermäktige'')

^ppb. 21: 1—5 v. _ ^

^,»..»VW Inf/.: Rom. 10: /V v.

Ä :m X E

:

Det samband, som eger rum emellan rten lefvande

tron och bekännelsen.

a) Tron och bekännelsen äro oskiljaktiga. Ing. och text.

;

b) Tron är bekännelsens källa, 2 Cor. 4: 13 v. ; c) bekän-
nelsen är trons frukt, text. ; d) Det är ett fast kännetecken

[)a fhristti vänner att de troende bekänna och bekännande
//'/.

fv/,. *'..>."';"••
. III.

'

^::Trr'^ frtqy Rom. 10: 10 v.

Ämne: •^

Huru tvenne stycken utgöra en Christen, som
fullkommen är

:

a) Hjertats tro; b) Munnens bekännelse.

.* n^r ' Ing.: .> Mos. 30: 14 v.

ämne:
Christus i munnen och Christus i hjertat.

1) Christus i munnen : a) att halva honom blott i mun-
nen är skrymteri : b) med Christus i munnen kan man vara
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utan Honom i hjertat ; c) med Christus i munnen kan man
hafva mångahanda meningar om Hans person, 14 v. text.

2) Chi^istns i hjertat : a) att blott hafva honom i hjer-

tat, ^nen af menniskofruktan icke i munnen, är skrymteri

;

b) med Christus i hjertat måste vi med munnen bekänna

Honom, 15 v.; c) med Christus i hjertat kan man hafva

blott en enda mening om Honom, 16 v.

V.
yr^SA^^-^

Ing.: 5 Mos. 18: 18, 19 v."^""''
ämne: /f ^^'^;

Det är icke nog- att veta, livad andra säga om
Christus ; vi måste ock sjelfve veta livem Han är.

1) Det är icke nog att veta, livad andra säga om Chri-

stus : om de kalla Honom : a) Johannes Döparen ; b) eller

Elias ; c) eller Jeremias ; d) eller en af profeterne, 14 v.

:

e) eller akta Honom som intet, Ap. G. 25: 19 v. ; Jes. 58:

3 v. ; Dan. 9: 26 v.

2) Vi måste ock sjelfve veta, hvem Hän är : a) veta

det genom trons erfarenhet, 17 v. ; b) veta det så, att vi

kunne bekänna det, 16 v. ; c) veta det till vår rika tröst,

18 v. (slut.) ; d) veta det så visst, att v-i i tron kunna lefva

och dö derpä, 2 Tim. 1: 12 v.

^/^.,^V{t4 A.

V 1. ^'>t»Mt\J t-"

Ing.: Joh. 6: 68, 69 v. -^-vA*»'/.-

ämne: '''^ c^^ y

Huru Simon Petrus i vår text tror och bekänner.

a) Han hekänner, hvad han tror ; b) Han tror, hvad

han bekänner.

VII.

Ing. : Matth. 16: lö v. (ur text.)
^'

ämne:
Hyad vi hjifva i Jesus, om vi tro att Han är Chri-

stus, Guds Son.

a) Salighet, 17 v.: "salig är du;" blott den är salig

som Christus prisar salig ; saligheten af den sinnesbeskaf-

fenhet som beskrifves i 16 v.; 'b) Seger, 18 v.: Christi för-
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samling segrar i tron öfver all helvetets magt, verlden och

alla fiender; enhvar troende lem deri är delaktig af samma
seger; c) Kraft, 19 v.: det är m' syndaförlåtelsen, tillsagd

och beseglad, som kraften hemtas, Jes. 33: '2-k v. ; krafi till

att segra och öfvervinna, kraft till att vandra i Guds h^d-

nad skänkes ; d) Förlossnin/f, 19 v. : ej blott den dagliga

frän de vidlådande felen och synderne, utan ock från allt

ondt, till evig frihet. _
yTTT 7^ t'-

Ing.: 2 Cor. 4: 13 v. I'

,

ämne:
Det gemeusuiuiuii för trous eue ande.

a) Den har eu tro, (alltså en trosbekännelse). 15, 16 v.

;

b) Den har en Chrlstns, 13—16 v. ; c) Den har en Fader,

17 v.; d) Den har en strid, 18 v.; e) Den har ett hoj)}^,

18, 19 v. (om full seger i Christus).

^7/4,.»^ > TA.
Ing.: Upph. 21: 14 v.

ämne:
Det äkta apostoliska som Anden lär oss i Tår text.

a) Den apostoliska tron, 13—16 v. (andra trosartikeln)

;

b) Den apostoliska bekännelsen, 16, 17 v.; c) Den aposto-

liska församlingen, 18 v.; dj Den apostoliska magten, 19 v.

6:te Söndagen efter Trinitatis.

A) Text. : Mattli. 5: 20—26 v.

I.

Ing.: Ps. 34: 12 v.

ämne:
De trenne Tigtiga stycken, som Frälsaren lär oss

i denna dagens evangelium.

a) Att den phariseiska rättfärdigheten är alldeles otill-

räcklig att bestå med inför Gud, 20 v. ; b) Ätt den gamla

24
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phariseiska tolkningen af femte budet i lagen är falsk, 21,

22 v. ; c) Ätt det är nödvändigt för sanna christna att öfva

budet om försoningen, 23—26 v.

IL
big.: Joh 33: 32 v.

ämne:
Den stora åtskillnad som eger rum emellan de

christtrognes och de sjelftrommes rättfärdighet.

1) Hvarderas betraktad till dess ursprung : a) de clirist-

trognes är grundad på Christi förtjenst allena ; b) de sjelf-

frommes är grundad på de egna gerningarnes grund.

2) Hvarderas betraktad till dess beskaffenhet : a) de

christtrognes är : aa) en annans rättfärdighet ; bb) en rätt-

fårdighet af tron ;
— b) de sjelffrommes är : aa) en egen rätt-

färdighet ; bb) en rättfärdighet, som näres genom en död tro.

3) Hvarderas )jetraktad till dess bevisning : a) de christ-

trognas bevisar sig i ett allvarligt bemödande att hålla alla

Guds bud ; b) de sjeltfromme undantaga de svårare buden

och fatta lagen blott utvärtes. Ex. text. 5 bud. 21, 22 v.

4) Hvarderas betraktad till dess ände : a) de christtrogne

ärfva af nåd himmelriket såsom rättfärdige ; b) de sjelffromme

varda frän himmelen evigt utestängde, 20 v.

III.

Ing.: Joh 25: 4—6 v.

ämne:
Den vigtiga frågan besvarad : "Huru kan en men-

niska blilva rättfärdig inför Gud ?"

1) Att denna är en vigtig fråga : a) ty det är hvarje

menniskas lifsfråga ; b) ty utan rättfärdighet inför Gud kom-

mer ingen menniska in i Guds rike, 20 v.

2) Sättet, Tivarpå en menniska kan blifva rättfärdig in-

för Gud: a) icke genom lagens gerningar eller genom egen

förtjenst, (hvarföre ?) ; b) endast genom tron på Christum

Jesum, Eom. 3: 21—28 v. ; c) denna trons rättfärdighet har

dock med sig lefvernets rättfärdighet såsom bevis på tro,

21—26 v. text.



371

IV.

Ing.: Rom. 10: 3, 4 v.

ämxe:
Den rättfärdighet, Gud fordrar af de sina.

aj Är icke en blott yttre och sjelfffjord, 21, 22 v.; b)

Är icke en sådan som de Phariseers och Skriftlärdes, 20 v.

;

c) Utan en som är hel och fidlkomlig, 21—26 v. ; 48 v.

;

d) Och en sådan som Christus oss förvärfvat, Rom. 10: 4

v.: Matth. 5: 17 v.; Rom. 8: 3 v.

V.

Ing.: Rom. 1: 17 v.

ämne:
Guds rättfärdighet uppenharad.

a) / lagen, texten ; b) / Christus, text. och Rom. 8:

3 v. ; c) I de trogne. Rom. 8: 4 v. ; texten.

VI.

Ing.: Matth. 5: 48 v.

ämne:
Huru det femte budet förklaras.

a) Af de gamle, 21 v. ; b) Af Christus, 22—26 v. ; c)

Af de trogne, Matth. 5: 44 v. och texten.

VII.

Ing.: Joh. 1: 22 v.

ämne:
När du i dag hör talas om rättfärdigheten inför

Gud, hvad säger du om dig sjelf?

a) Är din rättfärdighet så god som de Skriftlärdes och

Phariseers f 20 v. ; b) Är din rättfärdighet sämre än de

Skriftlärdes och Phariseers ? c) Eller är den bättre än de

Skriftlärde och Phariseers ? 21 ff. v.

VIII.

Ing.: Esther 5: 3 v.

ämne:
Antingen, eller.

a) Antingen hålla alla lagens bud. Gud kan intet af-
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pruta för sin helighets skull, ej heller för vårt förderfs skull.

Visas ock, hvarföre Gud har rätt fordra ett fullkomligt hål-

lande af alla lagens bud ; 1)) Eller alls icke komma in i

himmelriket, 20 ff. v. text. Ingen lagöfverträdare, orättfär-

dig, oren, m. m. inkommer, Uppb. 21: 27 v.

Usus: Joh. 3: 16, 17 v.

IX.

Ing.: Hosea 10: 12 v.

ämne:
Deu rättfärdigliet hos de Skriftlärde och Phari-

seer, för hvilkeu Christus i dag varnar de siua.

a) Den är bättre än de syndares orättfärdighet ; b) Den
är ett vetande och lärande utan görande; c) Den är ett gö-

rande utan hjerta ; d) Den är dock icke tillräcklig till rätt-

färdighet inför Gud; e) Den är ännu mindre tillräcklig

för inträde i himmelriket, 20 v.

X.

Ing.: Ps. 119: 18 v.

ämne:
Jesu troguas förstånd af Guds lag gent emot

Phariseerues eller verkhelgouens.

a) Jesu trognas förstånd är ett andeligt förstånd, Pha-

riseernes ett bokstafligt ; b) Jesu trognas förstånd är ett

riktigt förstånd, Phariseernas en falsk tdläggning ; c) Jesu

trognas förstånd har ett iHlligt görande med sig, Phariseer-

nes ett skrymtaktigt.

B) Text : Matth. 5: 17—19 v.

I.

Ing.: Jes. 40: 2 v.

ämne:
Huru vi framförallt höre akta derpå att Christus

är kommen icke att upplossa lagen, utan till att full-

borda.

1) Hvad denna vigtiga sanning innebär : a) att Han

är kommen att uppfylla lagen i dess hela betydelse, 17 v.
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(ceremonial-, borgerlig och sedelag ; desse äro en Guds vilje)

;

b) att Han med sin ankomst fastställt Guds lag, 18 v.

2) Hvad vi deraf hafve att lära : a) att vi icke äro

från lagen befriade, 18 v., (lagens fullbordan skall ske ej

blott i Herrens person, utan genom Honom i dem som Ho-

nom tillhöra); b) att vi icke få upplossa lagen, 19 v.

II.

Ing.: Ps. 40: 8, 9 v.

ämne:
Christiis Jesus kommeu i verlden.

a) Icke att upplossa lagen eller profeterne, 17 v. ; b)

Utan att fidlborda, 17—19 v.

III.

Ing.: Matth. 5: 20 v. (ur Ev.)

ämxe:
Christi fordran af rättfärdighet.

1) Den rättfärdighet som Christus fordrar : a) icke en

blott yttre eller sjelfgjord, Ev. 20 v. ; b) icke en som tager

det efter eget tycke med Guds bud, 19 v. text. ; c) utan en

Il el och fullkomlig rättfärdighet, Ev. 20 v. ; 48 v.

2) Hvarifrån vi skole fä en sådan rättfärdighet : a) icke

inom oss eller i vara verk ; b) utan utom oss och i en an-

nans verk ; c) det är vår rika tröst, att Christus kommit i

verlden och förvärfvat oss den, 17 v.

IV.
(v. 17.)

Ämne:
Christi stora vittneshörd om sig sjelf i vår text

:

^'J skoleii icke mena att jag är kommen till att upp-

lossa lagen eller profeterne ; jag är icke kommen till

att upplossa, utan till att fullborda."

a) Derraed ställer Han sig sjelf midt emellan det gamla

ill nya testamentet såsom deras enhet och sanning ; b) Der-

nied lär Han oss känna sin person och sina v&rk ; c) Der-

med förebygger och vederlägger Han de falska förhoppnin-
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gar som fästat sig vid Hans pei^son och verk; d) Detta

Hans vittnesbörd är summan af allt förstånd i Skriften och

i tippenharelsen.

V.

Ing.: Gal. 3: 19 v.

ämxe:
Lagen och löftet till deras fullbordan.

1) Lagen : a) fordrar Guds rättfärdighet i oss, Kom.

8: 4 v. (derigenom profetei^ar han, emedan han af nådens

Gud är utgifven, att nådens Gud skall gifva nåd) ; b) skall

och måste göras, 18. 19 v. ; c) är oföränderlig, texten.

2) Löftet: a) förkunnar Guds rike och Christi tillkom-

melse, 17 v. ; b) gifver oss utsigt och kraft att kunna full-

borda lagen ; c) står icke i strid med lagens oföränderlighet.

VI.
Ing.: Ehr. 7: 19 v.

ämne:
Lagens och profetians enhet, betraktad till dess

väsende.

a) Lagen och profeterne äro en profetia, som genom

Christus skulle få sin fullbordan, och en förba^edelse och

inrättning som i Christus skidle finna sitt mål och sin ände

;

b) Lagen hänvisar till profetian och profetian till lagen ;

c) Bokstafven profeterar om Anden, Anden bekräftar hok-

stafven.

VII.

Ing.: Joh. 17: 4 v.

ämxe:
Christus har fullbordat lagen.

1

)

Hvad detta förutsätter : att Han är kommen i verl-

den. Han var när Fadren, innan Han kom i verlden ; Han
är kommen till ätt fullborda lagen, 17 v., som var af oss

öfverträdd.

2) Hvad detta innebär : a) att Han fullbordat den ge-

nom sin lära; b) att Han fullbordat den genom sin lydnad,

17, 18 v.; c) att Han fastställt dess oföränderlighet.
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Usus : Låtom oss anamma Honom såsom lagens full-

bordare och vår rättfärdighet, pä det att lagen må blifva

fullbordad uti oss ! Rom. 8: 3, 4 v.

VIII.

ämne:
Sanna cliristna, löste af Christus :

a) Från lagens förbannelse till evangelii välsignelse, 17 v.
;

b) Till att npprätta lagens rättfärdighet, 18, 19 v. text.;

Rom. 8: 3, 4 v.

IX.

Ing. : Rom. 10: 4 v.

ämne:
Christus är lagens ände.

1) Ty Han är den, i hvilken lagens syfte och ända-

mål är uppnådt, 17 v.

2) Ty Han är den, i hvilken lagen tagit en ände, så

att det är ide med hans herravälde hos de troende, 18, 19 v.

X.

Inff.: Gal. 5: 1 v.

ÄMNE:
De trognas frihet från lagen, vunnen genom Jesu

ankomst att fullborda lageu och profeterne.

1) Lagen fördömer dem ej mer: ty de äro i Christus

Jesus, i hvars lekamen våra synder en gäng för alla äro

fördömde och försonade, jfr Rom. 8: 3 v.

2) Lagen drifver dem ej mer : ty de äro i Christus

Jesus, hvars Ande styr och drifver dem att utan tvang af

lagen uppfylla lagen, jfr Rom. 8: 14 v. Det heter i lagen

:

"du skall V' hos de troende : '-jag vill," Ps. 40: 8, 9 v.

3) Lagen förpligtar dem ej mer : ty de äro i Christus

Jesus, som har fullgjort och uppfyllt alla deras skyldighe-

ter, jfr Rom. 7: 6 v.
;
genom sin heliga lefnad har Han

uppfyllt lagens fordran och genom sin försoningsdöd utplå-

nat lagens förbannelse.
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XI.

Ing.: Rom. 3: 31 v.

ämne:
Huru (let med Christi ankomst att fullborda la-

gen gäller om de troende både att de icke göra la-

gen om intet med tron och att de upprätta lagen.

1) Att de icke göra lagen om intet med tron : a) ty de

bekänna och tro att af lagen kommer syndens kännedom,

men icke rättfärdighet, A.-T. -21, 22 v.
;

jfr 20 v. Ev. ; b)

ty de bekänna och tro att lagen visar från sig sjelf till

Christus, H.-T. 17 v.

2) Att de upprätta lagen: a) lagen kunde icke upprätta

sig sjelf, H.-.T. 17 v. ; b) de genom tron rättfärdige upp-

rätta lagen ; c) de troende hafva icke redan upprättat, utan

de upprätta lagen, (hålla alltfort på dermed), jfr Rom. 6 kap.

XII.

hig.: Ebr. 7: 19 n.

ämne:
Det gamla förbundet.

a) Det är en lag, som ännu icke funnit sin motsva-

rande Igdnad, och som likväl skall och måste göras ; b) Det

är ett löfte, som ännu väntar på sin fullbordan ; c) När

denna fullbordan kommer, blir. det ett gammalt testamente

och gifver rum för ett nytt ; d) Detta nya testamente är det

gamlas fullbordan.

C) Text: Matth. 5: 27—42 v.

I.

Ing.: Micha 6: 8 v.

ämne:
Några af de stycken som Grud i sin lag äskar af

de sina.

1) Kyskhet: a) dess beskaffenhet: aa) renhet i sinne,

tankar och ord, 28 v. ; bb) renhet i åthäfvor och gerningar,

28 v. ; cc) anständighet i klädsel och kroppens vård ; dd)

äkta makars trohet, 31, 32 v. ; — b) dess nödvändighet: aa)
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29, 30 v. ; Ephes. 5: 3 v. ; 2 Cor. 7: 1 v. ; 1 Cor. 6: 18,

19 v. ; bb) om vi ej döde syndaliistarne, så döda de oss,

Jac. 1: 14, 15 v.; cc) de olyckliga följder som närandet af

otuktslustan tillför oss, (sjukdom, skam, etc.) ; c) dess väl-

signelse. Matth. 5: 8 v. ; Joh. 14: 21 v. ; Rom. 6: 19—23 v.

;

Ps. 92: 13—16 v.

2) Trofasthet, 33—37 v.

3) Saktmod, 38—41 v.

4) Välgörenhet, 42 v.

IL
Ing.: Jac. 2: 10—12 v. (ur A.-T.)

Ä3INE:

Hvad Christus lär oss i dag vid förklarandet af

Guds lag :

1

)

Sjelfva lagens bokstaf och huru vi skole tågat dermed.

2) Lagens ande, som dömer hjertat.

3) Nödvändigheten af att eftersträfva hjertats renhet.

III.

Im/.: 1 Joh. 3: 6', .9 v.

ämne:
Syndens görande och budens liålhande.

1) Syndens görande: a) i hjertat, 28—30 v.; b) i or-

den, 33—37 v. ; c) i gerningarne, 38, 31, 32 v.

2) Budens hållande : a) i hjertat, 28—30 v, ; b) i or-

den, 33—37 v. ; c) i gerningarne. 39—42 v.

IV.
(vv. 27—32.)

Ing.: Matth. 5: 27 v. (ur text.)

ämne:
Huru Christus förklarar det sjette budet i Guds

lag :

a) Så, att han dömer den onda lustan såsom hor, 28 v.

;

b) Så, att Han allvarligt befaller h/skhet och renhet ; c) Sä,

att Han bjuder äktenskaplig trohet, 31, 32 v.; ^) Så, att

Han förkunnar den dom. som orenhet och otrohet hafva med.

sig, 29, 30 v.
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V.
(vv. 33—37.)

Ing.: Matth. ,5: 33 v. (ur text.)

ämne:
Huru Christus i vår text talar om svärjandet och

ederna

:

a) Så, att Han förbjuder allt lättsinnigt si'ärjande ; b)

Så, att Han i oss vill inplanta en helig vördnad för Guds

namn; c) Så, att Han lär oss, att den edgång är tillåten,

som Guds ära och menniskornas välfärd kräfva ; d) Så,

att Han framför allt bjuder oss att tala sanning.

VI.
(vv. 38—42.)

Ing.: Jac. 2: 8—10 v. (ur A.-T.)

ämne:
Huru Christus i vår text bjuder oss att fullborda

den konungsliga lagen om kärleken till nästan:

a) aS'^, att vi emot den förolämpande nästan skola be-

visa den saktmodigaste fördragsamhet, 39 v. ; b) Så, att

vi skole bevisa den tvistande nästan den fogligaste eftergif-

venhet, 40 v. ; c) Så, att vi emot den pockande nästan skole

ådagalägga den beredvilligaste tjenstfärdighet, 41 v. ; d) Så,

att vi emot den bönfallande nästan skole bevisa den oegen-

nyttigaste välgörenhet, 42 v.

Usus : En n}- födelse är grundvilkoret för lagens full-

bordan af oss.

VII.

Lig.: 2 Cor. 13: ö v.

(H.-T. och A.-T. i förening.)

ämne:
Den stora åtskillnad, som förefinnes emellan den

döda tron och den lefvande.

a) Den döda tron nöjer sig med blotta vetandet, den

lefvande tron söker den kvnskap som till lif och gudaktig-

het tjenar, A.-T. 19 v.; Joh. 17: 3 v.; Ex. ur H.-T.; b)

Den döda tron menar siq hålla hela Guds lan. men är i
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alla stycken lagens öfverträdare ; den le/vande tron håller

verkligen Gnds lag, om än i svaghet och skröplighet, A.-T.

8—11 v.; Rom. 3: 21 v.; Ex. ur H.-T. ; c) Den döda tron

berömmer sig af goda gerningar idan att göra dem, den

le/vande tron har alltid goda gerningar med. sig och beröm-

mer sig dock icke af dem, A.-T. 14— 17, 18, 21—26 v.;

Ex. ur H.-T. ; d) Den döda tron har till sist en helt olika

dom mot den lefvande att vänta, A.-T. 13 v. ; Ex. ur H.-T.
;

Matth. 5: 20 v.; jfr Joh. 3: 18 v.; Marc. 16: 16 v.

VIII.

Ing.: Rom. 6: 17, lö' v.

ämne:

En sann Christen, fri och bunden i anseende till

Onds lag.

a) Ha7i är fri till anden, men icke efter köttet ; b) Han
är fri till ro för samvetet, men icke till syndasäkei^het ; c)

Han är fri från att i lagen söka sin för Gud gällande

rättfärdighet, men icke fri från att rätta sitt lefvernes rätt-

färdighet efter Guds lags föreskrift ; d) Han är fri från
lagens tvång, men icke fri från att mal lagen betvinga köttet.

IX.

J7ig.: Gal. 3: 19 v.

ämne:

Hvad skall då lagen I

a) Den skall lära oss känna si/nden, text. och Rom.

3: 20 v. ; 7: 7—13 v. ; b) Den skall vara vår tuktomästare

till Christus, jfr Gal. 3: 23, 24 v. ; c) Den skall lära oss

att vandra i Gtids lydnad; d) Den skall vara en regel och

tygel emot ondskan, (såväl för de trogne som för de otrogne,

dock pä olika sätt).
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7:de Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Marc. 8: 1—9 v.

I.

Ing.: Joh. 6: 5 v.

ämne:
Det hungrande folket i vårt evangelium och Jesu

kärlek till folket.

1) Det hungrande folket: a) utgör ett stort antal, 1,

9 v. ; b) hafver töfvat i tre dagar hos Jesus af hunger efter

Hans ord, 2 v.
;
jfr parall. hos Mattheus ; c) hafver intet att

äta, 1, 2 v.; d) hafver vandrat lång väg och måste uppgif-

vas å vägen, om Jesus ej hjelper, 2, 3 v.

2) Jesu kärlek till folket : a) Hans hjerta röres af in-

nerlig medömkan öfver folkets nöd, 'jag varkunnar mig,"

2 v. ; b) Han bjuder lärjungarne lemna bröd till folkets

mättande, 4, 5 v. ; c) Han bjuder folket sätta sig till bords

i öknen, fi v. ; d) Han välsignar måltiden och mättar dem

alla, 6—9 v. ; e) Han släpper dem sedan ifrån sig hem,

9 v. (slut.)

II.

Ing.: Marc. 7: 37 v.

ämne:
När Jesus hjelper, så är det hulpet.

1) När Jesus hjelper: a) hjelpa vill alltid Jesus: ty

Han har ett varkunsamt hjerta som ömmar för vår nöd, 2

v. ; b) Han hjelper, när vi icke mer vilja hjelpa oss sjelfve,

(lärjungarnes i texten fråga och Jesu svar jemföres, 4, 5 v.

;

sä länge vi hafve någon egen hjelp eller utsigt hos oss,

måste vi blifva ohulpne) ; c) Han hjelper, när all mensklig

hjelp synes ute, (jfr text. folket var i en öken, såg under-

gång för ögonen, lärde sig såsom utblottade på allt att

stilla bida efter Jesu hjelp, 1—3 v.).

2) Så är det liulpet: a) Han lär oss tro att Han hjel-

per, jfr folket i texten ; b) Han låter oss erfara hjelpen,

4—8 v. ; c) Han lär oss hulpne prisa Honom i ord och van-
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del, jfr slut. af v. 9, det folket slappes hem hulpne, till att

i sin kallelse prisa Gud.

III.

Ing.: Matth, 6: 11 v.

ämxe:
Bönen : "Gif oss i dag yårt dagliga bröd !"

1) Hvad denna bön hos den bedjande förutsätter : bav-

naskap och barnaförtroende, jfr ordet Fader i bönen "Fader

vår" och folkets i texten förtroende till Jesus i nöden.

2) Hvilka lärdomar den innefattar : a) att vi skole

kasta alla våra omsorger på Fadren; b) att vi skole vänta

hjelpen endast från Gud, jfr folket i texten, hvars ögon se

till Gud, Ps. 145: 15, 16 v.; c) att med Guds välsignelse

hafva vi allt och öfvernog, 4—8 v. ; d) att vi skole använda

vårt bröd efter Guds befallning, jfr text. 8 v., der "öfverlef-

vorne" tillvaratagas, och ordet : '•oss'' i Ing., hvaraf vi lare

oss kärlek till vår fattiga nästa, Jes. 58: 7 v. ; 1 Joh. 3:

17, 18 v.; Matth. 25: 40 v.; e) att vi i tron på Guds

faderskärlek skole fördrifva girigheten och omsorgen, jfr

Ordsprb. 30: 8, 9 v.

IV.

ämne:
Sju korgjir bröd i öknen.

a) Kärlek till Guds ord ; b) Tro ; c) Bön och tacksä-

gelse ; d) Århetsamhet ; e) Barmhertighet ; i) Förnöjsamhet;

g) Sparsamhet.

Addi. Themat efter okänd författare.

B) Text: Matth. 16: 5 12 t.

I.

Ing.: 1 Petr. 4: 7 v.

ämne:
Huru Herren Jesus i vår text lär de sina en nö-

dig Taksamhet.

a) Sä, att de icke skola låta verldsbekymren intaga sina

hjertan^ 7, 8 v. ; b) Så, att de icke skola glömm,a att gömma
Jesu ord och under, 9, 10 v. ; c) Så, att de skola vakta sig

för de Phariseers och Sadduceers surdeg, 6, 11, 12 v.
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II.

Ing.: 2 Tim. 2: 15—18 v.

ämne:

Jesus varnar för de Phariseers och Sadduceers

surdeg.

1) Sjelfva varningen : a) det är för en surdeg, Han
varnar, (falsk lära), 11, 12 v.; b) varningen angår de Pha-

riseers och Sadduceers surdeg, 6 v.

2) Hvilka varningen gäller : a) visserligen alla menni-

skor ; b) men förnämligast de troende.

3) Skälen för denna varning : a) denna surdeg förderf-

var lätt deras hjertan och lif ; b) den kommer dem snart

att glömma Jesu ord och under.

III.

inc/.: Joh. 14: 26 v.

ÄxMNe:

Jesu lärjungar, påminte af sin mästare.

1) Hvarföre de' behö/ua bli/va påminte: a) ty der är

mycken glömska hos dem, 9 v. ; b) ty der är mycket oför-

stånd hos dem, 5, 7, 9 v. ; c) ty der är mycken klentrogen-

het hos dem, 8 v.

2) Till hvad ände de behöfva bli/va påminte : a) att de

må få ett rätt förstånd om Hans ord och under, 9, 10 v.

;

b) att de må lära sig att visligen vandra ; c) att de må
taga sig till vara för de Phariseers och Sadduceers surdeg,

6, 12 v.

IV.

Incj.: Jucl. 17 v.

ämne:
Nyttan af att påminna sig Jesu ord och under.

a) Derigenom hålles vårt sinne i den rätta jemnvigten,

7 v. ; b) Derigenom starkes vår tro ; c) Derigenom lära vi

oss att rätt förstå Jesu ord och vägar, 12 v. ; d) Derigenom

varda vi förvarade emot förförelsens magt, 6, 11 v.
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C) Text: Luc. 14: 12—15 v.

I.

Ing.: Marc. 4: 24 v.

ämne:

Hvad det är, som Herren Jesus med liknelsen i

vår text förbjuder de sina.

1) Att efter eget behag och för enskildt nöje till vänner

utdela de lekamliga gåfvor, som Gud ämnat åt de fattiga,

1-2, 13 v.

2) Att utgifva det för en särdeles kärlek, om vi und-

fägna dem vi älska, eller dem som älska oss, 12 v.

3) Att göra godt emot andra i den afsigt att de skola

löna oss igen.

II.

Ing.: Nehemia 8: 12 v.

ämne:

Christi sätt att bjuda i förhållande till verldens.

1) Huru verlden bjuder : a) verlclen bjuder sina vänner,

bröder, fränder eller grannar, 12 v.; b) verlden bjuder dem,

som rike äro, 1 2 v. ; c) verlden bjuder dem, som kunna

bjuda henne igen, 12 v.

2) Hurit Christus bjuder : a) Christus bjuder alla utan

åtskillnad ; b) men förnämligast de fattige, sjuke, halte och

blinde, 1 3 v. ; c) Christus bjuder till att äta bröd i Guds

rike, 15 v.

III.

Ing.: Rom. 12: 16 v.

ämne:

Huru de trogna efter exemplet i vår text skola

lära att hålla sig lika med dem som ringa äro.

a) Så, att de sjelfva i sitt sinne äro ringa ; b) Så, att

de taga vård om de ringa och elände, 13 v. ; c) Så, att de

såsom sådane väntci de ringes lön i de rättfärdigas uppstån-

delse, 14 v.
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IV.

ämne:
Några vigtiga lärdomar, liemtade af vår text.

a) Att våra gästabud efter Jesu exempel skola vara kär-

leksmåltider ; b) Att Jesus med liknelsen och budet i vår

text icke förbjudit oss inbjuda våra vänner och anförvandter

till måltid. (Ex. af Jesus sjelf, Joli. 2: 1 ff. v., och de

gamle fromme) ; c) Att vi icke skole anse det som bevis på
äkta christlig kärlek att älska vänner, släktingar och verlds-

ligt rike; d) Att den äkta christliga kärleken gör godt emot

hvar man^ men helst emot de elände, dock utan beräkning

på timlig lön; e) Att trons verk i kärleken hafva en god

nådelön att vänta, 14 v.; Ebr. 6: 10—12 v.; Luc. 16: 9 v.

Christi Förklarinasdaa'.

/'''

"

A) Text: Matth. 17: 1-8 v. «'-/

I.

Ing.: 2 Mos. 33: lö v.

ämne:
Huru vi i Jesu förklariug på berget:

a) se en stråle af den förklarade Frälsarens majestät

och b) hugnas med en blick in i den himmelska herrligheten.

IL
Ing.: 2 Petr. 1: 16—18 v. (ur Ep.)

ämne:
Den djupa betydelsen af Christi förklaring på

berget.

1) Dermed uppenbmxides den Christi herrlighet som låg

fördold under tjenareskepelsen.

2) Dermed betygades att Christus i sin person och sina

verk är lagens och profetiornes uppfyllelse.

3) Derigenom skidle Christi vänner stärkas för kom-

m,a7ide strider i jordelifvet.
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III.

Ing.: Joh. 17: J v.

ämne:
Jesu förklaring på det heliga berget.

a) Tillfället, hvarvid, några dagar efter det Jesus talat

om sitt förestående lidande, 1 v.; jfr 16: 24 ff. v.; b) Säll-

skapet hvari : Petrus, Jacobus och Johannes; Moses ocli

Elias, 1, 3 v.; c) Sättet, hvarpå, 2 v. och parall.; d) Sam-

talet dervid, 3 v. och parall. hos Lucas ; e) Verkan deraf,

4 v. ; f) Betydelsen deraf, 5 ff. v.
;
jfr Utk. II.

IV.

Ing.: I Joh. ö: 9 v.

Ä M ne:

Fadrens vittnesbörd om siu Son på det heliga

berget.

1

)

Tillfället, da vittnesbördet aflades : a) straxt efter det

Jesus vittnat för de sina om sitt förestående lidande, 1 Vs

;

jfr l(y. 21 ff. v.; b) under det Jesus är stadd i bön, Luc.

9: 28 v.; c) i sällskap med några af sina lärjungar, 1,

2 v. text.

2) Innehållet af detta vittnesbörd : a) om Sonens värdig-

het, 5 v. ; b) om vår förbindelse till Sonen, 5 v. (O—8 v.).

V.

Ing.: Fs. 4.1: ,9 v.

Ä M N E

:

Hvad den hinunelske Fadren har velat Lära oss

med sin Sons förklaring på berget.

1) Ilvem Hans Son är: a) till sin person, 5 v. (Guds

Son, menniskones Son) ; b) till sina verk, 5 v. : '-Honom hö-

rer
!

" alltså : Han är Christus, den utlofvade. Läraren. Öf-

verstepresten och Konungen, jfr texten och parallelst.

2) Hvad Hans Son skall hlifva i sin sista ujypenbarelse.,

jfr 2 v. : i herrlig klarhet, förklarad, upphöjd, segerrik, be-

ledsagad af alla englar och helgon, jfr Matth. 25: 31 v,

;

Ebr. 9: 27, 28 v.

25
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3) Huru beskaffade de skola blifva som på Christum

tro, 3 v. och pavallelst. : förklarade, helige, frie, jfr Philipp.

3: 20, 21 v.; 1 Joh. 3: 1, 2 v.; Uppb. 19: fi—9 v.; Sv.

Ps. 487.

VI.

Jnr/.: Matth. 17: 4 v. (ur Ev.)

ämne:
Hvarföre torsamliugeii på berget utgör den herr-

ligaste församling på jorden.

1) Tt/ der möter oss det herrligaste sällskap : Fadren,

Sonen, Anden, Moses, Elias, tre utvalde apostlar, 1—3 v.

2) Ti/ der samtalas om de herrligaste ting, Liic. 9: 31 v.

;

Ps. 87: 3 v.

3) Tij der höres den herrligaste predikan, 5 v,

4) Tg der gö7^es den bästa erfarenhet, 4 v.

b) Tg der näres det herrligaste hopp : hoppet om för-

lossning, seger, förklaring, Philipp, 3: 20, 21 v.

VII.

ÄMNi::

Huru vi i förkiaringen på berget lare oss att se

Jesum allena.

a) 1 apostlarnes sällskap, 1 v. ; b) / bönen, Luc. 9:

28 v. ; c) 1 de himmelska vittnenas sällskap, 3 v. ; d) / sam-

talsämnet, Luc. 9: 31 v.; e) I förklaringen, 2 v.; f) I rö-

sten frän himmelen, 5 v.
; g) Efter förklaringens slut, H—8 v.

VIII.

Lnj.: Philipp. 3: 20, 21 c.

a:\ine:

Jesu uppriktige vänner och deras saliga umgänge
med Honom.

1) Ilvilka som äro Jesu uppriktige vänner: a) de som

Jesns i omvändelsen fått taga afsides utifrån verlden, jfr

1 v. ; 2 Cor. 0: 14—18 v. ; b) de som Han i anden fått

uppföra på det höga berget, (Sinai, att känna synden ; Gol-

gatha, att känna och tro nåden) ; c) de som lyda Fadrens
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vittnesbörd om sin Son, 5 v. (de skola höra^ ej, såsom Petrns

önskade, se, smaka, erfara, förnimma ; ej bygga hyddor pä
berget).

'2) Deras saliga umgänge med Honom : a) i ordet, 5

v. (när de liöra det, så höra de Honom, och när de gömma
det, erfares ordets kraft och sötma, Ps. 19: 8—12 v.) ; b) i

nattvarden ; c) i bönen ; d) när Han förklaras för och i dem
af Anden.

IX.

Jng.: 1 Cor. 13: 12 v.

ämne:
Herrliga iitsigtor for Jesu trogna med afseende

på deras evighetstillståud, liemtade Iråu förklarings-

berget :

a) Om deras tillkommande förklaring, 2, 3 v. ; 1 Cor.

15: 42 ff. v. ; 1)) Om Guds saliga åskådande, 1 Cor. 2: 9 v.

;

Ps. 17: 15 v.; Ps. 42: 2, 3 v. ; 1 Joh. 3: 1, 2 v.; c) Om
den fullkomliga kunskapen, se Ing. och text. 3 v. ; d) Om
den fullkomliga fröjden. Upp b. 21: 1—5 v. ; 4 v. text.

B) Text : Joh. 13: 31, 32 v.

I.

Imi.: Luc. 24: 23, 26 v.

ämne:
Hvad innebära Jesu ord i vår text om förklarin-

gen

a) Att Menniskones Son är förklarad, 31 v.
;
(genom

sin död såsom försoningsdöd) ; b) .Ut Gud är förklarad i

Honom, 31 v.; (genom tlödon och uppståndelsen, hvarigenom

Guds helighet, kärlek, allmagt, m. m. förklaras) ; c) Att Gud
skall förklara Honom, hos sig, 32 v. (genom uppståndelsen

och återupptagandet i den himmelska herrligheten, genom

upphöjandet på Guds högra hand).

II.

Ing.: Joh. 12: 23 v.

ämne:
Jesu tal om sin förklaring.
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1) Tillfället, då det hölls, jfr sit. i texten.

2) Innehållet deraf : a) Han går till döden att förkla-

ras ; b) Han förklaras såsom den, som utfört försoningens

stora verk, (genom död och uppståndelse), jfr Utk. I. c).

III.

Ing.: Joh. 17: 1 v.

ämne:
Meuniskones Sous förklaring.

1) Mennishones Son såsom förklarande Fadren^ 31 v.:

a) genom sina verk ; b) genom sina embeten ; c) i sina trogna.

2) Menniskones Son såsom förklarad af Fadren, 32 v. :

a) genom mandomsanammelsen ; b) under tiden före lidan-

det ; c) i sjelfva lidandet ; d) efter lidandet.

IV.

Ing.: Joh. 1: 14 v.

ämxe:
Huru Fadreu och Sonen förherrlig.a hvarandra.

1) Huru Fadren förherrligar Sonen : a) genom utgif-

vandet ur sitt sköt af Sonen;' b) genom Sonens utgifvande i

döden för verldens synd, 31 v. ; c) genom upptagandet i den

himmelska herligheten, 32 v.

2) Hwm Sonen förherrligar Fadren : a) genom sitt lif.

Joh. 4: 34 v.; b) genom sin död, 31 v.; c) genom sin se-

ger, 32 v.; Joh. 17: 1, 2 v.

V.

Ing.: Philipp. 2: J

—

11 v.

ämxe:
Huru Jesus vid ingången till sitt lidande med

tröstefullt mod talar om sin förklaring :

a) Såsom en redan inträdd, 31 v.
;
jfr Utk. la); b)

Såsom en förestående, 32 v. ;
jfr Utk. I c).

VI.

Ing.: Ps. 30: ö, 6 v.

ämne:
Huruledes lidande och herrlighet höra tillsam-

mans i Jesu och Hans vänners lif.
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1) 1 Jesu lif : a) Jesus framställer sig redan vid för-

klaringen pä berget såsom lidande, jfr Ev. och parall. samt

Matth. 17: 9—12 v. ; här, då Han går lidandet till mötes,

talar Han om sin herrlighet, se texten; b) Jesus var herr-

ligast, dä Han led döden för oss, och denna död var herrlig

och förde till herrlighet, text. : 1 Cor. 2: 8 v. ; Luc. 24: 26

v.; Philipp, 2: 6—11 v.; c) Jesu förherrligande genom dö-

den var ett Guds förherrligande och deraf följde en stor

herrlighet för Jesum sjelf, texten; d) under sitt lidande upp-

muntrade Jesus ofta sig sjelf med tanken på sin kommande
iierrlighet, se texten; Ebr. 12: 2, 3 v.; Joh. 15: 18, 20 v.

2) I Jesu vänners lif : a) deras lif går från det dju-

paste lidande till den största herrlighet, jfr Ev. och Matth.

17: 9 if. v.; b) de lida för Jesu skull och äro herrlige midt

i lidandet uch det är deras högsta ära att de lida med Je-

sus, jfr Paulus och apostlarne i allmänhet, martyrerne, m. fl.;

Gal. G: 14 v. ; c) deras lidande skall snart ej blott bytas i

herrlighet, utan ock verka evig herrlighet, jfr text. "snart"

.32 v.; Rom. 8: 17, 18 v.; 2 Cor. 4: IG—18 v.; d) de haf-

va under sitt lidande att trösta sig ej blott af Christi li-

dande och herrlighet, utan ock af de löften som Skriften

tramhäller för de med Honom lidande, Ex. Ebr. 12: 1—11

v.; 2 Cor. 1: 5 v.; Rom. 5: 3 v.; Jac. 1: 2, 3, 12 v. ; 1

'Petr. 1: (1—9 v.; Uppb. 7: 13—17 v.

Anm. I inledningen visas, huru man biifver en Jesn vän och hvadan

Jesus och Hans vänner hafva allt gemensamt.

C) Text: Matth. 17: 9-13 v.

I.

Imj.: Ps. 86: 11 v.

å.mne:

Yägeii från förklariugsberget.

a) Innan den äntrades, har Jesus såväl som lärjun-

garne erfarit något tröstande och herrligt, (Evangeliet för

dagen) ; b) Xär den hetrudes, förbjuder Jesus lärjungarne att

omtala denna syn, 9 v. ; c) Med anledning af denna syn

uppstår ett samtal emellan Jesus och dem, 10—13 v.
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II.

Iny.: Ps. 2ö: 14 v.

ämne:
Herrens hemlighet är ibland dem som frukta

Honom.
a) Till att erfara i hjertat den fröjd verlden ej känner,

jfr evangeliet för dagen och Jes. G5: 13, 14 v.: b) Till att

förstå den hemlighet som verlden ej vet, 9 v. ; 1 Cor. 2: 7

—

15 v. ; c) Till att erfara Guds underbara rådslut om syn-

dare, 9 v. (i försoningen) ; d) Till att erfara Guds under-

bara nådeshushållning i sitt rike. 10—13 v.

III.

Ing.: Ps. 84: 11—13 v.

ämne:
Der Jesus^ .är, der är godt att vara.

a) / fröjden, se evang. för dagen ; Ps. 34: 9 v. ; 1)) På
vägen från förklaringen, text. (när det gäller att tro utan

se); c) I korset, text. 12 v.; d) I herrligheten, Joli. 14: 3 v.

IV.

Lig.: Ps. 62: 2 v.

ämne:
Några lärdomar, hemtade af Jesu tillsägelse till

lärjuugarne, att ej omtala synen på det heliga berget.

a) Förbudet gäller blott till en tid, 9 v. ; b) Först upp-

ståndelsen skall göra det klart, hvad förklaringen åsyftat,

9 v. (Christi uppståndelse måste sprida ljus öfver Hans

förklaring) ; c) Jesu trogna måste se till, att de tillämpa

detta bud om tystnad äfven rörande sitt andeliga lifs erfa-

renheter, jfr Matth. 7: G v.

V.

Ing.: Ps. 84: 8 v.

(Med anledning af textens situation.)

ämne:
Huru det omrexlar i Christi trognas lif under

det de gå ifrån kraft till kraft.
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a) Med fröjd och sorg; b) Med starJchet och elände;

c) Med klarhet och diinkel ; d) 3fed höghet och förnedring.

VI.

Ing.: Matth. 16: 20 v.

ämne:
Huru i Cliristi uppståndelses ljus allt blifver klart

för oss.

a) Hans förklaring på berget; b) Hans 2^<^''^son ; c)

Hans verk; å) Sk7^iftens profetior och förebilder, jfr 10— 1-

V. ; e) Syndares \itsigter för evigheten.

VII.

Ing.: Ps. 84: 10 v.

ämne:
Chrlsti och de ehrlstnas förklaring.

1) Christi förklaring : a) den som egde rum på det he-

liga berget, (den skall ses i uppståndelsens ljus), O v. ; b)

den som egde rum, när Han till lön för sitt lidande och

död kröntes med ära och pris, jfr 12 v. (slut.) och Philipp.

2: 5—11 v.; Ebr. 2: 9 v.

2) De christnas förklaring : a) grundad i Christi för-

klaring, se 1. a) b); b) är dels en jordisk, dels en himmelsk,

(jfr Uppb. 20: 4—6 v. ; Christus förklaras dels för dem.

dels idi dem och de mbgna under lidandet för Christum till

den sista förklaringen, 12 v. text.; 1 Joh. 3: 1—3 v.; Kom.

8: 17 v.; Ps. 17: 15 v.; Piiilipp. 3: 20, 21 v.; Sv. Ps. 440:

5, 6 v.).

VIII.

Ing.: 2 Cor. .3: 18 v.

ämne:
Uppståndelsens ljus.

1) Christi uppståndelse: Huru den sprider ljus: a) öf-

ver Hans person: b) öfver Hans lära; c) öfver Hans verk.

2) De trognas ^ippståndelse : Huru den sprider ljus ; a)

ötver tiden ; b) öfver det dunkel, som höljt dem i tiden : c)

öfver Guds nådesvägar med dem i tiden.
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IX.

Ing.: Ps. 62: 6, 7 v.

ämne:
Yägen från förklaringsberget går genom elände

och lidande till herrliglieten.

1) För Jesus: a) i erfarande af mänsklighetens elände,

jfr 14 if. v. e/ter texten ; b) i utstående af det lidande, Han

måste erfara såsom verldsförsonaren, 9, 12 v.

•2) För Hans vänner : a) efter erfarandet af stor nåd

och fröjd måste de känna sitt elände, (det går nedför ber-

get, 9 v.) ; b) de måste med Christus bära korset och på

korsvägen förherrligas med Honom, jfr 12 v.

8:de Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Matth. 7: 15-21 v.

1.

In(/.: 1 Mos. 42: 16 v.

(«Sä vill jag etc. eller ej.»)

ämne:
Den falska och den sanna christendomen i deras

förhållande till hvarandra.

a) Den falska christendomen befordras (jenom falska

profeter ; den sanna genom af Gud sjelf sände och lärde

profeter^ 15 v. ; b) Den falska kristendomen såväl som den

sanna igenkännes hvardera på dess frukter, 16—20 v. ; c)

Den falska christendomen har sin grund i ett oförändradt

och gammalt sinne ; den sanna åter i ett af nåden och Guds

Ande förändradt slnne^ 17, 18 v.; d) Den falska christen-

domen kan hafva en ren och herrlig religionsbekännelse och

fiitigt iakttaga christendomens pligter utvärtes; men den san-

na går ännu längre : ty den förenar med munnens bekän-

nelse görandet af Guds vilje, 21 v.
;
jfr 22 v. ; e) Deri fal-

ska christendomen slutar i förtappeisen ; den sanna har

ined. sig himmelens salighet, 19, 21 v.
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II.

Ing.: Jer. 23: lö, 16 v.

ämne:

Hvad Jesus i vårt evaugeliiini har att säga oss

om falska profeter.

a) Icke hvarje profet dr en falsk profet, 15 v. ; b)

Falska profetei' ha vi att söka ej blott inom läroståndet,

utan ock inom alla stånd; c) Falska profeter skola vi igen-

känna på deras frukter, 16—-'JO v.; cl) Emot falska pro-

feter mäst^ enhvar, som tänker blifva salig, vara på sin vakt,

15, 21 v.

III.

Ing.: Sgr. 19: 22—27 v.

ämne:
Det aiideliga bedrägeriet.

1) Tdl dess grundorsaker: a) menniskan tager det ej

uppriktigt med sin Gud : b) hon låter sig af falska profeter

bedragas, 15 v.

2) Till dess bevisning: a) i skrymteri, 15 v.; b) i döda

Herrerop, 21 v. ; c) i Iruktbärandet, IG—18 v.

3) Till dess dom : a) det utestänger menniskan från

himmelriket, 21 v. ; b) det störtar henne i den eviga elden,

10 v.

IV.

Jng.: I Cor. 4: J c.

ämne:
Något ur vårt evangelium att akta på vid det

rätta bedömandet af medmenniskor.

a) Att vi icke få öfverskatta troende menniskors dygder

och verksamhet ; ))) Att vi icke få uttala fördömelsedomen

öfver menniskor för deras åsigters skull ; c) Att vi icke för-

hastadt fa döma en menniskas verksamhet ; d) Att vi icke

heller förhastadt få godkänna en menniska för dess åsigters

och gerningars skull.
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V.

Ing.: 1 Thess. ,5: 20, 21 v.

ämne:
Huru Jesus i dag Aarnar oss för falskhet på

samma gång som Hau uppfordrar oss till pröfniug.

1) Ilmm Han varnar oss för falskhet : a) så, att Han

varnar oss för falska profeter, 15 v.; b) sä, att Han varnar

oss för falskhet i anden, Ps. 32: 2 v.

2) Huru Han xipiyfordrar oss till jf^^öfninc/ : a) af de

falska profeterna, IG—18 v.; b) af oss sjelfve, 17, 18, 20 v.

;

c) så. att vi ej skole bedragas, 21 v.

VI.

Jng.: Ordsprh. 28: 26 v.

ämne:
Hvad Jesus i (Jag har att säga dem, som berömma

sig af sitt goda hjerta.

a) Vakta dig för din egen ande: ty ock den är en falsk

profet, 15 v.; Mal. 2: 15 v.; b) Tänk icke, att du kan

liafva ett godt hjerta med en ond vandel, 17, 18 v.; c) Her-

rerop är icke något säkert kännetecken på en sann cliristen,

21 v. ; d) Der hjerta, ord och gerningar ej öfverensstämma

till det godt är, der är idel skri/mteri, 20, 21 v. ; e) Så

kan en menniska med ett godt hjerta få dela de lögnares

lott, 19 v. ; Uppb. 21: 8 v. ; 22: 15 v.

VII.

Ing.: 1 Mos. 27: 22 v.

ämne:
{Sammanhanget emellan hjertat, munnen och ger-

ningarne.

a) Hjertat kan vara ondt och man och gerningar kunna

bära sken af det godt är ; b) Ar hjertat ondt, så äro mun-

nens ord och gerningarnes friikt inför Gud onda och för-

kastliga ; c) Är hjertat godt, så måste både ord och gernin-

gar vara goda ; d) Der hjerta, mun och gerningar ej stämma

öfverens och äro af nåden helgade, der är shytnteri.
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VIII.

Ing.: Sv. Fs. 421: 3 c.

ämne:
Hrad det är att vara en ehristeu.

a) Det är att ha/va ett uytt hjerta, 17. 18 v.; b) JJet

är att Teta Guds vilje, 21 v. ; c) Det är göra Guds vilje,

21 v.

IX.

Ing.: Luc. G: 46 v.

Ä -M X E

:

Det falska och det sanna Herreropet.

1) Det falska Herreropet: a) har goda ord, 21 v.; b)

har ett ondt hjerta ; c) är utan goda gerningar.

2) Det, sanna Hen^eropet : a) åkallar Jesuni som Her-

ren. 21 v. ; 1 Cor. 12: o v. ; ))) lyder Guds Faders vilje,

21 v. ; c) förenar sä munnens ocli lefvernets bekännelse.

Kom. 10: 9, 10 v.

X.

Ing.: Ap. G. 20: 28 v.

ämne:
Huru långt en nienniska kan gå i det andeliga

utan att vara en sann ehristeu.

a) Hon kan visa stor jtit i sitt emhete, ("profeter,'" "pro-

fetera,'") 15, (22) v. ; 1)) Hon kan ha/va stort förstånd i

Guds ord; c) Hon kan visa stor trofasthet i ord och ger-

ningar ; d) Hon kan tappert försvara den christna läran ;

e) Hon kan göra tecken och under, 21 v. (22 v.) ; f) Hon
kem hafva stort andeligt afseende ; g) Med allt detta kan

hon dock fara till helvetet. 17— 1*) v.

XI.

Ing.: Jlatth. G: 9 v. (Helga dt varde
ditt namn!»)

ämne:
Helgandet och ohelgandet af Guds namn.

1) En beskrifning på Guds namn och betydelsen af

första l)önen i Fader vår enligt Luthers förklarino- i katekesen.
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•2) Huru Guds namn helgas : a) genom lära : aa) när

Guds ord läres rent, jfr texten 17—21 v.; b) när Guds ord

läres klart, jfr 2 Cor. 2: 17 v.; b) genom lefverne, se text.

17, 18, 21 v. god frukt, görandet af Fadrens vilje
;
jfr Matth.

5: 16 v. ; detta är ett heligt lefverne som förutsätter barna-

skap hos Gud och anstår Guds barn, jfr Luther, katekesen.

3) Huru Guds namn ohelgas : a) genom lära : då man
annorlunda lärer än Guds ord lärer = falsk lära, jfr text.

15, 16 v.: "falska profeter," Ap. G. 20: 28—30 v.; b) ge-

nom lefverne : då man annorlunda lefver än Guds ord lärer,

jfr text. 21 v. : Herrerop utan förening med görandet af

Fadrens vilja = skrymteri ; syndigt och förargligt lefverne,

ett oheligt lefverne.

Usus : Bön om Guds namns helgande, jfr Luthers för-

klaring.

Aum. Texten i löreniiig med första bönen och Luthers förklaring.

B) Text: Matth. 7: 12—U v.

L
Ing.: Rom. 13: 8—10 v.

ämne:
Huru Cliristus i vår text gifver oss en regel med

afseende på vårt förhåUande emot nästan.

aj Så, att Han visar oss, huru vi skole kunna följa

denna regel, 13, 14 v. ; b) Sa, att Han visar oss, huru denna

regel skall efterföljas, 12 v.

n.
Imj.: Gal. 5: 13, 14 v.

ämne:
Christi bud om kärleken till vår nästa.

a) Guds kärlek till oss bör beveka oss till genkärlek

emot nästan, jfr 7— 11 v.; 12 v. ; b) Gud fordrar af oss

den kärlek till nästan, som är hufvudsumman af lagen och

profeierne, 12 v. ; c) För att kunna öfva denna kärlek, bju-

der Christus oss att inga genom den tränga porten och

vandra den smala vägen, 13, 14 v.
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III.

Ing.: Jac. 2: 6' v.

ämne:
Den konungsliga lagen : "Älska din nästa som

dig sjelf."

a) Grundad på det förnämsta budet, Matth. 22: 37,

38 v.; b) Hiifvudsumman af larien och profeterne, 12 v.;

c) Utgörande det angelägnaste för en livar, som vill hlifva

salig, 13, 14 v.

IV.

Ing.: Luc. 11: 23 v.

ämne:
Det gifves ingen medelväg till Guds rike.

a) Antingen trång port och smal väg, 14 v. : b) Eller

vid port och bred väg, 13 v.

Usus: Uppb. 3: 15— 11) v.

V.

Ing.: Joh. 6: 60 v.

ämne:
Jesu ord i var text, ett liårdt tal för de köttsligt

sinnade.

a) Hans fordran af kärleksbudet, 1 2 v. ; b) Hans for-

dran att ingå genom den tränga porten, 13 v, ; c) Hans
fordran att vandra pa den smala vägen, 13, 14 v. ; d) Hans
försäkran, att de flesta menniskor gå förlorade, 13 v.

VI.

I?ig.: Dom. ö: 6' v.

ämne:
Bevekande skäl att ingå genom den trånga porten.

a) Tg dessfönndan kunna vi icke ofva kärleksbudet, 12 v.

;

b) Ty den porten är vid och den vägen är bred som drager

till fördömelsen, och månge äro de som ingå genom den, 13

v. ; c) Ty den porten är trång och den vägen är smal som

drager till lifvet, och få äro de som finna den, 1 4 v.
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VII.

Ing.: Luc. 14: 33 v.

ämne:
Christi bud i vår text om försakelsen för Guds

rike.

1) Ilvllken försakelse Han fordrar : a) sjelfförsakelse,

V4 v.; b) verldsförsakelse, 1 Joli. '2, 15, ICi v.

2) Till hvad ände Han fordrar den : a) för att kunna

vandra på lifvets väg, 14 v. ; b) for att kunna öfva kärleks-

budet, 12 v.

VIII.

Ing.: Fhilipp. 2: 12, 13 v.

ä:iINe:

Det är icke så lätt att blifva salig som mångeu
drömmer.

a) Ti/ porten (ir trång, 13, 14 v. ; b) Ty vägen är smal,

14 v. ; c) Ty kärleksbudet kräfver allvarlig försakelse, 12 V.

;

d) Tg det förvillande sällskapet till afgrunden är så stort,

men till himmelen så ringa, 13, 14 v.

IX.

Ing.: Joh. 14: 6 v.

ämne:
Det är lättare att blifva salig äu måiigeu tror.

a) Om man går in genom den trånga porten, 13, 14 v.

;

b) Om man vandrar den smala vägen, 14 v. : c) Om man
Igder Jesu hud, 12 v.

X.

Ing.: J Mos. 30: 1.9 v.

Ä M N E :

Vägen till lifvet och vägen till döden i deras för-

hållande till hvarandra.

1) Vägen till lifvet: a) börjar med den tränga porten;

b) är en smal väg ; c) erbjuder ringa sällskap ; d) har dock

ett saligt mål.

2) Vägen till döden : a) börjar med den vida porten

;

b) är en bred väg ; c) erbjuder stort sällskap : d) har dock

ett osali^t mål.
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C) Text: Matth. 7: 22—29 v.

1.

livj.: Luc. 12: 2 v.

ämne:
På (leu stora dagen skall mycket blifva uppenbart.

a) Dd skola många verk icke hälla profvet^ '2'2 v. ; b)
"

Då skall mången blifva okänd och bortvisad af Herren,

"23 v. ; c) Då skall det blifva uppenbart, hvem som i tiden

var en vis eller fåvitsk man,, 24

—

21 v.

n.
/»//.: Dan. 5: 27 v.

Ä M X E

:

En falsk omvändelse skyddas icke emot fördö-

melsen.

1) En falsk omvändelse: a) har sin grund i ett falskt

hjerta ; b) underhälles af ett falskt hopp : c) kan uppvisa

ett stort sken af gudaktighet, "22 v.

2) Den skyddar dock icke emot fördömelsen : a) ty på

den dagen skola många ropa "Herre," men Christus skall ej

känna dem, 23 v. ; b) ty på den dagen skola alla flvitske /

b^^ggnadsmän se sig husville för evigheten, 20, 27 v. ; c) ty

på den dagen skola män^a räknas bland ogerningsmän, som

här gjorde stora gerningar, 22, 23 v.

III.

/»//.: / Cor. .3: 10, Il c.

ämne:
Huset på klippan och huset på sanden.

1) Huset på klippan: a) är grundadt på hälleberget,

24 v. ; b) för att bygga detta hus fordras att komma till

Christum och höra Hans ord, 24 v. ; Luc. (>: 48 v. ; c) detta

hus varder utsatt för stormarne, 25 v. ; d) det blifver dock

beståndande, 25 v.

2) Huset på sanden : a) denna sandgrund är allt, hvar-

vid vi hvila och trygga oss utom Christus, (t. ex. egenrätt-

fåidighet. kunskap, gåfvor. rörelser, föresatser, goda verk.
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m. m.) ; b) sådant hus bygger den, som väl hör Jesu ord,

men icke gör derefter. 2C v. ; c) detta hus sättes på prof,

27 v. ; d) det blifver i profvet icke beståndande, 27 v,

IV.

Ina.: Matth. 23: 1, 2 v.

ämne:
De tveuiie olika bygguadsiuäuiien.

1) Den vise: a) han gräfver djupt, Luc. G: 48 v.; b)

han lägger grunden på hälleberget, 24 v. ; c) han hör och

gör Jesu ord, 24 v. ; d) han erfar pröfningsstormarne, 25 v.,

e) han består i stormarne, 25 v.

2) Ven fåvitske : a) han gräfver icke ; b) han förkastar

salighetsgrunden ; c) han blott hör Jesu ord, 26 v. ; d) han

utsattes för stormarne. 27 v.; e) hans hus består icke, 27 v.

V.

Ing.: P..-. 139: 23, 24 v.

ämne:
Det skadligaste^ ])e(lrägeri är, när en menniska

blifver bedragen i sin salighetssak.

1) Huru en menniska deri kan bedraga sig: a) sä att

hon tager gerningar för tro, 22 v. ; b) så att hon menar sig

vara en Jesu vän under det hon är okänd i himlen, 23 v.

;

c) när hon hör, men icke gör Jesu ord, 26 v.

2) Ilvarföre detta bedrägeri är det skadligaste : a) ty

det är ett andeligt bedrägeri ; b) ty det är ett sjelfl)edrägeri

;

c) ty det har en förskräcklig dom med sig, 23, 27 v.

VI.

Ing. : Ordsprb. 12: 7 v.

ämne:
Den rättfärdiges hus blifver beståudande :

a) När han gräfver djiq^t, Luc. G: 48 v.-; b) När han

lägger grundvalen på hälleberget^ Luc. (i: 48 v. ; c) När han

dagligen uppbygger sig på samma hälleberg, 1 Petr. 2: 4—

6

V. ; d) När stormame skaka huset, 25 v. text.
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VII.

Imi.: 1 Cor. 3: 11—In v.

ämne:
Den saima eliristeiidoiueu under bilden af en byggnad.

a) Biiggnaden ttppföres på klippgrunden Christus, Jes.

28: IG v. ; b) Byggnaden grimdlägges i tron, jfr förhållandet

emellan Matth. 5: 3—6 v. och texten såsom delar af bergs-

predikan ; c) Biiggnaden pröfvas genom stormarne, texten

;

d) Byggnaden eger heständ genom görandet af Jesu ord, text.

VIII.

Ing.: Jac. 1: 22 v.

ämne:
Det är lätt att blifva andeligt bedragen.

a) Ty det är ingen Imst på falska profeter. Ev. 15 v.

:

b) Ty man kan taga skenet för verkligheten. Ev. 15 V.; '22

v. text. ; c) Ty man kan tro sig vara en Jesu vän blott der-

före att man hör Jesu ord, 2G v. ; d) Ty man kan göra

stora gerningar utan att vara en sann ehristen, 22, 23 v.

;

e) Ty man kan bygga sitt salighetshus pa sanden, 2G, 27 v.

Usus : 28, 29 v".

IX.

Im/.: Tit. 2: 11—14 v.

ämne:
Huru Christus i var text lär oss, att ej blott den

grofVa ogudaktigheteu, utan ock all fronihet, som ej

har sin lifsrot i Christus allena, störtar en nieuniska

i fördömelsen.

a) Skrymtaren blir förtappad med sitt väsende ; b) Sjelf-

bedrägeinet blifver vppenbart ; c) Stora gerningar kunna oger-

ninysmän göra ; d) Byggandet skola stormarne utvisa ; e) En
stor skara af bedragne skall på den dagen komma på skam.

X.

Ing.: 1 Cor. 3: 13 v.

ämne:
Huru yttersta dagens eld skall bepröfva hvars och

ens yerk. •

26
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a) Om de haft sin rot i tron på Christus eller ej ; b)

Om han hyggt helt på Christum eller ej ; c) Om han begag-

nat ädla eller oädla hyggnadsämnen ; d) Så att det skall

hlifua uppenbart, om han blir förtappad eller frälst.

XI.
(vv. -28, 29.)

ÄMNE:
Hv.ad den predikare liar att akta på, som efter

Jesu exempel vill predika väldigt.

a) Att predika i medvetande af Guds uppdrag ; b) Att

predika i den troskraft han undfått, (den christendom, han

förkunnar, skall vara hans lif) ; c) Att predika i det medve-

tande, att han är hvad han j^^edikar ; d) Att predika med
ångest för medåterlöstes själaväl, jfr Christi predikan i tex-

ten och i allmänhet "bergspredikan."

9:(le Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Luc. 16: 1—9 Y- > . ;;.

In<jf.: 2 Petr. 1: 10, 11 t^ä^^^tL^l^lJriuI^^Xr^

ämne: 'r/r'j'^'^:T ^'^^

(juds Andes förmaning till de kallade, att göra "

sin kallelse och utkorelse fast, såsom utgörande syf-

temålet med framställningen i vårt evangelium.

1) Att det är Guds Andes syftemål med framställnin-

gen, att de kallade skola göra sin kallelse och utkorelse fast

:

a) detta synes af det samband som eger rum emellan 15

och 1 () kapitlen af Lucas' evangelium ; b) af den omständig-

het att berättelsen i texten är framställd till lärjungar och

afser att lära dem att rätt bruka den undfångna nåden,

1 ff. v.

J) Huru de kallade hafva att göra sin kallelse och ut-

korelse fast : a) genom att icke förgäta sin syndfullhet och

Christi förtjenst ; b) genom att bevisa trons ki'aft i goda

gerningar, 9 v.; 2 Petr. I: h— 7 v.



403
, ^

''^^''**^
Ina.: 2 Petr'.. 1:. ö—ti v. ^ ,, .^^- ^ y,

/ Den saimå tron tVahiräclier alltid siua IVuliter till

nästans tjenst.

1) Hvadan och huru detta sker : a) ty tron omskapar

oss till nya menniskor ; b) tron bevisar sig lefvande och

verksam till allt godt.

2) Hvad tron dermed bevisar : a) att lion är en sann

tro ; b) att hon sålunda öfvas ; c) att hon dermed styrkas,

(genom öfningen starkes).

tj,j^uh\r •«*€>Cvv-'. ÄMNE:
Den rätta, christeliga klokheten.

1) Huru den bevisar shj : a) deri att en menniska rätt

känner sin ställning inför Gud, 1, 2 v.; b) deri att hon väl-

jer passande medel, 3—5 v. ; c) deri att hon i rattan tid

använder dessa medel, G, 7 v., ("snart").

•2) Hvilka följder den medför : a) pris eller beröm, 8 v.

;

1)) upptagande i de eviga hyddorne, O v.; jfr 10— 12 v.

IV. "^ 4*' ***" **"• *''^* '^V "V""

Inq.: 1 Tim. 6: 17—19 v. .^ - ^ -^„,^,
ÄMNE: ff*» )*H^»»y>/

De Jordiska eirodelarne. ''^—:r;"'^*r::,^'*?'^^*r •*''*'>

1) Deui skola vi betrakta såsom en gåfva af Gud: a)

ty allt hör Gud till, Ps. 24: 1 v. ; 1 v. ("Hans egodelar")

;

b) Gud har utdelat dem åt oss af sin nåd och godhet, 1

Cor. 4: 7 v. : c) om vi förfare dem, varda vi för Gud beryk-

tade. ] v. ; d) Herren kallar oss till räkenskap för deras

förvaltning, 2, 3 v.

2) Dem hafca vi rätt att bruka : a) vi skole icke be-

Irålla dem för oss sjelfve till vår vinning ; b) än mindre få

vi låta dem ligga obegagnade ; c) vi skole dermed göra oss

himmelska vänner, 9 v. ; d) och samla oss himmelska skatter.
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/?z^. : Rom. 16: 19 v. (slut.)

ämne:
Hvad Guds barn hafva att lära af verldeus barn.

a) Huru de skola anse och förvalta det jordiska goda

;

b) Huru de skola förhålla sig emot lidande Jesu vänner

;

c) Huru de skola vedergälla bevisad kärlek.

VI.

hig.: Ps. 112: 9, 10 v.

ämne:
Huru de trogue skola ^ifva ett evigt värde åt

den rikedom, som verldeu använder till orättfärdighet :

a) Genom att städse anse sig för Guds förvaltare, ]

V. ff. ; b) Genom att bevisa sig som skaffare för de fattige ^ 1) v.

VII. a^'^ >*V-V . ^' ^^^
Inq.: Luc. 16: 11 v. >^v^- <^'^''' '^"»^v^jtv^v

AM A E . >«*w>* /*y//,)e.

.

'

Det timliga goda såsom en orättfärdighetens

niammou.

1) Hvarföre det kan kallas en orättfärdighetens mam-
mon : a) emedan det oftast är församladt på ett orättfärdigt

sätt ; b) emedan det lätteligen förleder till orättfärdighet

;

c) emedan det förskräckligt l)edrager dem som derpå för-

trösta, 1) v.

2) Huru vi hafva att betrakta detta goda : a) såsom ett

lån af Gud, 1 v. ; b) sä, att vi betänka den räkenskap, vi

derför skole aflägga, 2 ff. v.

3) Huru vi hafva att använda detsamma : a) till Guds

ära ; b) till nästans nytta ; c) så. att vi icke äro husvilla för

evigheten, när vi skole lemna detsamma, 9 v.

VIII.

Ing.: Jac. 2: 14—17 v.

ÄMNE:
Den tröstefulla sanningen, att en menniska var-

der salig af blott nåd genom tron, utesluter dock icke
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den vigtiga sauniugeu, att demia salighet viiiues en-

dast genom en tro som visar sig verksam genom kär-

leken.

1) Att det är en tröstefuU sanning, att en menniska

varder salig af blott nåd genom tron : a) ty utan denna nåd

blifver ingen menniska salig ; b) ty utan tro har ingen men-

niska del i denna nåd, än mindre i denna salighet ; c) evan-

gelium om denna nåd är ett fast ord och väl värdt att

anamma, jfr Luc. 15 kap. och 1 Tim. 1: 15 v.

"i) Att det är en vigtig sanning, att denna salighet vin-

nes blott genom en sådan tro, som visar sig verksam i kär-

leken : a) ty den stora fria nåden få vi icke draga till lös-

aktighet ; b) ty den sanna tron kan aldrig vara utan Andens

frukt ; c) ty hvarje i tron uträttadt kärleksverk har evighets-

följder med sig, ^> v.

B) Text: Lnc. V2: 42—48 v.

I.

Ina. : Upp b. 22: 12 v.

ämne:
Sådan tjenare, sildan lon.

1) I}en trogne tjenaren och hans lön: a) den trogne tje-

naren : aa) är trogen, 42 v. ; bb) är klok, 42 v. ; cc) är satt

öfver Gruds husfolk att gifva dera deras beskärda kost, 42 v.

;

b) den trogne tjenarens lön, 43, 44 v.

2) Den otrogne tjenaren och hans lön : a) den otrogne

tjenaren : aa) hvarje oomvänd menniska är en otrogen tje-

nare ; bb) de otrogne äro kärlekslöse, 45 v. ; cc) de veta

Guds vilje, men göra den icke, 47 v. ; b) den otrogne tjena-

rens lön : aa) han skall fa sin lön efter sina gerningar ; bb)

han skall få sin lott med de otrogne, 46 v. ; cc) af honom

skall blitva mycket utkrafdt, 48 v.

II.

Lic/.: Bom. 2: 6' v.

ämne:
Gnds rikes medlemmars lott vid Cliristi tillkom-

melse.
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1 ) Deras lott som tfro kloica och trogne tjenare, 43, 44 v.

'2) Deras lott som äro otrogne tjenare : a) skiymtare. 4r)>

46 v.: b) obeslutsamme, 47 v.; c) okunnige, 48 v.

III.

Ing.: Matth. 13: ')2 v.

^ ämne:
Hvarföre Herren Jesus frågar efter trogne oeli

snälle skaffare.

a) Ty sndane äro sällsynte; b) Ty dermed vill Han
lära oss att pröfva oss sjel/ve, huritdane skaffare vi äro

enhvar i vår kallelse ; c) Ty Han vill hafva sådana skafare.

lY.

Ing.: Jac. 4: 17 c.

ämne:
Ju större nådegåfvor en menniska undfått, desto

större blifver hennes dom, om de ej rätt användas.

a) Stora nådegåfvor har en menniska undfått, när hon

är satt till en skaffare,, 42 v-. ; b) Trohet och klokhet äro de

fordringar Gud sätter på sådane, 42 v. ; c) Stor blir den

nådelön som. desse skaffare få, 43, 44 v. ; d) Ansvar och

dom hlifva stora i samma nion som de stora imdfångna gåf-
vorne illa användas, 40—48 v.

V.

Ing.: Ps. 145: 17 v.

ämne:
Huru vi af vår text lare att Gud är rättfärdig

och hvartill denna lärdom bör oss beveka.

1) Gud är rättfärdig: a) ty Han gifver enhvar olika

gåfvor; b) ty vid räkenskapen afser Han den trohet och

klokhet enhvar användt i sin kallelse ; c) ty Han lönar enhvar

efter förstjenst, 4G—48 v.

2) Hvartill denna lärdom hör oss beveka : a) att troget

se till, huru vi förvalta Guds egodelar, 42 v. ; b) att frukta

Gud öfver allting ; c) att med trohet och klokhet vandra i

vår kallelse, 42 v.
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VI.

Ing.: Luc. l^i: 8 v. (slut.)

ämne:
Hvem skall få deii stora lönen vid Christi till-

kommelse ?

1) Icke de otrogne tjename : a) ty skryrataren skall

blifva fördömd, 4G v. ; b) de obeslutsamme skola blifva hårdt

agade, 47 v. ; c) de okunnige skola lida fä hugg, 48 v.

2) Utan de trogne : a) de som varit trogne och snälle

skaffare. 42 v. ; b) de hvilka Herren finner vakande, 87 v.

;

c) de hvilka Han finner görande Hans vilje. 4o. 44 v.

VII.

Imi.: P^. 24: 1 v.

ämne:
Herrens skalfare.

1) Hvilka de ära: a) ordets tjenare: b) enhvar i sin

kallelse.

2) Hvad Han af dem fordrar : a) trohet; b) klokhet,

42 v. •

"

8) Deras lön, 4M, 44 v.

Usus: 4.')—48 v.

C) Text: Luc. 16: 10-17 v.

I.

Iwj.: Luc. 12: 42—44 v.

Ä M X E

:

Den behjertansvärda sanningen, att Herren Jesus

söker efter trogna skaffare.

1) Huru man hlifver en trogen skaffare: grundvilkoret

för trohet är en lefvande tro i hjertat ; trons uppkomst och

väsende beskrifves.

2) Huru man bevisar sig såsom en trogen skaffare : a)

i trohet emot Gud, sä att hjertat är odeladt vändt till Ho-

nom, 13 v.; b) i trohet i det minsta, 10—12 v.; c) i tro-

het i det mer är. 10— 12 v.
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3) Uvilken lön en trogen skaffare har att vänta : a) den

som bevisar sig vara trogen i det minsta, lian blifver satt

till förvaltare öfver det mer är, 10 v. ; b) den som bevisat

trohet i det mer är, lian får trohetens nädelön, Matth. 25:

21— -23 v.

JJ ^;»v f<^*f *--"- "-^ '^T

Ing.: 1 Cor. 4: 2 v. -.-V.-w^j». ^-^^Z
ämne:

Troheten som Herren söker hos sina skaifare.

1

)

Hvarati denna trohet hestår : a) i trohet emot Gud

och sig sjelf, 13 v. ; b) i trohet i det lekamliga goda, 10

—

12 v. ; c) i trohet i det andeliga goda, 10— 12 v.

2) Hvad som hindrar denna trohet : a) skrymteriet,

13 v.; b) mamraonstjensten, 14 v. ; c) egenrättfärdigheten,

15, (IP), 17) v.

III.

Ing.-/ Epiies. J; lö—17 v.

ämne:
Visheten som (juil söker hos sina skaiiare.

a) Vishet är en egenskap, som redan i sig sjelf är jxris-

värd ; b) 1 jordiska angelägenheter är visheten förträfflig,

jfr Ev. ; c) Den är ännu vigtigare i andeliga ting ; d) J)en

vishet, som Gud fordrar, är trohet, 10— 12 v. ; e) Denna

vishet är eftersökt, 13— 17 v.

Ty <¥^*^ ''**^, *^'^* *
'
'^1

Ing.: Ps. 119: 124 v^'
'

ämne:
Olika tjenare i Herrens tjenst.

a) De trogne, 10 v.; b) De otrogne, 11, 12 v.; c) De
halfhjertade, 13 v. / ^ ^ . /,•'''

^r y/v'<> S«^«-r -.wc^ sifvrt

Ing.: Josua 5: 14 v. (slut.)

ämne:
Hvad Herren i dag har att säga till sina tjenare.

1)_ Till sina trogne tjenare: a) den som trogen är i det

minsta, han är ock trogen i det mer är, 10 v.; b) den i
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det minsta orättfärdig är. han är ock orättfärdig i det mer

är, 10 v.

•2) Till sina otrogne tjenare : a) hafven J icke varit

trogne uti den orätta mammon, ho vill dä ombetro Eder

det sannskyldiga? 11 v.; b) om J icke hafven varit trogne

uti det främmande, ho vill dä gifva Eder det Edert är? 12 v.

3) Till sina skri/mtaktige tjenare : a) J kunnen icke

tjena Gudi och mammon, 13 v. ; b) det som är högt ibland

menniskor, det är en styggelse inför Gud, 15 v.

VI.

Im/.: Luc. 16: 9 v. (ur Ev.)

ämne:
Mammon.

a) Den (jifver oss Herren, att clermed profva vår trohet

;

])) Allt eftersom vi förvalta den, varder oss mer eller mindre

anförtrodt, 10— 12 v. ; c) Trogne förvaltare deraf äro efter-

sökte, emedan sa många vilja förlika Guds tjenst med mam-
mons tjenst, 13 v. ; d) Många menniskor anse sig af stolt

egenrättfärdigliet stå högt öfver girighetens synd, men ära

dock mammons trålar, 14, 15 v. ; e) Kärleken till mammon
förhindrar oss att intaga Guds rike, 16, 17 v.

Ml. ;?.^.,^.'/^. '. .yi^"^'

Ing.: 1 Tim. 6: 10 v.

ämne:
Girigheten är en rot till allt ondt.

a) Ty den gör oss till otrogne förvaltare af Guds gåf-

vor, 10, 11, 12 v.; b) 7^ den gör oss till andeliga dårar,

10 v. ; c) Den befordrar i oss det förderfliga skrymteriet,

13 v. ; d) Den beröfvar oss frukten af Guds ord, 14 v. ; e)

Den gör oss till en styggelse inför Gud, 15 Y. ; f) Den ute-

stänger oss från Guds rike, l(j, 17 v.

Ing.: Matth. 2,): 2J i'- ,^,_./^,. Ä^%.,^
ämne: ;

Troheten emot Gud.

1) Grundvilkor för denna trohet: a) att med lefvande
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tro hafva omfattat Guds Son; 1)) att hafva gifvit hjertat

odeladt åt Gud, 13 v.

2) Bevis till denna trohet : a) trohet i tron, sä att vi

:

aa) ständigt tro Guds vittnesbörd om sin Son och nåden i

Christo ; bb) anförtro Gud allt såsom vår Fader: cc) troget

uthärda under bedröfvelserne : dd) hoppas på Herren ; b)

trohet i kärleken : aa) i öfningen af ett gudligt och heligt

lefverne och allt, som kan bidraga till vår förnj-else och hel-

gelse ; bb) i det minsta och i det mer är, 10—12 v.

8) Till denna trohet skola vi uppmuntras af Guds tro-

fasthet. (Genom sin trohet gör Gud oss trogna).

TT>rs : Yar trofast : Gud är trofast.

10:de SöiHlageii efter Trinitatis.

Å) Text: Liic. 19: 41-47 v. ^ _

amxe: " f

[ng. : Uppb. 16: I v. ^^., ^^•«*/*». ^ '^^ 3^^

Giuls vredes skålar ut;»,jutiia öfver de meitniskor,

som förakta Haus nåds strömmar.

1) IJe föraktade nådeströmmarne : a) JeSU tårar, 41 v.;

b) nädedagen och besökelsetiden, 42, 44 v. ; c) lärandet i

templet, 47 v. (45, 40 v.)

2) De idgjutna vredesskålarne : a) andelig blindhet, 42

v. ; b) andelig känslolöshet, 44 v. ; c) en förskräcklig slut-

dom, 4.S, 44 i. ;^ .,^ '-:^'^ir':t;

Ing.: Fred. 4: I—V v.^:^'^'»'-
-'^'^'-'>^'

ämne: ,. ^ ^ -^

Herrens Jesu gråt öfver Jerusalem, ett bevis på
att der voro tårar.

a) Betydelsefulla tårar, 41 v. {Jesus gråter) ; ))) kär-

leksfulla tårar, 42 v. : c) klagande tårar, 42, 44 v. ; d) var-

ningstårar, manande till hättring, 42—44 v. : e) ansvars-
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fulla tårar, 42—44 v. ; f) trösterika tårar, (Han har grätit

för att trösta oss emot all tidens vedermöda, m. m.).

^
„^ .^^K^ fyi^^^ '^^Inff.: Jer. 9: 1 v.

^ acyr^ .'^r^^i»Mt ÄMNE:
Jesu tårar öfver ett ogudaktigt folk.

1) Orsaken till Jesu tårar: a) nädeföraktet ; b) synda-

säkerheten ; c) otron.

2) Hvartill de höra beveka oss : a) till innerlig sorg öf-

ver våra synder ; b) till att känna vår besökelsetid, 44 v.

;

c) till att akta på Guds ord. 47 v.

•Av i.ulf^^^'^'^ Inq.: Rom. 11: 22 v.

Ett rop från Jerusalem och Juda folk : Se här
(jiiids godhet och stränghet !

1

)

aS'^ liiir Guds godhet : a) i Hans blick på staden,

41 v. ; b) i Hans tårar öfver staden, 41 v. ; c) i Hans var-

ningsrop till staden, 42—44 v. ; d) i Hans lärande i tem-

plet, 47 v.

2) Se här Guds stränghet : a) i förkunnandet af svåra

straffdomar, 43, 44 v. ; b) i templets rensning, 45—46 v.

;

c) i straffdomarnes tullbordande, (Jerusalems förstöring).

,fMiA'»7»^*^y^*^^^Jng.: 2 Cor. 6': /, 2 v.

if ,'.• ^- tef^t^t/^ UV ^' H*^a,^^^^^ ÄMNE

:

:t£p?/£CJ^t -"^"D^n hehagliga tiden,

^t/i»- ^„- 1) Hvad dermed förstås: a) den tid, i hvilken man
sökt varder, 44 v. ; b) den tid. då Jesu tårar rinna, 41, 42 v.;

c) den tid, nådens ord oss tillbjudes, 47 v. ; d) denna tid

. är vår tid, 42 v.

2) Huru vi höre rätteligen använda densamma : a) gråta

öfver våra synder ; b) omfatta Jesu kärlek med tron ; c)

Ivda Hans ord ; d) bereda oss för evigheten.
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Inq.: Hez. 18: 23 v. 'y^^^-^^^X.llZi '^
ämne: >«,r»...

'^

Huru vårt evan8:elium visar oss, att (xud icke vill

deu ogudaktlges död, utan att den ogudaktige om-
vänder sig och lefver.

a) Ty Gud har sändt sin Son i verlden ; b) Gud har

utgifvit sin Son i döden ; c) Gud tillhjuder de ogudaktiga

sin nåd ; cl) Gud lär dem sin vilje ; e) Gud förkunnar dem

ogudaktighetens dom ; f) Gud gifuer dem en lång bättringstid.

VII.

Ing.: 2 Kon. b': 12 v. («Hvi gråter
111 in Herre?»)

ämne:
Hvad bevisa Jesu tårar öfver Jerusalem ?

a) Att det är den allvetande Guden, som gråter, 42

—

45 v. ; b) Att Han gråter af kärlek till sitt folk, 42 v. (fo-

sterlandsvännens tårar) ; c) Att Han gråter emot det förderf

som otrogne si/ndare åsamka sig, 43, 44 v. ; d) Att Han
beder för de otrogne ; e) Att domen väntar de nådeforaktare,

43, 44 v. ^^ ^'^~.,^^ -

VIII. ^^^.--^^^"^^
Imj.: Hosea 11: 8, .9 v. i,^u.r ^ t.'^^-*-^

ämne: ^y-v5'-'>;:;r^:
Några kraftiga bevis på Guds kärlek till oom-/^*^4

vände syndare. ''"/S/

a) Jesu tårar, 41 v. ; b) Besökelsetiden, 44 v. ; c) Nå- An*"

destillbuden, 42, 47 v. ; d) Hotelserne och vreden, 43, 44 v. yj'y*

B) Text: Joh. 8: 21-30 v. .K^^^;,,;,,

Ing.: Joh. 8: 31 v.

ämne:
Det Jesu tal, som icke får rum i de otrogne.

a) Är ett tal om Jesu persoyi, 23—25 v. ; b) Ar ett tal

om Jesu död,' 28, 29 v. ; c) .4?' ett tal om Jesu bortgång till
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straff för deras otro. '21. '2'2 v.; d) Ar ett tal om de otrog-

nes dom, 21, 24 v.

II.

Incj.: Ephes. 4: 17, IS v.

ämne:
LifTet i Gud.

a) Är ett lif, (irmidadt i Jesu försoning, 28 v. ; b) Är
ett lif t tron på Guds Son, 24. 25, HO v. ; c) Är ett lif i

lärleken, jfr 29 v. ; d) Är ett lif som friar oss från evig

död, 21. 23. 24 v.

III.

Ln/.: Joh. (S'; 20 v.

ä:*ixe:

Jesu tal vid offerkistau.

a) Om sin ^;«'5on, 23—25 v. : 1)) Om sin sändning,

2<)— 2!> v. ; c) Om otrons dom, 21—24 v.

IV.

Imj.: Jac. J: 1,9, 20 r.

ämne:
Att dö i sina synder.

a) Christus är död för vara synder, att vi ej skola för-

gås, 28, 29 v. ; b) Den som tror på Christum, han undgår

det stora eländet att . dö i sina synder, 25—27, 30 v. ; c)

Den som icke tror på Honom, han måste dö i sina synder,

21—24 v.

V.

In^.: Bom. 2: 4—11 v.

ämxe:
Nådeföralitet.

1) Nåden som föraktas : a) är en nåd. som Jesus dyrt

åt oss vunnit, 28 v. ; b) är en nåd. som ymnigt oss tillbju-

des, 23--27 v. ; c) är en näd. som vill frälsa oss ur döden,

24 v.

2) Domen, som nådeförakt^t drager ofver sig : a) Jesus

drager sig undan nådeföraktaren, 21 v. ; b) nådeföraktaren

skall försent söka näd, 21 v. ; c) nådeföraktaren skall dö i

sina synder, 21, 24 v.
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VI.

Ing.: Jes. Ö3: i v.

ämne:
Otrossynden.

a) Har sin rot i hjertat, '23 v. ; b) Bevisar siff i ord

och vandel, '2'2 v. ; c) Hindrar en menniska från U/vet i

Guds Son, "28—80 v, ; d) För i evig död, "21, 24 v.

VII.

Ing.: Joh. J: 3^ v.

ämxp::

En inenuiska, i livilken Guds ord icke blifver.

a) I henne blifver icke Ghristus ; b) 1 henne regerar

otron ; c) Hon dör i sina synder.

C) Text: Mattli. 11: 20-M v.

Ing.: Ebr. 10: 30, 31 v. e^Xtrt^^i 1
Ä JI N E

:

J>^'^ v»c< <v? 'A*r i^-K* x^

(iiids nåds och Gnds vredes tid.

1) Gudi nåds tid-: a) ar en tid, dä nåd förkunnas och

tillbjudes ; b) en tid, då nåd anammas ; c) en tid, då man
lefver i Guds nåd.

2) Gials vredes tid : a) kommer med föraktad nåd ; b)

är Guds tid ; c) medför en gräslig dom.

i 1. i.^ t^.^t .'-"^ "** *-^ *^*'

mi.: Luc. 12: 4ö v.„ • ' \^ .^ ra/<^i

Ämne: - .-..,..- ..».»A.r/,,^^c^-v-^ /,„

Den för oss ulla behjertansvärda sanningen : ju

större den nåd är, som en menniska föraktar, desto

svårare blifver det ansvar och den dom henne förestår.

a) Huru denna sanning uppfiilldes på de menniskor, ojh

hvilka vår text talar; b) Huru den också på oss uppfglles,

om vi trade i deras fotspar.

III. ,

•''•

Jn(/.: Ebr. 3: 1(S, 19 v. (ur A.-T.) /hc w..^*^-* j^*,

ämne: '1':^?k"'^'
'

Den föraktade nåden. j^ ^i*-,"- c /r^t^t*.
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1) Xaden, som föraktas : a) är en stor nåd, (Jesus sjelf

vandrar omkring) ; b) är en till syndabättring kallande nåd.

21 v. ; c) är en nåd med kraftiga gerningar, 21, 23 v.

2) Huru den föraktas : a) genom att man ej känner

sin besökelses tid, 21, 23 v. ; b) genom att man ej aktar pä

Jesu gerningar, 20 v. ; c) genom att man försmår Jesu kär-

lek, Mattli. 23: 3< v.'r^ , -f^ vcv.t,^-'^* / /

3) Nådeföraktets dom : a) ju större den föraktade nåden

varit, desto större b^ir domen ; b) domen blir drägligare för

Tyrus, Sidon och CF^eiiorrha, 22, 24 v.

huj.: Fs. 90: 11 v. ^^^S'^^'^:^^^
Ä M N t:

:

Om det är tarligt, att många meiiniskor j^å för-

lorade, så är det ännu farligare, om de skulle gå
ostraffade.

1) Det är farlujt^ att många nienniskor <jå förlorade :

,a) för tiden ; b) för evigbeten.

2) Det är ännu farligare, om de skulle ga östrafade

:

a) ty det skulle föröka ondskan och gudlösheten i tiden

;

b) ty det skulle utvisa att ingen rättvisa funnes till.

V.

Jm/.: Sv. Fs. 172: :j v.

ämne:
En allvarlig förmaning till syndabättring:

1) Förspill ej nådetiden !

2) Ack^ så dyr I

3) Se, han flyr.

4) Han är snart förliden.

VI.
...^.v>«*^"''^7*^' Ing.: Gal. 6': 7 c.

«-^C!.-.T...;^^. AMXE:
Ansvaret inför Gud.

1) Hedningarnes ansvar., '1'1^ 24 v.

2) Judames ansvar, 20—24 v.
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8) De cliristnas ansvar, Liic. 12: 48 och Aftonsångs-

texten.

ll:te Söndagen efter Trinitatis.

A) Text. : Liic. 18: 9—U v.

I.

Ing.: Luc. 16: 13 v.

ämne:
Sjelfrättfärdigheten.

1) Såsom ett hinder för att hlifva rättfärdig infor Gud:

u) tv den förkastar Guds rättfärdighet i Christus ; b) ty den

nöjer sig med sin egen rättfärdighet, 9, 11,. 12 v.

2) Såsom ett hinder för bönhörelse : a) ty den heder i

sitt eget namn, 11 v.; b) ty den föraktar Christus i otro.

3) Såsom medförande en svår do7n : a) den går förlustig

Guds nåd, 14 v. ; b) den har att vänta en svår förnedring,

14 v.

IL
Lig.: Jes. 1: 11—13 v.

ämne:
Olika bedjare.

1) Den egenrättfärdige : a) han är ingen Sadducée, Ap.

G. 23: 8 v. ; b) utan en Pharisée, 10 v. ; c) han upphöjer

sig sjelf, 11, 14 v.; d) han blifver djupt förnedrad, 14 v.

2) Den hotfärdige : a) han känner djupt sin ovärdighet,

11, 13 v.; b) han erfar storheten af sin sj^ndaskuld, 13 v.;

c) han anropar Guds förbarmande, 13 v.; d) han blifver

bönhörd och upphöjd, 14 v.

III.

Ing.: Jes. 38: 1, 2 v.

ämne:
Egeurätttärdigheteii.

1) Till dess nrsprung : a) menniskans förderfvade natur;

b) okunnighet om och bristande insigt i nådens hemligheter

;

c) fiendskap emot Christus.
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2) Till dess hevisnhui : a) i afliällande frän grofva laster

och brott, liv.; b) i besynnerlig olikhet med andra raen-

niskor, ("Phariseer") : c) i noggrant iakttagande af utvärtes

gudaktighetsöfningar, 12 v.; d) i beflitandet om vissa goda

gerningar.

3) Till dess följder : a) den förblifvei- utan (iuds rätt-

färdighet, 14 v.; b) den varder djupt förnedrad. 14 v.

IV.

Ing.: P$. öl: 19 v.

ämxe:
Den sauna botfärdigheteii.

1) Till dess ursprung: a) den är ett verk af Guds

förekommande nåd ; b) den grundlägges af Guds Ande i en

sann upplysning,

2) Till dess hevisnimf : a) syndaren känner sig långt

bortkommen frän Herren, IH v. ; b) höljd al blygsel, känner

han sin egen ovärdighet, 13 v. ; o) upplyst af Anden, ser

han sitt hjertas grundförderf, 13 v. ; d) han flyr till nåde-

stolen, 13 v. ("miskunda dig.")

Usrs: 14 v.

V.

Iiil/.: Luc. 7: 29, 30 v.

ämne:
Phariseeu och Publikauen.

1) Skildring af huardera, 10—13 v.

2) Deras olika hön, 11—13 v.

3) f}en olika verkan af deras hön, 14 v.

VI.
(v. 13.)

Jng.: Ap. G. 2: Sö v.

ämne:
Den sanna bättringen enligt rart evangelium.

Bestående

:

a) i kännedom af synden ; b) i ånger öfver synden ; c)

i tro på Jesion Christum.

Usus: v. 14.

27



VII.
(v. 13, 14.)

Ing.: Ps. öl: 6 v.

ämne:
Den saim.i bättringen.

1) Till dess heskafenhet : a) kännedom af synden, 13 v.:

b) ånger öfver synden, 18 v. : c) tro på Jesum ('hristum.

13 v.

•J) Till dess nytta: a) rättfärdighet, 14 v.: b) npphö-

jelse. 14 v.

VIII.

Iny.: Jac. 4: -J v.

ämxe:
Den som beder som Phariseen i templet, lian be-

der illa.

1) l}en soiii beder som Phariseen : a) utan kännedom

af sannskyldigt bönebeliof; b) med ett obrutet och köttsligt

sinne; c) frambär i bönen sina egna gerningar, 11, 1'2 v.

2) Han heder illa : a) ty han beder icke i tron, Kom.

14: "23 v.; Ebr. 11: O v.; b) ty han går ifrån bönen orätt-

färdig, 14 v. ; c) ty han liar att vänta en djup förnediinc''.

14 v.

"

IX.

Ing.: Dom. ^'; 21 r.

ämne:

Den som beder som Publikanen i templet, han

beder väl.

1) Den som heder som Publikanen : a) i känslan at in-

nerligt bönebehof ; b) med ett förkrossadt och ödmjukt hjerta,

13, 14 v. ; c) höljd af blygsel och andeligt utblottad, 13 v.
;

d) under förtröstan på Guds nåd, 13 v.

2) Han beder väl: a) ty han beder i tron, 13 v.; b)

han går från bönen rättfärdigad, 14 v. ; c) han varder herr-

ligt upphöjd, 14 v.
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X.

/;?</.: Fs. 66: 18—20 v.

•äaixe:

Några stycken, som äro oskiljaktiga ifrån en rätt-

skaffens bön

:

a) kännedom af egen ovärdigliet, 13 v. ; b) ödmjukhet,

lo v.: c) tro, lo v.; d) hönh&relse, 14 v.

XL
Imj.: Job 33: 32 v.

ämne:
Olika slag af rättfärdighet.

a) Den borgerliga rättfärdigheten ; b) Uen egna rättfär-

digheten, 9—12 \.; c) Trons rättfärdighet, 13, 14 v.; d)

Lefvern ets rättfärdighet.

B) Text : Mattli. 21: 28-31 v.

I.

Iny.: Luc 7: 20, 30 v. .

ämne:
Jesu liknelse om de begge olika sönerne.

a) Dermed blottar han skrymteriet hos alla sjelj/romma,

30 v.; b) Dermed lär Han Publikaners och skökors stora

företräde framför Phariseer och verkhelgon, 31 v.; '2>^, 29 v.

IL
Ing.: Matth. 21: 32 r.

ämne:
Upi»enbart ogudaktige syndare hafva företräde

framför Phariseer och verkhelgon.

a) Icke sä, som, skulle sijndens och lastens atöfvande

vara Gud behagligare än en borgerlig rättfärdighet och en

anständig vandel; b) Utan sa att första, att det är lättare

att föra uppenbart ogudaktiga till bättring och ndd än verk-

helfjon.

I IL
liii/.: Jer. 3: 22 v.

ämne:
Hvad det är att göra bättring.
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JJet är

:

a) Att lyda Guds kallelse, "28 v. ; b) Att ångra sina

synder^ 29 v. ; c) Att gå in i hiuimelriket, 81 V-

IV.

Ing.: Matth. 23: 28 v.

ÄxMNE:

Huru Frälsaren i dai? lär oss, att opåuyttfödde

skeuaudlige äro mera förderfvade äu groft ogudaktige.

a) Genom sjelfva liknelsen i te.vten, 28—30 v. ; b) Ge-

nom den utläggning. lian gör af liknelsen, 81 (82) v.

V.

Ing.: Syr, 1: 37 v.

ämne:
Ärlighet och oärlighet i det aiideliga.

1) Ärlighet: a) »då man säger bestämdt "nej" till Guds

vilja, 29 v. ; b) då man lyder Guds kallelse. 28 v. ; c) dä

man ångrar sin olydnad, 29 v. ; d) dS man redligt söker

nåd, 31 v.

2) Oärlighet: a)- då nian besvarar Guds kallelse med
ett skrymtaktigt '"ja," 30 v. ; b) då man, oaktadt detta -ja,'-

icke gör Guds vilje, 80 v. ; c) dä man gifver sig sken af

fromhet; d) då man hyser ett falskt hjerta.

Yl.

Ing.: Syr. 1: 36 v.

ämne:
Den hycklande otron.

a) Den lofvar mycket, men håller intet, 80 v. ; b) Den
låtsar rättfärdighet, men är rättfärdigheten förutan ; c) Den
menar sig vara sjelfskrifven till himmelriket, men tippenhare

syndare måste håna henne vägen, 31 v.

ML
Ing.: Ordsprb. 2ö: 13 v.

ämne:
Ja och nej i christeudomen, i deras förhållande

till hvarandra.
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a) Nej och ja, 28, 29 v. : först nej, sedan ja, med ån-

ger öfver nej ; b) Ja oeh nej, 30 v. : ja med munnen, nej

med hjerta ocli gerningar ; c) Ja eller nej : sä vill Gud liafva

det; ett tredje gifves icke, Luc. 11: 23 v. ; Uppb. 3: 15, 16 v.

VIII.
(I anslutning till Ev.)

Ing.: Matth. 7: 21 v.

ämne:
Stora ord betyda intet i Guds rike ; lijertat måste

vara med ocli detta måste bevisa sig i göraudet af

Guds vilje.

1

)

Att stora ord intet betifda i Guds rike : a) stora ord

om barnaskap ocli lydnad ; "Herrerop," kunskap, kärlek, goda

verk, löften m. m., jfr Phariseen i Ev. och sonen i text.

28, 3t> v. ; så änrui hos våra tiders Phariseer och namnchrist-

ne ; ])) dessa betyda intet i Guds rike : aa) ty sådana men-

niskor dömas af .Jesus som skrymtare, 30, 31 v. ; bb) ty sä-

dana menniskor ställas af Jesus e/ter Publikaner och skökor,

31 v.; Ev. 14 v.

2) Att hjertat måste vara med och att detta, måste be-

visa sig i (förandet af Guds vilje : a) hjertat måste vara

med, så att munnens bekännelse utgår från hjertats tro, 2

Cor. 4: 13 v.; jfr 1 Cor. 4: 20 v.; Ing.; b) att sä är måste

bevisa sig i görandet af Guds vilje : aa) så att man ångrar

sin olydnad mot och förakt för nådeskallelsen till Guds rike,

28, 29 v.; Ev. 13 v.; bb) sä att man går åstad till arbetet

i Guds vingård, 2*J v.
; (32 v.) ; (genom bättring och tro)

;

cc) så att man der troget arbetar och af nåd väntar lönen,

1 Joh. 3: 23 v. : jfr 31 v. text. och Ev. 14 v. ; Luc. 17:

10 v.; 1 Cor. 1.3: 58 v.; 1 Joh. 2: 17 v.; .Jac. 1: 22—25 v.

ITsrs: Ps. 1.39: 23, 24 v.

() Text: 3Iattli. 23: 1—12 v.

I.

Ina.: I Petr. 5: 6* i'.

ämne:
Vägeu till den rätta upphöjelsen går genom sjelf-

förnedring och ödmjukhet.
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1) Den rätta ttppJiöjelsen : a) är ej den som veiiden så

räknar, O— 10 v.; b) utan den att varda upphöjd till Gud?;

barn ; c) och varda Christo lik i herrligheten.

'2) Vär/en dit (/ar genom sjelfförnedrinri och ödmjukhet

:

a) genom sjelffornedring. (motsatsen till v. H— 10) ; b) ge-

nom ödmjukhet, 11, 12 v.

II.

Ing.: Dan. 4: :i4 r.

ämne:
Det aiideliga högmodet :

a) bjuder mycket, men gör intet. 3 v. ; b) lägger tunga

bördor på andra, men rör dem ej med ett finger, 4 v. ; c)

hvad det g&i\ g'6r det af skenhelighet, 5 v. ; d) söker gerna

äreplatser och titlar, G, 7 v. : e) vpphäfver sig gerna till an-

dras ledare, 8— 10 v.; f) har att vänta en djup förnedring

till lön, 12 v.

III.

Jru/.: Jac. 4: 10 v.

ämxe:
Den sanna ödmjukheten :

a) Står i sin kcdlelse i Herrens fruktan, jfr 1. 2 v.:

b) är angelägen om Guds viljas görande. 3. 4 v. : c) låter

sitt ljus lysa för menniskor till Fadrens p)ris, 5 v. ; Matth.

.3: in v.; d) håller sig gerna med dem, som ringa äro, O,

7 v. : e) blifver i trohet en Jesu lärjunge och tjenar gerna

hvar man, 8— 11 v.; f) har att vänta en herrlig upphöjelse,

12 v.

n'.

Ing.: 1 Petr. J: n v.

ämne:
Huru en meuniska blifver en rätt Herrens tjenare.

1) När Herren får rätt föi^ödmjuka henne: a) slå ner

hennes andeliga högmod. 12 v.: b) lära henne att som en

syndare taga emot nåd, 12 v.

2) När Han fir behålla henne i ödmjnkhef : a) sä att

hon blifver i tron och lefver af fri nåd : b) så att hon för-
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sakar sig sjelf. 11 v.; c) så att hon lefver verlden korsfäst,

G—10 v.

V.

hig,: Matth. 11: 2!l r.*

ämxe:
Deu cliristeliga ödmjukheten.

1) ödmjukheten inför Gud: a) i kännedom af sitt eget

intet ; b) i innerlig vördnad och fruktan för Gud.

2) Ödmjukheten inför medmenniskor : a) i ringa tankar

om sig sjelf; b) i emottagande af undervisning och bestraff-

ning : c) i underordnandet under livarandra efter den olika

kallelsen.

VI.

Ing.: Matth. 2:J: :i:i r.

Ä :\i N v. :

Jesu dom öfver de egeurättfiirdige och skrymtare.

a) De säga, men göra icke, 1—3 v. ; b) l)e binda tunga

och odrägliga hölador tillsammans och lägga dem 2)å nienni-

skornes skuldror ; men de vilja icke sjelfve röra dem med

ett finger, 4 v. ; c) Alla sina gerningar göra de, för att

blifva sedde af menniskorne, 5 v. ; d) De söka gerna äre-

platser och titlar, (i— 10 v. ; e) T)e skola till sist djupt för-

nedras, VI v.

VII.

Ing.: Pred. 7: !> r.

ÄiyiNE:

Jesu bud till de sina, att icke likua de sjelfrätt-

färdige och högmodige Phariseer.

a) Om och försåvidt de å Guds vägnar befalla öfver

Jesu trogne, skola de trogne lyda dem, 2, 3 v. ; b) Efter

deras gerningar få de dock icke göra, 3—5 v. ; c) De böra

icke fika efter yttre anseende och höghet, (5—10 v. ; d) De
skola, om än de yppe)\ste, vara hvaramlras tjenare, 11 v.

;

e) De skola af nåd på förödmjukelsens väg vänta den rätta

upphöjelsen, 12 v.
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12:te Söndaa-en efter Trinitatis.
/t,.

A) Text.: Maic 7: 31—37 v.^^,,/. a^-^^

ing. : 2 Mos. 13: 26 v. (sIut.)/A^* *«-« a-*^ "^

ÄMNE:
;
-^'-^

- , r y, ^^..^<

Huru Herren genom undret i vårt evangelium/^ 5 ' '^

har velat lära oss : ^/i^^^

1) Att rätt känna oss sjelfua : a) vårt naturliga förderf/^"'.

82 v. ; b) vår oförmögenhet att hjelpa oss sjelfve, 32 v. ; c)

vårt beliof af en grundlig hjelp, 32 v.

2) Att rätt känna Jesum : a) såsom Frälsaren ifrån allt

förderf och elände, 33 v. ; b) såsom den, som botar allt syn-

dens onda, 34, 35 v. ; c) såsom den, som hjelper, så att vi

få prisa <iud, 37 v.

JJ le* e* ^''' '•'''-'" ' *^

ing.: 1 Mos. 1: 26, 27 t'-^^/,- ^^,c/i^v a >^>.-^-

ÄM,NE: 7<u ec^< V^ifT* ;

Guds beläte i menniskan.

1) Hvaruti det hestår : a) i vishet och förstånd till Guds

och de skapade tingens kännedom, Col. 3: 10 v. ; b) i rätt-

färdighet, Ephes. 4: 24 v. ; c) i helighet, Ephes, 4: 24 v.

;

d) i herrlig frihet ; e) i odödlighet ; f) i herravälde öfver

skapelsen, jfr 1 Mos. 1: 31 v.

2) Huru det är förloradt: a) genom det olycksa-

liga syndafallet ; b) så att menniskan af naturen är förderf-

vad af synden och till allt godt oduglig, 32 v. ; c) så att

hon icke kan hjelpa sig sjelf.

3) Huru, det kan återvinnas : a) Christus Jesus har i

sin försoning och person återvunnit Guds beläte åt oss ; b)

genom sin Ande återställer Han i oss detta beläte, 33—35

v. ; Joh. 3: 3 v. ; c) det varder i förnyelsen och helgelsen

uppenbart, att Guds beläte i oss är återstäldt, 35—37 v.

;

Ephes. 4: 22—24 v. ; Col. 3: 10 v. ; d) i herrliggörelsen är

Guds beläte fullkomligt, Eom. 8: 17—23 v.
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^*i/^ /*
*' ^^'^^^^'*^ h i^'^^' 1 1

1
•

• /t/^-^v Ä^r^»*-^'*'*' Ing.: 1 Mos. 1: 31 v.

^ ämne:
När Herren Jesus får utföra verket, så blir allt

väl bestäldt:

a) / åUrlösnhvjen ; b) i omvändelsen ; c) / helgelsen

;

d) / herrliggörelsen.

,^,\tj fu^^^ y^^l^g. J^p}iQ^, 2: 3 v.

^tQ^, ' 97 ^^'*- »^"^'^.^fUr ,.>- ÄMNE • '

'^ En mennislia sådan hon är af naturen oeli sådan

hon blifver genom nåden.

1) Sådan hon är af naturen : a) känner ej Gud och sin

Frälsare, jfr Joh. 10: 3 v. ; b) är andeligt döfstum, jfr 3"2

v. text. ; c) är död i synden, Eplies. 2: 1 v.

2) Sådan hon bli/ver genom nåden : a) hon far andeligen

öppnade ögon, jfr Joh. 9: 25 v. ; b) hon får hörande öron,

35 v. text.; Liic. 11: 28 v.; c) hon far talande tunga, 35

v. ; Jes. 35: (5 v. ; d) hon får ett lydaktigt hjerta, som bevi-

sar sig i en helig vandel. ^ r^/*A»^^>^ ^'"'

r"' 'flll-^^Sa^rje^. 29: 18, 19 ..'"-^^" i^Ä^^^O»";'
' ämne: f

Underverket på den döfstumnie i vårt evangelium,

såsom en sinnebild af huru Jesus botar den ande liga

döfstum heten hos en menniska.

a) Man gar en sådan väg, att den elända menniskan

skall kunna komina i heröring med honom, jfr 31 v. ; b)

Han uppväcker harmhertiga medmenniskor, som föra henne

fram till Honom, 32 v. ; c) Han tager henne afsides ut ifrån
"*

folket, 33 v. ; 2 Cor. 6: 14—18 v. ; d) Han uttalar sitt He-

phatu, 34 v. ; Ebr. 4: 12 v. ; e) Han låter den hulpna men-

niskan förkunna Gmls lof, 35—37 v.; PJbr. 13: 15 v.

/^A.- P^c^ H^^u^<f^tilng.: Matth. 9: 30 v.

./V^v^.^j«^;/ ^_W'V,^ ämne:
, Huru Jesus botar vårt andeliga elände.

/
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a) Han lär oss känna vårt elände, ?y2 v. ; b) Han ta-

ger oss ut ifrån folket. 83 .v. : c) Han sätter sitt finner i

våra Öron, 34 v. ; Matth. 12: 28 v. : d) Han talar sitt ska-

pareord i hjertat, 34 v. ; Ps. 33: 9 v. ; e) Han lär oss att

lyda sina hud och lofsjuw/a Honom. 3G, 37 v.

'

VII. y^,.,f/,y^'—'^y
Ina.: i.v. .>/; // r. / , •

''

amxk: ^

Huru vi få upplåtiie läppar, att förkuima Guds
pris.

a) När Jesus lägger sin hand 2>å oss, 32 v. ; Ps. 32: 3.

4 v. (till att känna synden) ; b) Xär Han tager oss afsides

vt ifrån folket, 33 v.; 2 Cor. (J: 17 v.; c) När Han tagei^

jyå vår tunga och ropar sitt Hephata, 33, 34 v. ; d) När vi

kunne tala redeligen, 35 v, ; e) När vi lofsjimge €h(d, 30,

37 v.

VIII.

Inp. : Luthers förklaring öfver första trosartikeln:

»Jac/ tror att Gud hafuer skapat mig

m. m. och alla sinnen.^^

ämne:
Huru tacka vi vår Gud för det att Hau gifvit oss

de lekamliga sinnena och förmågan att tala I

a) Månge betänka icke att detta är en dgrhar Guds

gåfva ; b) Månge ciro andeligt döfstumme ; c) Månge tacka

Honom illa, då de använda dessa gåfvor i verldens, sifndens

och satans tjenst ; d) Ganska få lofva och prisa Honom och

nära ett rätt hruk af dessa qåfvor. -
, (/,"-',, /^

IX. M/.^X/»..^--?*.^'''^'';

ämne:
Den andeliga döflieteu.

1) Hvarvti den hestår: a) i oförmåga att förnimma

Guds råd och vilje om vår salighet ; b) i olydnad emot Her-

rens röst.
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2) Huru den botas : a) Jesus tager oss ut ifrån lolket,

2 Cor. G: 17 v.; b) Han sätter sitt finger i våra öron; c)

Han talar sitt skapareord i hjertat, jfr Ps. 83: 9 v. jfr

rtk. VI.

3) Huru den bevisar sio vara botad : a) vi höra Guds

ord och gömma det ; b) vi lyda Guds vilje ; c) vi prisa Gud.

.^.^//>7;.AA' ^ ämne:

Olika ineiiiiiskors olika bruk af siu tuupi.

a) Mange använda henne i syndens och satans ijenst

;

b) Flere skada dernied sin nästa ; c) Ganska fä tala der-

med till npphyggelse ; d) Ännu fän^e prisa dernied sin G^id.

Usus : Huru brukar du din tunga ?

B) Text : Mattli. 1'2: :«—37 v.

J^M^f.^ I. •

y??//.: Jer. L'J: 23 v.

Ä M N E

:

Huru Chiistus i vår text visar oss, att eu iiieii-

iiiskas alla ord och ^erningar äro frukter af hennes
lijertas beskaffenhet.

1) Huru denna sanning gäller om en menniskas ord:

a) den som sjelf är bland huggormars afföda har huggorma-

etter under sina läppar, 34 v. ; Kom. 3: 13 v. ; b) den som

sjelf är ond kan ej tala något godt, 34, 35 v. ; c) en god

menniska bär godt fram af hjertats goda fatabur, 35 v. ; d)

af dina ord skall du l)lifva rättfärdig hållen ocli af dina ord

skall du l)lifva fördömd, 37 v.

2) Huru den gäller om en menniskas gerningar : a) är

trädet godt, så är frukten god, 33 v. ; b) är trädet ondt, så

är frukten ond, 33 v. ; c) en ond menniska bär ondt fram

af en ond fatabur, 35 v. ; d) för hvarje fåfängt ord, som
menniskorne tala, skola de göra räkenskap på domedag, 3() v.
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IL
Ing.: Jes. 42: 18—21 v.

ämne:
Några behjertausviirda ord ur vår text

:

a) Af frukten känner man trädet^ 33 V. ; b) Deraf hjer-

tat fullt är, deraf talar munnen^ 34 v. ; c) Af dina ord skall

du hlifva rättfärdig hållen och af dina ord skall du blifva

fördömd, 37 v.

III.

Liff.: Jac. 3: 11, 12 i\

ämne:
Menniskans hjerta under bilden af en källa.

a) Af naturen är hvarje inenniskohjerta en ond källa,

34 v. ; Jer. 17: 9 v. ; 1 Mos. G: 5 v. ; 8: 21 v. ; Mattb. 15:

19 v. m. fl. st. ; b) Endast genom nåden kan det blifva en

god källa, 35 v. ; »Luc. 8: 15 v. ; Hez. 30: 25—27 v. ; c)

När källan är ond, så är strömmen ond och tvertom : ty

deraf hjertat fullt är, deraf talar munnen, 33, 34 v. ; d) När
orden äro ett xdtryck af menniskans hjertebeskaffenftet, så

blifver hon efter dem frikänd eller fälld inför Guds dom,

3(), 37 v.

IV.

Ing.: Hez. 47: 6, 7 v. '.p

ämne:
Meuniskorne under bilden af träd.

a) Det gifves både goda och onda träd, 33 v. ; b) Trä-

dens beskaffenhet beror af den jordmon, hvari de äro plan-

terade, samt den vård, de åtnjuta ; c) Af frukten känner

man trädet, 33 v. ; d) Af trädens beskaffenhet kan jag sluta

till deras frukter ; e) Ett ondt träd kan göras till ett godt

träd.

V.
' Ing.: Jac. 1: 26 v.

ämne:
Tungans syndiga bruk.

a) En oomvänd menniska brukar sin tunga till det syn-

digt är, 34 v. ; b) Vi kunna icke tjena Gud, om vi icke
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styra vår tunga ; c) Med tungans si/ndiga bruk vanära vi

Gud och skada vår nästa, Jac. 3: 5—10 v. ; d) För hvarje

fåfängt ord skola vi göra räkenskajy pa domedag, 3G. 37 v.

(än mer för hvarje syndigt ord).

VI.

Ing.: Jer. 2: 13 v.

ämne:
Egeiikärlekeii. .

a) Den förringar genw synden, 33 v. ; b) Z^en ser ogerna

syndens rot i hjertats innersta beskaffenhet, 34, 3.') v. ; c)

Den vill icke döma från trädet till frukten ; d) Den för-

derfvar oss och ådrager oss (xuds dom, 3(]. 37 v.

VII.

Ing.: Jac. 2: 12 v.

Ä M N E

:

De syndiga orden.

a) Förutsätta en syndig hjertegrund, 33, 34 v. ; 1») Åstad-

komma mycket ondt, jfr Jac. 3: 1— 10 v.; c) Aro en bekän-

nelse af en osalig andelig ställning, ')') v. ; d) Ådraga oss

en svår dom, 3(5, 37 v.

C) Text: Mattli. 15: 29-31 v.

I.

Ing.: Ap. G. W: 38 ^'' 'y7:^-<' -^^-^ ' ^1:
A .M N E : ^L^ ,_, Zr '' >^ '> ^ ^fe/tv-*^ -'

Herrens Jesu dagliga göroniål att gå omkring,

göra Yäl och lijelpa alla elända.

a) Huru det var Hans dagliga göromål under Hans
vandring 2)å jorden, '29—31 v.

;
jfr evangeliska historien; b)

Huru det är Hans göromal ännu i dag i sin församling,

(i ordet och sakramenten ; nådens verk till omvändelse och

lif. Andens verksamhet i församlingen).
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IL
hu/.: Jer. 8: 21, 22 v.

ämne: ^ .r ., ... ,. ,..

Jesus den rätte läkaren. T^»^*-- .
'/-4#.^

a) / hhamUg nöd, textan : mångfalden af nöd skildras

med hjelpen till full helbregdagörelse eller lindring i nöden,

0. s. v, ; b) 1 andelig nöd : när vi botfärdige och betryckte

anrope Hans lijelp. Han hjelper med syndaförlåtelsens nåd,

med tröst och kraft till frid och helgelse, o. s. v. Den le-

kamliga hjelpen i texten är en bild af den andeliga hjelp.

Jesus lemnar.

III.

Jm/.: Je-^t. 3Ö: '3—6 v.

ämne:
Jesus är (len rätte undergöraren.

aj Ti/ han gör^ de halte gående, 30, 31 v.: b) Tii Han
gör de blinde seende, 30, 31 v. ; c) Tk/ Han gör de stumme

talande, 30, 31 v.; d) Ti/ Han gör de lemmali/tte helhregda,

30, 31 v.

Anm. Den andeliga Ijetydelsen af dessa undev mii icke förbises.

IV.

Jm/.: Jes. I: 5, 6* v.

ämne:
De många elända i vår text, såsom en bild af

syndens mångfaldiga elände ibland menniskorne, och
huru detta elände kan botas.

1) Huru desse elände afbilda syndens mångfaldiga elände

hos oss : a) de .halte visa oss vår naturliga oförmåga att

vandra på Guds vägar ; b) de blinde visa oss vår andeliga

blindhet ; c) de dumbar visa oss vår andeliga stumbet ; d)

de lemmalytte visa oss vårt djupa förderf.

'!) Huru detta elände kan botas : a) för att bota allt

syndens elände, har Jesus kommit hit ned till oss ; b) för

att blifva botade, måste vi komma till Jesum, 21), 30 v.

;

c) Han emottager oss i vårt elände och gör oss andeligen

helbregda, 30 v. ; d) vi skole sedan med Guds folk prisa

Israels Gud, 31 v.
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V.

Ing.: Klagovis. 1: S v.

ämne:
Jesus midt ibland en skara af elända.

a) H(m går de elända till mötes, 1?9 v. ; b) Han stgg-

ges icke dd deras mångfaldiga elände, 30 v. ; c) Han gör

de elända helhregda. 30 v. ; d) Han lär dem prisa Gud. 31 v.

^'/^^'^^^^'^^-^±/ Inq.: Joh. 6: 37 v.

Ett godt råd till alla elända: Kom sädan du är

till Jesuni, som kommit att göra dig helbregda!

a) Jesus är kommen, "Ji) v.; 1 Tim. 1: !.'> v.; b) Kom
till Honom, 30 v. ; c) Kom sådan da är, 30 v. ; d) Kom :

tg Han skall göra dig helhregda, sä att Gud skall bli/va

prisad, 30, 31 v.

18:(le Söiulagen efter Triiiitutis.

A) Text : Lue. 10: 23-37 v.

I.

Ing. : Ro ni. 7: 22 v.

a.mxk:

Huru man bli Iver och bevisar sig vara en men-
niska som har lust till Guds bud.

1 ) Huru man bli/ver en sådan menniska : a) at natu-

ren har ingen menniska lust till (jiids bud, Rom. 8: 7 v.;

b) i den nya födelsen fa vi både lust och kvaft till Guds

bud, 'i Cor. 5: 17 v.; Sv. Ps. 144: h— 7 v.: c) i den dag-

liga förnyelsen ökas lusten och kraften, 8v. Ps. 144: S v.

;

Joh. lö: 7, (S v.

J) Hurn man bevisar sig såsom en sådan menniska

:

a) deri att man älskar Gud öfver allting, 27 v. ; b) deri att

man älskar nästan såsom sig sjelf, '21—37 v.
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Usus : Salige de menniskor som hafva denna lust ! 23,

24 v.

IL
Im/.: Rom. 13: 10 v.

ämne:
Kärleken till nästan såsom lagens fullbordan.

1) Kärleken till sitt väsende : a) är en frukt af en syn-

dares rättfärdiggörelse inför Gud ; b) är ett bevis på barna-

skapet hos Gud ; c) är innerligt föi-l)unden med kärleken till

Gud, 27 v.

2) Kärleken till sin hevisning : a) den sträcker sig till

alla lidande ; b) den ser icke till personen ; c) den brinner

af lust att bålla Guds bud : d) den bevisar sig i gerning

och sanning, texten.

III.

liiff.: I Cor. 13: 13 v.

ämne:
Den sanna kärlekens höga uppgift.

a) Att älska Guds ln«,l och fullborda lagen ; h) Att

förena det band tnenniskor emellan, som synden slitit ; c)

Att frän menskligheten borttaga den försmädelse, som syn-

den bragt deröfver.

IV.

Ing.: Rom. 8: 3, 4 v.

ämne:
Lagens niagt och vanniagt samt botemedlet der-

emot.

1) Lagens magt : a) att bjuda och fordra, 27 v.; b) att

fördöma, 5 Mos. 27: 2G v.

2) Lagens vanmagt : a) att rättfärdiggöra ; b) att verka

det den fordrar ; c) till denna lagens vanmagt är menniskans

köttslighet skulden.

3) Botemedlet deremot : a) Gud har sändt sin Son i verl-

den ; b) Han har fullbordat lagen ; c) synden är dermed

dömd och syndarena räddade ; d) lagens rättfärdighet full-

bordas nu i dem, som på Christum tro.
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V.

Ing.: Gal. J; 4 v.

ämxe:
Nådebaiiiens stora företräde framför de meuni-

skor, som äro imder lagen.

a) De ha/va öppnade öffon, 23 v. ; b) Hörande öron,

24 v. ; c) Lydahtigt hjerta, 27 v. ; d) Vandra i Guds hud,

27—37 v. ; e) Äro salige, 23 v.

VI.

Jng.: Gal. 4: 21 v.

A M N E :

Eu fråga till dem som vilja vara under lagen:

<*Hafven J icke hört lagen ?"

1) Hvad den fordrar: a) fullkomlig kärlek till Gud,

27 v. ; b) fuUkomlifr kärlek till nästan, 27 fi. v.

2) Hvad den gifver : a) evinnerligt lif, 28 v. ; b) evin-

nerlig förbannelse, 5 Mos. 27: 2f! v.

VII.

Tmj.: Klagovis. 1: 19 v.

ämne:
En sannskyldig menniskovän.

a) Lefver trons lif ined Christus i Gud, 23, 24 v. ; b)

Älskar Gud öfver allting, 27 v. ; c) Bevisar sitt tros- och

kärleTcslif i en sannskyldig kärlek till nästan, 30—37 v.

VIII.

hig.: Fred. 2: 14 v.

ämne:
En sann christens andeliga ögon.

a) Trons öga, 23, 24 v., (hvarmed han ser Gud i Chri-

stus) ; b) Kärlekens öga, 25—37 v.
;

(hvarmed han ser sm
nästa).

IX.

Ing.: Luc. 6: 36 v.

ämne:
Christus Jesus under bilden af den barmhertige

samariten.

28
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1) Si/ndaren, so)u är föremålet för Hans hariiihertighet

:

a) fallen genom synden frän sin herrlighet, 30 v. (herrlighe-

ten = Gudsbelätet med dess förraoner) ; b) kommen i röfva-

rehänder, 3() v. ; Joh. S: 44 v. (i satans våld) ; c) i den svå-

raste träldom, 30 v. (under synden och döden) ; d) i den

största fara, 30 v. (förtappelse, förderf) ; e) i den djupaste

vanmagt och död, 30 v. (han är ej "halfdöd," utan död i

öfverträdelser och synder, Ephes. 2: 1, 2 v.).

2) Den harmhertigliet som Jesus bevisar : a) lagen kunde

här icke hjelpa. 31, 32 v.; Ebr, 10: 1—4 v.; b) Jesus sjelf

reser -samma väg" för att hjelpa. 33 v. (menniskoblifvandet,

inträdandet i våra vilkor, försoningen, Ebr. 2: 14—18 v.

;

Kom. 8: 3 v.) ; c) Han förbinder såren och gjuter olja och

vin deri, 34 v. (tillämpandet af försoningsnåden genom evan-

gelium, tröst emot sorgen i bättringen, Matth. 11: 28—3.0 v.);

d) Han för syndaven till herberget. 34 v. (till den troende

församlingens gemenskap, kyrkan) ; e) Han öfverlemnar ho-

nom åt värden, 35 v. (herde- och predikoembetet som haf-

ver de två penningarne, ord och sakrament, att förvalta).

X.

hhj.: 1 Joh. 3: löi f.

Ä M N E

:

Huru Cliristus i vårt evangelium lär oss att älska.

a) Genom, e.remjdet af sin egen kärlek^ 30—35 v. ;
jfr

Utk. IX. 2) ; b) Genom budet : "Du skall älska !" 27 v.

XI.

J)u/.: Matth. Ö: 4iS v.

ämne:
Hvad eu meuniska icke kan af naturen, det kan

hon genom nåden.

a) Tro; b) Älska; c) Hålla lagen; d) Blifva salig.

XII.

Ä :\i N E

:

Budet om kärleken till nästan.

a) Är ett kort bud och ett långt bud ; b) Är ett bud

och ett mångfaldigt bud ; c) Är intet bud och alla bud.
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Auui. Indelningen är e(t'iY- Luther, som anmärker: «Ett kort bud och

ett enda bud är det i och för sig sjelft och snart fattadt af förståndet ; men

långt och mångfaldigt är det för öfningen : tv det innefattar och beherrskar

alla buden. Och det är alldeles intet bud, om inan ser på gerningarne : ty

det älskar intet särskildt verk uttryckligen ; men det är alla bud, derföre att

alla bnds verk äro och skola vara dess verk.»

^^ ,
B) Text : Mattli. 5: 43 v. — 0: 4 v. _v^.

*-^e^
^'-'^^''^^^7^i</.; Joh. ->: 42 v.

ä:mxe:
Den himmelske Fadreiis rätte barn igenkände

(lerpå att de liafva Guds kärlek nti sig.

i) Huru en mennisJca bll/rer ett barn af den himmelske

Fadren : a) ])!ii-naskapet iir förvärtVadt af enfödde Sonen

;

b) genom tron på Sonen kommer det till stånd hos oss,

Joh. 1: 1-J, i:; v.; Gal. 3: 2G v.

2) Huru en menniska ujenkännes vara Guds barn derpå

att hon har Guds kärlek uti sig : a) så att hon lefver af

<Juds kärlek till henne och tror den i sitt hjerta, Gal. 2:

20, 21 v. ; 1») så att hennes kärlek är en kärlek till Gud,

Kv. 27 v. ; c) så att hon älskar sin nästa såsom sig sjelf,

43—4S v.

II.

])UI.: Matth. .'): 4:i v. (ur text.)

Ä M N E

:

Christi bud om kärleken till var nästa.

a) Ar ett hud att efterlikna den himmelske Fadren^ 45

v. ; 1)) Ar ett bud, att vi skola älska med ord, <jerning och

sanning, 44 v. : c) Ar ett hud, att vi skola älska utan an-

språk på lön, 4(), 47 v. ; d) Ar ett hud om en fullkomlig

kärlek, 4S v.

III.

Imj.: 3 Mos. Ul: 17, /A' v.

ämne:

,

Att älska sig sjelf och att älska sin nästa såsom
' sig sjelf.
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1) Ätt älska si(j sjelf : a) den naturliga menniskan äl-

skar sig sjelf; b) en Christen älskar sig sjelf, (märk skillna-

den).

2) Att älska sin nästa såsom si[i sjelf: a) den naturli-

ga menniskans sjelfliärlek förblindar henne med afseende på

kärleken till nästan, 43, 46, 47 v. ; b) en christens sjelfkär-

lek upplyser honom, att se hvad han är skyldig sin nästa,

44, 45, 48 v.

IV.

Ing.: Luc. 10: 26 v. (ur Ev.)

ämne:
Hvad står skrifvet i lagen om kärleken till vår

nästa och huru läsa vi lagens bud deroni I

1) Hvad står skrifvet i lagen om kärleken till vår nästa ?

a) ''älsker Edra ovänner; välsigner dem, som Eder förbanna ;'

44 v. ; b) '•älsker Edra ovänner
;

görer väl emot dom, som

Eder hata,'- 44 v. ; c) "älsker Edra ovänner ; beder för dem
som försmäda och förfölja Eder,'- 44 v. ; d) '-varer fullkom-

lige i kärleken," 48 y.

2) Huru läsa vi lagens hial om denna kärlek f a) såsom

de Phariseer ? 43 v. ; b) så, att vi älska dem, som oss älska ?

45—47 v. ; c) sä, att vi här i verlden vänta oss menniskors

pris? 6: 1—4 v.

V.

Ing.: 2 Thess. 1: 11, 12 v.

ÄMNE:
En christens höga kallelse och mål.

a) Att vara Guds barn, 45 v. ; b) Att bevisa sitt bar-

naskap i kärleken, 44 v. ; c) Att fara efter fullkomlighet

^

44, 48 v. ; d) Att varda Gud lik, 48 v.

VI.

Ing.: 1 Cor. 2: 14, 15 v.

ämne:
Naturens barn och nådens i deras förhållande till

hvaraudra.
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1) Xatiirens barn: a) första icke Guds lag, 43 v.; b)

älska sin nästa och hata sin fiende, 43 v. ; c) göra väl emot

vänner och välgörare, 46, 47 v. ; d) göra allt för att erhålla

menniskopris, G: 1—4 v.

2) Nådens barn : a) förstå och älska Guds lag ; b) älska

vänner och ovänner, 44 v. ; c) fara efter fullkomlighet, 48 v.

;

d) glömma sina goda verk. G: 3, 4 v,

VII.

Jiii/.: Se. Ps. 144: .9 v.

ä.mxe:

En sång om den äkta kärleken:

1) Sann kärlek söker ingen lön. 40, 47 v.; (>: 1 —4 v.

J) JDock tro vi den tillstunda, (1: 4 v.

3) Vi den i ödmjukhet och bön

Pä Jesif kärlek grunda.

4) Att vi den säkert skole /a,

Hans löfte hafve vi derpå

;

.')) JJock af Hans nml nllena, Luc. 17: 10 v.

U-r<: Sv. Ps. 144: 10 v.

Iwj.: Matth. J: 4S v. (ur Text.)

ämne:
Guds heliga lag, oss föreställd såsom en fullkom-

lig föreskrift, har en tretaldig nytta med sig.

a) Vi lare oss känna, huru mycket oss fattas i den

fullkomliga heligheten, och bibehållas dermed i ödmjukhet,

44, 4.3 v. ; b) Vi drifvas under kännedomen af våra många
brister alltmera till Christum, till att varda funne endast i

^lonom, jfr Philipp. 3: 8, 9 v. ; c) Genom denna lagens full-

komliga föresh'ift eggas vi att alltmer fara efter helgelse, för

att hinna fullkomligheten, 44, 48 v.
;
jfr Philipp. 3: 12—IG V.

C) Text^: Matth. 11: 25-30 v.

I.

Ina. : Fs. öl: (V v.

ämne:
De stycken som höra till den hemliga visheten
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som är fördold för de visa och uppenbar för de få-

kuiiuiga.

a) Guds rådslut om syndares frälsning och salighet, 25,

26 v. ; b) Det innerliga förhållande som eger rum emellan

Fadren och Sonen, '21 v. ; c) Den enda vägen till själaro,

(att komma till Jesiira), '28, 2!> v.: d) Beskafenheten af

Jesu tjenst, 20, 30 v.

Lnf.: I Tim. 3: 16 ^-^J^X^J^^y
ämne: ^,nc^f^^%^.^^^-

'•

Hvad Jesus i dag har att säga oss om Guds hem-

lighet.

a) Att den är ixitxls hemliga rddslut i Christus om cerl-

dens frälsning, -25 v. ; ])) Att Gud döljer denna hemlighet

för de visa, 25 v. : c) Att uppenbarelsen af Guds hemlighet

sker endast i Sonen, 27 v. ; cl) Att Sonen uppenharar denna

hemlighet endast för dem som komma till Honom och taga

på sig Hans ok, 25, 28^30 v.

Im/.: Luc. 10: l^.V, 24 v. (ur Ef.)i/-«-^'

Ä^rxE:

Jesu lärjungar äro saliga menuiskor.

a) Tg de hafva fått själaro, 28, 2i> v. : b) Ty de hafva

fått nåd att känna Sonen, 27 v. ; c) Ty de hafva fått ögon

att blicka in i Fadrens hemlighet, 25, 26 v. ; d) Ty de er-

fara saligheten af Jesu tjenst, 29, 30 v.

IV
•

Ing.: Jok. 16: 27 v.tf^ih-^^^tL^K»^;^

Ä ^L X E :

/^i^ ,• <, :v M jfl^^c^*^ «iwi
'

Fadrens kärlek till syndare.

a) Uppenbarad i Hans rådslut om verlden, 25 v. ; b)

Beprisad af Sonen, 25, 26 v. ; c) Beskådad i Sonen, 27 v.

:

d) Erfaren af dem som tro pä Sonen, 28—30 v.

,.#•' H^^-—,*-



Imj.: Ephes. I: /A 10 r/t;,^^^f'^-^^

Evaugelii hemligliet. A/«.*^<^# i*^»*"**
'*^**^

a) ^4rt Gud i Christus frälsat verlden, 25, 2() v. ; b) Att

Jesus är Guds Son, 27 v. ; c) Att wMen i Christus är fri

och öppen, 28 v. : d) Att själaro vinnes endast genom tro på
Jesum. 28, 29 v. ; e) Att Jesu tjenst är den högsta frihet,

20, m v.

VI.

In;/.: Ephes. h': 18—2(1 r.

Ä M X E :

Evaugeliimi såsom en hemlighet.

1
)
Såsom en fördold hemlighet : a) för de visa och för-

nuftiga. 25 v. : b) för dem som på egna vägar söka själaro,

28 \.

2) Såsom en xippenhar hemlighet: a) för de fäkunnige,

25 v. ; b) för dem som tro på Sonen. 27. 28 v. ; c) för dem

som tagit på sig .Jesu ok, 29, 80 v.

i-.W^ v<>t'

J^̂ ri^*^ J ämne:
^ ' Tagen till själaro.

a) Är icke att söka i lagen ; b) Är att finna i evange-

lium, 28—30 v. ; c) Den som funnit denna väg, han har

Jen saligaste kunskap: aa) 25—27 v.; bb) 'M) v.

H»*^^''"'' ämne:
Jesus gifver de trötta vatten att dricka.

1) De trötta, hvilka Han gifver vatten: a) de arbetande

cell betungade, 28 v. ; b) de fäkunnige, 25 v.

2) Det vatten. Han dem gifver: a) nädens vatten. 2S—
80 v.; b) lifvets vatten, 25—27 v.; jfr Joh. 17: 8 v.



x^\. *- * - ^^

//z(/.: >Sy/-. ;/: 20 v.,,^ ^^_;^^ ^^,^ ^
ämne: ^^.»/r- jI'^2k^/'^,

Huru Jesus i dag tröstar de trötte själarue, så

att de icke förtvifla.

a) Med sill vänliga inbjudning : "Koinnier till mig, J
alle, som arbeten och aren betungade !' "28 v. ; b) Med sitt

nåderika löfte: ''Jag vill vederqvicka Eder, och J skolen

Jinna ro till Edra själar, '' 28, 29 v. ; c) Med sin trösterika

försäkran : "'Mitt ok är lustigt och min hörda är lätt," 30 V. ;

d) Med sin nådefulla uppenbarelse om gudaktighetens hem-

lighet, 25—27 v.

14:(le Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Luc. 17: 11-19 v.

Ing.: Matt/i. 20: 16 r.y'^/^>^^"V^ , i^

Deu allvarliga sanuingen, att måuga äro kallade^

men få utvalde.

1) Huru denna sanning gäller för Jesu tid, då Man
vandrade på jorden : a) många voro dä kallade, (alla Judar,

jfr de nio i texten) ; b) få voro dock utvalde, (jfr den tionde

emot de nio i texten).

2) Huru denna sanning gäller äfven för vår tid : a)

många äro nu kallade, (evangelii budskap utgånget, jfr de

10 i texten) ; b) få äro dock utvalde, jfr Samariten i texteif,

15, k; v.

Ing.: Ap. G. 16: 30 c. /t- J^'"^^-' "^^i *

ÄM^K:
Uvad en meunlska har att göra tor att blifva salig.

a) Lära känna sitt förtappade själatillstånd, Jl, 12 v.;

b) Låta detta tillstånd drifva sig till Jesum att söka hjelp ;
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c) Innerligt anropa Jesus om förbarmande^ 18 v. : cl) En-
faldigt lyda Jesu ord, 14 v. ; e) Troget hlifva hos sin Fräl-

sare, 15 v. ; f) Låta sin hela lefnad hlifva ett Guds pris^

Inq.: Joh. 6: 66—<J9 v.t^^ii^ ' *'^^'^"f: 17
A M N E :

' i/^j^^^^ / ^., y/7^,,, t^ ^.^ ,^. ^^
En trogen själs saliga beslnt att, om andra gå ^^ ^^e^

bort från Jesum, hon dock vill förbi ifva hos Hononu
1) Till detta beslut drifres hon efter erfarandet af re-

ningen frän siinden, 15 v.; 1 Tim. 1: 15, 16 v.

"2) Det är svårt att fatta detta beslut : a) ty nio af tio

vända Christiim ryggen, 17 v.; b) ty af sig sjelf kan hon

icke våga utförandet.

3) Det är dock saligt att fatta detta heslut : a) ty Jesus

gifver tron ett godt vittnesbörd, 19 v.; b) ty menniskan kan

dä prisa Gud, 15, IG, 18 v. ; c) ty hon skall med Jesu

trogna få på främlingsvägen komma hem, IS v.

i-'/^—^^''- ^'^' ^P- ^ ^'öremng.)

-^yv ,"'•• ?'^' ' ämne:
^'

Menniskorne IVaniställdo i vår text dels i de tio,

dels i de nio, dels i den ene.

a) / de tio framställas menniskorne sådana de äro af

naturen idan beröring af Guds nåd, Ev. \'2 v. ; Ep. 19

—

Jl v.; 1)) 1 de nio framstfdlas menniskorne sådane de äro

genom beröring med Jesus och nåden, (döpte, m. m.), Ev.

13, 14 v.; 17 v.; Ep. IG v.; c) I den ene framställas men-

niskorne sådane de äro, då nåden blifvit väldig öfvcr dem i

Christo Jesu, Ev. 15, IG. 18, 19 v.; Ep. ik •_>-2— -24 v.;

jtV Kom. 5: 21 v.
^^ .^^ ^^ ^j — - ^7/^ ,^

^ui «^^^v^M,5^ ^jJp T Petr. 1: 9 v.

ämne:
Reningen från synderne.
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1) Grundad: a) i Jesu försoning. Joh. 17: 1!) v.: b)

i tron pä försoningen, 10 v. text.; Joh. 15: 3 v.; Ap. G.

15: 9 v.: Ephes. 5: 25—27 v.

2) Bevisad: a) i tacksamhet, 15, 18 v.; b) i fruktan

och ödmjukhet. 15, 10 v,; c) i en daglig lydnad, 1 Joh. 5:

1—o v. 4/a.J^u. /'A^-t-^^^J

Inq.: Gal. ,): /6', 17 v. (ur Ki).)^^^''''^^'. ^"^7

amne: Z^^.iLpt.^
Måiig.a blifva renade fråii synden, men alla för-/-/*^

blifva icke rene. ^ . \

1) Många blifva renade från si/nden : a) i dopet; b) jf« ;,,

genom tron.

2) Alla forhlifva dock. icke rene : a) ty de komma icke

tillbaka till Jesum och prisa Honom, 15 v. ; b) ty de förgäta

den dagliga reningen, 1 Joh. 1: 7 v.; c) ty de vandra ick^^

i ödmjukhet och Herrens fruktan, 1*!. 17 v. , c r

/m/.: Gal. '): 25 v.

Ä ii X E

:

Benådningen oeh tacksägelsen i deras förhållande

till hvarandra.

a) Ingen kan ofra Gud tacksägelse utan att vara benå-

dad, 15, 16 v.; b) Ingen kan vara benådad utan att ofra

tacksägelse, 15—19 v.: c) Såväl benådningen som tacksägel-

sen äro sällsynta, 17, 18 v.
^^^^^ ^Z,4f^^ve^

VIII. ,-; scV^^ >^ 'V '
^"'

•-,

Jng.: Jes. 26: /6* v. 7^. /W^/''''^^ '^
^^

ämne:
Herrens Jesn betydelsefulla frågor: "Voro icke

tio rene gjorde l'^ *'Hvar äro då de nio ?"

1) "'Voro icke tio rene gjorde?" a) i dopet: b) när de

ropade om nåd och rening.

2) "Hvar äro då de nio ?" a) de kommo icke igen till

att prisa <iud. 1 5 v. ; b) de äro åter hemmastadde i verlden.

(jfr motsatsen: "främlingen"). 18 v.: c) de vandra åt den

<n'iga döden. 2 Petr. 2: 20—22 v.
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B) Text: Joli. 5: 1—U v.

I.

(H.-T. och A. -T. i förening.)

Ing.: Joli. -h 40 v.

ämne:
Den trösterika sanningen, att syndare hatva an-

(leligt lif och helsa i Christus Jesus.

1) Hvad Gud liar gjort och </ör, på det att syndare

måtte i Christus Jesus få lif och helsa : a) Han har utgifvit

sin Son i verlden, 1 Joh. 4: 9, 10 v.; b) Han har grundlagt

sin kyrka på jorden såsom ett helande Bethesda, jfr 1—4 v.

H.-T. (Här visas ock Andens verksamhet med nådens medel.)

_') De syndare, som i Christus Jesus kunna få lif och

helsa : a) visserligen alla, jfr 3 v. (ty alla äro elände och

förlorade Christus förutan och Gud vill frälsa alla. 1 Tim.

2: 4—6 v.) ; b) men blott de kunna få detta som af lagen

äro dödade och icke vilja hjelpa sig sjelfve. A. -T. 10 v.

;

H.-T. -)— 7 v.

3) Huru Christus gifver syndare andeligt lif och helsa :

a) genom att locka dem till sig med sin kärlek. H.-T. <! v.

:

b) genom att uttala sitt kraftiga lifsord lill dem. H.-T.

S v. ; Ebr. 4: 12 v. ; Joh. G: (53 v.

4) Huru det visar sig, att syndare i Christus funnit

lif och helsa: a) de röna de otrognas motsägelser, 9— 13 v.,

H.-T. ; b) de ega en salig frihet i Christus, H.-T. 8—13 v.

;

Joh. S: 3G v.; c) de tillväxa i nåden, 13 v., H.T. ; A.-T.

18 i\i. v.; d) de vandra i en daglig helgelse. H.-T. 14 v.:

A.-T. 18 ff. v.

II.

Jny.: Joh. 11: -V r.

Ä yi \ E

:

Den sjuka uienskHgheten, ett föremål för Herrens

Jesu förbarmande.

1) Sjukdomen, 3, .^ v.: synden med dess alla följder,

döden i öfverträdelser och synder, jfr Kom. 3: 10—18 v.

•fes. 1: 5. r; v.
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2) Läkaren, 1, "2, B, 7 v. : Jesus Christus genom sitt

menniskoblifvande, försoning, uppståndelse, (genom Ande,

ord och sakrament).

3) Läkemedlet, 8 If. v. : ord, sakrament, nåden i Chri-

stus med tron anammad.

111.

Ing.: Se. P^\ lö2: 4 v.

ämxe:
Jesu hjelpestiind.

1 ) Är icke vår stund, 5 v.
;
(icke när vi vilja eller fö-

reskrifva, ej hellev på det sätt vi vilja eller föreskrifva).

"2) Kommer alltid på rätta tiden, 5—7 v.

3) Betingar hos oss tron, 8, O v.

4) Tillför oss en herrlui kraft : a) att stä upp och gä,

8, !) v.; b) att bestå i kampen med de otrogne, 10—13 v.

5) Förpligtar qss till villig lydnad för Jesu hud, 14 v.

IV.

Iny.: Sv. Fs. 239: 3 v.

ämne:
När Jesus hjelpei'^ så är det hulpet.

1) När Jesus hjelper : a) det kan dröja länge med Jesu

hjelp, 5 v.; b) hjelpen är dock viss, 1—4 v.; c) Han hjel-

per, när all mensklig iijelp är ute. 3—7 v. ; d) Han hjelper

herrligen, 8 v.
"

... '\

2) Så är det hulpet : a) så att vi uppstå och gä, 8, JTv.

;

b) så att de otrogna förstå det, 10—13 v. ; c) så att vi få

kraft att vandra i ett nytt lefverne, 14 v.

V.

LiiJ.: 1 Jok. 3: 9 v.

ämne:
Bevekande orsaker för de från synden rengjorde,

att de icke synda:

1) Si, du är vorden helbregda : a) af nåd, 5—7 v.; b)

genom tron, 8 v.

2) Att dig icke vederfares nägot värre: a) det du lidit,

har varit för dina synders skull ; b) det du kan kan komma
att lida, blir något värre: aa) i tiden; bb) i evigheten, 14 v.
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VI.

Ing.: Jac. 5: 1-') v.

ämne:
Några Tigtiga miimesreglor ur vår text för le-

kamligt sjuka meuniskor.

a) Betänk, att all sjukdom är ett syndastraf, 14 v.

:

3 Mos. -ICy. 14 ff. v. ;
"2 Chrön. -Jl: 1-2—15 v. ; b) Låt din

sjukdom lända dig till en sann hättrimi ; c) Vänd dip der-

under redlirft till den ende och rätte läkaren Jesus Christus,

text. ; d) Låt göra din helhregda genom Hans ord, 8, i) v.

;

e) Är du vorden helhregda, så synda icke härefter, att dig

icke vederfares något värre, 14 v.

VII.

In<:/.: Jer. ^: 22 v.

ämne:
Christi kyrka såsom det Bethesda, hvari (>ud lå-

ter vårda audeligt sjuka menuiskor på jorden.

a) Hon är grundad på Guds harmliertigliet i Christo

Jesu ; b) Hon intager och vårdar allahanda elända, 3 V.

:

c) Hon gifver genom ord och sah^ament helsa och lif, G—9 v.

;

d) Hon e)^hjnder alla medel till helgelse.

C) Text: Lue. 4: 23—30 v.

I.

/»//.; Jes. 02: 13—1') v.

Ä M X E

:

Jesusföraktet.

1) Hvilka de äro, som förakta Jesum : a) tänk icke här-

vid blott på de Xazareer, utan förnämligast på dig sjelf ; b)

de förakta Honom, som ej lärt sig att rätt akta och bruka

Honom.

2) Hvru detta förakt hevisar sig : a) i förakt för Hans

person, 23 v. ; b) i förakt lör Hans ord, 28—30 v. ; c) i för-

akt för Hans gerningar, 23 v.

3) Hvilkcn dom detta förakt medför : a) Jesus undan-

drager de f|^-aktare sin nåd, 24—27 v. ; b) Jesus viker ifrån

dem, 30 v.
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IL
(H.-T. och A.-T. i törening.)

ämne:
Oiuls rike på jorden under bilden af ett hus.

a) Det hör icke fö7\skrächa oss, att i detta hus finnes

kärl till heder och kärl till vanheder, H.-T. 25—27 v.

;

A.-T. 20 v. ; b) För denna blandning böra vi dock icke vara

likr/iltiffe, A.-T. v. 21 ; c) De äkta guld- och silfverkärlen

skola rena sig från si/ndens orenlighet, A.-T. Ii) v. ; H.-T.

23 v. ; d) Detta hus ansattes väl af stormarne, men hlifver

bestmidande, H.-T. 2S—30 v.; A.-T. 19 v.

III.

Inc/.: Joh. 1: 11. 12 v.

ämne:
Den sanningen, att Jesus kom till sitt eget, men

att Hans egne icke anammade Honom.

1) Att Han kom till sitt eget: a) Han föddes ibland sitt

egendomsfolk ; b) Han uppväxte ibland de Nazareer, 23 v.

;

jfr 22 v. ; c) Han mötte dem ined nådefulla ord, jfr 18—22 v.

2) Att Hans egne icke anammade Honom r a) de trodde

icke på Honom ; b) de föraktade Honom, 23, 24 v. ; c) de

bortdrefvo Honom, 28—30 v,

3) Det tröstefidla och bedröjiiga i denna sanning : a)

Herren utväljer sig ett folk ur Hedningarne, 25—27 v. : b)

det gamla egendomsfolket får vandi-a i mörkret, 30 v.

IV.

]ng.: Matth. 15: 13 v.

ämne:
Namnchristna.

a) Skyla sig med Christi namn och rykte, 23 v. ; b)

Vredgas emot sanningens predikan, 28, 29 v. ; c) Utestängas

från Guds äkta folks formoner, 24—27 v. ; d) Ofvergifvas

af Christus. 30 v.

V.

hnj.: Rom. S: .9 v. ^^

ämne:
Det gifves ingen yttre företrädesrätt till CJnds rike.
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a) Gi(ds utväljande af sitt ganda förbundsfolk skedde

of fri nåd, Ps. 33: 12 v.; 3 Mos. "iG: 12 v.; b) Genom sitt

bortstötande af Christus gjorde det sig ovärdigt att vara Guds
folk, •28—30 v. ; c) Gud utvalde af lika fri nåd Hednin-

garne till sitt folk, 24—27 v. ; d) Den som pockar på före-

trädesrätt, han gör sig ovärdig Guds nåd, 23 v.

lo:(le Söiidagen efter Triiiitatis.

A) Text.: Matth. 6: 24-34 v.

I.

Ing. : Lur. 21: -Ii v.

ämne:
En meniiiskjis augelägiuiste omsorg här på jorden.

1) Enligt menniskors omdöme: a) huru hon skall blifva

lik : b) huru hon skall blifva h^cklig : c) huru hon skall

blifva oberoende.

2) Enligt Guds utsagor: a) att först söka (xuds rike

och Hans rättfärdighet, 33 v. ; b) att kasta all sin omsorg

på Herren, 2.')—30 v. : c) att odeladt egna sig ät < Juds tjenst.

24 v.

11.

]iuj.: Lw: 12: :12 v.

Ä M \ E

:

Huru Frälsaren i dagens evangeHum från de sina

afvisar de misströstande bel\.vmren :

a) Såsom otacksamma. 2') v. ; b) Såsom oförståndiga,

2() v. ; c) Såsom onyttiga, 21 v. ; d) Såsom klentrogna, 27—

-

30 v.; e) Såsom hedniska, 31, 32 v.; f) Såsom öfverffödiga,

33 v. : g) Såsom dåraktiga, 34 v.

IV.

Ing.: Luc. 12: '].'J r.

Ä M N E

:

En sann christens förhållande till det timliga goda.

a) Han liar att bedöma det med ett enfaldigt öga, 24 v.

;

jfr 22 v. ; b) Han sörjer icke derför med ett misströstande
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bekymmer irnder det att han idrifrar den nödiga omtanken i

sin jordiska kallelse, '26 v. ; c) Han kastar all omsorg ^m

sin himmelske Fader under det att han troget arhetar i sin

kallelse, '2fi—32 v. ; d) Han låter det timliga vara bisaken

imder det att han först söker Guds rike och rättfärdighet,

83 v. ; e) Likasom han lemnar omsorgen om den närva-

rande dagens hehof åt sin Gud, så äfven om morgondagens,

34 Y.

IV.

Ing.: Ps. 37: 4 v.

Ä :m X E

:

Omsorgen.

1) Den som Christus förhjuder : a) är en hednisk om-

sorg, 31, 32 v.: b) häller menniskan i neslig träldom ; c)

delar hjertat emellan Gud och mammon, 24 v.

2) Den som Öhristus befaller : a) är en christelig om-

sorg, 33 v.; b) är en omsorg under bön ; c) är en omsorg

under arbete.

V.

Ing.: Pv. 5ö: 23 v.

ämxe:
Bevekaude skäl för de troeude att kasta sin om-

sorg på Herren.

a) Guds befallning: '-Sörjer icke!'' 25 v.; b) Vårteget

behof, 34 v. : c) Guds löfte att hafva omsorg om oss, 26—

-

32 v. ; d) Den nytta det oss tillför att kasta omsorgen på
Honom : aa) tröst emot bekj^mren : W) frimodighet med af-

seende på det kommande : cc) tålamod under motgängarne.

Yl.

Ing.: 1 Petr. J; 7 v.

ämne:
All Eder omsorg kaster på Honom

!

1) Hvad denna förmaning förutsätter : a) att Gud har

omsorg om oss, 26—30 v. ; b) att \i gifvit våra hjertan ode-

ladt åt Gud. 24 v.
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"2) Hvad . den innefattar : a) att vi icke sjelfve skole

sörja med oro och misströstan, 25 v. ; b) att vi med vår

omsorg betunga våra hjertan, 84 v. ; c) att det är fråga om
de trognas omsorg, se text.; d) att detta gäller nll deras

omsorg.

VII.

%.: Ps. 40: 18 v.

ämne:
När (len himmelske Fadreii sörjer för oss, så

skole vi gifva Honom livad Honom tillhör.

a) Fm odeladt hjerta, 24 v. ; b) Ett fidJt harnaförtroende.

25—32 v.; c) En fidlständig omsorp, 2.')—32 v.; d) FAt

vpj)ri(jtigt lof, Philipp. 4: (i v.

VIII.

Jnq.: Fs. 104: 27, 2,S c.

ämne:
När Ond sörjer för oss, så skole vi icke sjelfve

sörja för oss.

1) Gud sörjer för oss: a) ty Han är vår Fader, 2(>,

32 v. ; b) ty det har Han försäkrat oss, text. ; Jes. 4(5: 4 v.
;

c) ty det bevisar Han oss hvarje dag.

2) AS'å skola m< icke vi sjelfve sörja för oss : a) såsom

berodde något af vår omsorg. 27 v. ; b) såsom kände vi icke

Gud, 31. 32 v.; c) med en orolig, utan med en christelig

omsorg.

IX.

fm/.: Philipp. 4: 6' v.

Ä .AI N E

:

Herren Gud har förbehållit sis: trenne stycken

med afseende på de sina

:

a) Att sörja för dem, 25—32 v. ; b) Ätt välsigna dem,

Ephes. 1: 3 ff. v.; c) Att saliggöra dem, 1 Petr. 1: 3 ff. v.

Usus : Låtom oss derföre kasta all vår omsorg på Gud
och prisa Honom ! jfr Ing. och Sv. Fs. 216: 8 v.

29
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X.

Ing.: -> Mos. 4: 7, (V v.

ämne:
Guds barns stora företräden framför verldsbaruen.

a) Ätt de kunna tjena Gud med odeladt hjerta, "24 v.

;

b) Att de kunna kasta all sin orasorrj pd Herren., "25—3"2 v.

;

c) Att de ega Guds rike och rättfärdighet, 33 v. ; d) Att

de erfara daglig tröst emot alla. hekymmer., 34 v. ; e) Att de

kunna se framtid och enghei med christeligt m,od.

XI.

Jng.: Fs. 17: 13, 14 c.

ämne:
Verldsbarnens eländiga ställning och ntsigter.

a) De tjena tva, herrar., 24 v. ; b) De sörya med hednisk

omsorg för det timliga., 31, 32 v.; c) De sälja Guds rike

och rättfärdighet för en handfull stoft, 33 v. ; d) De döda

sig med sina omsorger, 34 v. ; e) I döden måste de lemna

allt och fara till helvetet och pinan, jfr Liic. 12: 20, 21 v.

XII.

luij.: 1 Kon. lt<: 21 r.

ämne:
Det åtgörande : Antingen, eller.

a) Antingen tjena Gud, eller mammon, 24 v. ; b) An-

tingen sörja som en hedning, eller som en sann christen, 31,

32 v. ; c) Antingen kasta all sin omsorg på Herren, eller

sjelf höra all omsorg; d) Antingen lata. Gud hära vara bör-

dor, eller digna derunder, 34 v.

XIII.

ämne:
Guds försyn.

a) Hans allmänna försyn, 2(), 28, 29 v. : hit hör hela

skapelsen ; b) Hans särskilda försyn, 25 v. : hit höra alla

menniskor, Ps. 145: 15, IC v.; c) Hans särskildaste försyn

:

hela texten, särskildt 26, 30, 34 v. ; Jes. 49: 14, 15 v. Hit

höra alla Guds trogne, som igenkännas derpä : aa) att de
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tjena <tU(1 med odeiadt iijerta, l'4 v. ; bb) att de sätta all

sin förtröstan på Honom, 25, 31, 82, 34 v.

B) Text : Liic. 10: 38-42 v.

I.

Ing.: Fs. tSfJ: 11 v. (slut.) , ]l.u

ämne: w»/W
En troende menniskas hjeita, behållet vkl det ena.

a) Xär hon har till ögonmärke Jesu ord : ''Ktt är nöd-

vändigt," 42 v.: b) När hennes hus står öppet för Jesus,

38 v. ; c) När hennes älsklingsplats är vid Jesu fötter, 39

v. ; d) När hon icke låter sitt sinne förvirras genom mycken

beställsamhet, 4(1, 41 v.

II.

Im/.: Av. 27: 4—6 c.

Ä M X K

:

Ett är nödvändigt.

1) livad detta ena är: a) ieki^ denna verldens många-

handa, jfr 41 v.; b) utan huru du skall få Guds rike och

riittfäi-digbet. Ev. 33 v. : c) och huru du skall blifva behållen

i Christi kärlek, 41, 42 v.

2) Huru detta vinnes : a) när du utviiljer den goda de-

len, 42 v. : b) när du först söker < Juds i-ike och rättfärdig-

het. Ev. 33 v. ; c) när du kastar all din omsorg på Hei-ren,

Ps. .35: 23 v. : jfr Ev.

3) Hurti delta hihehMles : a) när vårt hus äi' öppet för

Jesus, 3<s v. ; b) när vi villigt lyssna till Hans ord, 39 v.

;

C) när vi i enfaldig barnatro hvila vid ('hristi kärlek, 41,

42 v.; d) när Jesus blir värt ett och allt.

III.

Lia.: Ps. V',: ,'j, h' r.

ämne:
Den goda delen.

a) Den är icke denna verldens goda; bj JJen kan icke

köpas med verldens guld; c) JJen gör menniskan rik och

lifcklig ; d) Den är Jesus sjelf med allt Hans nådesgoda.

Usr> : Säll den, som utvalt denna del !
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IV.

hyj.: Josua 24: 14. 1.1 v.

ämxe:
Ett rätt christeligt hus.

a) Är ett sådant, der blott ett är nödvändigt. 4'2 v. : b)

Är ett sådant, der Jesus är hemmastadd, 38 ff. v. : c) Ar
ett sådant, der alla hekym,ren kastas på Jesiirn, såsom den

evige Fadren ; å) Är ett sådant, der Guds ord är själens

spis, 39 v. ; e) Är ett sådant, der Jesu kärlek är oumbärlig.

41, 42 v. ; f) Är ett sådant, der man låter tukta sig. af

fhristi Ande, 40--42 v.

V.

Ing.: Coloss. .3: 2, 3 r.

Ä .M N E

:

De trognas lif på jorden.

a) Är ett nytt iif i verlden, (trons lif) ; b) Är ett kär-

lekens lif; c) Är ett verksamt lif, 39 v.; d) Är ett njuf-

ningsrikt lif, 39 v. : Ps. 34: 9 v. ; e) Ar ett lif nnder dag-

lig död, jfr 41, 42 v. : jfr 2 Cor. ö: 14. 15 v. ; Eom. <>: (i v. :

Gal. 5: 24 v.: Rom. 1-2: 1. 2 v.

VI.

Ing.: 2 Cor. J: 14 r.

ämxe:
Martha och Jlaria, eller de trognes olika kärlek.

a) / grunden är denna kärlek blott en enda ; b ) I^en

kan dock yttra sig på Here sätt ; C) Martha är ifrig i att

gifva kärlek, 40. 41 v. ; d) Maria föredrager att emottaga

kärlek, 39, 42 v.

VII.

Ing.: Fs. 37: 4 v.

ämxe:
Huru umgänget ined Frälsaren och vårdandet af

Tårt lifs pligter skola förenas.

a) Vi skole framför allt begagna hvarje tillfälle att

njuta af Jesu umgänge, 39 v. : 1)) Detta umgänge gör oss

trogne och vise i vårdandet af vårt lifs pligter, 40 v. ; c)
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Ju mera in försuiauia uiagämjet med Jesus, desto mera ryckes

vårt sinne hit oeh dit med afseende pa det Jordiska, 40, 41 v.
;

d) Ju mera vi umgås med Herren, desto lättare uträtta vi

lifvets g(h'omål, 39, 4"2 v.

VIII.

Jim/.: J Cor. Lh 30 r.

ämne:
Tveiine faror jitt undvika tor Jesu trogne med

afseende på deras förhållande till Jesum och uträt-

tandet af detta lifvets göroniål.

a) \är de mera se på att uträtta kärleksverk för Chri-

stus, än att betjenas af Honom, 40, 41 v. ; b) Xär de så

umijas med Honom, att de äro nära att åsidosätta sitt lifs

plhjter, 35), 40 v.; <•) Den första faran är dock större än

ilen audra, 41, 42 V.

IX.

/n(j.: Luc. Ill: 42 c. (ur text.)

Ä M N E

:

Jesu allvarlii^a ord : "Ett är nödvändigt," utta-

ladt till alla.

a) 'Till de sj/ndsäkre : Ett är nödvändigt, icke många-

handa ; b) Till de haltande: Ett är nödvändigt: tjena Gud,

eller verIden ; c) Till de Ijumme : Ett är nödvändigt : antin-

gen kämpa som i en dödskamp för himmelen. eller aldrig

koiiDiia derin ; d) Till de bedröfvade : Ett är nödvändigt

:

tro på Hen^en Jesum Christum ! e) Till de trogne : Ett

är nödräiuligt : JVif i Jesu kärlek

!

X.

Jih/.: 1 Petr. 3: 4 r.

Ä M X E

:

Huru Jesu trogna vinnlägga sig om en stilla ande.

a) Xär de akta pa. Jesu ord : "TJtt är nödvändigt," 4'2 v.

;

11) Xär de lata tukta sig emot olydnad och otro, 4] v. ; c)

.\V>i' de stilla akta på. Jesu ord, 35) v. ; d) Xär de blifva

•tillä i bönen ; e) Xär de i stillhet sköta sitt kall ; i) Xär
de stilla bida efter Herrens bjelp.
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C) Text : Mattli. 6: 19-23 v.

I.

Lnu. : 2 Cor. (V; .9 r.

Ä M N K

:

Herrans Jesu uppniauiug till fattige syndare, att

församla sig egodelar i liinnnelen, att de må blifva

rike.

1) Hvilka egodelar som (löra fattiije syndare rike : a) icke

jordiska egodelar, 1!) v. ; b) utan skatter i himmelen, 20 v.

2) Huru fattige syndare skola komma i besittning af

dessa egodelar: a) genom att församla dem, 19, 20 v.; b)

genom att utan svek hängifva sitt lijerta åt Gud. 22. 2^^ v.

;

Ev. 24 v.

ITsrs: 21 v.

II.

ha/.: Syr. 29: 14 v.

Ä :m n i: :

Jesu varniug och förmauiug till de sina angående

deras förhållande till timliga egodelar.

1) Vat^iingen : "Samler fJder icke skatter 2)(f Jorden,"

19 v.

2) Förmaningen: "Samlei^ Kder skatter i liiminehn."

20 v.

3) Orsaken: a) ty der J^der skatt är, etc. 21 v.; b)

med skatten i himmelen eger en människa det rätta ljuset.

22, 28 v.

III.

Im/.: Ordsprb. 2-i: 4 v.

ÄMNE:
Egodelarne.

1
) De pa jorden : a) utgöra föremal för verldsbarnens

församlande ; b) förderfvas af rost och mal ; c) bortstjälas af

tjufvar; d) intaga hjertat och föra i förderf.

2) De i himmelen : a) skola utgöra föremålet för Guds

barns församlande; b) äro oförgänglige ; c) äro i godt förvar

;

d) intaga hjertat. göra rik och lyckliy.
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IV.
Inrj.: 1 Fetr. 1: 3—Ö v.

ämne:
Guds barus arfvedel och vårdandet deraf.

1) Hvad som utgör Guds barns arfvedel : a) rättfärdig-

het, Ev. 33 v. ; b) barnaskap ; c) evigt lif, Tit. 3: 5—7 v.

2) Huru Guds barn bevisa att de vårda denna ar/vedel

:

a) genom försakandet af det på jorden är, 19 v.; b) genom

farandet efter det som ofvantill är, 20 v. ; c) genom hjertats

umgänge med Gud och de himmelska tingen, 21 v. : d) genom

ett enfaldigt öga. 22 v. ; e) genom ett nppriktigl lijerta,

23 v. ; Ev. 24 v.

V.

/??(/.: Ps. 39: 6*, 7 r.

^* ämne:
Hvad det är som gör sji många menniskor olyck-

liga för tiden och evigheten.

a) Att jordens skatter äro dem begärligare än himme-

lens, 10, 20 v.; 1 Joh. 2: 15—17 v.; b) Att kjertat icke

är hos Gud, 21 v. : c) Att dem fattas det rätta Ijiiset, 22.

23 v. V VI.

Jn>i.: Luv. 12: 33',^34 v.

ämne: \^

Hjertat i hinnnelen'.'^

1) Hinder der/dr : ä) verldskärlek. 19 v.; b) dubbel-

het, 23 v.

2) Bevis dertill : a) jorden är bitter. 20 v. ; b) bimme-

len efterlängtad. 21 v. : c) ögat friskt. 22 v.

VII.

Jn</.: Luc. 11: 3.') r.

ämne:
Ett andel igen sjukt öga.

1) Huru det bevisar sig: a) när en menniska på samma
gäng söker jordiska och himmelska skatter ; b) när hon delar

hjertat mellan Ond och verlden. Ev. 24 v.
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2) Hvad fara det medför : a) själen blir mörk ; b) sin-

net blir oroligt; c) vägen blir osäker, Joh. 12: 35 v.

VIII.

Ing.: Jes. 46: 8 v.

ämne:
Hvaråt dragés ditt lijerta ?

a) Det måste nödvänditjt hafua ndffot föremål, hvartlU

det dragés, 19, '20 v. ; b) JJu kan veta, livaråt det dragés^

om du betänker kvar du har din skatt, 21 v. ; c) Det är

icke likgiltigt för dig, hvaråt ditt hjerta dragés, ti/ på detta

dragande beror ditt eviga väl eller ve, 22, 23 v.

IX.

fm/.: 2 Cor. 11: 3 v.

ämne: ,%.

Eutaldigheteu i Christo.

1) Hvarpå den^^beror : a) på ett enfaldigt öga, 22 v.;

b) pa ett uppriktigt hjerta, 23 v. ; Ev. 24 v.

2) Ilvari den sig bevisar : a) i försakandet af det jor-

diska, Id v. ; b) i eftertraktandet af det himmelska, 20, 21 v.

3) Huru den förhindras : a) genom ett dubbelt öga,

23 v. ; b) genom ett dub])elt hjerta. Ev. 24^\ ; c) genom

verldens kärlek, 15» v.; 1 Joh. 2: 15 v. *^

lG:(le Söndagen efter Trinitatis.

A) Text. : Luc. 1: 11—17 v.

I.

Inc/.: Fs. 111: 2 u.

ämne:
Huru Herren Jesus uppväcker eukaus i Nain sou

och livad vi af detta underverk liafve att lära.

1 ) Sjelfva underverket : a) Jesus går liktåget till mötes,

11, 12 v.; b) Han tager på båren, 14 v.; c) Han sägen:

"Jag säger dig, unge man, statt upp !'' 14 v. ; d) den döde

står upp och talar, 15 v.
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J) Lärdornarne dera/: a) Han försänker sig lielt och

hållet i vår nöd såsom Förbarmaren, 13 v. ; b) det är ingen

nöd sä stor, att Jesus ej kan hjelpa derur, r2— 15 v. ; c)

vi skole tröstefullt anförtro Honom all vår nöd. 13 v. (ge-

nom bön, genom tårar) ; d) vi skole hulpne beprisa Hans

stora namn, H), 17 v. (med ord och gerningar, med lof och

tacksägelse).

II.

Li(/.: Joli. Ib: h' r.

ämne:
Huru Jesus i vår text bevisar si^ säsoui Herren.

A) Ofrer sorgen och nöden : a) Han känner oss och rö-

res af medlidande med våra sorger och nöd, 18 v. ; b) Han
attorkar sorgetårarne med sitt trösteord, 13 v. : c) Han lär

oss att bida i stillliet efter hjelpen, Jes. 30: Lj v.

B) Ofver döden : a) Han väcker oss ur syndens död till

trons lif, Ephes. 5: 14 v. ; ± 1 ff. v. : b) Han uppväcker

sina trogna ur döden till evigt lif. (Dertill är ynglingens

uppväckelse ett förespel.)

i:.sus: Joh. 11: -J.'), •_'•; v.: Kphes. 3: l'(I. -Jl v.

IIJ.

Ä .M X E

:

Jesu kärlek till eliiiide syndare, uppenbarad i

dagens evangelium

:

a) deri att Han <jar eländet orIt de elända till mötes^

II. 1 J v. : b ) deri att Han gripes af ett innerligt medlidande

med de elända, 13 v, ; c) deri att Han talar tröstens ord i

hjertfit, 13 v. ; d) deri ntt Han gifver dem en nnderhar hjelp,

14, i:. v.

IV.

Luj.: .1 Mos. 32: 3!) c.

ämne:
Det stora underverket i dagens evangelium :

a) Sdsuiu ett allmagtens under, 14 v. ; h) Såsom ett

kärlekens under. 11— 13 v.: c) Sdsom ett under, hvilket

räcker häpnad oeh manar till lof ork pris, IC». 17 v.
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V.

Imj.: Je^. 40: 1 c.

ämxe:
Jesus såsom den rätte tröstareii.

a) Han går oss och vårt elände till mötes, 11. 12 v.

;

b) IIa7i känner oss i vårt elände, jfr Jes. 49: 14—IH v.

;

c) Han aftorkar tårarne, lo v.: d^ Han återgifver oss våra

döde, 14. 15 v.

VI.

Jii;/.: Jes. 2(^: lli v.

Ä M X E

:

Huru begrafuiugen förer våra tankar:

a) på döden. 12 v.; ))) på oss sjelfre, Ps. 9<>: 12 v.;

text. Y. 12: c) />« Herren Jesus. 18— 17 v.

VII.

Jnc/.: Se. P^. 490: I v.

ämxe:
Det andeiig'a liktåget.

1) Orten livarifran: }k text, '"Xain'" 11 v. som bet3'der

'•behaglig," "täck:" sådan synes verlden för de otrogna, hen-

nes herrlighet förbländar ögonen : men der är idel död och

förderf, idel fara och elände. Af verldens förmenta herrlig-

het har mången dött andeligt oeh evigt.

2) Målet hvarthän : a) grafven, 12 v.: b) eviglieten,

(dubbel). Ebr. 9: 27 v.

3) Hen döde : den i synder och öfverträdelser döde.

Ephes. 2: 1 v. ; den for Jesus döde. jfr 1 Tim. 5: (i v.

:

"lefvande död.'-

4) Likhärarne : synderne. syndalustarne, köttets gernin-

gar, särskildt de s. k. hufvud- eller skötesynderne. jfr Gal.

5: 19—21 v.: Marc. 7: 20— 2;-5 v.; 12 v. text.

,")) Sällskapet: verldens barn, köttets, syndens och sa-

tans trälar, 12 v. text.: Ps. 1: 1 v.

G) Den gråtande modren : "kyrkan," som sörjer hvarje

förlorad snn och dotter. 13 v.: Luc. 15: 8—10 v.
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7) ifet oförmodade inoiet : Jesus. ii|tpstandelseii och lit-

vet, Joh. 11: 25. 26 v. Här utvecklas den andeliga upp-

väckelsen med dess följder såsom en frukt af Jesu försoning

och Andens nådesarbetn.

B) Text: Joh. 11: I Vo v.

I.

%.: Rs. 13S: 'J v.

ämxe:
Lazari uppväckelse, ett (jiids Sons förherrlisaiide :

a) ty derigenom föres många till tron på Gtids Sori,

41—45 v.; I)) tv derigenom stärkas andra i tron j)å (ruds

Son^ 8—5 v. ; 20—27 v. ; 40 v. ; c) ti/ derigenom fatta andra

det beslut att döda Guds Son, Joli. 11: 47 fi. v. (Guds

fiender mäste genom Guds Sons dödandi' nu^dvorka till Guds

Sons förherrligande.)

il.

Jn;/.: Joh. /.V: 7 r.

ämne: .

Huru Jesus förhåller sii; emot siua vänner.

1 ) 1 lifvet : a) Han sänder dem nöd. pä det att de

skola ta erfara Hans hjelp, 1—7 v. ; b) Han låter nöden

stiga till det yttersta, att de må förtvifla på sig sjelfve ocli

alldeles lemna sig ät Honom. 11— K! v.: 23—27 v.; c) Han
tröstar och hjelper i rattan tid, (S— 10 v.: 25 v.

2) I döden: a) 35 v.: b) 38 v.: c) 3;)— 4;'. v.

In(/.: Ebr. 12: J, 6* /•.

ämne:
Huru Jesus pröfvar och stärker de sinas tro.

1) Pröfvar: a) då Han sänder tuktan såsom bevis på

kärlek. 3, 5 v. ; b) då Han dröjer med hjelpen, (i. 7 v. : c)

då Han talar med dem i förtäckta ord, 11. 12 v. (kallar

döden en "sömn") : d) då Han låter nöden stiga till det

vttersta. 3S—40 v.
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•i) SMrker : a) då Han siiger, att det Grud låter veder-

faras sina barn sker till Guds ära, 4 v. ; b) dä Han visar

att Jesu trogna äro trygga i sin kallelse. 7—10 v. ; c) dä

Han tröstar de sina med lifvets ord, 20—27 v. ; d) då Han

gifver dem utöfver hvad de kunna bedja eller tänka, 41

—

45 v. ; Ep. 20, 21 v.

IV.

In;/.: PliUipi). 2: 11 v.

ämne:
Huru Jesus i vår text bevisar sig såsom Herren.

1) Ofver sorgen: a) 1—4 v.; b) 31—oG v.

2) Ofuer otron : a) G—IG v. ; b) 20—27 v. ; c) 37—40 v.

8) öfuer döden ; a) 11 v. (döden är för Honom en sömn)

;

b) 23—2G v.; c) 41—44 v.

V.

J)u/.: Joli. 11: 40 v. (ur text.)

ä.aixe:

Huru tron i vår text skådar Guds lierrlighet.

a) I den tuktan ijrud sänder de sina^ 3— (! v. ; b) / det

säkra beskijdd Hans trogne åtnjuta^ 7—10 v. ; c) I de un-

derbara vägar, pd hvilka Gud förer dem hem, 11— K! v.;

d) / de lifsord oss Sonen förkunnar, 23—27 v. : o) J den

djupaste förgängelsens tnagt. 31—45 v.

VJ.

Im/.: Rom. cV: 26' v. (ur A.-T.)

ämne:
Huruledes allt skall tjeua dem till godo som äl-

ska Gud.

aj Sjakdom ; b) Otro ; c) Död ; d) Hjelp.

VII.

hicl.: 2 Kon. J: 7 v.

ä.mne:

Huru vi af vår text lare känna Herren Jesum
till Hans person och hjertelag-.

1 ) Till Hans person : a) såsom sann menniska : aa)
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7—10 v.; bb) 3;^)—3i) v. — b) såsom sann Gud: aa) 11 v.

(döden är för Honom en sömn) : bb) '25—27 v. : cc) 41—45 v.

2) Tdl Hans hjertekuj : a) 5 v. : b) 83— ,30 v. : e) 38—
40 v.

VIII.

J7\g.: Joh. 17: 1 v.

ämne:
»lesu Christi lierrlig:1iet, skådad

:

1) Af Hans ord: a) 11 v.: b) 25. 2(1 v.; c) 41—43 v.

2) Af Hans verk: a) 43. 44 v.; b) 45 v. jfr 40 v.

IX.

ämne:
Några underbara inotsiigelser i dagens text.

1) Jesu vtsafro, att Lacnri sjukdom ej rar till döds, da

dock Lazariis dog, 4, 14. 39 v.

2) Johannis ntsapo, <(tt Jesus älskade si/Kikonen i Betlia-

tnen, da Han dock dröjer att hjeJpn i nöden, 5—7 v.

3) Jesa tal om Lazari sömn, da dock La:aras var död.

11— k; v.

4) Jesu ord om de döde, att de /efra, 25. 2ij v. (20—
27 v.)

C) Text: Joh. 5: 19-t21 v.

I.

fm/.: Joh. 10: :i(l c.

Ä -M \ 1-:

:

Enheten och åtskillnaden emellan Fadren och Sonen.

1) Enheten: a) i vetande, jfr ordet ^-ser'- i 1!) v. ocb

ordet •• visar" i 20 v.; b) i viljande. U) v.; c) i verkande.

19, 21 v. ; d) denna enhet har sin grund i inbördes gudom-

lig kärlek, 20 v. — (Man märke i 20 v. kärleksgemenskapen

emellan Fadren och Sonen, Fadrens sjelfmeddelelse till Sonen,

det inl)ördes uppenbarandet och skådandet af hvarandras

personliga^ vilje och vetande.) Enheten i väsende.

2) Åtskillnaden: a) tiU person, 19 v.; man märke de

valda uttrycken för att bevara åtskillnaden till person midt

under väsendets enhet; b) i namnen 'Fader'" och 'Son,"
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i träga om sig oeli Fadren ; de liafva livar sin vilja och livar

sitt medvetande, kallande enlivar sig sjelf "Jafj" och den

andre "Du."

8) f)et är Gvds fasta oril orli tron som lära oss denna

höga hnaUghei.

II.

Ing.: Jolt. 14: 7 r.

A:\rNE:

Huru Jesus i vår text lär oss känna Fadren och

Sonen.

1) Fadren: a) till person; b) till väsende; c) till verk.

J) Sonen : a) till person ; b) till väsende ; c) till verk.

III.

Jn</.: Juh. 14: .9 v.

Huru Jesus i vår text bevisar sig vara sann Gnd.

a) I det Han betygar sitt Innerliga väsens/örhdUande

till Fadren ; b) I det Han, lietonar hetiidelsen af detta vä-

senförhållande ; c) 1 det Han hetijgar att Hans verksamhet

är helt oeh hållet ett med Fadrens.

I V.

Ä :m X E

:

Såsom Jesus i vår text talar om sig sjelf, så kan

endast den tala som är ett med Fadren.

a) Såsom Han talar om sitt väsende. Ii), '20 v. ; b) Så-

so)n Han talar om sin jjerson, H*. "i(l v.; c) Såsom Han
talar om sina i'erl\ 1!', '1\ v.

V.

liKJ.: Joli. 5: 24 r.

Å M N E

:

Syndares letVandegörelse är ett verk af Sonen.

1) Hvem är Sonen? Frågan besvaras: a) af Jesu ord i

texten om sin person, väsende och verk ; b) genom att föra

ahörarne till särskilda momenter af Jesu lif pä jorden och

med lystringsordet: "kom och se!" mana dem att se och
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tro. T. ex. englabebådelsen tör Maria, Luc. I kap., födelsen

i Bethlehem, frambärandet i templet och omständigheterua

dervid. Luc. '2 kap. ; de vise männens hyllning, barnamordet

i Bethlehem, tiykten till ^Egypten, uppfostran i Xazareth,

det tolfäriga barnet i templet, dopet vid :K) ars ålder, fre-

stelsen i öknen, bergspredikan, liktåget i Xain, (Evang. för

dagen), underverken å besatte m. fl. ; förklaringen på berget,

Lazari uppväckelse, blodsvetten i örtagården, domen, kors-

bärandet, korsfästelsen, döden, begrafnmgen, uppståndelsen,

himmelsfärden : detta är So}ien !

'2) Huru [lör Han syndare lefvande ^ a) andeligen här

i tiden, 2A v. ; b) lekamligen pä yttersta dagen, 25—29 v.

Aniil. Anledningen härtill gifver "^1 versen i texten, der det talas

'jin iippväfkandef ofh It-tVandegöranilet, som niirman; utvenklas i vv. '2'2—'?!(.

VI.

hui.: Se. Ps. 17: 2 r.

ämne:
Jesus är Guds Son.

1) IJetta forneha Judarne : a) Ki— is vei's. fitre texten

;

I)) .Tuh. lU: :U— :5;5 v.

2) Detta betygar Han sjelf : man märke: "Sannerligen,

sannerligen" i texten, IH v. : a) genom att hänvisa till sin

person. Ii). 20 v.; b) genom att hänvisa till sina verk, 11),

21 v.

17:(le Söii(lai>'0]i rfter Triiiitiitis.

A) Text: Luc. U: 1-11 v.

I.

Ä AI N E

:

Jesus midt ibland sina fiender, ett föredöme for

sina efterföljare.

1) Fienderne: a) de Iiafva inbjudit Honom af ett falskt

hjerta och i orena afsigter, \ v. ; b) sedan de framskaffat

en sjuk menniska, vakta de pä Honom, 1 . 2 v. ; c) de äro

af högmod förderfvade, 7 v.
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^2) Jesu förhållande: a) Han undandrager sig icke in-

bjudningen. 1 v.: b) Han gör den sjake helbregda. :>, 4 v.;

c) Han söker med saktmod vinna fienderne. .'>. (;. v. : d)

Han förmanar dem till ödmjukhet. 8— 11 v.

II.

Inrj.: 1 Fetr. ö: 6' v.

Ä M N E

:

Hvad Jesus e:eiioin liknelsen i vårt evans:eliura

Till lära oss om den sanna ödmjukheten.

1 ) Beshafenheten af denna ödmjukhet : a) att enlivar

tjenar Gud i sin kallelse och med sina gåfvor, 8. O v.

;

(Gud har instiftat och helgat embeten och vill att enhvav

tjenar Honom deri) ; ödmjukheten inför Gud utvecklas här

;

b) att enhvar ödmjukar sig inför den andre, jfr 8—10 v.

(Här utvecklas de christnas inbördes ödmjukhet jemte den

christna ödmjukheten i allmänhet inför medmenniskor. jfr

Eom. 12: 3— (5 v. : 1 Petr. 5: 5 v.).

•1) Väften till denna ödmjukhet: a) att låta nedslå vårt

hjertas högmod. 7 v.; b) att taga emot nåd som syndare.

8—10 v.

3) Saligheten af denna ödmjukhet : a) inför verlden för-

akt, (verlden förstår ej en sann ödmjukhet, det verlden för-

aktar, är herrlighet och ära). Syr. 3: 19— 2-2 v.: b) inför

Gud upphöjelse. 11 v. Upphöjelse i tiden till barnaskap

hos Gud och till sist evig ära och herrlighet. Yid Guds

Sons tillkommelse skall det rätt heta: 'Min vän! sitt vpp

bättre!" 10 v.: jtr Uppb. 3: 21 v.

III.

Jny.: J'ic- 1: '21 v.

ämne:
Sabbatli särandet.

1) Huru Phariseerne i dag fira sabbath : ii) de inbjuda

Jesum, 1 v. (i ondskefull afsigt och af argt hjerta) ; b) de

vakta pä Honom, 1 v. (om Han skulle sätta sig öfver deras

sabbathsstadgar) ; c) de fresta Honom. 2 v. (om Han vill

hela på sabbathen).
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2) Huru Jesus förelägge)^ dem en liknelse : a) för att

nedslå deras högmod, 7 v. ; b) för att lära dem ödmjukhet,

8— 10 v. : c) för att lära dera domen öfvcr högmodet och

saligheten af ödmjukheten, 11 v.

IV.

Ing.: 1 Mos. 21: 8 v.

ämne:
Ett gästabud i Piiariseeröfverstens hus i vårt

evangelium.

1) Värden: a) en rådsherre af Phariseernas sekt, 1 v.;

b) har inbjudit Jesus i oren afsigt och af ett falskt hjerta,

1, 2 v.

2) Gästerne : a) de vakta på Jesum, 1 v. ; b) de fresta

Honom, 2 v. ; c) de trängas om äreplatserne, 7 v.

3) Jesus : Han är ock gäst, men måste särskildt betrak-

tas : a) Han tillstoppar fiendernas mun med sina ord, (man

märke Hans saktmod), 3, 4 v.; b) Han uträttar ett kärleks-

under på den vattusigtige, 4 v. ; c) Han lär dei^ det rätta

sabbathsfirandet, 5, G v.; jfr Jae. 1: 27 v.; d) Han visar

genom en liknelse faran af högraodet och saligheten af en

sann ödmjukhet, 8—11 v.

V.

Inff.: Ordsprb. 15: 33 v.

ämne:
Yägen till ära.

1) Efter verldens dom: a) att innehafva höga äreplat-

ser ; b) att fika efter ära som oss ej tillkommer ; c) att vara

stolte öfver den ära som oss för Herrens skull tillkommer,

(t. ex. om en högt uppsatt man är stolt öfver den ära som

tillkommer honom för erabetets skull) ; d) att förvärfva

mycket af jordiskt gods.

2) Efter Guds ords idsago : a) att undfå Jesum, 1 v.

;

(dock ej såsom värden i texten) ; b) att lyda Herrens ord,

(taga omot undervisning och rätta sig efter ordet), 3, 5 v,

;

7—10 v.; c) att vandra i ödmjukhet, 11 v,

30
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VI.

Ing.: 2 Mos. 20: 8 v.

ämne:
Tänk på, att du helgar hvilodagen !

a) Hvilodagen, (i gamla och nya förbundet, dess instif-

telse, dess betydelse) ; b) Ätt du helgar. Här utvecklas be-

tydelsen af helgandet och sättet hvarpå det sker samt hvem

det är som skall helga denna dag : "du'' ; c) Tänk på ! Vi

glömma detta så lätt, icke när dagen kommer, men att

helga den : vi skole, innan den kommer, bereda oss dertill.

B) Text: Marc. 2: 18-3: 5 t.

I.

Ing.: Ebr. 8: 13 v.

ÄMNE:
Huruledes i Christus Jesus det gamla är vordet

nytt.

a) DM gamla förbundet är föråldradt och ett nytt för-

hund är upprättadt emellan' Gud och syndare; b) Det gamla

tvånget är förhytt till frihet, 18—20 V. ; c) För den gamla

verkheligheten är den nya rättfärdigheten kommen, "21 v.

;

d) För den gamla naturen ett nytt sinne, 22 v. ; e) För den

gamla hlindheten ett nytt ljus, 23—28 v. ; f) För den gamla

odugligheten en andelig färdighet, 1—5 v.

IL
Ing.: 2 Cor. 5: 17 v.

ämne:
I det nya förbundet skall det gamla vara förgånget:

a) dm gamla fastan, 18—20 v.
;

(fastedagar och sorge-

dagar tryta dock aldrig på jorden för Guds folk) ; b) det

gamla klädet, 21 v.
;

(egenrätttärdigheten, den Phariseiska

verkheligheten) ; c) den gamla menniskan, 22 v. (de gamla

flaskorna) ; d) den gamla hlindheten, 23—28 v.
;

(oförståndet

om Guds vilja, 1 Cor. 2: 14, 15 v.); e) den gamla ofärdig-

heten, 1—5 v. (odugligheten till det goda). Jfr Utk. I.
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III.

Ing.: 2 Cor. 5: 17 v.

ämne:
I det nya förbniulet kräfves allt nytt.

a) yr/a kläder, 21 v. (Christi och trons rättfärdighet)

;

b) Ni/a hjertan, 22 v. (de nya flaskorna) ; c) Xi/tt lefverne,

23—28 v. ; det nya ljuset och förståndet om Guds vilja så-

som vilkor för dess görande, 1—5 v. ; såsom bevis på kraf-

ten till det nya lefvernet, jfr Ephes. 4: 22—24 v.
;
jfr Utk. I.

IV.

Ing.: .Jac. 1: 27 v.

ämne:
Herren Jesus betjenar oss på sabbathsdagen, på

det att vi skole kunna tjena Honom.

1) Huru Jesus betjenar oss: a) med det heliga ordets

utsäde, jfr 2H v. (vi få då plocka af axen på Guds ords

åkerfält och föda oss dermed) ; b) med de heliga sakramen-

tens utdelande, jfr 25, 2G v. (de äro icke skådebröd som

ligga obrukade, utan instiftade att bruka, dopet till troslif-

vets grundläggande, nattvarden till dess näring ; de trogne

äro andeliga prester, derföre skola de äta och dricka i natt-

varden) ; c) med andelig helbregdagörelse, jfr 1—5 v. (den

lekamliga afbi klar här den andeliga).

2) Huru vi skola tjena Honom : a) i trosrättfärdighe-

tens prydning, 2 1 v. ; b) med ett nytt sinne, 22 v. ; c) med

uträckandet af våra händer till den nödställda nästans hjelp,

1-5 v.

V.

Ing.: Zacli. .9: 17 v.

Ä y\ N E

:

Hvad godt Herrens Jesu lijertevänner hafva fram-

för verldsbarn och verkhelgon.

1) Bröllopsdagar med omskiftande fastedagar, 18—20 V.

(det omskiftar emellan fröjd och sorg, frid och oro, hugsva-

lelse och andelig torrhet, ljus och mörker).
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2) Bröllopshläder, 21 v. (Christi rättfärdighet genom

tron ; dä är man en Christi brud och klädd till bröllop ; vi

måste förvara dessa kläder).

3) BröUojysvin, 22 v. (Evangelium med dess Ijuflighet,

kraft och tröst ; detta skall begärligt åstundas och intagas

till tro, förnyelse och helgelse).

4) Nåd att förstå och göra Guds vilje, a) 23—28 v.
;

b) 1—5 v. (iSTya födelsens verkan och frukter).

VI.

Lig.: Rom. 1: 16 v.

ämne:
Tveiine stycken göra oss till ehristna som icke

skämmas vid Christi evangelium :

1) den kunskapen att utan evangelium intet annat fin-

nes än förderf och fördömelse^ (gammalt sinne, blindhet i

andeliga ting, orättlardighet, oduglighet till det goda o. s.

v.), text.
;
jfr Utk. II. b — e)

;

2) den erfarenheten att genom evangelium gifves lif och

salighet, (rättfärdighet, nytt sinne, ljus, kraft o. s. v.), text.

;

jfr Utk. III.

C) Text: Marc. 7: 1—23 v.

I.

Ing.: Luc. 12: 1—3 v.

ämne:
Deu pliariseiska surdegen eller skrymteriet midti

christenlieten.

1) Huru det bevisar sig: a) uti ett ochristligt dömande

af andra under det man förgäter att döma sig sjelf, 1—5 v.

;

b) uti utväxtes sjelfvalda gerningar och christendomsöfningar,

hvarpå man lägger en synnerlig vigt utan att akta på hvad

Herren bjuder, 6, 8, 9 v. ; c) deruti att man bär Guds namn

på tungan och ärar Honom med munnen under det att man
har hjertat fjerran, 6, 7 v. ; d) deruti att man menar sig

förstå och hålla hela Guds lag under det att man ej blott

gör ett orätt bruk deraf, utan ock öfverträder alla Guds

bud, 10—13 v.
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2) Hvarpå det grundar sig : a) på naturens ocli hjertats

förderf, 14—23 v. ; b) på bristande kännedom af detta för-

derf, 14—23 v.

3) Hvilken dess lön är : a) i tiden Guds misshag och

styggelse, Uppb. 3: 15, IG v. ; b) i evigheten en förfärlig

dom, 16 v.; Matth. 24: 51 v.; Uppb. 22: 15 v.; Syr. 1:

36—40 v.

IL

Ing.: Gal. 5: 1 v. (ur A.-T.)

ämne:

De christtrogujis frihet tVåu lagen.

a) De öro befriade från att genom lagen söka sin rätt-

färdighet ; b) De äro frie från lagens förbannelse. Gal. 3:

1 3 v. ; c) De äro frie från lagens tvång ; d) De äro frie

till att fullborda lagen. Kom. 8: 4 v.

III.

Inij.: Gal. />; 14 v. (ur A.-T.)

ÄMNE:
Sauna christna fullborda lagen.

1

)

Det är endast sanna christna sotn kunna fullborda

lagen, (de otrogne och de egenrätttardige mena sig ock full-

borda Guds lag, men de förstå ej lagen, de äro liender till

lagen, de kunna ej fullborda lagen, jfr texten ; de trogna

hafva fått ett nytt sinne och förstånd om jemte lust till

lagen ; de kunna och skola fullborda lagen).

2) Huru de fullborda lagen : a) med tron, Eom. 3: 31 v.

(lagen befästes genom evangelium, evangelium framställer

lagen i dess rätta helgd och gifver genom tron kraft att

hälla lagen. Tron föder öfvertygelse om lagens helighet och

innerlig kärlek till Gud. "Tron uppfyller alla lagar, gernin-

garne uppfylla icke en prick af lagen." Luther); b) med
kärleken. Kom. 13: 8, 10 v. (Gud vill älskas af oss uti

nästan, 1 Joh. 3: 17, 18 v.)
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IV.

Ing.: Matth. 23: 3 v.

ämne:
Hvarföre (jriids bud ej komma öfvereiis med men-

nisk ostadgar :

a) ty menniskostadgar göra om intet fhuls bnd, 8, 9 v.

;

b) ty menniskostadgar tränga ej till hjertat, utan befordra

skrymteri, 1—7 v.

Usrs: v. 16.

V.

ämne:
Menniskostadgar ocli Guds bud i deras förhållande

till hvaraudra.

]) Menniskostadgar hålla sig till det xdvärtes och lemna

hjertat oförändradt; Guds bud kräfva invärtes och idvärtes

renhet. »

'2) Man kan vara trogen i rnenniskostadgars hällande,

men vara en Guds buds öfverträdare, 7— 13 v.

3) 2Ian kan för menniskor synas from under det man
inför Glid är en skrymtare öch ochristen, (i, 7 v.

4) Afcm kan inför menniskor vinnlägga sig om helighet

imder det man inför Gud är oren och förbannad, 2—4 v.
;

14—23 v.

VI.

Ing.: Ordsprb. 4: 23 v.

ämne:
Allt kommer au på hjertat.

a) Om det är rent eller orent, 14—23 v. ; b) Om det

är uppriktigt eller falskt, TJ, 7 v. ; c) Om det tager det helt

med Guds bud eller ej, 1—5, 8— 13 v.

VII.
(H.-T. och A.-T. i förening.)

Ing.: Jes. 48: 11— Ii) v.

ämne:
Hvad en benådad menniska har att iakttaga, att

hon under kännedomen af dagligt förderf och elände
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ej ånyo må komma under lagen, utan kunna förblifva

under nåden.

1

)

Hon får icke ringa anse det förderf som uppreser

sig., utan döma det som en verklig synd och ett verk af

djefviden, H.-T. 14—23 v. ; A.-T. 9 v.

2) Hon måste förödmjuka och döma sig sjelfinför Gud
och gifva Gud rätt i Hans ord, jfr H.-T. 6, 7 v.

3) Med denna förödmjukelse måste hon förena hh/gsel

och sorg öfve)^ samt hat till synden och förderfvet.

4) Hon måste flitigt i tron komma till Christian med
allt sitt förderf och lefva af fri nåd, k.-T. 4, 5 v.

5) / tron måste hon hlifva att alla hennes synder och

brister äro i Christus försonade och helade, A.-T. 1—3 v.

6) I tron måste hon ock anropa Herren om daglig re-

ning från synden och nådeskraft till helgelse, 1 Joli. 1:

7—9 V. ; 3: 3—5 v.

18:de Söndagen efter Trinitntis.

A) Text. : Mattli. 22: 34—46 v.

I.

Ing.: 1 Tim. 1: 5—7 v.

Ä M X E

:

I Lagens och evangelii hufvudsumma.

1) Lagens hufvudsumma: a) kärlek till Gud, (af hela

hjertat, hela själen, hela hågen, alla krafterne), 37 v. ; Liic.

10: 27 v. ; b) kärlek till nästan, 39 v. ; c) på dessa två bud

beror hela lagen och alla profeterna, 40 v.

2) Evangelii hvfvudsumma : a) Hvera är Christus ? (Da-

vids son och Davids Iferre), 41—45 v.; b) Hvad har Han
uträttat för syndare? "^Cor. 5: 19—21 v.; Joh. 1: 29 v.;

c) Huru skola syndare fa del af Christi verk och förtjenst ?

(Tron), Joh. 3: KJ v.
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IL
(Ev, och Ep. i förening.)

Ing.: 1 Cor. 1: 4, 5 v. (ur Ep.)

ämne:
Sanna christna, rike yordne i Christus.

1) Genom tron. Här utvecklas trons föremål, se Ev.

42—45 v. och väsende, (tillförsigt, förtröstan och omfattande

af Jesus Christus). Tron eger hele Christus med Hans för-

tjenst och Hans Andes gäfvor och vet att den har allt en-

dast i Honom. Ex. lärans och kunskapens gåfva och alla

Andens gåfvor till gagn, hoppet om evigt lif och vissheten

om stadfästelse intill änden, Epist. v. 5— 8.

2) Till kärleken : a) kärleken till Gud, (utvecklas efter

37, 38 v. Ev.) ; b) kärleken till nästan. Ev. 39, 40 v.

III.

ämne:
Kärleken till Gud.

1) Till dess ursprung. Den är grundad : a) i Guds kär-

lek till oss, Joh. 3: 16 v. ;

'

1 Joh. 4: 9, 10, 19 v.
;
(Gud

har älskat oss i Christus sin Son, (text. om Christi person)

och så gjort det möjligt för oss att älska) ; b) i tron på

Guds kärlek till oss i Christus. Här utvecklas trons före-

mål (Christus, text.) och väsende samt kraft, (till åtnju-

tande af Guds kärlek).

2) Till dess bevisning : a) i en rätt kärlek till oss

sjelfva, 39 v. Vi kunna ej förr rätt älska oss sjelfva än

vi stå i Guds kärlek ; b) i en sannskyldig kärlek till nästan,

39 v. (allmännelig och broderlig).

Auni. I lörbkjredelsen utvecklas kärleken till Gud euligt 37, 38 vers.

i texteu.

IV.

ämne:
Den lefvande trons bekännelse om Jesus.

1) Att Han är Davids son, 42 V. = sann menniska,

född af Davids säd efter köttet, Eom. 1: 3 v. ; Luc. 1: 32 v.
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(Man märke här Guds löften i gamla förbundet om qvinno-

säden fullbordade).

2) Att Han är Davids Herre, 43—45 v. = "sann Gud,

född af Fadren i evighet," jfr Ps. 110: 1 fl", v. Särskildt

märkes Hans seger och upphöjelse, Hans rike och styrelse

på grund af Hans egen hänvisning i text. till Ps. 110.

Y.

Ing.: Ordsprb. S: 10 v.

ämne:
Tvemie vigtiga läror i vår text:

1) Om det yppersta badet i hu/en : a) det yppersta budet

är kärleken till Gud, 37, 38 v. Här visas orsaken till att

Christus kallar detta bud det yppersta, 34—36 v. och detta

buds fordringar på oss ; b) det andra är detta likt : "Z>w

skall älska din nästa såsom dig sjelf," 39 v. ; c) på dessa

två bud beror hela lagen och alla profeterna, 40 v.

2) Om Christi person. Anledningen till talet om Ho-

nom är att Christus vill draga sina fiender till sin kännedom
;

med sitt jordiska sinne voro de likgiltige för Messias' högre

ursprung, 41 v. : a) Han är Davids son, (hvad detta innebär,

jfr Utk. IV. 1), 4-2 v.; b) Han är Davids Herre, 43—45 v.;

(hvad detta innebär, jfr Utk. IV. 2).

VI.

Ing.: I Joli. .3: 23 v.

Ä .M \ E

:

De trogne hålhi Guds bud :

1

)

Att vi skole tro på Hans Sons Jesu Christi namn :

Han är Davids son och Davids Herre, 42—45 v. text.. Guds

och Maria; son, sann Gud och sann menniska i en person.

Denna tro är ett Guds verk, Joh. G: 29 v. och har lif och

frid med sig samt lefvande bekännelse. Den är ett Guds

bud till oss.

2) Att vi skole älska oss inbördes : gamla förbundets

bud : "IJu skall älska Herren din Gud etc.^" 37 v. text.,

är i nya förbundet förklaradt till: ''Älskom Honom, etc'



474

1 Joh. 4: 19 v. och det andra budet är detta likt: '•'Du

skall älska din nästa såsom dig sjelf,"' 39 v. text.

;

detta

bud fullbordas af de trogna, såsom de bekänna :
'• Vi älska

hrödeme,"' 1 Joh. 3: 14 v.; 4: 11. l^i v.

VII.

Ing.: Luc. 10: 28 v.

ämne:
Jesu ord: "Gör det, så får du lefva !" tillämpade

på lagens och evangelii liufrudsuumia i vårt evange-

lium.

1) "jOm skall älska Herren din Gud af allt ditt hjeréa,

och af all din själ och af (dl din håg ; du skall älska din

nästa såsom dig sjelf !" gör det, så får du lefva ! 37—40 v.

Här visas, med hvad rätt Gud fordrar denna kärlek, (ska-

pelsens rätt, ännu mer återlösningens och helgelsens), att

denna kärlek är liYvet, att om vi så älska, sä fä vi lefva.

(blifva vi salige) ; att vi nu ej kunna så älska af naturen,

utan blott hata (orsaken ?), att lagen och budet om kärlek

derföre visar oss vår skuld, och dom och så drifver oss att

söka kärlek för att kunna älska.

2) Tro på Herren Jesum Christum : gör det så får du

lefva! 41—45 v. text. Här visas, huru tron på Honom är

den nya och enda lifsvägen, der hjertat får syndaförlåtelse,

frid och kraft till en helig vandel. Kunskapen om Jesu per-

son och verk, text., förtröstan till Hans f(jrtjenst, anamman-

det af Honom, Joh. 1; l-J v. Tron har med sig den kärlek

som lagen fordrar, Gal. 5: (i v.

B) Text: Joh. 10: 23-38 v.

I.

Ing.: Matth. 22: 42 v. (ur Ev.)

ÄMx E.-

Jesu högliet och Hans väuuers trygghet.

1) Jesu höghet: a) Han är Christus, Guds son, ett med

Fadren, 23, 24, 30, 36 v. : b) detta har Han sjelf sagt.

25 v. ; c) Han har med gemingar det bevisat. 25. 37, 38 v.

;
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d) emedan Han är Christus, vredgas Hans fiender, 31—36 v.

;

Ps. 2: 1 ff. v.

2) Jesu vänners ttygghet : a) Jesu vänner äro Hans får,

27 v. ; b) de äro kände af Honom, 27 v. ; Joli. 10: 14, 15 v.

;

2 Tim. 2: 1 i) v. ; c) de hafva den visshet att Han gifver

dem evigt lif, 28 v. ; d) de hafva den trygghet att ingen

skall rycka dem ur Jesu hand, 28, 29 v. (30 v.).

IL
Ing.: Ps. 23: 1 v.

ämne:
Jesu rätte får.

1) Hvarpå de igenkännas: a) de tro på Jesum Chri-

stum, 23

—

2(\ v. ; b) de höra Jesu röst, 27 v. ; c) de följa

Jesum. 27 v.

2) Deras salighet : a) Jesus känner dem som sina, 27 v.
;

b) Han gifver dem evigt lif. 28 v. (både visshet om lifvet

och lifvet sielft) ; c) de bevaras med Guds magt till salig-

het, 28—30 v.; 1 Petr. 1: 5 v.

III.

Ä M X E

:

Huru vi sii vAr text kunna lära känna att Jesus

är Guds Son.

1) Af den angelägenhet, hvarmed Judarne spörja Ho-
nom derom, 23, 24 v.

2) Af de gerningar. Han der åberopar, 25, 37, 38 v.

3) Af den salighet. Han der idlofvar, 27, 28 v.

4) Af den trygghet. Han der tillförsäkrar, 28—30 V.

5) Af den verkan, Hans ord utofva, 31—30 v.

IV.

huj.: Joh. 10: 30 r. (ur text.)

ä.mxe:

Jesu enhet med Fadren, de trogna till tröst, de

otrogna tiH förbittring.

1) JJe trogna till tröst: a) de trogna som deraf kunna

hemta tröst : aa) de som tro på Jesum ; bb) de som höra
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Hans röst ; cc) de som efterfölja Honom ; b) den tröst den-

na enhet tillför dem : aa) Jesus känner dem ; bb) Han gif-

ver dem evigt lif; cc) ingen skall rycka dem ur Hans hand.

2) De otrogna till förbittring : a) de vilja icke tro, 26 v. ;

b) de kunna dock icke tiga om Honom, 23, 2-4 v. ; c) de

akta icke Hans gerningar, 25, 37, 38 v. ; d) de stena Honom,

31—33 v. (d) tillämpning särskildt på otrons sätt att i vår

tid stena Jesum).

Anm. Enhetens beskaffenhet fiiinihålles i iuledningeu.

V.

ämne:
Huru Jesus i vår text bevisar sin enhet med Fadren.

1) Med sina ord: a) 27—30 v.; b) 34—36 v.

2) Med sina gerningar : a) 25, 26 v. ; b) 37, 38 v.

VI.

In(/.: 2 Tim. 1: 12 v.

ämne:
Jesu trognas visshet om det eviga lifvet.

a) Väl grundad: i Jesu försoning, (Hans herdekärlek

till fåren), i Fadrens kärlek, i löftet med tron anammadt ^

b) Dem tillförsäkrad: i det fasta ordet, (Jesu utsago i tex-

ten särskildt), i sakramenten, genom Andens vittnesbörd;

c) Trösterik : gifver dem mod och kraft i striderna, stärker

dem till manligt lopp för kronan, gör deras mörker ljust och

deras gång viss efter Guds ord, tillför dem ett fast hopp.

VII.

hic/.: Luc. 16: 17 v.

ämne:
Skriften kan icke varda om intet.

a) Då den betygar att Jesus är Guds Son ; b) Då
den förvissar dem om evigt lif som tro på Guds Son ; c)

Då den betygar^ att de som icke tro på Guds Son skola

blifva fördömde, jfr Joh. 3: 18 v. ; Marc. 16: 16 v.
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VIII.

Ing.: Joh. 10: 35 v. (ur text.)

ämne:
Då Skriften icke kan Yarda om intet, så kunna

icke heller varda om intet Jesu ord

:

a) "Jag är Christus, Guds Son,'' 23—26 v. ; 31—38 v.

;

b) 'Jag känner mina får,'' 27 v. ; c) "Jag gifver dem evigt

lif," 28. 29 v. ; cl) "Jag och Fadren äro ett," 30 v.

C) Text: Marc. 10: 17-27 v.

I.

I?ig.: Matth. 13: 22 r.

ämne:
Den rike ynglingen.

1) Hans fråga, 17, 18 v.

2) Hans omdöme om, sig sjelf, 19, 20 v.

3) Jes^i kärlek till honom, 21 v.

4) Jesu fordran på honom, 21, 22 v.

Usus : Den lärdom, vi af denna historia hafve att hemta,

se 23—27 v.

II.

Ing.: Sgr. 13: 30 v.

Ä M N E

:

Att det är svårt för de rika att ingå i himmelriket.

1) Firr de lekamligt rika: a) emedan de på sin höjd

vilja dela hjertat : b) emedan rikedomen är mägtig och be-

dräglig ; c) emedan de icke vilja försaka allt för himmelriket.

2) För de andeligt rika : a) som mena sig hålla Guds

bud, 19, 20 v. ; b) som icke känna sitt andeliga armod,

Uppb. 3: 17 v. ; c) som blygas för korset, 21 v.

III.

Ing.: Luc. 13: 24 v.

ÄMNE:
Tagen till Guds rike.

Är :

a) en sjelfkännedomens väg, 1 7—20 v. ; b) en försakel-
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sens väg, 21 v.; c) en väg i Jesu efterföljd^ 21—23 v.; d)

en väg med trösiefuU idsigt, 24—27 v.

IV.

Ing.: Matth. 13: 22 v.

ämne:
Rikedomens fara:

a) den delar menniskans hjerta ; b) deyi förblindar med

afseende på del eviga goda; c) den förliindrar från den rätta

försakelsen ; d) den utgör ett svårt hinder för inträde i

Guds rike.

V.

Ing.: I Mos. IS: 14 v.

ämne:
Det för lueimiskor omöjliga, möjligt för Gud.

1) Hvad det är som för menniskor är omöjligt: a) att

genom görande '"ärfva" evigt lif, 17 v.; b) att känna sitt

eget lijerta, 20 v.; Jer, 17: 'J, 10 v.; c) att för himmelriket

allt försaka, 22 v. ; d) att ingå i Guds rike, 2H—27 v.

2) Hvad det är som for Gud är möjligt : a) att gifva

rättfärdighet till evigt lif utan vår förskyllan, jfr 18 v.

Guds godhet ; b) att lära oss att känna oss sjelfve, 19 v.

;

c) att böja oss till försakelse och lydnad, 21 v. ; d) att gifva

oss en skatt i himmelen, 21, 27 v.

VI.

ämne:
Med många goda egenskaper kan det fattas en

menniska ett enda, livilket för henne är åtgörande.

1

)

£n menniska kan ega många goda egenskaper : a)

hon kan fråga efter Guds rike, 17 v.; b) hon kan hålla

lagen, 20 v. ; c) hon kan höra och lyda Guds ord, jfr den

rike ynglingen.

2) Ett enda kan dock fattas henne : a) hon är icke en

syndare efter lagen, 20 v. ; b) hon är icke fiigjord, 21 v.

3) Detta enda är afgörande : a) 23—25 v, ; b) 26, 27 v.
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VII.

Ing. : Philipp. 3: 7 v.

ämne:
Allt för Christi skull försaka

Är att allt med Christiis vinna.

a) Den som försakar sin rättfärdighet, han får Guds
rättfärdighet i Christus, 17—20 v.; Kom. 3: 21—26 v.; b)

Den som säljer allt det han hafver, han skall fa en skatt i

himmelen, 21 v. ; c) Den som i Jesu efterföljd bär korset,

han skall med Christus komma till ära, 21 v. ; d) Den
som redligt kämpar och öfvervinner, han skall allt få ega,

23—27 v.

/^'

VIII.

^ Ina,: Marc. 12: 34 v.

ämne:
En nienniska kan vara nära Guds rike, men dock

aldrig komma deriu.

1) Huru det visar sig att en menniska är nära Guds
rike: a) hon löper till Jesum för att höra Hans ord, 17 v.;

b) hon böjer knän för Jesum, 17 v.; c) hon vet Guds vilje

19, 20 v.; d) hon frågar efter evigt lif, 17 v.

2) Huad som gör att hon dock aldrig kan komma derin :

a) hon är för rik, 20 v.
;

jfr Matth. 5: 3 v. ; b) hon vill

icke allt försaka, 21 v. ; c) hon blyges för korset, 21 v.

Usus : 23—27 v.

IX.

ämne:
Tagen till fullkoniligheten

:

a) att rätt känna sig sjelf, 17—20 v.; b) att försaka

sig sjelf och verlden, 21 v. ; c) att bära korset, 21 v. ; d)

att undfå skatten i himmelen, 21 v.

Usus: 22—27 v.

— ^^-vVA^-VAv"-^
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19:de Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Mattli. 9: 1—8 v.

I.

Ing.: Ps. 32: 1, 2 v.

ämne:
Syndernas förlåtelse.

1) Grundad i Guds Sons förtjenst : utan försoning för

synden kunde Gud icke förlåta synden ; denna försoning har

Jesus Christus utfört, 2 Cor. 5: 18, 19 \.

2) Tillsagd : a) genom ord och sakrament, 2 v. ; b) dem

som tro på Jesum Christum, 2 v. ; Ap. G. 10: 43 v.

3) TröstefvU : a) medför ett godt mod, 2 v. ; Jes. 33:

24 v., (fröjd, frid, frimodighet) ; b) gifver kraft till en helig

vandel, 6, 7 v. ; Gal, 5: 25 v.

II.
-^

Ing.: Syr. 33: 4 v.

ämne:
Yissheteu om syndaförlåtelse.

1) På (/rundvalen af Christi försoning har Gud j^å

jorden grundat en frälsningsanstalt, der menniskor tillhjudas

och tillförsäkras deras synders förlåtelse.

2) Genom menniskor förkunnar Han denna förlåtelse,

2 v. ;
jfr Joh. 20: 23 v.

3) Man kan alltså komina till visshet om denna förlå-

telse, 2 Y., (emot dem som förneka eller betvifla detta).

4) Man onåste vara angelägen att komina till denna

visshet, jfr den borttagne i texten, 2 v., (emot dem som

nöja sig utan denna visshet, som söka, men ej sä, att åe finna)

^

5) Denna visshet tillför oss största nytta, (med afseende

på hjertats tröst och frid, 2 v., med afseende på helgelse-

lifvet, 6, 7 v.).

III.

ämne:
Olika menniskors olika tankar om sina synder.

a) En del menniskor tänka icke derpå och hafva ingen
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olägenhet deraf, jfr de Skriftlärde, 3—5 v. ; b) Andra tiro

deröfver bedröfvade, jfr den borttagne, v. 2 ; 2 Cor. 7: 10 v.
;

c) Andra längta på allvar efter nåd deremot, (syndernas

förlåtelse), jfr den borttagne, 2 v. ; d) Andra åter ligga i

daglig strid deremot, (de benådade, för att kunna vandra till

det rätta hemmet, 6, 7 v.), 1 Petr, 2: 11 v. : 2 Cor. 7: 1 v.
;

Ebr. 12: 1 v.

IV.

ämne:
Olika meuuiskors olika tankar om syndaförlåtel-

sen ocli vissheten deroni.

a) En del bekymra sig icke derom, (tänka icke derpä),

3—5 v. ; b) Andra tro att man derom icke kan eller behöf-

ver komm.a till visshet; c) Andra mena att vissheten undfås

först i döden, (det sanna och falska häri) ; d) Andra vilja

icke tro, förrän de se tecken, hvaraf de kunna tro denna

förlåtelse ; e) Andra åter tro denna förlåtelse på grund af
Guds tillsägelse i ord och sakrament och fa tröst och kraft

till ett nytt lefverne, 2, 6 \.

V.

(Ev. och Ep. i förening.)

Ing.: Ps. 103: 2 v.

ämne:
Syndernas förlåtelse och en helig vandel i deras

förhållande till hvarandra.

a) Utan syndaförlåtelse kan ingen menniska föra en

helig vandel. Ev. 2, (i v. ; b) Der syndernas förlåtelse är,

der följer en helig vandel såsom dess frukt Epistelen för

dagen.

VI.

Ing.: Jes. 33: 24 v.

ämne:
Der syndernas förlåtelse är, der är ock lif och

salighet.

1) Der syndemas förlåtelse är, der är lif: a) i tron,

2 v. ("deras tro" = den sjukes och bärarnes) ; b) i kärleken,

31
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2 v. ; bärarnes kärlek bevisad i att bära den sjuke fram,

jfr Luc. 5: 18, 19 v. — Kärlek till Gud och nästan.

2) Der syndernas förlåtelse är, der är ock salighet

:

a) i tiden, 2 v. "godt mod,'' frid, fröjd, barnaskap, tröst,

kraft m. m.
;

jfr Ps. 32: 1, 2 v, ; b) i evigheten: alla syn-

der utplånade, alla syndens följder borta, Uppb. 21: 4 v.;

7: 13—17 v.

Anill. Inledningsvis kan visas, livar syndernas förlåtelse är.

VII.

Ing.: Mattli. 28: 18 v.

ämne:
Menniskosonens niagt på jorden :

a) Att förlåta synder, 1—6 v.; .b) Att göra helbregda,

6^8 v. -

VIII.

Ing.: Hos. 14: 3 v.
;

ämne:
Syndernas förlåtelse.

1) Hvad den förutsätter och fordrar : a) att skulden är

betalad och synden försonad^ 2 Cor, 5: 18, 19 v.; b) att

denna försoning kungöres syndaren, 2 Cor. 5: 19—21 v.

;

2 v. text. ; c) att syndaren detta tror, 2 v. ; Ap. G. 10: 43 v.

2) Hvad den verkar : a) godt mod, 2 v. ; b) nytt lef-

verne, 5—7 v. jfr Epist. ; c) Guds pris, 8 v. ; Ps. 103: 1—5 v.

t

B) Text : Joli. 9: 1—41 v.

I.

ämne:
Berättelsen om den blind födde mannen i vår text.

1) Huru Jesus helår honom, 1—7 v.

2) Huru Phariseerne anställa undersökning om honom,

8—34 v.

3) Huru Jesiis stärker hans tro, 35—'38 v.

4) Huru Jesus med anledning deraf talar om andelig

blindhet, 39-41 v.
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11.'

Ing.: Joh. ^: 12 v.

ämne:
Huru Jesus i vår text bevisar sig vara verldens ljus :

a) / verk, 1— 7 v. : Han gör de blind födde seende

;

b) / ord, 35—41 v. : Han uppenbarar den andeliga blindhe-

ten och gör andeligt seende.

III.

Ing,: Joh. 12: 47 v.

ämne:
Jesus, kommen i verlden till eu dom.

1) Att cZe, som icke se, skola varda seende, 1— 7, 31) v.

2) Att de, som S0^ skola varda blinde, 8—34, 39 v.

Usus : Denna sanning bör allvarligt mana oss till sjelf-

pröfning, 40, 41 v.

IV.

ääne:
Jesu svar på Phariseeruas fråga: "Månne vi ock

vara blinde ?"

a^ Voren J blinde, då haden J icke synd, 1— 7 v.
;

b) Men nu sägen J: "Vi se;" 'derföre bli/ver J^der synd,

8—34 v.

V.

ämne:
Tvenne slag af andelig blindhet.

a) Då man känner sin blindhet och längtar efter syn,

]—7, 35—39 v. ; b) Då man menar sig både sjelf se och

kunna upprätta andra, men blir utan andelig syn, 8—34 v.

VI.

Ing.: Fs. 66: ö v.

Ä M X E

:

Guds verk i Christo uppenbarade på syndare.

a) Då Han låter dem en tid förbliva i deras elände,

1—3 v.; b) Då Han i Sonen /rälsar dem från deras elände,

4—7 v. ; c) Då verldens hat måste bidraga att befästa deras
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tro, 8—34 v. ; d) Då Jesus stärker de liulpne till trons lyd-

nad, 35—41 v.

VII.

ämne:
Den som är al* Gud, lian både hör och ser.

a) Han hör Guds ord; b) Han ser Guds verk.

Ånm. Inledningsvis visas, hvad det är att vara af Gud.

VIII.

Ing.: Jes. 35: 5 v.

A:\rxE:

Huru Jesus botar vår audeliga blindhet.

a) Nar vi bekänne : "F? äro blinde,'" 39—41 v.: b) Xär

vi tro på Honom som är verldens ljus, 5 v. ; Joh. 8: 12 v.

;

c) När vi i tron late befästa oss till en helig strid och vandel,

8—38 v.

C) Text: Luc. 13: 10—17 v.

I.

Ing.: Syr. 2: 5 v.

ämne:
Herren pröfvar sina barns tro och hjelper dem

emot allt elände.

1) Huru Han pröfvar deras tro : a) då Han låter satan

plåga dem, 11, 16 v.; (dels till kroppen, Ex. Job och text.,

d^ls till själen med otro, anfäktning, tvifvel, m. m.) ; b) dä

Han fördrcijer hjelpen, IG v.

2) Huru Han hjelper dem emot allt elände : a) Han
löser dem af deras krankhet, 12 v.; jfr 2 v. Ev.; b) Han
öppnar deras mun till Guds pris, 13 v.; c) Han skänker

dem en rätt sabbathsfröjd, 14—17 v.

IL
ämne:

Sabbathsdagen såsom en helsodag.

a) T)/ då låter Jesus förkunna oss det ord som är sjä-

lens helsa, jfr 10 v. text. och Luc. 4: 18, 19 v. ; h) Ty då
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afhjelper Jesus all vår krankhet, W—13 v.; Ps. 103: 3 v.
;

c) Ty då hjelper Jesus de sina emot allt som står dem emot

och öppnar deras mun till Guds pris, 14—17 v.

III.

Ing.: Ps, 68: 2ö v.

ämne:
Der Jesus går fram, der möter Honom allt syn-

dens elände, som Han öfvervinner.

1) Der Jesus går fram, der möter Honom allt syndens

elände : a) hos de otrogne, (syndasäkerhet, blindhet, skrym-

teri, m. m.), jfr text. öfversten 14— IG v.; b) hos de trogne,

11 v., jfr Utk. I. 1).

2) Detta elände öfvervinner Jesus : a) der Han far öf-

vervinna det, (derföre måste eländet kännas och hjelp der-

emot sökas) ; b) så, att Han grafver omkring och göder det

ofruktbara trädet, jfr textens situation ; c) sä, att Han löser

de sinas krankhetsband, 12, 13 v.

IV.

Jng.: Joh. 13: 7 v.

ämne:
Bagens text, ett bevis på huru Herren handlar

med sina trogna.

a) Han låter satan plåga dem, 11 v.; Eph. G: 16 v.

;

b) Han låter dem bida efter hjelpen, v. 16. (18 är); c) Han
lär dem genom sitt ord, 10 v. ; d) Han hjelper dem i rat-

tan tid, 12, 13 v.

V.

Imj.: Ps. ^4: 2—4 v.

Ä M N E

:

En rätt sahbathsfröjd.

a) Xär Jesus lär oss med sitt ord, 10 v. ; b) Xär Han
befriar oss från vår bundenhet, 11, 12 v. (bundenheten i

samvetet m. m.) ; c) Xär vi hulpme hunna prisa Gud, 13 v.
;

d) När andra uppväckas till fröjd öfver Jesu herrliga ger-

ningar, 14— 17 v.; Ps. 34: 4 v.
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VI.

Ing.: Jes. Ö8: 13, 14 v.

ämne:
Några stycken af ett rätt sabbathsftrande.

a) När vi med himgershegär akta pä Guds ord, 10 v. ;

b) När djefvidens verk i och ibland oss förstöras, 11, 12 v.;

1 Joh. 3: 8 v. ; c) När vi befästas i Guds nådesförbund,

(text. ''Abraham"), (genom ord, sakrament och tro) ; d) När
vi vårda oss om Abrahams rätte barn, 14—16 v. (i kärle-

ken) ; Jac. 1: 27 v.; e) När vi lofva Gh.id för Hans herr-

liga gerningar, 17 v.

VII.

Ing.: 2 Cor. 12: 9 v. (ur A.-T.)

ämne:
Huru Herrens kraft är mägtig i de svaga:

a) till att öppna^ deras hjertan för ordet, 10 v. ; Ap. G.

16: 14 v. ; b) till att lösa dem ur deras bundenhet, (lekam-

lig, andelig), 11, 12 v.; c) till att gifva dem nåd till en

helig vandel, 13 v.; (Guds pris med ord och gerningar); d)

till att öfva dem i striderna emot fienderne, 14— 16 v.; e)

till att öfvervinna fienderne och befordra Guds pris, 17 v.

20:de Söudagen efter Trinitatis.

A) Text: Matth. 22: 1—14 v.

I.

Ing.: 1 Cor. 1: .9 v.

ämne:
Guds trofasthet emot syndare, bevisad i deras

kallelse till Hans Sons delaktighet.

1) JJen Jesu Christi, Guds Sons, delaktighet, hvartill

Gxid kallar syndare: "bröllop,'" 2 v., "bröllopskläder," 11,

12 v. Gud gjorde bröllop åt sin Son, när Han antog vårt

kött, blef såsom en af oss ; Guds Sons förmälning med men-

niskorna, att de skulle blifva Hans brud. Bröllopsglädjen
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för syndare är den fröjd och nåd som skänkes dem som med
tron anamma Sonen och Hans förtjenst. Till innerlig för-

ening och salighet med Christus kallas alltså syndare : "kom-

mer till bröllop !" bjiides tid efter annan, 8—6 v. Men
till detta bröllop fordras bröllopskläder, utan hvilka man
ingen del i Christum och Hans förtjenst eger, utan hvilka

man ej kommer in i bröllopssalen för att njuta af bröllops-

fröjden. Desse äro Christi rättfärdighet till syndaförlåtelse

och helgelse, jfr Jes. 61: 10 v. ; Gal. o: 27 v. ; Ephes. 4:

24 v. Denna klädnad är tardig och tillbjudes oss för intet.

2) Guds trofasthet i att kalla syndare till denna delak-

tighet : a) att kalla de redan kallade, 3 v. (Judarne) ; b) att

kalla dem ånyo, 4—7 v. (Guds kallelse genom apostlarne

och huru den åtlyddes, m. m.) ; c) att kalla dem som stå

utom förbundet, 8— 10 v. Här skildras Hedningarnes kallelse

frän apostlarnes dagar till Christi tillkommelse och desse

kallades beskaffenhet.

Usus: 11—14 v.

II.

Ä M ne:

Nådeus föraktare och deras dom.

1) Hvilka de äro som förakta nåden : a) de som för-

summa Guds nåd, 2— ,5 v. ; b) de som bevisa Gud hat för

Hans kärlek, O v. ; c) de som med oförändradt hjerta trösta

sig af Guds nåd, 1 1 v. (tränga sig in utan bröllopskläder).

2) Deras dom : a) Gud straffar dem i sin vrede, 7 v.

(timligen, andeligen), Ps. 2: 12 v.; b) Han kallar andra till

den nåd som de föraktare försmå, 8—10 v. ; c) Han ute-

stänger dem evigt från bröllopsfesten, 11— 18 v.

Usus : 14 v.

III.

Ing.: Matth. 22: 4 v. (»Kommer till

bröllop!») (ur Ev.)

ämne:
Det konungsliga brölloppet.

1) Konungen : (lud Fadren som gjorde bröllop åt sin

Son, 2 v. ; konungens kärlek och vrede, 2, 7 v.
; jfr Utk. 1. 1).
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2) Konungasonen, 2 v. Här skildras Christus till sin

person och naturer, särskildt påaktas mandorasanammelsen,

huru Han biifvit vår Brudgum och förvärfvat oss rätt att

blifva Hans brud, jfr Utk. I. 1).

3) Tjenatme : Moses, profeter, apostlar och alla ordets

tjenare, 3, 4, 9, 10 v. Här skildras deras kallelse såsom

brudförare, Joh. 3: "29, 30 v,

4) Gästerne : Judarne, Hedningarne, alla utkorade af

alla folk, 3—10 v. Man märke ordningen för kallelsen och

ingåendet.

5) Bröllopskläderne : Christi rättfärdighet, 11 v.
;

jfr

Utk. I. 1).

(')) Bröllopsfröjdea : redan här i tron, Jes. 61: 10 v.;

Luc. 1: 46, 47 v.; men egentligen med Brudgummens till-

kommelse att föra sin brud hem till evig herrlighet, Luc.

12: 36, 37 v.; Uppb. 21: 1—4 v.

IV.

Ing.: Luc. 19: 27 v.

ämne:
Jesu fiender och den svåra dom som skaH öfvergå

dem.

1) Fienderne : a) de uppenbara, (som förakta, trotsa och

gäckas med Guds nåd, som förfölja och dräpa. Guds tjenare),

4—6 v. ; b) de hemliga, (som dels med likgiltighet emottaga

kallelsen, 3 v., och dels tränga sig in utan kläder, 11 v.).

2) Domen : a) öfver de uppenbara : aa) 7 v. ; bb) 8,

9 v. ; b) öfver de hemliga, 11—13 v.

Usus : 14 v.

V.

Lig.: Zef. 1: S v.

ämne:
Bröllopskläderne :

a) förfärdigade, jfr 2 v. "brölloppet" och Utk. I. 1) ;

b) tillhjudne: outtröttligt, nådelullt jemte bröllopsnåden, 3,

4, 8—10 v. ; c) emottagne, (med tron) ; d) föraktade, 3, 5,

11, 12 v. (i otro).
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VI.

Ing.: Uppb. 19: 6—9 v.

ämne:
Lammets bröllop.

1) I tiden, 2 v. (föreningen med Christus och dess sa-

lighet härnere) : a) dertill inbjuder himlakonungen, 3, 4,

8—10 v. ; b) dertill erbjuder Han kläder, 12 v.

2) / evigheten : a) dit inkomma ej de blott kallada, hela

situationen och 14 v. ; b) utan endast de utkorade, 14 v.

VII.

Im/.: 2 Cor. G: I, 2 v.

ämne:
Storheten af den Guds nåd som tillbjudes syndare.

Sedd

:

a) of Konungen som inbjuder, (en rik och mägtig ko-

nung), 4, 7, 10 v. ; b) af Konungasonen, för hvars skull

hrölhpet inrättas, (den Högstes Son, enfödde Sonen), 2 v.

;

c) af hröllopskläderne som erbjudas, 11, 12 v. (deras för-

värfvande, deras nytta och frukt) ; d) af den salighet de åt-

njuta som anamma nåden, (i tiden, i evigheten), "bröllop,"'

4 v. ; bröllopsfröjd ; e) af den förskräckliga dom som drab-

bar de nådeforaktare, 7, 13 v.

VIII.

Ing.: Jes. 67: 10 v.

a:\ine:

Hvad vårt evangelium lär oss om konungsman-

nens bröllop.

1) En konungsman har tillredt ett bröllop, jfr Utk. I.

1); 2, 4 v.

2) Menniskor bjudas till detta bröllop, 3, 4, d v.

Z) Många stanna vid kallelsen, 3, 14 v. (de vilja icke

komma).

4) Andra tränga sig in i bröllopssalen utan kläder,

11, 12 v.
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5) När konungen kommer att hese gästerne, frågas blott

:

''Är du klädd f'- 12 v.

6) Den som då icke är klädd, blir idkastad, 13 v.

IX.

ämne:
Jesu ord: "Månge äro kallade, ineu få utvalde,"

i förhållande till likuelseu i dagens evangelium.

1) I förhållande till förra delen deraf '2—7 v.: a) Ju-

darne voro genom Moses och profeterna inbjudne, 3 v. ; b)

genom evangelii härolder kallades de förn3^ade gånger till

Christi rikes delaktighet, 4 v. ; c) blott till en del voro de

dock utvalde, i=^ hörsammade de kallelsen och ingingo i

Guds rike), 5—7 v.

2) / förhållande till sednare delen deraf : a) den christna

kyrkan utgöres af en utvald hop af Judar och Hedningar

som antagit kallelsen, 8—10 v. ; b) bland denna hop hafva

vi att söka de rätte tdvalde, eller de äkta medlemmarne i

Christi kyrka, 11—13 v.

B) Text: Matth. 13: 44—46 v.

I.

Ing.: Sv. Ps. 216: 5 v.

ämne:
Evangelium.

Under bilden af:

1) Tln i åkren fördold skatt, 44 v.

2) En kostelig perla. 45, 46 v.

IL
Ing.: Rom. 1: 16 v.

ämne:
Evangelium, en Guds kraft till salighet för enhvar

som tror.

Ty det gör

:

a) rik, när man säljer allt eget och köper evangelii nåd

för intet, 44, 46 v.; Jes. 55: 1—3 v.; Matth. 6: 33 v.; 1

Tim. 4: (S v. Den andeliga fattigdomen tillhör den rätta

andeliga rikedomen, Matth. 5: 3 v. ; b) lycklig, när man
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funnit evangelii skatt och perla : ty man har då funnit Je-

snm och med Honom allt, Joh. 10: 10 v.; Ps. 23: 1—6 v,;

c) mär/tig : man är en andelig konung och furste, insatt till

skapelsens herre och kan göra andra inflytelserika och mäg-
tiga, text. perlans värde, 46 v. ; Joh. 7: 38 v. ; 1 Tim. 4:

16 v.; Uppb. 1: 6 v.

III.

Jncf.: Matth. 7: 8 v.

ämne:
Dageus text, bekräftande den sanningen: "Den

som söker, han finner."

1) Den som söker: a) himmelrikets skatt, 44 v.; b) i

åkren {= kyrkan), 44 v. ; c) såsom köpmannen som sökte

efter goda perlor, 45 v.

2) Han finner : a) sä, att lian fördöljer skatten, 44 v. ;

b) så, att han finner allt, 44—46 v. : c) så, att han allt

försakar, 44. 46 v.

IV.

ämxe:
De skatter, oss evangelinm erbjuder och meddelar.

1) De skxttter, det oss erhjuder : a) äro redan färdige

och gifvas för intet, (försoningsnäden), 44, 45 v. ; b) tillbju-

das oss i evangelium, 44 v. : c) måste af oss ifrigt sökas,

45 v.

2) De skatter, det oss meddelar : a) evangelium är ett

nådemedel, (man märke detta !) ; b) dessa skatter göra oss

rike, lycklige och mägiige, jfr Utk. II. ; c) de måste af oss

köpas med uppoffring, (sälja allt), 44, 46 v.

V.

Ing.: Ephes. 2: 8 v.

ämne:
Evangelii nåd.

1) Till sitt värde: a) den är en skatt och en perla,

44, 45 v. ; b) den ligger i en åker fördold, 44 v. ; c) den

är eftersökt. 44, 45 v., (ej af alla).

2) T?W sin verkan : a) den gör rik ; b) den gör lyck-

lig, 44 v. ; c) den gör mägtig, 44, 46 v.
;

jfr Utk. II.
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C) Text : Matth. 21: 33—46 v.

I.

Ing.: Jes. 5: 1—6 v.

ämne:
Hvad vår text lär oss om Guds gamla förbunds-

folk och Iivilka lärdomar vi ehristiia såsom Guds nya
förbundsfolk Iiäraf hafve att Iiemta.

1) livad den lär oss om Guds gamla förbundsfolk : a)

den barmhertigliet och tålamod som Gud det bevisade, 33,

34 v. Vingården = den gammaltestamentliga theokratien,

förberedelseanstalten till himmelriket
;
gården = lagen, (cere-

monial- och sede-)
;
pressen = Jerusalem ; tornet= templet

;

vingårdsmännen= kyrkans lärare och föreståndare. Han vän-

tade sedan under ifrigt nådesarbete på frukt, (frukten = ren

lära, tukt, goda gorningar, rätte Israelister) ; b) den förskräck-

liga otacksamhet oqji ondska som det bevisade, 34—39 v.

;

c) Guds svåra, men rättvisa domar, 40—44 v.

2) Hvilka lärdomar vi häraf hafve att hemta : a) att

Herren söker goda frukter efter det nådesarbete Han i den

christna vingården nedlagt, 33, 34 v. (Man märke de christ-

nas företräde framför Judarne !) ; b) att vi såsom christna

folk icke äro skyddade mot Guds domar, Rom. 11: 22 v.
;

c) att ju större vårt nådeförakt är, desto större blifver vår

dom, 43, 44 v.; Luc. 12: 48 v.

II.

J7iff.: Ps. 80: 9—20 v.

ämne:
Israelitiska folket såsom en spegel.

Deri hafva vi christna folk att beskåda

:

1) Guds godhets och tålamods rikedomar^ 33, 34 v.

2) Otron och skrymteriet med deras frukter, 34—39 v.

3) Guds rättvisa och stränga domar^ 40—44 v.

III.

l7i</.: Hög. W. 8: 11, 12 v.

ämne:
Israels historia är mensklighetens historia.
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1) Den kärlek, Gud bevisade Israel, bevisar Han alla

menniskor, 1 Tim. 2: 4—6 v. : a) 33 v. Vingården m. ra.,

för Israel, se Utk. I. 1) a); för nya förbundets folk: vin-

gården = nya förbundets kyrka med dess insmugna förderf,

(alltså ej kyrkan såsom ett samfund af heliga)
;

gården

^^ predikan och sakrament, särskildt dopet
; pressen = kyr-

kan såsom läro- odi uppfostringsanstalt, (k^Tkliga ämbeten,

christna läroanstalter och skolor) ; tornet= kyrkan såsom

den der har att förvara de nytestamentliga helgedoraarne :

skrift, sakrament, trosbekännelse, m. m. till en ordnad guds-

tjenst och christelig undervisning hörande. Denna synliga

kyrka är utlemnad åt vingårdsmännen, magten är i händer

på andeliga och verldsliga föreståndare som ofta handlat och

ännu ofta handla med kyrkan och dess lemmar som vingårds

-

männen i texten ; b) 37—30 v. Här skildras Guds tjenares

sändning från Moses till den högste af dem, Christus, Sonen.

2) Den fiendskap emot Herren, som Israel bevisade, be-

visa menniskorna ännu i dag: a) 34—36 v. Judarnes förfa-

rande emot Guds sändebud i gamla förbundet, en afbild af

falska christnas förhällande emot ordets rätte tjenare och

sanna christna i allmänhet ; b) Judarnes fiendskap emot

Sonen, fortsatt i de falska christnas fiendskap emot Christum.

3) Den dom, Gud lät öfvergå Israel, skall öfvergå den

förderfvade christenheten, (alla dem som äro Israel li^:e

;

lika synder, lika straff; större synder, svårare dom), 40—44 v.

IV.

Ing.: Rom. 11: 22 v.

ämne:
Nåd ocli vrede af Gud.

1) Nåden: a) att Han sändt sin Son i verlden, 37 v.;

Ebr. 1: 2 v.; Joh. 3: 16 v.; b) att Han grundat sin försam-

ling på jorden, 33 v. (vingården), 42 v. (Christus är grund-

och hörnestenen i Zion, Jes. 28: 16 v.) ; c) att Han sänder

sina tjenare att inbjuda syndare till nådens delaktighet,

34—36 v. ; Ev. 3, 4, 9 v.
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2) Vreden : a) kommer af föraktad nåd, 34—39 v.
;

Ev. 7 v. ; b) tillför oss en svär Guds dom, 40—44 v. ; Ev.

7, 13 v., (timlig och evig dom).

V.

Inc/.: Philipp. 3: 18, 19 v.

ämne:
Christushatet.

1) Till sin bevisning: a) i en blind våldsamhet emot

Christi sanna tjenare och efterföljare, 33—37 v. ; b) i en

satanisk list, lögn och skr3anteri, 38, 39 v. ; c) i otro, 44 v.

(i otro stöta emot och förkasta Christum).

2) Till sina följder : a) Gud tager riket och nåden från

de föraktare, 41, 43 v. (Hit hör ock beröfvandet af nådes-

tillfällena) ; b) Gud dömer genom sin Son de föraktare, 42,

44 v. (tim.lig och evig dom).

VI.

Im/.: Jes. 28: 16 v.

ä:\[Ne:

Klippan Christus.

1) Lagd af Gud i Zion, 42 v., (genom löftena, genom

menniskoblifvandet, döden, uppståndelsen).

2) Förkastad af bi/ggningsmännen, 33—39 v. ; 42 v.

(Judarnes förkastelse af Christus).

3) Kostelig att hygga på, (byggandet sker i tronj, 1

Petr. 2: 4 v. ; Rom. 9: 33 v.

4) Förfärlig att stöta på (i otro), 44 v.

VII.

Ing.: 1 Fetr. 2: 4 v.

ämne:
Christus Jesus sjIsoiu den lefvande stenen i Zion.

1) Till dess beskaffenhet: a) en grundsten, jfr 33 v.;

Jes. 28: 16 v., (Han är vår salighets grund, kyrkans grund-

val) ; b) en pröfvosten, Jes. 28: IG v.; c) en kostelig hörn-

sten, 42 v. (Han förenar Judar och Hedningar till ett i sig

sjelf, Ephes. 2: 11—22 v.); d) en stötesten, 44 v. (lör de

otrogna, hvarpä de stöta sig till evig död).
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2) Till dess rätta bruk : a) att tro på Honom, Rom.

9: 38 v, ; Joh, 3: 16 v. ; b) att uppbygga sig på Honom,

1 Petr. 2: 5 v. (uppbyggandet sker i tron).

3) De herrliga frukter den oss tillför : a) barnaskap,

Ephes. 1: 5 v. ; Gal. 3: '20 v. ; b) trygghet, jfr 46 v.
;
(trygg-

het emot menniskofruktan), Ps. 2: 12 v. ; c) helgelse, Jes.

8: 13, 14 v.; cl) salighet, Joh. 3: 16—18 v.

VIII.

ämne:
Den stenen som ])ygfi:uingsmäunerne bortkastade,

han är blifven en hörnsten.

1) Hvilken som tror på Honom, han skall icke komma
på skam, Rom. 9: 33 v. Tro på = a) grunda sig på ; b)

uppbygga sig på, 1 Petr. 2: 4—6 v.

2) Hvilken som faller på denna stenen, han varder kros-

sad, 38, 39, 44-46 v.; 1 Petr. 2: 7, 8 v. ; Jes. 8: 14, 15 v.

(falla =^ stöta emot i otro).

3) Men uppå hvilken Han faller, den slår Han sönder

i stycken, (Han faller med sina domar och förderfvar), 44 v.

(41—43 v.); Dan. 2: 34, 35 v.

Usus : Åf Herren är detta skedt och är underligt för

våra ögon, 42 v.; jfr Ps. 118: 22, 23 v.

21:sta Söudageii efter Triiiitcitis.

A) Text. : Joh. 4: 46—53 v.

I.

Ing.: Joh. 2: 11 c.

ämne:
Jesu tvenne ord vid det andra (faliieiska tecknet.

1) Läroordet: "Utan J sen tecken och under, tron J
icke," 48 v. Samariterna trodde för Hans ords skull, ja,

till och med för qvinnans tals skull ; i Galileen vill man ha

tecken och under, Joh. 4: 39—42 v, ; 1 Cor. 1: 22 v. Ju-

darne i allmänhet ville ej tro, oaktadt tecken och under,
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Joh. 12: 37 v. Tecken och under afsågo dock att bevisa

Jesus vara Christus och att vara medel till väckande af tro.

2) Magtordet : ''Gäck, din son lefver I" 50 v. Detta

är den fulla tillsägelsen om bönhörelse. Nu trodde mannen

"ordet- 50 v., seaan fick han se "tecknet,'"" 51—53 v. Här

visar sig trons väsende och kraft.

IL
Ing.: Ps. oO: 15 v.

ämne:
Koimngsmanneiis bön och Jesu svar i deras för-

håilaude till hvaraudra.

1) Konungsmannens hön: a) "Herre! kom ned!" b)

"förrän min son dör," 49 v.

2) Jesu svar: a) "Gäck!" b) "din son lefver," 50 v.

III.

Ing.: Joh. 6: 27 v.

ämne:
Den saiiua tron :

a) verkas af Anden med. ordet om Jesus, 46, 47, 50 v.

;

b) öfvas under nöd och hön, 46, 47 v. ; c) väntar i^å Herrens

hjelp, 48, 49 v. ; d) håller sig fast vid löftet, 50 v. ; e) tackar

och prisar Herren för hjelpen, 51—53 v.

(Ev. och Ep. i förening.)

Ing.: 1 Tim. 6: 12 v.

ämne:
En sann cliristens troskauip.

1

)

Fienderna, emot hvilka den skall föras : a) Gud

sjelf. Ev. 47, 48 v. (Gud ställer sig stundom mot de sina

som vore Han fiende. Ex. Matth. 15: 22—26 v. ; Luc. 11:

5—13 v.; detta är kärlek och vishet); b) djefvulen, Ep. 11,

12 v.; 1 Petr. 5: 8, 9 v.; c) verlden, 1 Joh. 2: 15—17 v.;

d) köttet, Gal. 5: 24 v. ; Kom. 6: 6 v. ; e) otron, Ev. 48,

49 v.

2) Sättet, hvarpå den skall utkämpas : a) i Guds stark-

het, Ep. 10 v. (icke i egen kraft) ; b) med christligt mod,
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Ev. 53 v. (tron ger mod) ; c) med de andeliga vapnen, Ep.

14—18 v. (länderne omgjordade med sanningen, hjertat be-

täckt med rättfärdighetens pansar, iötterne skodde till van-

dringen för evangelium (=: Andens kraft till helgelse och

frimodig bekännelse), trons sköld, salighetens hopp som en

hjelm. Andens svärd Guds ord, bön och vaksamhet).

V.

Ing.: I.uc. 18: 8 v. (slut.)

ämne:
Den sauna tron.

a) Såsom en bedjande tro, (ännu behäftad med mycken

otro och brist), 46—49 v. ; b) Sdsom en ordet anammande
tro. 50 v. ; c) Såsom en viss och fast tro, 51—53 v. (genom

erfarenhet och hjelp) ; d) Såsom en fruktbärande tro, 53 v.

(slut.); Jos. 24: 15 v.; Gal. 5: G v. '
*^

VI.

Iny.: Se. P.s. 191: H v.

Ä M X E

:

Den lefvande tron.

1) Till dess innehåll: a) ej blott tecken och under, 47.

48 v. jfr Utk. I. 1 ) ; b) utan Jesu person och verk, Matth.

22: 42 v.; 2 Cor. 5: 19, 21 v.

2) Till dess grundval : a) ej blott livad vi se, 49 v.

;

Joh. 20: 24-29 v. ; b) utan Jesu ord. 50 v.

Ml.
Inff.: Liic. 19: 5 v.

Ä M N E

:

Ett rätt eliristeligt hus.

Ar ett sådant,

a) der Jesus är eftersökt och genom tron anammad, jfr

46, 47 v. nöden såsom bidragande till att söka och komma
till Jesum ; b) der tron rensas och öfvas, 48—50 v. ; c) der

man tjenar huarandra i kärleken, 51, 52 v. ; d) der man
församlar med Jesus, jfr 53 v. (slut.); Lucll: 23 v.

32
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B) Text: Matth. 16: 1-4 v.

I.

Ing.: Joh. 4: 48 v. (ur Ev.)

ämne:
De påaktansvärda tidsteckiieii.

1) Hvilka de äro : a) i naturens rike, 2, 3 v. ; Luc.

21: 25, 26 v. ; b) i nådens rike, 3, 4 v.
;
jfr Utk. IL

2) Hindren att af dem draga en helsosam nytta : a) vi

akta icke sorgfälligt pä dem, jfr Phariseerne i text. ; b) våra

hjertan äro af verldskärleken förderfvade, 1—3 v. (skarp-

synte och förståndige i verldsliga, men dåraktige och lik-

nöjde i andeliga ting) ; c) skrymteriet, 4 v. ; d) otron, jfr

Sadduceerna, 1 v.

II.

c^ X Ijixj.: Jes. 21: 11 v.

ämne:

y^ Tecknen i Guds rike.

1) Aftontecknen: a) otron, 1 v. (som alltmer tager öf-

verhand i tal, skrift, omdömen, gerningar) ; b) jordesinnet,

2, 3 v. ; c) skrymteriet, 4 v. ; d) Guds domar. (Man märke

de sista särskildt !)

^ 2) Morgontecknen : a) ett allmännare frågande efter

Guds ord och vägen till lifvet, (jfr de 30 å 40 sista årens

erfarenhet) ; b) missionen bland de otrogna inom och utom

christenheten ; c) Guds domar, jfr. Luc. 21: 28—31 v.

IIL
(Variation af II.)

Ing. : Zach. 14: 7 v.

ämne:
Några tecken, livaraf vi kunna se att det lider

till afton i Guds rike.

1) Den alltmer öfverhandtagande otron, 1 v. (som fre-

star och utmanar Gud).

2) Den tillväxande verldskärleken^ 2, 3 v. ; Luc. 17:

26—30 v.
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3) Det sig utbredande sTcrymteriet och falskheten, 4 V.

(i ord, vanclel).

4) Guds hotande straffdomar, jfr Mattli. 24: 28 v.

IV.
ämne:

Hiirii en menuiska frestar Gud.

a) Med otro, 1 v. ; b) Med begäran Qm tecken och un-

der, 1 v. ; c) Med skrgmteri, 4 v. ; cl) Med verldens kärlek,

2, 3 v. ; e) Med ett ogudaktigt lefverne, Luc. 21: 34 v,

V.
(v. 4.)

ÄMNE:
Några jeuiförelsepiinkter emellan profeten Jonas

och Cliristus.

1) För att rädda skeppsfolket ville Jonas kastas i haf-

vet ; för att rädda allt folk gaf sig Christus i döden.

2) Med Jonce kastande i hafvet stillade sig stormen;

med Christi död kom frid till jorden, (Gud blef försonad);

2 Cor. 5: 18 ff. v.

3) Gud frälste profeten från döden, för att genom ho-

nom förkunna bättring och nåd för de Nineviter ; Gud upp-

väckte Christum ifrån de döda, för att i Hans namn skall

predikas bättring och syndernas förlåtelse bland alla folk,

Luc. 24: 46, 47 v.

4) Jonas predikade med den framgång, att många tu-

sende gjorde bättring ; Christus verkar, uppstånden och upp-

höjd, med ord och sakrament, att alla folk göras till Hans
lärjungar, Matih. 28: 18—20 v.

Anm. Maa jemföre Jonas' historia i Jousb bok.

VI.
(v. 4.)

Ing.: Ordfiprb. 1: ö, 6 v.

ämne:
Hvad betyder Jonastecknet i dagens text?

a) Att Christus är död för våra synder; b) Att Chri-

st^(S är uppväckt för vår rättfärdighet.
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C) Text: Matth. 9: 27—31 v.

I. ,^.^^^.. - *"j>"^*^ '''

Ing.: Joh. 9: 23 v.P"^'
^'
"V^ -^/T

ÄMNE:
De andeligt blinda botade af Jesus.

1

)

Hvilka menniskor som öro andeligt blinda : a) de i

hvilkas hjertan S3'ncla- och verldskärlekeu råder ; b) de som

ej veta, på hvilken evighetsväg de vandra ; c) de som icke

allvarligt bedja om andelig syn, jfr 27 v.

2) Hinni Jesus botar deras blindhet : a) Han lär dem
känna blindheten, 27 v. ; Jer. 3: 13 v. ; b) Han uppväcker

innerligt begär efter andelig S3^n, 27 v. ; c) Han verkar en

sann tro, 28—30 v. ; d) Han lär dem lydnad i Hans efter-

följd, 30, 31 v.

Anm. Rättijiheten^ att uppfatta de blindes botaude som en sinnebild

af botandet af den andeliga blindheten gitVer oss Jesus i Joh. 9: .39 v.

Ing.: Jer. ö: ö v. j^^^^. '

ämne:
Den tro som Herrens Jesu ögon se efter.

1) Ar en tro, till livars upptändande nöden skall bi-

draga, (lekamlig nöd, 27 v., andelig nöd, 2 Cor. 7: 10 v.).

2) Ar en tro som Han sjelf verkar, 27, '2S v. ; Joh.

6: 27 v.

3) Ar en tro som Han sjelf profvar och stärker, 28

—

30 v.

4) Ar en tro som lyder Jesu bad, (ej såsom de botade

i texten), 30, 31 v.

III. /X-^ ^ ^^ «,*^^y-^/^

Ina. : Ebr. 11: 1 v. %^9 />"' '^v^'*\
O-v

Den sanna tron.

1) Till dess väsende: a) den bidar på Jesu hjelp, 27,

28 v. ; b) den tager Jesus på orden, 27, 28 v. ; c) den till-

för oss Jesu hjelp, 29 v.
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2) Till dess följder : a) den uttager oss ur den andeliga

blindheten, 30 v. ; b) den förpligtar oss till lydnad för Jesu

ord, 30, 31 v.

IV.

Ing.: Jes. 63: 1 v.

ämne:
Jesus, Hjelparen i all nöd.

1) Nöden, Iwari Han hjelper : a) lekamlig. Ex. blindhet,

27 v. ; b) andelig, (syndanöd, anfäktning, trossvaghet m. m.).

2) Sättet, hvarpå Han hjelper : a) Han gör hjelpen ef-

terlängtad, 27 v. ; b) Han lär oss vänta pä hjelpen, (de

blinde blefvo ej straxt hulpne, då de ropade), 27, 28 v.

;

c) Han verkar i hjertat en sann tro, 28, 29 v. ; d) Han hjel-

per så, att Han gör oss till lydige barn, 30, 31 v.

V.

Ing.: Sv. Ps. 182: 4 r.

ämne:
När Jesus hjelper, så är det liulpet.

1) När Jesus hjelper: a) när mensklig iijelp är ute;

b) när vi ej mer vilja hjelpa oss sjelfve, 27 v. ; c) när vi

tro att Jesus hjelper, 28, 29 v.

2) Så är det hidpet : a) sä att våra ögon öppnas till

att se, 30 v. ; b) sä att vi kunna prisa Gud, Ps. 50: 15 v.
;

c)' så att vi kunna lyda Jesu bud, 30, 31 v.; Joh. 15: 14 v.

22:dra Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Matth. 18: 2:j-35 v.

I.

Ing.: Ephes. 4: 31, 32 v.

ämne:
Bevekande skäl att förlåta vår nästa.

1) Var stora syndaskuld till Gud och oförmåga att

den betala, 23—25 v.
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2) Guds stora harmhertighet och förlåtande kärlek^ som

Han bevisar hvarje botfärdig sx/ndare, 27^ 32 v.

3) Vår nästas ringa skuld till oss, 28 v. jfr 24 v. (om-

kring 9 millioner rdr emot 60 rdr).

4) Guds förskräckliga dom som skall öfvergå alla oför-

sonlige och obarmhertige, 32—35 v.

IL
Ing.: Rom. 11: 19—21 v.

ämne:
Deu uudfångiia, men icke bevarade uåden.

1) Huru en menniska undfår Guds nåd: a) när Gud
framkallar henne till räkenskap i tiden, 23, 24 v. ; b) när

syndaskulden blifver uppenbar, 24 v. ; c) när domen för henne

uppläses, 25 v. (lagens dom öfver synden och syndaren); d)

när hon faller till konungens fötter och tigger om näd, 26,

27, 32, 33 v.

2) Hvad som gör att en menniska icke bevarar den

undfångna Guds nåd: a) hon blifver ej dagligen hemma
hos Herren och lefver af fri nåd, 28 v, ("då gick den tjena-

ren ut") ; b) hon blifver icke ständigt i ödmjukhet och Her-

rens fruktan, 28 v. ; 1 Petr, 5: 5 v. ; Philipp. 2: 12, 13 v.

;

Ebr. 3: 12, 13 v.: 4: 1 v. ; c) detta affall bevisar sig i lef-

vernet, (kärlekslöshet), 28—30 v.

3) Faran af att icke bevara denna nåd : a) andra trogna

sörja bittert öfver vårt fall och kungöra det för Herren, 31 v.

;

jfr Luc. 14: 21 v. (börj.) ; 2 Cor. 11: 29 v. ; b) hela den

förr förlåtna skulden återkommer jemte den nj^a, 32, 33 v. ;

c) Guds eviga vredes dom drabbar uppå oss med hela sin

tyngd, 34, 35 v.

III,

ln(/.: 1 Tim. 1: 16 v.

ämne:
En syndares bekännelse till Jesu pris : "mig är

barmliertighet vederfaren."

1) Syndaren som detta bekänner: a) har varit en stor

skuldenär, 23, 24 v. ; b) har hört en svår dom, 25 v. ; c)

har fått en stor nåd, 26, 27, 32 v.
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2) Huru han detta bekänner : a) med innerlig fröjd

öfver det honom vederfaret är, Jes. Gl: 10 v.; b) med hjer-

telig fruktan och ödmjukhet, Philipp. 2: 12, 13 v. ; c) med
upprigtig broderlig kärlek, (motsatsen till 28—31 v.).

IV.

Jnff.: Sv. Ps. 289: 6 v.

ä.mxe:

Den broderliga försonliglieteii.

1) Till dess ursprung: a) tron på den genom Christus

verkställda försoningen, 32 v. (jfr v. 27 i '•varkunna,'- som

hos Gud förutsätter försoning), 2 Cor. 5: 18—21 v. ; b) stän-

digt behof af daglig förlåtelse hos Gud, Matth. 6: 12 v.

2) Till dess hevisning : a) i ett hjerta som ömmar för

brödrens nöd, jfr 28 v. ; b) i en tunga som talar fridsamma

ord. Rom. 12: 14 v. ; Jac. 3: 17, 18 v. ; motsatsen i 28 v.

text. ; c) i de gerningar som andas idel kärlek, jfr motsatsen

28—30 v.

3) Till dess nödvändighet : a) om vi skole kunna stå i

nåd hos Gud, 31—33 v. ; b) om vi skole undgå Guds vre-

des dom öfver de oförsonlige, 34 v.

Usus : 35 v.

V.

Ini/.: Ps. 130: 4 v.

ämne:
Dagens evangelium, bekräftande den dubbla san-

ningen :

1) Ätt hos Gud är förlåtelsen : a) för hela syndaskul-

den, 23—25 v. ; b) för den som tigger om nåd, 26, 27 v.

;

c) för den som dagligen behöfver lefva af fri nåd.

2) Och att vi skole frukta Honom: a) Gud förlåter oss

synderna, på det att vi skole kunna frukta Honom ; b) Gud
förlåter oss synderna, på det att vi skola frukta Honom

;

c) så, att vi frukta att förtörna Honom med nya synder,

28—31 v. ; d) sä, att vi frukta för Hans vredes domar,

32—35 v. ; Ebr. 10: 31 v.
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VI.

Ing.: Matth. 6: 12 v.

ämne:
Bönen: ^'Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi

förlåte dem oss skyldige äro !"

1) '-Förlåt oss våra skulder" : a) de gäldbundne syndare-

nas bön till den försonade Guden, 23—26 v. ; b) denna bön

varder af Gud hörd, 27 v. ; c) denna bön är en barnabön,

(Guds barns dagliga bön).

2) ""Såsom ock vi förlåte dem oss skyldige äro'"' : a) icke

så, som skulle vi genom att förlåta vår nästa förtjena Guds

förlåtelse, 32 v. ; b) utan så, som vilje vi, som sjelfve fött

förlåtelse af Gud, gerna förlåta vår nästa och dermed bevisa

oss som nådebarn hos Gud, jfr deremot 28—31 v.

VII.

Ingr. Ephef^. 1: ö—7 v.

A M N E :

Nådebarnen.

a) Hafva fått sina si/nders förlåtelse hos Gud, 23—27

v. ; 32 v. ; b) Hafva hehof af daglig nåd, (till syndaförlå-

telse, tro och helgelse) ; c) Låta den undfångna nåden visa

sig verksam i kärleken, jfr deremot 28—31, 33 v.

VIII.

Ing.: Dan. J: 27 v.

Ä :\i N E

:

Hurudan är du funnen på Guds våg J

a) Med din syndaskidd och dom, 23—25 v. ; b) Med
din benådning, 26, 27, 32 v, ; c) Med din kärlek, 28—35 v.

IX.

Ing.: Matth. 18: 21, 22 v.

ämne:
Den vigtiga frågan: Kan du förlåta?

1) Af den gäldbundne syndaren ställd till Gud, 23

—

27 v. : a) i den första bättringen ; b) i förnyelsen. (Svaret

blir alltid : ''Ja.-')
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2) Af den harmhertige Guden ställd till syndaren : a)

den ene svarar som tjenaren i vårt evangelium, 28—31 v.

;

b) den andre svarar med villig lydnad, Coloss. 3: 12— 14 v.
;

Ephes. 4: 31, 32 v.

Usus : 32—35 v.

X.

Ing.: Sv. Ps. 289: 3 v.

ämne:
Oförsonliglieten.

1) T^ill dess ursprung : a) ett oförändradt lijerta ; b)

ett hjertats affall från Guds nåd, 28 v.

2) Till dess bevisning : a) i ett argt och otroget hjerta^

Ebr. 3: 12 v. ; b) i ondskefulla och hårda ord, 28 v. ; c) i

obarmhertiga gerningar, 29, 30 v.

3) Till dess domar : a) andra trogna klaga öfver oss

hos Gud, 31 v. (detta är redan dom) ; b) Guds eviga vrede

.skall blifva öfver oss, 32—35 v.

B) Text : Mattli. 18: lb-22 v.

I.

Jvg.: I .Vos. 4: .9 v.

ämne:
Huru (luds rätte barn förhålla sii^ emot felande

nådesyskoH.

1) De straffa dem, 15— 18 v. : a) första graden, 15 v.

;

b) andra graden, IG v.; c) tredje graden, 17, 18 v.

2) De bedja /or dem, 19, 20 v.

3) De förlåta dem, 21, 22 v.

II.

Ing.: Ehr. 13: 1 v.

ämne:
Några bevis på den fiista broderskärleken emellan

felande nådesyskon.

a) De bestraffa livarandra vid felen och synderne, 15

—

18 v.; b) De bedja för och med hvarandra, 19, 20 v.; c)

De förlata hvarandra, 21, 22 v.
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III.

ämne:
En christelig kyrkotukt efter Christi befallning.

a) 15 v.; b) 16 v.; c) 17, 18 v.

IV.

Ing.: 2 Petr. 1: 7 v.

ämne:
Den broderliga kärleken:

a) har sin rot och grund i Guds kärlek i Christa till

syndare, jfr 11—14 v, före texten; })) bevisar sig såsom be-

straffande, bedjande och förlåtande, 15

—

'1'2 v. ; c) är en

helig kärlek som både kan och far sluta med ideslutande ur

himmelrikets gemenskap, 17, 18 v.

V.

Ing.: 1 Mos. 4ö: 24 v.

ämne:
Huru en sann cliristeu tager vara på sin broder.

a) Genom bestraffning, 15— 18 v. ; b) Genom förbön,

19^ 20 v.; c) Genom förlåtelse, 21, 22 v.

VI.

ämne:
Den ciiristliga kyrkotuktens mål, vunnet

:

a) genom broderlig bestraffning, 15— 18 V. ; b) genom

broderlig förbön, 19, 20 v. ; c) genom broderlig förlåtelse,

21, 22 v.

VII.

Ing.: 1 Petr. 4: 8 v.

ämne:
Den broderliga kärleken.

a) Såso7n straffande, 15—18 v.; b) Såsom bedjande,

19, 20 v.; c) Såsom förlåtande, 21, 22 v.

VIII.

Ing.: Matth. 24: 12 v.

ämne:
Huru mycket fattas lios oss af den rätta kyrko-

tukten I
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1) När vi se på den hroderliga bestraffningen, 15—18 V.

2) När vi se på den hroderliga förbönen och enstämmig-

heten, 19, -20 v.

3) När vi se på den hroderliga förlåtelsen, 21, 22 v.

Usus: Ps. 51: 11—13 v.

IX.
(vv. 21, 22.)

ämne:
Huru ofta skall luiu broder synda mig emot och

jag förlåta liouom det ?

1) Det är illa att min broder syndar mig emot, (det

har Gud ej tillåtit, det bevisar förderf, svaghet m. m.).

2) Huru illa detta är, måste jag dock förlåta, (för Guds

skull, för kärlekens skull, för min egen välfärds skull. An-

knytning i evangeliet och texten).

3) Huru ofta jag skall förlåta, visar Jesus i texten, 21,

22 v.

X.

(21, 22 v. i anslutn. till evang.)

Ing.: Luc. fr. 37 v.

ämne:
Jesu ord : ^'Förlåter, så varder Eder förlåtet !"

1) "Förlåter": a) ofta, 21, 22 v.; h) gerna, jfr deremot

Ev. 28—30 v. ; c) af allt hjerta, 35 v. Ev.^

2) -Så varder Eder förlåtet'- : a) ofta, 21, 22 v.; b)

gerna, 27 v. Ev. ; c) af hjertat, (af Gud, af mednienniskor).

XI.

Ing.: Ap. G. 4: 32 v.

Ä-MXE:

Ett lijerta och eu själ i Christi församling.

a) När de trogna komma öfverens i den broderliga be-

straffningen, 15— 18 v. ; b) När de komma öfverens i bönen

och förbönen, 19, 20 v.; c) När de komma öfverens i för-

låtelsen, 21, 22 v.
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C) Text : Marc. 4: 21—25 t.

I.

ämne:
Himmelrikets hemligheter.

1) J}e äro icke ämnade att fördöljas för menniskor,

ntan att uppenbaras, 2'2 v.

2) För att uppenbara dem har Gud sjelf utkorat för-

valtare deraf, 'il v. (Här afses först apostlarnes kallelse

och sedan efter dem ordets tjenare i alla tider, 1 Cor. 4: 1 v.).

' 3) Det beror dock närmast på oss sjelfve, om detta än-

damål hos oss skall vinnas, 24, 25 v. (om vi med hunofers-

begär och öppna hjertan anamma ordet och troget använda

de andeliga gåfvorna).

Usus: 23 v.

II.

Ä ?^i N E

:

Det fruktbjiraiide ordet såsom ett ljus,

a) som skall ställas på det goda hjertats Ijusastake, 21

v. ; b) som skall lysa i ord och gerningar, 22 v. ; c) som

måste med begärlighet och troende hjerta anammas, 24 v.
;

d) som måste med trohet bevaras, 25 v.

Usus : 23 v.

Tnlt;clningsvis visas textens sambaml med toreeående liknelse om fyra-

hnnda sädesåker.

III.

Ing.: Luc. 11: 28 v.

ämne:
Något att betänka tor Jesu trogna :

a) att de äro verldens ljus, (detta är deras liöga christna

kallelse, hvartill ordet upplj-st och helgat dem), 21—23 v.;

b) att de få efter det mått, hvarmed de m>äta, (det mottag-

liga sinnelag, hvarmed de anamma ordet), 24 v. ; c) att de

skola troget använda de andeliga gåfvorna, 25 v.

IV.

Ing.: Jac. 1: 21 v.

ämne:
Ouds ords verkan i och på de troende.
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a) Det upplyser dem alltiner och mer, 21, 22 v. ; b)

Det gör dem alltmer hörande, 23 v. ; c) Det vidgar alltmer

hjet^tat att emottaga näd, 24 v. ; d) Det gör dem alltmer

trogne i nådens användande, 25 v. ; e) Det lyser alltmer i

en helig vandel, Matth. 5: 16 v.

V.

Ing.: P.y. J6: 11 v.

ämne:
Hvad Jesus i vår text lär oss om Guds ord.

a) Att det är ett ljus, som skall ställas på det goda

hjertats IJusastuke, 21 v. ; b) Att detta ljus ej får vara för-

doldt, utan måste frambryta i ord och gemingar, 2'2, 23 v.,

(ljusets strålar) ; c) Att icke allt som förkunnas är Guds

ord, ("Ser derföre till hvad J boren!" 24 v.); d) Att Gud
handlar med oss allt efter som vi handla med Hans ord.

24, 25 v.

VI.

Ä yi N K

:

Den vigtii;:a jjriiudregelii i Guds rike : ''Den som
bafver, honom varder gifvet ; men den som icke liaf-

ver, från honom skall ock taget varda det han hafver."

1) "Z>en so)ji hafver, honoui varder gifvet" : a) Den som

hafver : aa) är den som anammat Guds ord i ett troende

hjerta, jfr 20 v. /öre' text. ; bb) är den som bevarar detta

ord och låter det bära frukt i tro och goda gerningar, 20

—

23 v. ; cc) är den som troget använder Guds näd, 24, 25 v.

— b) honom varder gifvet : aa) nåd till mera upplysning,

tro och gudaktighet, 24 v. ; bb) så att han skall hafva nog,

Matth. 13: 12 v.; Joh. 10: 10 v.; 1: 16 v.; Ps. 81: 11 v.

2) '"Den som icke hafver, från honom skall ock taget

varda det han hafver" : a) den som icke hafver : aa) är den

som hör ordet om riket, men icke med tron det anammar,

15—19 v. före texten; bb) är den som illa använder Guds

nåd ; b) från honom skall ock taget varda det han hafver

:

aa) den erfarna nåden och kraften af Guds ord skall beröf-

vas honom, (omvändelsens, upplysningens, kallelsens nåd,
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eller ännu mer : helgelsens, nya födelsens, omvändelsens m.

m. näd) ; bb) sä att han intet hafver, när vredesdomen drab-

bar honom, jfr Ev. 32—35 v. ; 25 v. text.

VII.

Ing.: 2 Cor. 3: 1—3 v.

ämne:
En chrlsttrogen menuiska såsom ett Herrens Jesu

prisbref.

1) Huru lion dertill heredes : a) genom ordet, 21—23 v.

;

(jfr föreg. liknelse om ordets verkan), lag och evangelium

verksamt hvardera i sin ordning och för sitt ändamål, {bläcket

= Guds ord, skrifvet af Guds Ande i hjertat
; i)apperet -^^

hjertat, jfr liknelsen före texten) ; b) genom predikoembetets

tjenst, 21 v. text. och Rom. 10: 14—17 v., (/»mnan = lära-

rens tunga, jfr Ps. 45: 2 v. ; 2 Sam. 23: 2 v. ; "'Ser till,

livad J hören !" text. 24 v.) ; c) genom kors och tuktan,

Ebr. 12: 5— 10 v.; (brefj^ressen =^ kors, tuktan, aga, m. m.)

;

d) genom Andens insegel, 2 Cor. 1: 22 v.; Ephes. 1: 13,

14 v.; Rom. 8: 15, 16 v.; Hög. W. 4: 12 v. (föT^seglingen)

;

2 Cor. 4: 5, 6 v. jfr med 21, 22 v. text.

2) Huru hon prisar Jesum : a) med trons bekännelse,

22 v. ; Matth. 16: 16 v. ; Joh. 6: 68, 69 v. ; b) med en he-

lig vandel i kärleken, 21, 24 v.

3) Huru hon befordras till sin bestämmelseort : a) be-

stämmelseorten = himmelen, Joh. 12: 26 v.; 17: 24 v.; b)

derföre måste utanskriften vara tydlig, 21, 22 v. (trons fruk-

ter, hvarmed vi visa hvem vi tillhöra och hvart vi ärna oss,

Matth. 7: 17, 18, 21 v.; 5: 16 v.; Uppb. 21: 27 v. (adr.

"till himmelen'") ; för att kunna bära trons frukter, fordras

att vara trogen mot nåden, och den som är trogen mot nå-

den, han får ''nåd för nåd," text. 24, 25 v.) ; c) hon befor-

dras genom en pålitlig brefbärare, Joh. 16: 13 v. ; 1 Petr.

1: 5 v. ; Ps. 143: 10 v., (Anden skyddar emot det andeliga

poströfveriet).

Usus : A.-T. v. 23.
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23:dje Söndagen efter Triuitatis.^

A) Text.: Matth. 32: 15—22 v.

I.

Ing.: Luc. 21: 15 v.

Ä :\i N E

:

De öfverheter, Iiviika vi böra gifva livad dem
tillhör.

1) Dessa ö/verheter äro tveiine, (Phariseerne ville in-

gen verldslig öfverbet veta utaf, Herodianerne ingen andelig),

15, 16, 21 v.

2) De äro dock tvenne åtsliilda, (hvarandra olika ; de

få icke sammanblandas).

3) Vi böra gifva kvardera sitt, (kejsaren. Gud). 21 v.

jfr Utk. II.

II.

Ing.: Sgr. 3: 31, 32 v.

ämne:
Jesu förmaning: "Gifver kejsaren det kejsaren

tillhör och Gnd det Gud tillhör!"

1) "Gifver kejsaren det kejsaren tillhör'''' : a) fruktan, Rom.

13: 3, 4 v.; b) heder, 1 Petr. 2: 17 v.; c) skatt. Rom. 13:

7 v.; text. 21 v.; d) lydnad, Rom. 13: 1, 2 v.; e) förbön,

1 Tim. 2: 1—3 v.

2) " Gifver Gud det Gud tillhör'' : a) fruktan, Fred. 1 2:

13 v. ; b) kärlek, Matth. 22: 37 v. ; c) tro och lit, (jfr Luthers

förkl. öfver första budet i lagen) ; d) dig sjelf och allt ditt

till Hans tjenst, 21 v.; Rom. ti: 13 v.

III.

Ing.: Matth. 21: 43, 46 v.

Ä .M N E

:

Tvenne stycken att påakta ur dagens evangelium.

1) Phariseernas falskhet : a) de lade råd, huru de måtte

snärja Jesum i ord, 15 v. (Man märke deras listigt anlagda

plan !) ; b) de sände bud till Honom som smickra och skrymta

för Honom, 16 v. ; Luc. 20: 20 v. ; c) de frågade : ^'är det

rätt, att man gifver kejsaren skatt eller ej ?^' 17 v.
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2) Jesu upprigtighet : a) '"'Hvi fresten J mig, J skrym-

taref '"' 18 v.; b) ^^Låter mig se myntet på skattepenningen '."

19 v.; c) ''Gifver kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det

G^id tillhör!- 21 v.

IV.

Ing.: Ps. 20: 2—6 v.

ämne:
Läran om öfverhetens embete och imdersåterues

pligter.

1) öfverhetens embete: a) i afseende på gudstjensten

:

a) ren lära och kyrkans beskydd, Jes. 49: 23 v. ; bj ett

gudeligt exempel, Syr. 10: 2 v. ; b) i afseende på styrelsen

:

a) kärlek till rättfärdighet, Ordsprb. 29: U v.; Wishb. 1:

1 v. ; b) de frommas beskydd, Ps. 82: 2—4 v. ; 101: 2—6 v.

;

cy de ondas bestratlning, Rom. 13: 2—5 v.; Ordsprb. 20:

26 v.; Ps. 101: 7, 8 v.

2) Undersäternes pligter : a) kärlek, 1 Tim. 2: 1—3 v.

:

b) ära och heder, 21 v.; Rom. 13: 7 v. ; 1 Petr. 2: 17 v.;

^) lydnad, 21 v.; Rom. 13: 1, 2, 5, 7 v. (skatt, tull etc).

V.

Ing.: I Petr. 2: 15—17 v.

ämne:
Några vigtiga förmaningar till genom nåden fri-

gjorde menniskor:

a) Varer hedersamme emot hvar man ; b) Alsker brö-

derne ; c) Frukter Gud, 21 v.; d) Arer konungen, 21 v.

VI.

ämne:
Hvad kejs.aren tillhör.

1) Trohetspenningen, (hvars inskrift på ena sidan lyder

:

"För fursten har jag böner och förböner,'' och på den andra :

"För furstens rätt bär jag vapen.").
'

2) Hedersi^ennmgen, (med den dubbla inskriften : "Jag

hedrar med munnen och älskar af hjertat," och : "Jag öfver-

skyler bristerne.").
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3) Li/dnadspenningen, (raed de två inskrifterne : '•Befall-

ningen lyder jag, orätt fördrager jag," och : "Att göra orätt,

det vägrar jag.").

4) <S'Ä;ai^epenningen, (med de två inskrifterne : "Dina

får beskyddar du, konung! som herde," och: "Si, villigt

lemnar jag ullen.").

Efter J. Gerhard.

VII.
(v. 20.)

Ing.: Luc. 15: 8— 10 v.

ämne:
Jesu fråg.a i vårt evangelium : "Hvars beläte och

öfverskrift är detta?" tillämpad på menniskau.

1) Hon är skapad att vara Giids beläte och bar den

bästa öfverskrift, 1 Mos. 1: 26, 27 v.; 1: 31 v.

2) Nu bär hon dock en helt annan bild (syndens, dö-

dens, satans) och öfverskriften är förändrad., 1 Mos. 3: 19

v. m. fl. st.

3) Christiis har återförskaffat oss Guds bild och prgder

oss till Guds likhet, Ebr. 1: 3 v.; Gal. 3: 13 v.; 2 Cor. 5:

21 v.; Joh. 3: 3 v.; Ephes. 4: 22-24 v. ; 2 Cor. 3: 18 v.
;

Ps. 17: 15 v.; Uppb. 3: 12 v.

B) Text: Mare. 12; 41-44 v.

I.

Ing.: Rom. 12: 8 v.

ämne:
Ett gifvande i lijertats enfaldighet.

a) Då vi påakte att Jesus sitter vid offerkistan, 41 v.

(Han ser efter tron och kärleken ; Han ser hvilka offer vi

gifva Honom, jfr Hos. 6: 6 v.) ; b) Då vi gifva gerna och

utan biafsigter, 42, 43 v. ; c) Då vi gifva oss sjelfve, (detta

är grundvilkoret för att gifva hvad vi hafva fått) ; d) Då
vi gifva allt hvad vi ega, 44 v.

33
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II.

Ing.: Matth. 22: 21 v. (ur Ev.)

ämne:
Sanna christnas pligt att gifva Gud hyad Honom

tillhör.

1) Hvad det är som tillhör Gud : a) kärlek ; b) fruk-

tan ; c) vårt lekamliga goda, texten ; d) vi sjelfve.

2) Hvad som till detta gifvande skall oss förpligta : a)

att Gud gifvit oss sin Son ; b) att Christus utgifvit sig sjelf

för oss ; c) att Gud gifvit oss sin Ande till helgelse.

III.

hig.: Joh. 1: 14 v.

ämne:
Huru vi vid offerkistan i dag se Jesu herrlighet,

full af nåd och sanning.

a) Fidl af nåd : i det Han ser till de elända med

välbehag och prisar deras verk i kärleken, 41, 42 v. ; b) Full

af sanning: i det att Han öfver gifverskan och gåfvan

uttalar ett sannfärdigt omdöme, 43, 44 v.

IV.

Ing.: 1 Sam. 16: 7 %i.

ämne:
Huruledes vi i allt vårt förehafvande böre be-

sinna att Herren ser till hjertat.

a) Vid våra böner; b) Vid våra tempelbesök; c) Vid

våra allmosor, texten.

Usus: Ps. 139: 23, 24 v.

V.

Ing.: Luc. 6: 38 v.

ämne:
Gifver, så varder Eder gifvet.

1) Gifver : a) Eder sjelfve ; b) Edert goda, text. ; c)

villigt, text. ; d) i enfald. Rom. 12: 8 v.

2) Så varder Eder gifvet : a) välsignelse ; b) nåd för

nåd ; c) lön.
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VI.

Ing.: 2 Cor. 9: 6—11 v.

ämne:
Hiiruledes Gud är niägtig så laga, att allahanda

nåd rikligeu blifver i de trogna.

a) Till att med tron taga nåd för nåd, (man måste sjelf

taga af Gud, för att kunna gifva) ; b) Till att nog hafva^

Ps. 23: 1 v.; Joh. 10: 10 v.: c) Till att i kärlekens enfald

rikligen gifva., texten ; d) Till att mägtige varda till alla

goda geimingar.

C) Text: 3Iattli. IT: 24-27 v.

I.

Ing.: 1 Fetr. 2: L')—17 v.

ämne:
Den sanna friheten.

1

)

Hvad dertill hör : a) frihet från lagens tvång och

förbannelse, Gal. o: 13 v. ; b) frihet från syndens skuld och

välde : c) frihet från Guds vrede, djefvulens magt och evig

fördömelse ; d) frihet att få gå till Jesus med allting, 24,

25 v. text.; 2 Chrön. 20: 12 v. ; e) frihet att hos den him-

melske Fadren taga allt hvad vi behöfve, 26, 27 v. text.
;

Ps. 119: 04 v.

2) Huru den vinnes och bevaras : a) vinnes, 26 v. text.

:

^barnen äro frie," alltså genom barnaskapet hos Gud, Joh.

8: 32, 36 v.; Gal. 3: 26 v^ Joh. 1: 12, 13 v.; b) bevaras,

se Gal. 5: 1 v. ; 1 Petr. 5: 8, 9 v. ; Gal. 5: 24 v. ; Ephes.

6: 14—17 v.; 1 Joh. 1: 7 v.

3) Hvartill den forpligtar : a) att dö synden och oss

sjelfve, Rom. 6: 3—6 v. ; 2 Cor. 5: 15 v. ; b) att älska brö-

derne, 1 Joh. 3: 11— 18 v.; c) att gifva kejsaren det honom
och Gud det Honom tillhör, Ev. 21 v. ; 25—27 v. text.

;

A.-T. v. 7; 1 Tim. 2: 1, 2 v.

II.

Jng.: Joh. 1: 12 v.

ämxe:
Barnaskapet hos Gud.
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1

)

Till dess förmonet^ : a) att hafva öppen väg till

Fadren i Sonen, Joh. 14: 6 v. ; Kom. 5: 1, 2 v. ; Ephes 2:

17, 18 v.; Ebr. 10: 19—22 v.; b) att hos Fadren fä allt

hvad behof göres, Ex. 27 v. text. ; c) att vänta fullkomlig

frihet, Rom. 8: 23—25 v.

2) TYZZ dess förpligtelser : a^ att l3^da och tjena Herren,

1 Joh. 4: 19 v. ; b) att icke förarga de otrogne, 27 v. text.

;

c) att vara underdånige all mensklig ordning för Herrens

skull, 26, 27 v.

III.

Ing.: Luc. 6: 33 v.

ÄMNE:
En sanu Christen är den bäste undersåten.

1) En sann christen : a) är frigjord till Guds barns

frihet, 26 v. ; b) begagnar sig i tron af sin barnafrihet, 24,

25 v. ; c) lefver icke mer sig sjelf, utan Christum Jesum,

2 Cor. 5: 15 v.

2) Huru Han är den bäste undersåten : a) ty han beder

för öfverheten, 1 Tim. 2: 1—8 v.; b) ty han älskar och

ärar öfverheten, 1 Petr. 2: 13—17 v.; c) ty han gifver gerna

skatt, 27 v. text. ; Rom. 13: 6, 7 v.

IV.

ÄMNE:
Några exempel ur vår text på Jesu höghet och

ringhet.

1) På Hans höghet: a) Han är den himmelske konun-

gens Son, 26 v. ; b) Han befaller och herrskar öfver skapel-

sen, 27 v. ; c) allt måste tjena Hans helige vilje, 27 v.

2) På Hans ringhet : a) Han gifver skatt på jorden,

25, 27 v. ; b) Han är underdåning den jordiska öfverheten

för att ej förarga, Ex. 27 v. ; c) Han förnedrar sig till kor-

sets död för att oss upphöja, Philipp. 2: 8 v.
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24:de Söndagen efter Trinitatis.

A) Text : Matth. 9: 18—26 v.

I.

Ing.: Luc. 8: ÖO v.

ämne:
BedröiVade själar och Jesu trösteord till dem:

*'Frukta dig icke ; alleuast tro !"

1) De hedröfvade .yälar, hvilka dessa ord angå: a) de

som lida af syndens elände, 20 v. ; 3 Mos. 15: 20 ff. v.

;

Jes. 1: 18 v. ; b) de som utarbetat sig på egna vägar, Marc.

5: 26 v.; Matth. 11: 28 v.; c) de som längta efter hjelpen,

21 v. ; d) de som gä till Jesiim, 18—20 v. : e) de som pröf-

vas till det yttersta, Luc. 8: -49 v.

2) Jesxi trösteord : "Frukta dig icke ; allenast tro .'" a)

om det synes förtvifladt, är det dock ej förloradt ; b) tag på

Hans klädefåll, och du skall blifva hulpen, 20—22 v.
;
(klä-

defållen kan sägas motsvara nådens medel ; deras anammande,

särskildt evangelium, med en hungrande tro frälsar) ; c) om
allt synes tala till dig om död, så tro blott : ty Jesus lef-

ver, du skall ock lefva, 2.3 —26 v.

II.

Ing.: Marc. -i: 5 v. («Räck ut diii haiull»)

ämne:
Tveiine händer erfordras, om vi skole blifva frälste.

a) Christi hand som gifver ; b) Syndarens hand som

emottager.

III.

Jnci.: Jef<. 25: 9 v. (jfr Luc. 8: 40 v.)

ämne:
Några stycken som utmärka den sanna tron.

a) Flyende till Jesum med nöden, 18—20 v. ; b) Hän-

drens utsträckande efter hjelpen, 21 v. ; c) TröstefuUt om-

fattande af Jesu ord, 22 v. ; d) Tåligt bidande, då hjelpen

dröjer, jfr Öfverstens väntan, 18—25 v.; e) Hvilande vid

löftet under de mörkaste utsigter, 23—25 V.
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IV.
Ing.: Luc. 8: 25 v. («Hvar är Eder tro?»)

ämne:
Endast tron gäller.

a) 1 bättringen till nåd, texten : b) I förnyelsen till he-

lig vandel ; c) / döden till salig frid, 24 Y. (Hon sofver''.)

V.

Ing.: 2 Chrön. 20: 20 v.

ämne:
Ett ord till Guds baru : "Tro allenast !"

a) När all mensMig hjelp synes vte, 20, 21 v. ; b) Xär
da bäfvar för dina synder, Luc. 8: 47, 48 v. ; c) När du

törstar efter frid, Luc. 8: 48 v. ; d) När verlden sorlar och

larmar, 23, 24 v. ; e) När dig synes att allt hopp är ide.

24-26 v. ,

"^

'

VL
Ing.: Luc. 22: 67 v.

ämne:
Huru Jesus bevisar sig såsom Cliristus.

a) Deri att Han gör helbregda, 20—22 v. ; b) Deri

att Han gör lefvande, 18, 19. 23—26 v.

VIL
Ing.: Ps. 68: 20, 21 v.

ämne:
Guds trognas tröst under randringen hemåt.

a) Att de bördor, de måste bära, äro dem af Gud på-

lande, 20, 21 v. ; b) Att Gud hjelper dem binder dessa bör-

dor, (med tröst, kraft, tålamod), 21, 22 v. ; c) Att Gud
frälsar dem ifrån döden, 18, 19, 23—26 v.

VIIL
Ing.: Sv. Ps. 191: 9 v.

ämne:
En tröstesång för svagtrogna själar:

1) Om dig stor svaghet kommer på, 20, 21 v.

2) Med trogen bön till Jesum gå, 18, 21 v.
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3) Hos Jesum finnes tröst och råd, 19, 22 v.

4) Ty Han är rik af magt och nåd, 22, 24, 25 V.

5) Sann läkdom mot all synd och brist,

Uti Hans sår du finner visst, 22 v. ; jfr Jes. 53:

4—6 v.

IX.

hic/.: Ps. 33: 9 v.

ämne:
Allt måste Yika för Jesus, när Han kommer.
a) Sjukdomen, (inbegripet allt lekamligt elände), 20

—

22 v. ; b) Fruktan, 22 v. ; Luc. 8: 47, 48 v. ; c) Sorlet, 23,

24 v. ; d) Otron, Luc. 8: 49, 50 v. ; e) Döden, 24—2G v.

X.
^

ämne:
Några trösterika minnesord af Jesus i vårt evan-

gelium.

1) "'Din tro har frälst dig; gäck med frid !'' 22 v.;

Luc. 8 48 v.

2) ''Hon är icke död; men hon sofver,'" 24 v.

3) ''Statt upp /•' 25 v. ; Luc. 8: 54 v.

B) Text : Joh. 6: 37-40 v.

L
Ing.: Mattli. 11: 28 v.

ämne:
Huru vänligt Jesus i vår text lockar syndare till sig.

a) Genom sitt löfte att icke tdkasta den som kommer,

37 v. ; b) Genom sin försäkran att bevara dem som komma,

38, 39 v. ; c) Genom sin utsago att på yttersta dagen upp-

väcka dem som tro på Honom, 40 v.

IL
Ing.: Ps. 34: 9 v.

ämne:
Hvad godt vi hafva i Christus, om vi lyda Honom.

a) Nåd, 37 v. ; b) Trygghet, 38, 39 v. ; c) Evigt lif,

40 v. ; d) En salig uppståndelse, 39, 40 v.
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III.

Ing.: Dan. 12: 13 v.

ämne:
Hvem har grandadt hopp om en salig uppstån-

delse på den yttersta dagen?

a) Den som i tiden kommit till Jesum^ 37 v. ; b) Den
som tror på Sonen, 40 v. ; c) Den som bevaras med Guds

Tnagt genom tron, 38, 39 v.

IV.

Ing.: Jes. 45: 22 v.

ämne:
)C Kom till Jesus ; Han utkastar dig icke.

1) Kom till Jesus: a) ty Jesus har kommit till dig,

1 Tim. 1: 15 v.; Gal. 2: 20 v.; b) ty Fadren vill gifva dig

ät Sonen, 37 v. ; c) ty utan Jesus du förderfvas, Sv. Ps.

214: 2 v. ; Ap. G. 4: 12 v.

2) Han utkastar dig icke : a) du blir benådad, 37 v.

;

b) du blir bevarad till evigt lif, 38, 39 v. ; c) du blir evigt

salig, 39, 40 v.

V.

Ing.: Jes. 43: 11 v.

ämne:
Jesus släpper ej de sina, förrän Hfin får dem

helt frälste.

1) Hvilka de äro som Honom tillhöra : a) de som Fa-

dren Honom gifvit, 37 v. jfr 44 v. ; b) de som tro på Sonen,

40 v.

2) Dem släpper Han ej, förrän Han får dem, helt

frälste : a) Han tager dem emot, 37 v. ; b) Han bevarar dem

i tron, 38, 39 v. ; c) Han uppväcker dem på den yttersta

dagen, 39, 40 v.

VI.
(v. 37.)

Ämne:
Jesu ord i vår text: "Den till mig kommer, ho-

nom kastar jag icke ut.*'
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De innehålla :

a) Den förutsättningen^ att ingen kan komma till Je-

sum som ej är dragen af Fadren, 37 v. jfr 4:4: v. ; b) Den
trösten, att Jesus tager emot hvarenda syndare, 37 v. ; c)

Den lärdomen, att blott den som kommer till Jesum får

erfara den salighet so7n San skänker, 37 v. jfr 38—40 v.

C) Text: Luc. 20: 27—40 v.

I.

.: rt «*'^.r.^^ -" • Znq.: Matth. 22: 34 v.

^' •

? _ r- ../,//>; ämne:
Sadduceernas angrepp emot Herren Christus och

Hans seger öfver dera.

1) Sadduceernas angrepp : a) Sadduceerna voro groft

otrogna menniskor, 27 v. ; Ap. G. • 23: 6—8 v. ; b) i sin

otro angrepo de Skriftens dyrbara läror, särskildt läran om
uppståndelsen, 27—33 v. ; c) i sin otro foro de vilse och

förstodo hvarken Skrifterna, ej heller Guds kraft, Matth. 22:

29 v.

2) Christi seger : a) Han angriper roten till deras grund-

villfarelse, (deras jordiska, för Gud främmande sinne), Matth.

22: 29 v. ; b) Han hänvisar till Guds förbund med Abra-

ham, i hvilken alla slägter på jorden skola välsignas, 37,

38 v. ; c) Han visar, att det skulle strida såväl emot Guds

höga egenskaper som emot menniskans höga kallelse, att de

döda icke uppstå, 34—38 v. ; d) denna Hans seger öfver

Sadduceerna varder ock erkänd, 39, 40 v. ^-r*.....-'^

^'
fjjf ^^ Läran om de dödas uppståndelse. iA*'*<'-^*;:;ft^^;"

1) Ett föremal för gäckeri af den fräcka otron, 27

—

33 v. /f
/v/-'

^' ^'

2) Är i Skriften fast grundad, jfr 37, 38 v. ''if'-*/\ *-«>"i«.''^ ^•

3) Är kraftigt bevisad genom Christi uppståndelse, 1 ^/^ "^
'

Cor. 15: 12—26 v. T^./v",.: .!.:

4) Är för Jesu trogna högst trösterik, 34

—

'-id v. ' '
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Ing.: Philipp. 3: 11 v. ^^/, - ^^v.
ämne: ff

De dödas uppståndelse.

1) Möjlig: genom Guds kraft, Matth. 22: 29 v.

2) Bevisad : a) genom Christi uppståndelse ; b) genom

Skriften, jfr 37, 38 v. text. ; c) genom dem som i Christus

uppstått, (lekamligen, jfr Ev. för dagen ; andeligen).

IV.

(H.-T. och A.-T. i förening.) ^^^^ (^^^^ ^^
Inq.: Uppb. 22: 20 v. ^'^^ n^^,j%^'^*

ämne: ^-^ *^^":Z<
Jesu trogna och deras väntan efter förlossning, g

1) Hvilka som ntgöra Jesu trogna: a) de som i tron

äro delaktige af Af)raharas välsignelse, H.-T. 37 v. ; Gal.

3: 13, 14 v. ; b) de som sucka och äro betungade, A.-T.

1—4 v. ; c) de som under vandringen vinnlägga sig om att

täckas Herren, A.-T. 9, 10 v.

2) Deras väntan efter förlossning : a) grundad i Christi

försoning, Rom. 3: 23—25 v. ; b) understödd af Anden som

i dem suckar, A.-T. v. 5 ; Rom. 8: 23 v. ; c) fullbordad

med Guds barns uppståndelse, H.-T. 34—38 v.

^J
/tt ^i-*^ 7ct cr^ '

'

Ing.: 1 Joh. 3: 1—3 v. ;,,^ vV»?^,*»^'»^'^

ämne: t^'^-^ ;'•*• *y^ *^'» ^£^ ^*^*'

Uppståndelsens barn. ^'"''r^r^T/TvfTr;.^
1) / tiden: a) de som med Christus uppstått, Col. 3:

1 v. ; Rom. 6: 3—8 v. ; Ephes. 2: 4—6 v. ; b) de som äro

och bevisa sig som Guds barn, 36 v. ; Gal. 3: 1^ v. ; Matth.

7: 21 v.

2) 1 evigheten: a) like englarne, 34—36 v. (frie från

död och synd, fulle med evigt lif, eljest saligare än englarne)

;

b) evigt lefvande, såsom af Christus uppväckte, Joh. 6: 39, ^
40 v.
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VI.

ÄMNE:
Några helsosanima lärdomar af dagens text.

1) Att de dödas uppståndelse sker genom Gtids kraft,

Matth. 22: 29 v.

2) Att vi lare känna Guds kraft genom Hans uppen-

barelse i den heliga Skrift, 37, 38 v.

3) Att Skriften varder känd och förstådd endast af ett

sådant hjerta som är upplyst af den Helige Ande, 34—36 v.

25:te Söndagen efter Trinitatis.

A) Text. : Mattli. 24: 15—28 v.

I.

Ing.: Dan. 9: 2ö—27 v.

ämne:
Förödelsens styggelse.

1) Uppsatt bland Jndarne : a) 1 Maccal). 1: 57—60 v.;

b) 15 v. text. (de romerska krigshärarne, Luc. 21: 20 v.);

c) 16—22 ff. v.

2) Uppsatt bland de christna : a) falska lärare. 24 v.
;

2 Thess. 2: 4 v. ; b) falsk lära, 23, 25—27 v. ; c) ogudaktigt

och oheligt lefverne, Dan. 11: 31 v.; 12: 11 v.

Usus : Den det läs, han gifve akt derpå ! 15 v.

II.

Ina. : Dan. 12: 1 v.

Ä i\r N E

:

Yedermödorue i den yttersta tiden.

1) Hvad dertill hör: a) Antichrist med sina förelöpare,

24 v. ; b) falsk lära, 23—27 v. ; c) förföljelse och tvång,

6—9 v. före texten.

2) Trösten deremot : a) de trogna äro af Gud idvalde

till salighet, 22, 24 v. ; b) för deras skull förkortas veder-

mödans tid, 21, 2-2 v.; c) Gud lemnar de sina försorg och

beskydd under vedermödorne, 16—20 v. ; 28 v. ; Jes. 46: 3 v.

;

1 CoV 10: 13 v.
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III.

Ing.: Ephes. 2: 19—22 v.

ämne:
Guds folk på jorden under bilden af en församling.

1) HKni den uppbygges: a) genom tron på Christum,

Jud. Ep. v, 20; 1 Petr. 2: 4—8 v. (Guds ord och sakra-

menten betonas här, Luc. 11: 28 v.); b) genom ett heligt

lefverne, 1 Petr. 2: 9 v. ; Matth. 5: 18—IG v.

2) Huru den förödes : a) genom otro ; b) genom falsk

lära, 23—26 v. ; c) genom syndigt och förargligt lefverne.

IV.

Ing.: 1 Mos. 19: 17 v.

ämne:
Om vi skole bestå under den yttersta tidens fa-

ror, så måste vi fö^rvara våra själar.

1

)

Den yttersta tidens faror : a) falska profeter, 24 v.
;

b) falsk lära, 23, 26, 27 v. : c) falska tecken och under, 24,

25 v.; d) lekamlig vedermöda,, 21, 22 v.

2) Huru vi skole förvara våra själar : a) med andelig

flykt, 16—19 v.; jfr Uppb. 18: 4 v. ; b) med vaksamhet,

Luc. 21: 36 v.; 15 v. text. (slut.); c) med bön, 20 v.

V.

Ing.: 3 Mos. 32: 34, 35 v.

ämne:
(xud kommer att hämnas.

1) Förespelet till denna ankomst är domen öfver Judarne,

jfr. hela texten.

2) Han varnar oss, förrän den dagen kom,mer^ (genom

profetiorne, genom enskilda domar), 15 v.

3) Han måste dock hämnas, och denna hämnd blir för-

skräcklig, 21, 22, 28 v.; Ebr. 10: 31 v.

4) Guds trogna skola, under hämndedagarne dock ej

blifva förgångne, 22, 24 v.; 1 Petr. 4: 17—19 v.: Dan. 12:

10 v.; Zach. 13: 8, 9 v.
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VI.

Ing.: Matth. 24: 44 v.

ämne:
Några förhållningsreglor för Jesu trogna, att de

må kunna bestå, när nienniskones Son kommer.

1) Akta troget på Guds ord, 15, 25 v. ; Uppb. 1: 8 v.

2) Var beredd till flykt, jfr 16—19 v. och 1 Mos. 19:

22 v.

3) Öfva bönen, 20 v. : Luc. 21: 36 v.

4) Se till, att du ej blir förförd, 23—28 v.

VII.

Ing.: Luc. 19: 42—44 v.

Ä iM X E

:

Jesu profetia om Jerusalems förstöring.

1) De kännetecken, livaraf denna förstöring kimde synas

vara förhanden : a) förödelsens styggelse, 15 v. ; Luc. 21:

20 v. ; b) falska christi och falska profeter, 24 v. ; c) falsk

lära, 23—28 v.

2) Hvad nytta vi skola hemta af denna profetia : a) att

rätt akta på det profetiska ordet, 15 v. ; Uppb. 1: 3 v. ; b)

att genom en sann omvändelse undfly den öfverhängande fa-

ran, 16—20 v. ; c) att besinna att på stort nådeförakt följer

stort straff, 28 v.; Rom. 2: 4—6 v.; Luc. 12: 48 v.

B) Text: Matth. U: 1—14 v.

I.

Ing.: Matth. 24: 3 v. (ur text.)

Ä M N E

:

Christi stora tlllkommelse.

1; Af många tecken förebådad: a) falska christi och

falska profeter, 5, 11 v. ; b) folkuppresningar och krig, 6,

7 v. ; c) farsot, hunger och jordbäfningar, 7, 8 v. ; d) de

trognas förföljelse, 9 v. ; e) affall, 10 v. ; i) evangelii allmän-

neliga predikande, 14 v.

2) Af Hans trogna väntad : a) genom en nödig vaksam-

het, 4 v. ; b) med tröstligt mod under lidandet och vinnläg-
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gande om andelig sans och nykterhet, 6 v. ; Luc. 21: 34 v.

:

c) genom trofasthet intill änden, 12, 13 v.

II.

ämne:
Jesu profetiska utsago i dagens text.

1) Såsom syftande pä Jerusalems förstöring : a) 4, 5 v.

;

b) 6—8 v. ; c) 9 v. ; d) 10—13 v. ; e) 14 v.

2) Såsom syftande på verldens ände : a) 4, 5 v. ; b) 6—

8

v. ; c) 9 v. ; d) 10—13 v. ; e) 14 v.

III.

Ing.: Gal, 6: 16 v.

ämne:
Några förliållningsreglor för Jesu trogna under

den yttersta tidens vedermödor.

a) Ser tiU^ att ingen förför Eder, 4, 5, liv.; b) BUf-

ver icke förskräckte, 6—8 v. : c) Lider med tålamod,^ 9 v.

;

d) Förargens icke på Christum, 10 v. ; e) Bevarer brödra-

kärleken, 12, 13 v.; f) Bepriser och utbreder evangelium om

riket, 14 v.; Marc. 4: 21, 22' v.

IV.

Ing.: 1 Joh. 2: 18—20 v.

ämne:
Några tecken till den yttersta tiden.

a) Falska profeter, 4, 5, 11 v.; b) Krig, farsot, hun-

ger, affall och allahanda vedermödor, 6—10 v. ; c) Kärleks-

löshet och öfverhandtagande ondska, 12, 13 v. ; d) Evangelii

allmänneliga predikande, 14 v.

C) Text : Matth. 24: 35—44 v.

I.

Ing.: Hab. 2: 3 v.

ämne:
Jesu profetia om den yttersta dagen och om teck-

nen dertill.

1 ) Om den yttersta dagen : a) den skall komma, 35 v.

(Jesu ''ord'' såväl om Jerusalems förstöring som ora verl-
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dens ände) ; b) tiden och stunden är oviss, 36 v. ; c) der-

före skole vi alla dagar och stunder vara redo, 42—44 v.

2) Om tecknen till den yttersta dagen : a) bekymraers-

löshet och verldssinne, 37—39 v. ; b) dess plötsliga uppen-

barelse, 40—42 v.

II.

Ing.: Mal. 4: 1 v.

ämne:
Den yttersta dagen.

WT-\\) Hvad vi vete eller icke vete derom : a) att den skall

komma, 35, 42, 44 v. ; b) icke stunden och dagen när, 36,

42, 44 v.

2) Huru menniskorna bereda sig dertill : a) en del be-

kymrdT^g icke derom, 37—39 v. ; b) andra vandra i sitt

jordiska arbete och öfverraskas, 40, 41 v. ; c) andra vaka

och hälla sig redo, 42, 44 v.

3) Hvad den oss tillför : a) evigt förderf för de sofvande,

39 v. ; b) evig skilsmässa från det som förenat oss i tiden,

40, 41 v. (Man märke dock här den eviga samvaron med

alla trogna, äfven de oss här närmaste) ; c) evig fröjd för

dem som äro redo, 44 v. (45—47 v.); Uppb. 16: 15 v.

III.

[na.: Sv. Ps. 498: 1 v.

ämne:
X/^ Christi tillkommelses dag.

1) I det fasta ordet oss lofvad, 35 v.

2) Dagen vete vi dock icke, ej heller stunden^ 36, 42,

44 v.

4) De jieste menniskor lefva dock så som väntade de

den icke, 37—39 v.

4) Plötsligt skall den komma oss uppå, 40—44 v.

5) Den är för oss alla evigt afgörande, 40—44 v,

IV.
Ing.: 2 Petr. S: 11—13 v.

ämne:
Efter allt detta skall förgås, hurudana böra vi

då yara?
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1) Allt detta skall förgås : a) himmel och jord, 35 v.
;

b) men icke Christi ord, 35 v.

2) Hurudana höra vi då vara ? a) vakande, 42—44 v.

;

b) nyktre, 37—39 v,; Luc. 21: 34 v.; c) bedjande, Luc. 21:

36 v.; Ev. 20 v.; d) redo, 44 v.

V.

Ing.: Sv. Ps. 497: ö v.

ämne:
Några vigtiga lärdomar af dagens text. ^ ^

1

)

Det är icke vår jordiska sysselsättning som gör oss

osalige., ntan det kommer an på sinnet, hvarmed vi umgås

med verldens ting, 37—39 v.

2) Christi sista, dag skall helt plötsligt och oförmodadt

göra slut på vårt jordiska dagsarhete, 40—42 v.

3) På denna dag skole vi alla hlifva tippenhare, 40—44 v.

26:te Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Mattb. 25: 31-46 v. /^ /^-^ ^.7

I.
^

Ing.: 2 Mos. 3: 3 v.

ämne:
Den stora synen på den yttersta dagen.

1) Menniskosonens herrliga ankomst, 31 V. \ ^.

2) Hela menniskoskaran församlad, 32 v.

3) Det sista stora åtskiljandet, 32, 33 v.

4) Domens afkunnande, 34—45 v.

5) Domens verkställande, 46 v.

II.

Ing.: Luc. 12: 2 v.

ämne:
På den yttersta dagen skall allt blifva uppenbart.

a) Menniskones Son, 31 v. ; b) Alla folk, 32, 33 v.

;

c) Alla menniskors tankar, ord och gerningar, 35—40 V.

;

42—45 v. ; d) Evigheten, 34 v. ; 41 v. ; 46 v.
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III.

Iiig.: Ap. G. I: II v.

ämne:
Den allmiiiina Aerldsdoinen.

a) Domaren. 31 v. ; 1)) 7)e som skola dömas. -VI. 33 v.

;

C) Grunden för domsntsloffet, 35—40 v. ; 42—-45 v. ; d)

Sjelfva ntshnet. 34. 41, 40 v.

IV.

hig.: Mul. .V; If^—tS v.

k M N E :

Den stora skillsniässau på den yttersta dagen.

1) IJet är det onda. och goda som då skall åtskiljas.

'1) Detta åtskiljande skall då bli/va fullkomligt.

8) Sådant åtskiljande kräfca redan förnuft och samvete.

4) Guds ord och .'^-är.^fkildt rart evangelium intygar att

detta .<ikall ske.

V.

/?///.: Upplj. 20: n— I'} v.

ämne:
Ändamålet med Cliristi sista ankomst.

a) Att segra öfver alla .sina. fiender. 31, 41. 4<) v.; b)

Att åtskilja det onda från det goda, 32. 33, 4'! v. ; c) Att

afslvta den närvarande verldsordningen. jfr 1 ('or. 15: 2"2

—

2>< v.: d) Att låta sin hrud. intaga riket, 34 v.

VI.

Inf/.: Mattli. 'JG: f)4 r.

ä.mne:

Hnru Christus på den yttersta dag:en bevisar sig

såsom konung.

a) / den hederlighet, hvari Han uppenbarar sig, 31 v.;

b) I den dom, Han då skall hålla, 32, 33 v. ; c) I de doms-

ritslag. Han då afkunnar, 34, 41 v,; d) I den verkan, Hans
dom medför, 4(1 v.

?A
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VII.

]ny.: Sv. Ps. 499: 1 v.

ämxe:
Domsutslaget på den yttersta dagen.

1) Till dem pä högra sidan : a) (31—33 v.) 34 v.; b)

35—40 v.

'i) Till dem pn vmstra sidan : a) 41 v. ; b) 42—45 v-

Ust:s: 4(1 v.

VIII.

Ing.: Ap. G. 10: 42 v.

ämne:
Hvad vi skole se ocli höra på Christi tillkom-

nielses dag.

1) Hvad vi skole se: a) Menniskosonen i sitt majestät,

31 v.; b) allt iolk för Honom församladt, 32 v.: c) dessa

alla i tvenne hopaf skilde, 32, 33 v. ; d) alla våra tankar,

ord och gerningar i ljuset, 35—40 v.; 42—45 v.; e) evig-

heten öppnad, 4G v.

2) Hvad vi skole höra : a) 34 v.; b) 41 v.

IX.

Jny.: Uppb. 21: 9 v.

ämne:
Lammets brud är församlingen.

1) Henne har Christus köpt, 1 Petr. 1: 18—21 v.:

Uppb. 14: 4 v.

2) At henne är riket heredt, 34 v.

3) Hon skall på den sista dagen skiljas från de otrogna.

31—33 v.

4) Hon skall da varda uppenbar, ?,h—40 v. ; 4f) v.

U>=rs: Sv. Ps. 487: 7 v.

B) Text : Joh. 5: :J2-29 v.

I.

Ing.: Matth. 2b: 18 v.

ÄMNE:
Menniskosoneus magt att göra lefvande och Hans

fnllmagt att döma, uppenbarande sig

:
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1) 1 tiden: a) l\—'li\ v.: b) -I'!, 'i::!, 27 v.

'i) Pu den }ftferski dagen : a) '2^. 29 v. : b) "27, 29 v.

il.

/yi(/. : ./oÄ. 14: 6' i'.

ämne:
Christus är Lifvet.

a) Ty Han hafver lif i sig sjelj\ 2(! v. ; b) Ty Han
lefvandegör de i synden döde, 24, 25 v. ; c) Ty Han skall

uppväcka alla döda till den sist<t domen, 28, 29 v.

Usr?: -J^, 23 v.

III.

Jn(/.: ,sV. Fs. 467: 12 c.

ämne:
Christus såsom Doiuareu.

a) Ty Honom är gifven all dom af Fadren, 22, 27 v.

;

b) Ty den som tror pa Honom ur redan frikänd^ 24 v.

;

c) Ty Han emotiager heder såsom Fadr-en, 23 v. ; (1) Ty
Han skall en gång hålla den stora rerldsdomen, 28, 29 v,

IV.

Jny.: Fs. 2: 12 r.

ämne:
(irnds Sons uppenbarelse på den yttersta dagen.

1) Det är Guds Son som då skall uppenbaras : a) säsom

den som ^ör lefvande, 28, 29 v. ; b) såsom den som dömer,

22, 27 v. ; c) Han skall dertor hafva gudomlig heder, 23 v.

2) Vigten af och ändamålet med denna uppenbarelse

:

a) dem till lif som väl hafva gjort, 24, 25, 29 v. ; Ev. 34—
40 v. : b) dem till dom som illa hafva gjort, 29 v. ; Ev.

41—45 v.; Joh. 3: ]s v.; Marc. 16: 16 v.

V.

Ing.: 1 Cor. 13: 22 v. (ur A.-T.)

ämne:
Uppväckelsen är ett verli af Sonen, hvarigenom

Han förherrligas.
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1) Den andeliga nppvnckehen. i tiden: a) medlet är or-

det. "24 v. ; b) vilkoret är tron. 24. ^f» v. ; c) frukten är lif-

vet och frisägelsen, 24, 25 v.

2) Den lekamliga på yttersta dagen : a) medlet är Guds

Sons röst, 2^ v. ; b) vilkoret är Sonens enhet med Fadren,

22. 26, 27 T. : c) ändamålet är domen, 22. 29 v.

3) Genom denna uppväckelse blir Soneii förliet^ligad

:

a) i tiden, 23. 25 v. ; b) i evigheten, 23. 20 v. ; jfr Philipp.

2: 9—11 v.

VI.

/??</.: Mal. -'i: 2 v.

ämne:
Hreiii skall bestå, när Meuniskoiies 8ou kommer?

1

)

Dm som här hört Jesu ord och trott på Honom,

24 v.

2) Den som här lefvat lifvet i Guds Sons tro. 24. 25 v.

;

Gal. 2: 20 v.

3) Den som här hedrat Sonen, 23 v.

4) Den som en gäng vppväckes till lifvets uppståndelse,

28, 29 v.

VII.

Ing.: Ap. G. 24: Li v.

ämnp::

Treggeliaiida uppståndelse.

a) Ur den andeliga döden till trons lif, 24, 25 v. ; b)

Lifvets nppståndelse, 28. 29 v. ; c) Domens vppståndelse,

28, 29 v.

C) Text: Mattli, 13: 47-50 \.

I.

Ing.: Matth. 24: 14 v.

ämne:
Den andeliga fisknoten.

1) Utkastad : a) af de andeliga fiskarena, Matth. 4: 19 v.

;

28: 19 v. ; b) i det stora menniskohafvet, 47 v. ; c) försam-

lande allahanda fiskar. 47 v.



58:-;

H) ilpphemtad: a) när hon är full, draga englarne

henne till lands, '^t>, 45:» v. ; b) de skilja de onda från de

goda, 48, 49 v.; jfr Ev. 31—33 v.; c) på åtskiljandet följer

domen, 48, 50 v. ; Ev. 34, 41, 46 v.

II.

Ing.: Se. Fs. 122: ö v.

ämne:
Jesu liknelse om himmelrikets not, hvaraf vi lära:

1) Att evanijelii predikan drager många till sig, 47 v.

2) Att af dessa en stor del icke häller profvet, 47, 48 v.

3) Att de falske christna förgiifves trösta sig af den

yttre gemenskapen med de rättfärdige, 48, 4i) v.

4) Att de falske i-kristnas fördömelse och de sanne

christnas salighet skall på den stora dagen iqypenharas^ 49,

50 v. ; Ev. 34. 41, 4(; v.

111.

Iny.: Matth. 13: 41 c.

ämne:
Lärdom och löfte i dagens text.

1) Lärdomen: a) i dt-n synliga kyrkan äro goda och

onda medlemmar, 47, 48 v. ; b) det onda uppstår icke genom

tjenarnes sömn eller försumlighet, Matth, 13: 25 v. ; c) vi

få icke företaga åtskiljandet, 49 v. ; 27—30 v.

2) Löft£t: a) den smärtsamma blandningen af falska

och sanna riksmedlemmar skall icke vara för alltid ; b) en

gäng skall d(.'t stora åtskiljandet företagas, 49, 50 v.

IV.

Jng.: Matth. 2^: 20 c. (.slutet.)

ämne:
"När noten vardt full, drogo de henne till lands."

1) Hvad dessa ord förutsätta : a) att noten varit utka-

stad, (evangelium predikadt), 47 v. ; b) att tiskarne ingått i

noten, 47 v.

2) Hvad de innebära : a) icke att alla menniskor skola

blifva omvända och saliga, 48—50 v. ; b) ick^^ att alla folk
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skola utvärtes antaga christendomen, jfr Uppb. 20: 8 v. ; c)

men att alla hafva hört evangelium om riket sig förkunnas,

jtr Matth. -J-i: 10 v.; 24: 14 v.: Kom. 11: 25 v.

V.

7////.: MaL :i: IS v.

ämne:
Oaktadt den stora blaiuluiiigeu af ^oAi och oudt,

skall dock ett slutlitjt åtskiljande af det goda och

onda företagas.

1) Med visshet veta vi att ett siklant åtskiljande skall

ega mm : a) af förnuft och samvete : h) af T^uds ord i all-

mänhet ; c) af dagens text, 48, 49 v.

2) Detta åtskiljande börjar redan i döden, jfr Luc. 16:

22, 23 v.; 28: 43 v.
;^
Philipp. 1: 21. 23 v.; Uppb. 14: 13 v.

3) Detta åtskiljande fvlländas j>n yttersta dapen, 40,

50 v.: Hv. 32, 33. 40 v.

imi.: Matth. . /.'A- .V^, 35 c.

k .M X E

:

Jesu liknelse i dagens text.

1) Såsom innefattande tiden, 47 v.

2) Såsom innefattande öfvergånaen från tiden till evig-

heten. 48. 41) v.

3) Säsohi innefattande evigheten, 50 v.

VII.

ämne:
Guds rike under bilden af fisknoten.

a) Församlingens bildande. 47 v. ; b) Det sista stora

åtskiljandet, 48. 40 v.; c) Slvtdomm, 50 v.; jfr YiX. 34, 41,

46 v.



27:de Söndagen efter Trinitatis.

A) Text: Matth. 25: 1—13 y.

Iny.: Åp. G. 26: 28 ,, .-•^Ä-i,
--/,--

-

Ämne:
De lueuiiiskor som äro *^sa nära cbristiia."

1) Hvad de hafva gemensamt med de sanna c/iristna :

a) de äro jungfrur, 1 v. ; b) de hafva lampor och käril,

1—4 v. ; c) de gå ut emot Brudgummen, 1 v. ; d) de begära

Herrens dag. 1 v.; Amos 5: 18—2,S v. (obs.: Lamporna =^

den utvärtes bekännelsen; att de kallas "jungfrur,'- visar

att vi ej få söka dem bland de otrogne som lefva i synden;

himmelriket = Christi kyrkas tillstånd vid tiden före den

yttersta domen, jfr ordet : "da" i 1 v. med slutet af ]\Fatth.

24 kap.).

2) Hvad de sakna, som de sanna christna et/a : a) den

Helige Andes smörjelse, {oljan = det inre lifvet, verkadt af

den Helige Ande), 4 v. ; b) trons frukt kärleken, (är en följd

eller frukt af tron och den Helige Andes nåd), 4 v. (Käril

jemte lampor och olja = det allvarliga sinnelag och trohet.

hvarmed de framhärda i tron, bevara det inre lifvet m. m.)

3) Deras tillstånd vid CJiristi sista tillkojnmelse : a) de

äro insomnade, ä v. (man märke skillnaden emellan de vises

och fatvitskes slummer) ; b) de stå upp vid anskriet om
Brudgummens ankomst för att tillreda lamporna, fi, 7 v.

(de ansträngningar de göra på det sista) ; c) deras lampor

slockna och de begära olja af de vise, S v. ; d) medan de

söka förskatta sig olja kommer Brudgummen, 9, 1 v. ; e)

de komma försent och finna himladörren stängd. 11, 12 v.

TTsus: 13 v. ,_ .

]n({.: 1 Fetr. 4: 17, lt< r. ^^-*-^ '^z*-'-*',
^•^•'

Domeu öfver Christi församling vid Christi ankomst.

1) Forsamlingen, öfver hvilken Han hålkr dom: a) har

blifvit samlad under förberedelsetiden ; b) består af visa ock

t
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fåvitska jungtriir, 1—4 v.; c) har att vänta Jirudgummens

ankomst, 5, (> v.

2) Sjelfva dometi : a) inträtiar plötsligt, (!, 13 v.; b)

föregås af ett anskri, G v. ; e) de visa få ingå i bröllopssa-

len, 7, ;t, 10 v.; (1) de tavitska blifva utestängde, 7, S, 31»

]2 v.

IJsrs: 13 v. ^,

ämne:
Skall Menniskones Son vid sin tillkommelse finna

tro på jorden I

1) Han skall finna uwaga som bekänna sig till tron pä
Honom, (jfr 10 jungfrur), 1 v. ; Matth. •_'4: 14 v. ; 28: 19 v.

"2) Hos somlifja skall denna tro vara sann, hos andra

falsk. 1—5 v.

3) De sannt troende skola fa trons ändali/kt ; de falske

skola, dela de skryrntares lön, (J— 13 v.

I V.

Imj.: Sv. Fs. Ö2: 4 c.

ämne:
Några vigtiga lärdomar af denna dagens evange-

linni.

1) Att den andeVnja ställninyen inom ckristenheten vid

Vhristi sista tillkommelse skall vara bekymmersam, 1—5 v.

(Många skola bekänna sig till den christna tron, hos de

sannt troende är tron bristfällig, hos de andre saknas trons

lif och bekännelsen är skryniteri ; ett midnattsslummer ned-

tynger christenheten.)

2) Att denna Christi ankomst skall medföra olika lotter

för de christna, (ät de trogna trons ändalykt, det eviga bröl-

lopet ; de fåvitske utestängas och varda förtappade), G—12 v.

3) Huru vi i tid skola bereda oss till J:lrådrummens

möte, 13 v. (vakna, um vi sofva; vaka och bedja, om vi äro

troende).



587

Ing.: Jer. ö': 21 r.^i,4'»»»^*- ^> ^^*^

De orsaker, hvarföre en stor del christita äro

blott namuehristna.

a) Sjelfhedräijerl, (jtr de fävitske juiigfrurnu, som me-

nade att lampor utan olja vore nog, o v. ; de nöjde sig med
det utvärtes ; så i dag : christna namnet med dess förmoner,

dop, nattvard, ren lära m. m. utan fråga om trons och An-
dens lif och sinne), Uppb. 8: 17 v. ; Ordsprb. '2't>: 1*6 v. ;

Predb. 7: 17 v.; b) Satans list, (att bedraga menniskor med
att förbise nödvändigheten af ny födelse oeh helgelse) ; c)

Verklens bedrägeri, (att insöfva christna i det tina verldsvä-

sendet under det de vakta sig för det grofva) ; d) Falskhet

i anden, (nådebesök, bättringsarbete, salighetsbegäv utan att

släppa till hjertat helt ät Guds Ande).

VI.

tmj.: Se. Ps. 4h'J: 14 r.

Å M N E

:

Yådaii af att höra till rte fåvitske Jiiiijijfruriia.

1) iJet är onyttigt, jfr Hos. 7: 1(1 v.

2) Det är tröstlöst, (J— 5) v. text.

8) Det är högst farligt, 10—12 v.

VII. i^. -^ .,..^H^f<^

liKj.: Ord.ytrb. 12: lo c. ^ *^

ämne:
Några råd till fåvitske jiin;?frur, att <le måtte

lilifva vise.

1) Mvilka menniskor som äro /< t vitske Jungfrur : a) icke

de groft otrogne och om sin salighet obekymrade ; b) utan

de som inför verlden lefva oförvitligt och l)Iand trogna er-

kännas, 1 v. ("jungfrur"); c) de hafva lampor utan olja,

(utvärtes bekännelse utan troslif och den Helige Ande),

2—4 v. ; d) under Brudgummens dröjsmål blifva de alltmer

Ijumme och sömnige, 5 v.
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2) Näara rad, att de matte bli/va vise : a) lät ditt sam-

vetes falska frid nedbrytas ; h) håll stilla för Guds Andes

verk i hjertat till sann upplysning; c) låt föra dig till en

grundelig och lefvande omvändelse från synden till Herren

Jesus !

B) Text: Lue. 13: 22-29 y.

I.

Lia. : Sv, Fs. 16''): 1 v.

ämne:
Några vigtiga lärdomar af dagens text.

1) Vi skola helt anaiwma Guds ord medan det erbjades

oss ; ty den dag kommer att det ej predikas oss så riklipen,

22 v.; Hos. 8: 11—13 v.

2) Vi skola icke spörja, huva mänga som bli/ra saliga^

utan se till att vi sjelfve måtte komma bland de saligas

tal. 23, 24 v.

3) Vi skola vara angelägne att gå den väg som till sa-

lighet leder, 24 v.

4) De äro månge som vid (liristi tillkomnielse skola

,9C sig bedragne, 25—29. v.

IL

Ing.: Matth. 7: 14 v.

ämne:
*'Äro de få, som varda salige !"

1) Detta är för oss icke angeläget att veta, 23, 24 v.

2) Angeläget är att veta, om vi höre till desse få. 24 v.

3) Detta hmna vi veta, om vi ingått genom den trånga

jjorten, 24 v.

4) En stor skara skall se sig bedragen som ej söker så,

att den inkommer i himmelriket, 25 ff. v.

III.

Ing.: Matth. 7: I 'i v.

ämnk:
Den trånga porten.

a) Deingenoui måste vi vara angelägne att ingå, 23, 24 v.

;

b) Denna port står öppen för alla slags syndare, 28, 29 v.

;



539

c) Mänga skola en gång begära att få ingå i Gvds rike

utan att hafva ingått genom denna port, "24—27 v.

IV.

Ing.: Ebr. 12: ti c.

ämne:
Nådens tid förlorad, allt föiioradt.

1

)

Huru nådens tid för oss varder förlorad : a) när vi

icke läte vår egen salighet ligga oss mest om hjertat, 22,

28 v. ; b) när vi icke vinnlägga oss i tid att inkomma genom

den trånga porten, 24 v. : c) när vi bedrage oss med ett

falskt hopp om salighet, 24. 2ö v.

2) Huru, när nådens tid är förlorad, allt är förloradt

:

a) ty dä är det för sent att söka. 24 v., (också dä försent

att finna) ; b) t)' då är dörren stängd, 25 v. ; c) ty då skall

det heta : "Jag vet intet af Edei^ ; går ifrån mig .'" 25

—

27 v. ; d) ty dä blifva vi i all evighet utom, 28. 20 v.

V.

Ing.: Sv. Fs. 16r>: 2 r.

Ä M X F.

:

Försent.

a) För den som ej hört Gvds ord och gömt det. '22 v.

;

b) F&r den som ej velat ingå genom den trånga porteii, 2'd.

24 v. ; C) När husbonden tippstått och slvtit dörren till, 25,

20 v. ; d) Försei^t : ty då är du evigt bedragen, 27—29 v.

VI.

fng.: Upph. 22: 14, IJ v.

k M N E

:

Gaek in genom den trånga porten, eljest blir du
evigt utestängd !

1) ^rack in genom den tränga porten: a) lyssna till

Herrens ord, 22 v. (Han bjuder oss att vi skole vinnlägga

oss etc. 24 v.) ; b) låt dig föras till en rätt ånger öfver syn-

den ; C) lät dig föras till tro på Christum I

2) Gör detta ; eljest blir du evigt idestängd : a) På Christi

dag : a) ty då skall du söka försent, 24 v. ; b) ty ditt ut-
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vårtes förhållande till Frälsaren hjelper dig ej, 25, •J(:J v.

;

c) ty då skall Christus ieke känna dig, "27 v. ; b) 7 evighe-

heten : a) ''går ifrån mig !" 27 v. ; bj skild frän de trognas

n\ 2J^, 2H v. ; <•) öfverlemnad åt evig jemmer, 2S v.

€) Text: Matth. 25: 14—30 v.

I.

Juij.: 2 Cor. J: 10 c.

ämne:
Jesu liknelse i vår text om de anförtrodda punden.

1) Mannen som for utländes. 14, 15 v, = Christus som

med himmelsfärden undandrog sin kyrka, som Han genom

försoningen grundat, sin lekamliga närvaro och lemnade den

sin Ande, att bo i den och verka genom nådemedlen, jfr

Ap. (I. 1: ;j. K) v.; Matth. 2!S: 19, 20 v.

2) Tjenarena : *a) ordets tjenare företrädesvis ; b) men

ock alla christna, som hafva livar sin plats inom kyrkan sig

anvisad, 14 v.

. 3) Punden : a) tron ; b) naturliga gåfvor ; c) timliga

gåfvor, 14, 15 v, (i det kall enhvar innehar inom kyrkan,

der han skall verka med det olika mått af gåfvor han fått).

4) Pundens användande: a) 16 v.; b) 17 v.; c) IS v.

(trohet och otrohet i deras användande).

5) Räkenskapen : Alla måste göra räkenskap för huru

de förvaltat punden : a) Ii» v. ; b) 20, 21 v. ; c) 22, 23 v.

;

d) 24—2.S v. ; e) 25:), ;50 v.

11.

Incj.: 1 Cor. 4: 1, 2 v.

ämne:
Hvartore Oud söker efter trohet hos sina skaffare.

a) J^medan Han gifvit dem gåfvor, 14, 15 v. : b) Kme-
dan Han utdelat gåfvorna på obestämd tid^ 15 v. ; 19 v.

;

c) Emedan de skola ajlägga räkenskap för gåfvornas för-

valtning, 16— 1!) v. ; d) Emedan lönen beror af troheten.

(så i det lilla som det stora), 20—30 v.
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III.

Ing.: Rom. 14: V2 v.

ämne:
De anförtrodda punden.

a) Dem sJcoIe vi förvara ; b) Deut skole ri föröka ; c)

För dem skole vi aöra räkenskap.

IV.

Iwj.: Matth. 28: 20 v. (slut.)

ämne:
Christi kyrkas förhållande till Cliristus intill Hans

sista tillkomnielse, franistäldt i vår text under bilden

af de anförtrodda punden.

a) Tiden hvarifrån. 14, 15 v. jfr Utk. i. 1); b) Tiden

Jwarimder. (från himmelsfärds- till domsdagen). 1(5— 18 v.;

c) Tidens shif. (domedagen). 19—30 v.

^'- •
/«//.; Sf/r. 7: 40 v.

ämne:
Huru vi vid gåfvoruas emotta2:ande och förval-

tande skola betänka den räkenskap som stundar.

1) Vid gafvornas emottagande : a) så att vi besinna att

de äro nudegäfvor, 14 v. : b) så att vi betänke att enhvar

fatt efter sin magt, 15 v. (i olika mätt, alltefter sin för-

måga).

J) Vid gafvornas förvaltande : a) så att vi genom tro-

get användande vinna flera pund med dem vi undfått, 16,

17 v.; b) så att vi icke efterfölje den onde och late tjena-

rens exempel, 18 v.

8) Den räkenskap som stundar : a) dä afses troheten i

förvaltningen, Ii) v.; b) då belönas troheten, 20—23 v.;

c) då straffas otroheten, 24—HO v.

TIsrs: Sv. Ps. 454: 7 v.
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J uugfri^ Marifle kyrkogång och de betydelsefulla

omständigllwerne dervld.

Jungfru Marita kyrkogång

eller

Kyndelsmessodagen.

A) Text : Liic. 2: 22—32 v.

I.

]ng.: Mal. 3: 1 v. (ur Ep.)

äaine:

;lWtt

1) Af lydnad för Guds hud framhära Josef och Maria

sina ofer, •2-2, 24 v.; 3 Mos. 12 kap.

2) Barnet Jesus framhäres i templet inför Gud, 22, 28 v.

Jesus likasom inviges härmed till sitt höga kall, ställes un-

der lagen, underkastar sig lagen om reningen, ehuru född

utan synd. Han kommer nu till sitt tempel (se Ing. och

Ep.) och underkastar sig lagen om den förstföddes helgande,

2 Mos. 13 kap., och helgar sig sjelf för oss, Joh. 17: 9 v.

Han förpligtar sig till lagen ej för sin person, utan såsom

Jesus.

3) Den gamle Simeon igenkänner i detta barn hela verl-

dens Frälsare, 2.5—32 v.

'ö'

II.

Iny.: Gal. 4: 4, ö v.

ämne:
Christus ställd under lagen.

1) Icke för sin egen skull. Han är allad och född utan

synd. Löseoffret frambärs icke för Honörn : ty Han öfvertog

sjelf förpligtelsen att erlägga lösepenning.
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"2) Utan för var skull : (let är säsuiii Je-siai, frälsaren

frän synden. Han gör det för vår skull för att göra till-

fyllest Guds lag för oss som öfverträdt lagen ; Han helgar

sig sjelf för oss till offer åt Gud, '22, 2» v.; Joh. 17: Iti v.

3) Derom profeterar Siiaeon : a) en beskrifning pä
Simeon, 25—27 v. ; 1)) lians profetia, "iS—32 v.

III.

huf.: I Joh. ö: 12 v.

Ä M N E

:

Huru luau blifver och bevisar si^ vara eu sådan

mennlska som hafver Soneu.

1} Huru man hlifrer en sådan mennlska: a) genom en

sann bättring ; b) genom en sann tro. Anknytningspunkter

eibjuder texten : menniskan måste af lagen höra att hon är

en syndare, oren och förbannad af naturen för syndens skull,

och se att hon, ehuru i dopet tvagen och helgad åt Herren,

i otro invigt sig ät synden, satan och verlden : af evange-

lium höra att Christus helgat och offrat sig sjelf för hennes

synder, rensat synderna genom sig sjelf och funnit en evig

förlossning, (lenom denna upplysning skall trosögat rigtas

på .Jesum.

2) Huru man bevisar sig vara en sddan memiiska : a)

derigenora att man genom tron rättfärdig vandrar i guds-

fruktan, 25 v.; Rom. (r. 11—14 v.; b) derigenom att man
väntar efter Jesu uppenbarelse, 25 v. ; Ps. 1 30: (5—8 v.

;

Uppb. 22: 17 v. ; c) derigenom att man regeras af den He-
lige Ande, 25—27 v. ; Rom. 8: 14 v. ; d) derigenom att man
älskar Guds ord och öfvar bönen, 2(;, 27, 3(t—32 v.

IV.

Im/.: I Joh. J: 3 r.

ämne:
En sann christens reningsdagar.

a) Döpelsedagen., Ps. 51: 7 v. ; Ap. G. 22: 16 v.; 2:

38 v. ; Ephes. 5: 25—27 v. ; Tit. 3: 5 v. ; 1 Petr. 3: 20—
22 v. ; Gal. 3: 27 v.

;
jfr "offerframbärandet" och helgandet

af det förstfödda åt Gud, 22—24 v. text. ; b) Trosdagen, Ap.
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G. J5: 9 v.; Kom. 3: 2J—28 v.: c) Korsdagen, 1 Petr. 1: f),

7 v.; Ebr. VI: 5—10 v.; Ep. 2. 3 v.; Zach. 13: 9 v.; d)

Dödsdagen. 29 v. text. «;ro;.rf«,-. Han kallar här döden ett

lösande ur tjensten och fängelset och en frälsning från allt

ondt samt försättande i frid. Simeon får hemlof och sjun-

ger sin "svanesång:" e) Uppståndehedagen. Job 19: 25

—

27 v.: 1 Cor. 15: 42—44. 58-57 v.: Philipp. 3: 21 v.

[Tsr>: Sv. Ps. 147: 5 v.

\.

Jiif/.: P.v. KKl: I v.

ÄM N E :

Simeons lofsåiig, en säng:

1

)

Att hegriinda : Han sjunger om det barn. a) som är

Israels tröst. 25, 32 v.: b) Guds salighet, 30. 31 v.; c)

Hedningarnes ljus, 32 v.

2) Att eftersjrmga : u) med trons bekännelse och en he-

lig vandel, 25—27. 30—32 v. : b) i döden, 28, 29 v.

VL
//;•//.: .Philipp. 1: 21 v.

ämnf::

Den som kan säga : ^*Cliristus är mitt lif," han
kan ock tillägga: "Döden är min vinning."

1) Den som Jean säga: "Christus är mitt Hf :" a) lian

lefver genom tron på Christus. 30—32 v. : b) han lefver en-

dast Christus. (ej sig sjelf), 2 Cor. 5: 14, 15 v.: jfr ofler-

fram bärandet och helgandet af det förstfödda, 22—24 v.

text. : c) han lefver drifven af Christi Ande, 25—27 v.

2) Han han tillägga : ^'Döden är ^nin vinning :" a) ty

han har intet att förlora genom döden, (annat än sy.nd, djef-

vul, verld och allt ondt) : b) han har allt att vinna, 29 v.

:

"Du löser mig och försätter mig i frid.'-

VII.

Ing.: Sv. Ps. 206: 8 v.

ÄMNE:
Hoppet om en salig hädaufärd.
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1) Hvilka menniskor s07n kunna ha/va ett grundadt

hopp derom : a) icke de otrogne ; b) endast de som i tron

omfamnat Jesum sådan Han oss af Gud gjord är, 28, 30

—

32 v. ; 1 Cor. 1: 30, 31 v. ; c) och de som lefva och dö i

Herren, Uppb. 14: 13 v. ; 2 Cor. 15: 14, 15 v. ; 25, 26 v. text.

2) Hvarpå detta hopp sig grundar : a) icke pä lagens

gerningar, 25 v. ("rättfärdig och gudfruktig") ; b) endast på
Christum, verldens Frälsare, 31, 32 v. , c) denne Christus

måste med tron anammas, 30 v.

3) Hvilken salighet det medför : a) Guds lof och pris,

28 v. ; b) välsignelse och tröst till andra fromma, Ex. Simeon

och Hanna ; c) frimodighet med afseende på döden, 29 v.

.

Philipp. 1: 21, 23 v.

VIII.

7m/..- P-^' J2S: 1—4 v.

ämne:
Ett ehristeligt hus.

Ar ett sådant :

a) der alla medlemmame äro helgade åt Herren^ 22,

23 v. (genom dopet och tron) ; b) der de alla regeras af
den Helige Ande^ 25—27 v.; Rom. 8: 14—16 v.; c) der de

frambära Gud heliga offer^ 24 v. ; Ps. 51: 19—21 v. ; Kom.

12: 1, 2 v. : Ebr. 13: 15 v.; d) der de alla dela sorg och

glädje, 28-32 v. ; 34, 35 v. efter texten.

IX.

Ing.: Ps. 36: 10 v.

ämne:
Den sanuii trons utsigter.

a) Att innesluta Jesum i sin famn, 28 v., (tillegna sig

Honom hel och hållen, Joh. 1: 12 v.; 1 Cor. 1: 30, 31 v.);

b) Att vägledas af den Helige Ande, 25—27 v. ; Joh. 16:

13 v. ; c) Att i ordet och templet möta Jesum, 27 v. ; d) Att

i Jesum, se verldens ljus och salighet, 30—32 v. ; e) Att få
fara hädan i frid, 29 v.

35
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B) Text: Joh. 1: 16—18 t.

I.

Ing.: Coloss. 2: 9, 10 v.

ämne:
Jesu Christi fullhet.

1) Såsom en fullhet som tillkommer Honom sjelf : a)

såsom enfödde Sonen, 18 v. (1—4 v.); b) såsom den som

uppenbarat sig full af nåd och sanning, (14 v.) 16, 17 v.

2) Såsom en fidlhet, hvaraf Han skänker de sina : a)

hvad VI i Adam förlorat har Christus åt oss vunnit, Kom.

5: 15, 17—19 v. ; 2 Cor. 5: 14 v. ; b) af Hans fullhet hafva

de trogna fått nåd och sanning, (14 v.) 17 v. ; c) af Hans

fullhet hafva de fått nåd för nåd, 16 v. ; d) af Hans fnllhet

hafva de fått ljus, så att de se ljus i Guds ljus, 18 v.
;

Ps. 36: 10 v.

II.

Ing.: Ephes. 3: 16—19 v.

ämne:
Guds trogna, i Christus Jesus uppfyllde med alla-

handa Guds fullhet.

a) Fidlhet af nåd, ("nåd för nåd"), 16 v. ; b) Fullhet

af sanning, (14 v.) 17 v. ; c) Fullhet af ljus., 18 v. (att

känna Gud och den enfödde Sonen) ; d) Fidlhet af kraft, Ps.

84: 8 v. ("de gå ifrån kraft till kraft") ; e) Fullhet af sa-

lighet, Ev. 29 v. (Simeon).

III.

Ing.: Jer. 31: 14 v.

ämne:
Gud vill, att Hans folk skall hafva Hans gåfvor

tillfyllest.

a) Nåd, 16 v. ; b) Sanning, 17 v.; c) Kunskap, 18 v.

IV.

Ing.': Coloss. 1: 19 v.

ämne:
Hvad det innebär att all fullhet hor i Sonen.
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a) Att Han såsom den en/ödde Sonen allt i alla upp-

fyller, 16, 18 v. ; b) Ätt utan Hans c/emenskap äro vi ut-

blottade på allt godt ; c) Att i Hans gemenskap ege vi en

fullhet af allt godt, 16, 17 v.

V.

Ing.: Sv. Ps. 214: 2 v.

ämne:
Trons saligJi erfiirenhet.

a) Att utan Christus vara förtappad och utarmad ; b)

Att i Christus hafva all fullhet, 16, 17 v. ; c) Att tro på
och bekänna Jesum såsom Guds enfödde Son, 18 v.

VI.

Jni/.: Ps. 36: 8—10 v.

ämne:
Nåd för iiäd hos Jesu trogna.

a) Detta är deras erfarenhet i tiden, 16— 18 v. (Af

Christi tullhet få de den ena nåden efter den andra till tro,

trons lif, ljus, kraft, frimodigliet m. m. i ökadt mått, till

daglig tillväxt ; den ena nådeserfarenheten är en borgen för

den andra, Matth. 13: 1'2 v.; Joli. 1: 50 v.); b) Detta är

deras erfarenhet i evigheten, (trons gåfva öfverträffas af

åskådningens, 1 Jöh. 3: 1—3 v.; Luc. 19: 15—19 v.), Uppb.

7: 15-17 v.

VII.

Ing.: 2 Mos. 33: hS, 19 v.

ämne:
Soneus herrlighet.

a) Han är Fadrens etfödde Son, 18 v.; b) Han är

uppenbarad, full af nåd och sanning, (14 v.) 17 v. ; c)

^if sill fullhet skänker Han de sina nåd för nåd, 16 v.

C) Text: Mattli. 13: 31—33 v.

I.

Ing.: Ps. 78: 2 v.

ämne:
Gnds rike.

a) Under bilden af ett senapskorn, 31, 3'2 v. ; b) Under

bilden af en surdeg, 33 V.
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II.

Ing.: Rom. 1: 16 v.

ämne:
ETangeliuin, en Guds kraft.

a) Till sin hörjan fördoldt, (minst af alla frön, sådt i

en åker, 31, 32 v. ; blandadt i mjölet, 33 v.) ; b) Till sin

fortgående verkan uppenbart, (uppväxer, 3'2 v.
;
genomsyrar,

33 v.); c) Till sin fullbordan herrligt, ("träd," 32 v.; allt

blir surt, 33 v.).

III.

Ing.: Marc. 4: 33, 34 v.

ämne:
Himmelriket.

a) Grundlagdt, 31, 32 v. (Jesusbarnets ringhet i Ev.;

Hans lidande, död och uppståndelse ; senapskornet inlades i

Israelitiska folkets örtagård, jfr Hez. 17: 22 fl', v. ; surdegen

i mjölet) ; b) VcLrande, till ett träd, 32 v.
;

genomsyrande,

33 v. ; c) Mognadt, 32 v. (slut.) ; 33 v. "allt blir surt ;" jfr

Matth. 5: 13 v.; Hez. 17: 22 fF. v.

IV.

Ing.: Luc. 17: 20, 21 v.

ÄMNE:
Guds rikes utbredande.

a) 1 stort eller utvärtes, 31, 32 v. (Guds rike i verl-

den) ; b) I smått eller invärtes, 33 v. (Guds rike i men-

niskan).

V.

. Ing.: Matth. 13: 11, 12 v.

ämne:
Grundregeln i Guds rike : "Det som skall blifra

stort, måste börja med att vara ringa."

a) Huru detta gäller i stort, eller med afseende på Guds

rikes utveckling i verlden, 31, 32 v. ; b) Hurii detta gäller i

smått, eller med afseende på Guds rikes utveckling hos den

enskilda inenniskan, 33 v.

Ånm. Man mårke dock, att begge liknelserna kunna tillämpas på

hvardera delen.
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VI.

Ing.: Luc. 2: 30—32 v. (ur Ev.)

ämne:
Simeons profetia om Jesusbarnet, bekräftad af

dagens text.

a) 1 liknelsen om senapskornet, 31, 32 v.; b) I liknelsen

om surdegen^ 35 v.

VII.

Ing.: 1 Cor. 4: 20 v.

ämne:
Guds rikes herrliffhet. ,y _,,, ^-y.

1) Fördold: a) till sin början, 31, 32 v, (ringa söm ir^^^y^^

senapskornet, när det sås i jorden) ; b) alltid fördold för^^^^TtS
verlden, jfr 1 Cor. 2: 14 v. ; Luc. 2: 34 v. ; c) gömd i det

fördolda lifvet med Christus i Gud, Coloss. 3: 3 v.

2) Uppenbar : a) under tillväxten, 32, 33 v. (i stort, i

verlden ; i smått, hos de trogna) ; b) vid mognadens tid,

32, 33 v. (alla himmelens foglar ha byggt nästen i trädet,

hela degen genomsyrad).

VIII. .

Inq.: Jes. 37: 31 r.iVc^^-^V^''
^•^

ämne: 'r^rt^^:;
Ouds äkta folk. v.-^uy^'^"^

a) Såsom rotande sig iiedantill, (de hafva sm rot ge-

nom tron i Jesusbarnet och växa genom en tro som håller

dem i ödmjukhet), 31, 32 v. ; b) Såsom bärande frukt of-

vantill, 32, 33 v. ; Gal. 5: 22, 23 v. ; Joh. 15: 4, 5, 7, 8 v.
;

jfr Hez. 17: 22—24 v.

Jiiiigfrii Mariie Bebädelsedag.
A) Text: Luc. 1: 26—38 t.

I.

Ing.: 1 Mos. 3: 15 v.

ämne:
Jungfru Mariae bebådelse.
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1) Modrens höghet: a) af Gud utkorad, 28—30 v.; b)

den välsignade bland qvinnor, 26—28 v. ; e) kysk och skär,

27, 34 v. ; d) ödmjuk och Ij^dig Herrens vilje, 36—38 v.

2) Barnets höghet: a) Jesus, 31 v.; b) den Högstes

Son, 32 v. ; c) konung öfver Jacobs hus, 33 v. ; d) under-

bart aflad, 35 v.

II.

hig.: Sv. Ps. 58: 3 v.

ämne:
Guds Sons maiidomsaiiammelse och omstäudighe-

terne dervid.

1) För att bebåda denna sänder Gud en af de höga

englame till jorden, 26, 27 v.

2) För att utföra den begagnar Gud oansenliga redskap

och medel, '26—30 v.

3) F^en som skall antaga mandom är Gud sjelf, 31—
33 v.

'

4) Vid denna mandomsanammelse skall isynnerhet den

Helige Ände vara verksam (skapande och renande"), 35, 37 v.

5) Denna Guds Sons inandomsånammelse är skedd syn-

^åHre till godo, 31^ v. (namnet Jesus).

III.

Ing.: Nahum 1: 15 v.

ämne:
Det glada budskapets dag.

1) Sjelfva budskapet: a) att Gud är menniska vorden,

31—35 v. ; b) att Gud i Christus är vår Frälsare, 31 v.

2) Den glädje det oss tillför : a) upphöjelse ur förne-

dringen, 26—28 v. ; b) nåd för vrede, 28—30 v. ; c) Guds

rike för djefvulens, 32, 33 v. ; d) englatjenst, se texten.

IV.

Ing.: Jes. 12: 6 v.

ämne:
Jesu storhet genoiu maudomsanaiumelsen.

a) / anseende till Hans kärlek, 31 v. (en outsäglig att

Han antog vår natur) ; b) / anseende till Hans ödmjukhet.
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32, 33 v. (att Han förnedrade sig så djupt för att oss upp-

höja) ; c) I anseende till det lidande och förakt Han måste

utstå, (att Han låter smäda och förakta sig, det gör Honom
stor) ; d) I anseende till Hans namn och verk, 31—33 v.

;

{Jesus, Ap. Gr. 4: 12 v. ; försoningsverket, Hans embeten)

;

e) I anseende till Hans person, 35 v. (Gud och menniska

i en person, Coloss. 2: 9 v. ; Guds och Mariae Son).

V.
Ing.: Joh. 17: 3 v.

ämne:
Den saliga kunskapen om Guds Son.

a) Den kan icke vinnas på förnuftets väg, 34 v. ; 1

Cor. 2: 14 v. ; b) Den påtvingar Gud ingen menniska, Joh.

6: 44, 45 v.; Matth. 11: 27 v.; c) Den är ett verk af den

Helige Ande, 31—33, 35 v. ; 1 Cor. 12: 3 v. ; d) Den måste

i tron tillkämpas. Ex. Maria i texten, 29—38 v. ; e) Den
medför en lefvande bekännelse om Guds Son, jfr Luthers

förkl. öfver andra trosartikeln.

VI.

Ing.: Sv. Ps. 45: 6 v.

ämne:
Guds Sons mandomsananinielse.

1) Den är ett verk af Guds nedlåtande kärlek, 30, 35 v.

2) Den innehar en outsäglig npphöjelse af menniskona-

turen, 32, 33 v. ; 20—28 v. ; Sv. Ps. 49: 4 v.

3) Den utgör ett evigt föremål för englars och frälste

syndares förundran, tillbedjan och lof Luc. 2: 13, 14 v.

Luc. 1: 46 ff. v.

VII.

Ing.: Joh. 1: 14 v.

ämne:
Ändamålet med Guds Sons menniskobUfvande.

a) Att hela vår förderfvade natur ; b) Att taga bort

vår förbannelse ; c) Att göra oss lefvande; A) Att delaktig-

göra oss af Guds natur.
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VIII.

Ing.: Ps. 139: 6 v.

ämne:
Jesu mandom till dess oiitrausakllga betydelse.

Anm. I detta thema ligger skilluadeu uttryckt emellan Bebådelseda-

gen och Juldagen, hvilka stå i närmaste saraband med hvarandra.

B) Text : Luc. 1: 39—45 t.

I.

Ing.: Luc. 1: 38 v. (ur Ev.)

ämne:
Jungfru Maria sådan hon emottagit englabudska-

pet att blifva Guds Sons moder.

a) Hon omtalar för ingen hvad henne vederfarits, icke

em för Josef, jfr Matth. 1: 18 ff. v.
; (hon är rädd om Guds

ära) ; b) Hon väntar }m Hei^^en att Han skall bringa undret

i ljuset och sjelf rädda sin ära ; c) Under sin pröfning

starkes hon genom besöket i Elisabeths hus, se texten.

II.

Ing.
:

' Colostf. 3: 16 v.

ämne:
De christtrognas samtals- och fröjdeämnen.

a) Jesus Christus, Hans person och namn ; b) Deiii

höghet, till hvilken Han fört syndare genom sin mandoms-

anammelse ; c) Den barmhertighet. Gud gjort med dem

sjelfva ; d) Hen salighet, som i Christus genom tron tillhör

dem, 45 v. text.

III.

Ing.: 1 Sam. 17: 18 v.

ämne:
Ett besök i Zacharist! hus.

a) Personerne, vi der träffa, (Elisabeth och Maria), 39,

40 v. ; b) Helsningen, vi der höra, 41, 44 v. (Här talas

om de trognas helsningar, deras betydelse och välsignelse,

jfr Rom. 16 kap.) ; c) Elisabeths märkeliga utsago om Maria,

41—45 v. ; d) Den gemensamm,a fröjd som uppfyller dem
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båda, (fröjden öfver Jesus ; Han är deras gemensamma fröjde-

ämne), Jes. 61: 10 v.

IV.

hig.: Syr. 2ö: 8 v.

ämne:
Elisabeths utsago : "Välsignad du ibland qvinnor

och välsignad din lifsfrukt!"

a) Såsom si/ftande på Maria och Marlce Son, 42, -13 v.
;

b) Såsom trösterikför alla fromma mödrar och barn, jfr A.-T.

V.

Ing.: Joh. 20: 29 v.

ä.mxe:

Elisabeths ord till 3Iaria: "Salig är du som trodde !"

De visa oss :

1) Att Maria är särskildt Guds utkorade och benådade,

45 v. ; Ev. 28, 38 v.

2) Att tron är grundvilkoret för all salighet, jfr Marc.

16: 16 v.; Joh. 6: 47 v.

3) Att denna salighet tillkommer en hvar som tror, Joh.

3: 16, 17 v.: Matth. 12: 40—50 v.

4) Att den, som tror, skall få erfara alla Guds löftens

fullbordan, 45 v. text.

C) Text: Luc. 1: 46-55 v.

I.

Im/.: P.s. 9ö: I, 2 v.

ämne:
Den första lofsäug i nya förbundets tid,

a) Anledningen till att den sjunges, (närmast se Luc.

1: 42—45 v.; ytterst Jesus och Hans syndarekärlek, 31 v.

Ev.)^ 46—48 v. text. ; b) Personen, af hvilken den sjunges.

(af den "välsignade bland qvinnor," 42 v. ; af en benådad

själ, 30 v. Ev.) ; c) Hvem det är som lärt Maria att sjunga

denna sång, jfr 41 v. "uppfylld med den Hel. Ande" öch 67 v.

^= den Helige Ande ; d) Hvilka ämnen som deri ingå : a)
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Guds magt, 49 —53 v. ; h) Guds namn, 49 v. ; c) Guds barm-

hertighet, 50, 54 v. ; d) Guds trofasthet, 54, 55 v.

Usus : Coloss. 3: 15— 17 v.

II.

Ing.: Jes. 61: 10 v.

ämne:
Jesus, ett fröjdeämne.

a) T)/ i Honom har Gud i nåd sett till sundare, 46

—

48 v.; Ps. 113: 5—7 v.; b) 2 Honom gör Gud oss saliga,

48 v. ; Joh, 3: 16 v. ; c) I Honom uppfyller Han oss med

goda ting, 53 v. ; d) 7 Honom uppenbarar Han sin magt

och trofasthet, 49—52, 54, 55 v.

III.

Ing. : Philipp. 2: 11 v.

ämne:
En benådad 'själ gifvande Herren all ära.

a) För Hans barmhertighet i Christo Jesu ; b) For Hans
frälsnings magt ; c) För Hans ujyj^enbarande af sitt namn

;

d) För Hans trofasthet i sina löftens besegling i Christo Jesu.

IV.

Ing.: Luc. 1: 28 v. (ur Ev.)

ämne:
Jungfru Marias höghet enligt dagens text.

a) När Elisabeth j^risar henne salig, gifver Maria Gud
all ära, (45 v.) 46—48 v. : b) Maria visar sig förtrogen

med Guds ord, (man märke lofsångens samband med andra

frommas i gamla förbundet. Ex. Hannas, 1 Sam. 2 kap. 1

if. v. "Hon är det nya testamentets föresångerska. •' Cbem-

nitz.) ; c) Hon bevarar Guds ord i hjertat, (jfr anm. vid b),

Luc. 2: 19, 51 v.; Ev. 38 v.); d) Hon utgjuter sitt hjertas

tacksamhet i Guds pris och lof, 49—55 v.

V.

Ing.: Ps. 92: 2—5 v.

ämne:
Några af de trognas ämnen för Guds lof.
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a) Glids ma(ft, 49—52 v.
; jfr Liic. 1: 35, 38 v. : att

bekräfta löftet om Sonens menniskoblifvande ; b) Guds helig-

het, 49 v. : Hans namn skall helgadt varda i det rike Sonen

skall upprätta, Ev. 32, 33 v. ; c) Gud^ harmhertighet, 48,

50, 54, 55 v. : att i Jesus skaffa förlossning frän synderne,

jfr Ps. 130: 7, 8 v. ; Mich. 7: 18-20 v.; Hab. 3: 2 v.
;
jfr

50 v. text.: "frän slägte till slägte," alltså äfven för oss!

VI.

Ing.: 1 Cor. 1: 26—31 v.

Ä M N E :

Guds underbara sätt att regera i sitt rike, ett

föremål för de benådades pris och fröjd.

1) Han ser till de ringa i nåd^ 48 v.

2) San gör mägtiga ting med de elända och uppenba-

rar för dem sitt namn, 49 v.

3) Han sätter de mägtiga af sätet och upphöjer de ringa.

51, 52 v.

4) Han uppfyller de hungrige med goda ting och låter

de rike hlifva tomma, 53 v.

5) Han upptager sitt folk och förkastar de otrogna,

54. 55 v.

"^ " "

VII.

hig.: 2 Cor. 9: 15 y? ^»'^
ämne:

Trogna själars tack för Guds outsägliga gåfva

€hristus Jesus.

1) Att det blott är trogna själar som kunna hembära

denna tacksägelse : a) ty endast tron eger Sonen, 1 Joh. 5:

12 v. ; b) ty endast tron kan rätt använda gåfvan, 1 Cor.

1: 30, 31 v. ; c) ty i Christus är den rätta fröjden, AC^, 47 v.

;

Jes. 61: 10 v.

2) Den tack som desse frambära : a) de prisa Herren,

46 v. ; b) de förkunna Hans under, (magt, barmbertighet,

trofastbet), 48—55 v.; c) de lefva icke mer sig sjelfve, utan

Honom som dött och uppstått för dem, 2 Cor. 5: 14, 15 v.

(hela deras lif är helgadt åt Herren).
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VIII.

Ing.: Fs. 29: 2 v.

ämne:
Sanua christnas heliga förbindelse att i en helig

prydning gifVa Herren ärji.

1) Hvilken den heliga prydningen är: a) trosrättfärdig-

hetens prydning, Jes. 61: 10 v.; Gal. 3: 27 v.; b) en helig

vandels prydning, Coloss. 3: 12—17 v.: Ebr. 13: 15 v.;

Rom. 12: f, 2 v.

2) Huru de bevisa sin förbindelse att i denna prydning

gifva Herren ära : a) så, att de fröjdas i sin Frälsare, 47 v.

;

b) så, att de prisa Gud, 46 v. ; c) så, att de upphöja Hans

namn och lofsjunga Hans gerningar, 48—55 v.

IX.

Ing.: Ps. 135: 3 v.

ämne:
Herrens lof.

1) Hvilka menniskor som kunna frambära detta lof:

a) icke de köttsligt sinnade och andeligt döde ; b) endast

Herrens tjenare som utgöra det andeliga presterskapet, 1 Petr.

2: 9 v.; Ebr. 13: 15 v.

2) Hvad grund de hafva till frambärande af detta lof:

a) ty det är godt att fröjda sig i Frälsaren, 46, 47, 53 v.

;

b) ty Guds namn är heligt, 48 v. ; c) ty Hans magt är stor,

51, 52 v. ; d) ty Hans barmhertighet är outsäglig, 50 v.

;

e) ty Hans trofasthet är evig, 54, 55 v.

Alim. Inledningsvis bör frarahällas beskaffenheten af Herrens lo!'.

Johannes Döparens dag.

A) Text : Luc. 1: 57-80 v.

1.

Ing.: Mal. 3: 1 v.

ämne:
En christelig betraktelse öfver Johannes Döparens

födelse och kallelse.
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1) Öfver hans födelse: a) Zacharias och Elisabeth få

fröjda sig öfver barnet, 57, 58 v. ; b) andra fromma själar

instämma i fröjden, 58 v. ; c) barnet omskäres och får ett

betydelsefullt namn, 59—G3 v. ; d) detta barn uppväcker

stor förundran, ()4—66 v.

2) Öfver hans kallelse : a) att vara Guds profet, 76 v.

;

jfr Matth. 11: 9—11 v.; b) att gifva Guds folk salighetens

kunskap. 77 v. ; c) till denna kallelse förberedes Johannes

af Gud, 80 v.

IL

-v^ Ing.: Mal. 4: 2 v.

ämne:
Uppgången af höjden.

a) Förehildad och bebådad : under gamla förbundets tid,

69, 70, 72, 73 v. (Man märke törebilderne och profetiorne)

;

b) Fb7^ktmnad och beprisad, (af profeterne och Johannes Dö-

paren). 67, 68, 76, 77 v. ; c) Uppenbar : a) såsom ett sa-

lighetens horn, 69 v. ; bj till att vara verldens ljus, 78,

79 v. ; c) till att styra våra fötter på fridens väg, 79 v,

;

d) Anammad: a) till frälsning från fiendenia, 71 v. ; A^ till

en helig vandel i Guds räddhåga, 74, 75 v.

III.

Ing.: Ps. 57: 8 v.

ämne:
Det djupa innehållet af Zachariap sköna lofsång

i Yårt evangelium.

a) Ett lof till Gud för den stora frälsning Han beredt,

68, 69 v. ; b) -En hänvisning till de fidlbordade profetiorne,

70—73 v. ; c) Det stora ändamålet med den t(ppe)ibarade

frälsningen, 74, 75 v. ; d) Johannes Döparens embete och

kall, 76, 77, (80) v. ; e) Christus, 78, 79 v.

IV.

Ing.: Ps. 14: 7 v.

ämne:
Guds nådefulla besök hos sitt folk.
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1

)

Folket, som Han besöker : a) har emottagit löftet,

69, 70, 72 v. ; b) vandrar i mörkret, 79 v. ; Jes. 9: 2 v.

2) Sättet, hvarpå Han besöker : a) rödjande väg, 76,

77 v. ; b) nädefullt, 78 v.

3) Andamålet med besöket : a) att frälsa folket ur fien-

dernas händer, 71, 74 v. ; b) att upplysa de i mörkret van-

drande, 79 v. ; c) att styra våra fötter på fridens väg, till

att vandra i helighet och rättfärdighet inför Gud, 79, 74,

75 v.

V.

Ina.: Sv. Fs. 46: 1 v.

ämne:
Några betydelsefulla styckeu i Zachariae lofsång.

a) Christi nåderikes beskaffenhet ; b) Orsakerna, kvar-

före detta rike blifvit upprättadt; c) Fmbetet, hvarigenom

detta rike betjenas.

VI.

Ing.: Ps.. 6': 1 v.

ämne:
Zacliarlae lofsång;, en sång till att föresjnnga :

a) Om Guds innerliga barmltertighet, 78 v. ; b) Om
Guds stora trofasthet, 70—73 v. ; c) Om Guds underbara

vägrödjande, 76, 77, (80) v. ; d) Om Guds mägtiga förloss-

ning, 68, 69, 79 v. ; e) Om Guds folks sällhet och seger,

69, 79, 74, 75 v.

VII.

Ing.: 2 Fetr. 1: 21 v.

ämne:
Zachariae profetia i vårt evangelium:

1) Såsom en utläggning af engelens bebådelse om Johan-

nis embete : a) 57

—

QQ v. ; b) 76, 77 v. (80 v.).

2) Såsom en utläggning af engelens bebådelse om Christi

verk : a) 68—75 v. ; b) 78, 79 v.
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VIII.

Ing.: Hög. W. 2: 10—13 v.

ämne:
Den stora föräudring med en nienuiskas hjerta,

då der ifrån en andelig- vinter blifver en andeliv

sommar.

1) Hu7^u dermed tillgår: a) Uppgången af höjden besö-

ker oss, 78 v. (tillämpadt pä besöket i kallelsen) ; b) Johan-

nes gör oss till syndare, 76, 77 v. (tillämpas på upplysnin-

gen genom lagen), Rom. 3: 10—20 v. ; c) Christus upplyser

oss till tro och salighet, 78, 79 v. (tillämpas på den evan-

geliska upplysningen).

2) Huru denna förändring bevisar sig : a) i ett nytt

namn med dess förmoner, 57—03 v.; Joh. 1: 12 v.; Rom.

8: 17 v. ; b) vi uppväcka förundran hos medmenniskor, 58,

63 v. ; c) tungans band äro lossade till Guds lof, 64, 67,

68 v. ; d) vi vandra i en daglig helgelse, 74, 75 v, ; e) vi

mogna på korsets väcj till den stora förlossningen, jfr 68, 80 v.

B) Text: Lnc. 1: 5—25 v.

I.

Ing.: Luc. 1: 14 v. (ur text.)

ämne:
Bebådelsen af Johannes Döparens födelse.

a) Denna behädelse sker genom en Herrens engel, 11,

19 v.; b) Zacharias eniottager den i templet^ 5— 11 v.; c)

Hos Zacharias verkar bebådelsen fruktan och han kan icke

tro den, 12, 18 v. ; d) Bebådelsens engel beskrifver deri Jo-

hannis höga kall, 13—^17 v.; e) För sin otros skull straffas

Zacharias med mållöshet, 20—22 v. ; f) Bebådelsen verkar

hos Elisabeth fröjd, 23—25 v.

II.

Ing.: Ordsprb. 10: 7 v.

ämne:
Johannes Döparens dag, flrad till hans åminnelse.

a) Till åminnelse af hans person, 13—15 v, : b) Till

åminnelse af hans höga kall, 15—17 v. ; c) Till åminnelse
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af hans fromma föräldrar^ 5^12 v. ; 20—25 v. ; d) Till

åminnelse af Guds harmhertighet i Christus, Ev. 78 V.

(Man märke sambandet emellan Joliannes och Christus).

III.

Ing.: Bom. 11: 33—36 v.

ämne:
(^luds fördolda visdom.

Uppenbarande :

1) Djupet af den rikedom som är i Guds kunskap:

a) i skapelsen, Job 12: 7—10 v. ; b) i den stora frälsnings-

planen, Ps. 8: 5 v.; Ephes. 1: 10 v.; Joh. 3: 16, 17 v.;

Ev. 68, 78 v.

2) Obegripligheten af Hans domar : a) på Sonen, Jes.

53: 4, 5, 8 v. ; 2 Cor. 5: 21 v. ; Ps. 49: 8, 9 v. ; b) på sitt

Israel, Rom. 11: 25—32 v.; c) på den otrogna verlden, Joh.

3: 18 v.

3) Det outransakliga i Hans vägar : a) i frälsningens

och försoningens förberedande (under gamla förbundets tid,

jfr presterabetet i texten, 5, 8— 11 v.); b) i vägrödjandet

för att göra Herren ett berédt folk, 13— 17 v. ; c) i fräls-

ningens tillämpning på den enskilde ; d) i det sätt, hvarpå

Gud bereder sina trogna till en salig förlossning, 20 v.

(kors, aga, tuktan, m. m.), Ebr. 12: 5—10 v.

IV.

Imj.: Mal. 4: ö, 6 v.

ämne:
Huru Herren bereder sitt folk.

a) Genom^ Johannes Döparens embete, 14—17 v.; jfr

Rom. 3: 19, 20 v. ; b) Genom nådens ord, Ev. 78, 79 v.

;

c) Genom korset, 18—22 v.; Ev. 62—68 v.

V.

In(/.: Job 12: 8 v.

ämne:
Jorden såsom en påminnelse om himmelen.

a) 1 sin herrlighet, Ps. 8: 2, 4 v. ; 19: 2—7 v. (Man

jemföre naturens drägt under sommaren) ; b) I sitt arbete
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ocJi sin möda, (här utvecklas arbetets mål och den eviga

sabbathen efter arbetsveckan på jorden), Ebr. 4: 9— 11 v.;

c) / sitt lidande, jfr 20—22 v. text., (här afses särskildt de

trognas lidanden såsom uppfostrande för himlen) ; d) / dö-

den, (man jemföre vintrens tid, då allt synes dödt, med vå-

rens, då allt vaknar till lif, och tillämpe sedan detta på
Guds rikes uppenbarelse, jfr Hög. W. 2: 10—13 v. ; Luc.

21: 29—31 v.).

C) Text: Maic 6: 14-29 t.

I.

Ing.: Dan. 12: 3 v.

ämxe:
,

Åmiunelseii af Johannes Döparen.

a) Han heliga lefverne och hall. Ev. 76, 77 v.; jfr 17,

18 v. text. ; b) Hans frimodiga vittnesbörd, 14—18 v. ; c)

Hans svåra lidande, 17, 19, 20 v.; jfr Matth. 11: 2—6 v.;

d) Hans mcirkeliga död, 21—29 v.

IL
Ing.: Ps. 116: 15 v.

ämne:
Johannes Döparens död.

a) Verkad af menniskors ondska ; b) Utförd genom
Guds rådshd.

III.

Ing.: Jac. 1: 23, 24 v.

ämxe:
Tår text såsom en audeiig spegel, der vi kunne

beskåda

:

a) Verldens vantro, 14— 16 v.; b) Djefvidens list och

magt, 19, 21, 22—28 v. ; c) Si/ndens magt att bedraga, 21—
27 v. : d) Guds trognas lif och lön, 18, 27, 29 v. ; e) Sain-

vetets magt, 14—16 v.

IV.

Lig.: Sv. Ps. 121: 6 v.

ämne:
Ett förderfvadt slägte i en förderfvad tid.

36
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1) Ar fullt af vantro^ 14— IG v.

2) Tål icke Guds trosvittnens bestraffande af synderne,

17, 18 v.

3) Umgås med list att tysta alla varnings- och bätt-

ringsrop, 19, 20 v.

4) Dödar Jesu vittnen, 21—29 v, (med ord, med gär-

ningar).

5) Lefver sitt lif fram i lättsinne och otro, 21—23 v.

6) Mognar för timlig och evig dom, Ex. af Herodes

Antipas i texten och Judiska folket, Mattli. 24: 28 v.

V.

Ing. : Gal. 3: 1 v.

ämne:
Några af de föruäiusta hindren för Gnds ords

yerkan på ett meuuiskolijerta.

a) Vantro^ 14—16 v. ; b) Menniskofruktan och menni-

skogunst, 25, 2(3 v. ; c) Kärlek till syndens mörker, 19—22 v.
;

d) Ostadighet i det andeliga, 20, 26, 28 v. ^

Ing.: 2 Tim. 3: 13 v. ^/-/*^- ' "' / /
ämne:

Huruledes det med onda menuiskor varder ju

längre, ju argare.

a) Så, att otron föder vantro, 14—16 v.; b) Så, att ett

fruktande samvete förhärdas, 14— 16, 26, 27 v. ; c) Så, att

den ena synden föder den andra, Jac. 1: 13—16 v. Exem-

pel af Herodes Antipas i texten, en man, hos hvilken väl-

lusten födde dryckenskap, dryckenskapen lättsinnigt skämt,

skämtet lättsinniga nöjen, nöjena lättsmniga eder, ederne

brottsliga gerningar, o. s. v. och på allt — döden

!

Usus : Eom. 6: 23 v.

VII.

Ing.: Sv. Ps. 392: 4 v.

ämne:
Audelig vinter midt under naturlig sommar.

a) Der otron och vantron råda, 14—16 v. ; b) Der man
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ostraffadt vill lefva i synden^ 17—20 v. ; c) Der man lefver

efter köttet^ 21—25 v. ; d) Der menniskofruktan och menni-

skogimst förderfva Guds ords säd. 26 v. ; e) Der Jesu vitt-

nen dödas, 27—29 v.

VIII.

Ing.: Ps. 116: 10 v.

ämne:
Ett Guds trosvittne.

a) I lifuet; b) / döden; c) Efter döden, (Ebr. 11, 4 v.

slut.). W. Budin.

Micliaelisdageii.

y;Ä*v*Ä»~*(^'A) Text: Matth. 18: 1—11 v.

/n^.: Ébr. 1: 13, 14 v.

ämne:
Hvad vi hafve att lära med afseende på de gode

englarne.

1) VI få icke egna dem en öfverdrifven fruktan eller

vördnad. Upp]). 22: 8, 9 v.

2} Vi få glädja oss åt deras beskydd och vakt, 10 v.

text.; Ps. 91: 11, 12 v.

3) Genom ett sannskyldigt barnasinne likna och glädja

vi dem mest i tiden och få med dem fröjdas i evigheten,

1—4 v. text. ; Luc. 15: 7, 10 v. ; Luc. 20: 36 v. ; Dan. 7:

10 v. ; Ebr. 12: 22 v.

II.
"*^''""

Ing.: Pliilipp. 2: 5 v.

^ ämne:
Ett sannskyldigt barnasinne.

1) Verkadt: genom en sann omvändelse, 3 v.

2) Bevisadt : a) i en sann ödmjukhet, 4 v. ; b) i barna-

förtroende, 3, 6 v. ; c) i kärlek, 5 v.

3) Bevaradt: a) genom tro, 11 v. (i det man alltjemt

såsom i sig sjelf förtappad erfar behofvet af Jesum) ; b) ge-
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nom helgelse, 6—9 v.; c) genom vaksamhet, 10 v. ("ser

till").

III.

Ing.: Matth. 18: 1 c. (ur text.)

ämne:
Hvilken är den störste i himmelriket?

a) Den som har omvändt sig och hlifvit som ett barn,

3 V. ; b) Den som förnedrar sig sjelf som ett barn, 2, 4 v.

;

c) Den som undfår barn i Jesu namn, 5 v. ; d) Den som

är im sin vakt emot förargelsens fara, 6—9 v. ; e) Den som

med Jesu herdesinne tippsöker och vårdar sig om de små,

10, 11 v.

IV. 3/*o«-. ^^>"^- ;'^^»' '

Inq.: Rom. 13: b v. , - r 7 ,^ . ^
Huru den broderliga kärleken underhålles genom *"/'

barnasinne.

a) När man dagligen föi^xedrar sig sjelf, 4 v. ; b) När
man dagligen försakar sig sjelf, 6—9 v. ; c) När man finner

behag i enfaldiga barnasjälar; 5 v. ; d) När man på barn

utöfvar den tqjpsökande och frälsande kärlekens embete, 10,

nig. : Joh. 12: 26 v. ,^_-. p2^^.'^f pe^^-.

ämxe: '

'>
_

' '•
'

Tagen till storhet och ära. '

a) Genom omvändelsens p>ort, 3 v. ; b) Genom barnslig

ödmjukhet, 2, 4 T. ; c) Genom daglig sjelfförsakelse och död,

6—9 v.; d) Genom verksam kärlek, 5, 10, 11 v.

(v.. 6-9.) ''

, \>7^/j1
lag.: Matth. 13: 41 v•"^:;̂ ^^^JSA"^

ämne:
Förargelsen i Guds rike på jorden.

a) Den är i viss mening nödvändig, 7 v. ; b) Guds

dom deröfver är ett dubbelt ve, 6, 7 v. ; c) Jesu trogna måste

undanrödja allt som hos dem är till förargelse, 8, 9 v.
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7?2^.; Ordsprb. 9: 9 v.

ämne:
Några Yigtiga lärdomar af (lagens evangelium.

a) Jesu trogna äro icke frie från frestelser till synd^

1 v. ; b) For att bestå i frestelserne fordras att hålla sig

hårdt vid ödmjukheten^ 2, 3, 4 v. ; c) Det är lätt för dem,

att förargas^ derföre måste de ingå i en hel försakelse^ 6—

9

V. ; d) Om vi vilja tillhöra och efterfölja Christus, höra vi

åtaga oss de små och elända, 5, 10, 11 v.

VIII.

ämne:
Barnens stora värde 1 Guds ögon.

a) De .äro de störste i himmelriket., 1—4 v. ; b) Den
som undfår barn i Jesu namn, han undfår Jesum sjelf, 5 V.

(hvad man gör ett barn, det gör man Jesum), jfr Matth.

25: 40, 45 v. ; c) Det medför en farlig dom att förarga de

små som tro. C, 7 v. ; d) Guds högsta thronenglar tjena bar-

nen, 10 v. ; e) Afven för barnens frälsnings skull är Menni-

skones Son kommen i verlden, 11 v.

Usus : Ser till, att J förakten ingen af dessa små, 10 v.

;

men akten dem ej för högt : ty de äro icke oskyldige eller

syndfrie, icke englar, utan syndare, liv.

B) Text: Marc. 10: 13—16 v.

•^^-»^"Tn^.; Ps. 127: 3 v.

ämne:
Hvad Jesus i vår text lär oss med afseende på

de små barnen.

a) Att barnen äro si/ndare och bellöfva komma till

Frälsaren, 13, 14 v. ; Ev. 10, liv.; b) Att barmen få komma
till Frälsaren, 14, 16 v. ; Ev. 2 v. ; Joh. 3: 5 v. ; Tit. 3:

5 v. ra. fl. st.; c) Att Guds rike tillhör barnen, 14 v. ;

(Man märke, att ej de af naturen tillhöra eller äro i Guds

rike, men att de äro bestämda för Guds rike, så att ingen

har rätt att vägra dem komma derin ; riket är deras), Marc.

^\:^Y^
-i ^- t^''^'fng.
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16: 16 v. ; 15 v. text. ; d) Ätt enhvar af oss måste bli/va

såsom barn, om han skall kunna komma in i himmelriket^

15 V.; Ev. 3 v.

IL - '-'
'/•>f/'^*'^'

Ing.: Syr. 18: 19 v.
-''^'"' ^'"*^

ämne:
Christeliga föräldrars liclsosaDiuia lärdomar af

dagens text.

a) Att de skola frambära sina barn till Frälsaren, 13 v.

(i det heliga dopet) "; b) Att Guds rike tillhör barnen, 14 v,

;

c) Att barnen kunna taga emot Guds rike, 15 v. ; d) Att

barnen hos Frälsaren blifva välsignade, 16 v. ; e) Att de

gamle, för att ingå i Guds rike, måste få ett sannskyldigt

barnasinne, 1 5 v. ; Ev. 3, 4 v.

III. - Z......^*
(Texten i anslutn. till Ev.) ^7 '^^ ^^^' ^yu"

Ing.: 2 Mo.s. 2: 9 v. '^;;rZl^ U ^
ämne:

En eliristelig barnauppfostraii.

1) Det är barn som skola uppfostras : a) de äro dyrt

aktade inför Gud, 14 v. ; jfr Ev. Utk. VIII ; b) de äro i sig

sjelfve förtappade, Ev. 11 v.

2) De skola uppfostras för Guds rike : a) derföre måste

vi bära dem till Frälsaren, 13, 16 v.; b) vi ege ingen rätt

att stänga den . väg som är öppen för dem till Guds rike,

14 v. (dopet), Joh. 3: 5 v. ; c) till denna uppfostran höra

särskildt heliga exempel, troende förböner och trogen värd,

Ev. 4, 5, 10, 11 v.

3) Ingen kan öfva denna uppfostran som ej sjelf står

under Guds Andes ledning : a) så att han sjelf tager Guds

rike som ett barn, 15 v. ; b) så att han tillväxer i barna-

sinne. Ev. 2, 3, 4 v. ; c) så att han ingår i en hel försakelse,

Ev. 6—9 v.
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IV.

Ing.: Mattlu 18: 3 v. (ur Ev.)

ämne:
Hvad Cliristus i dag har att säga oss om ingåendet

i Guds rike.

1) Att ingen mennisha af naturen är skicklig att ingå

deri, Ps. 51: 7 v.; Ephes. 2: 1, 2 v.; Joh. 3: 3, 5, 6 v.

2) Att små barn äro bestämda för Guds rike^ så att

vi ej få förhindra dem från att ingå, 14, 15 v.

3) Att vi alla måste undfå Guds rike såsom barn, om
vi vilja komma derin, 15 v. ; Ev. 3, 4 v.

Ina.: Matth. 28: 18—20 v. ''r^'^'^'/iJ7
A M N E : / 7'

Ett väckelseord till de döpta cliristna, att de måtte

besinna livad de fått i dopet.

a) Fff^si^weZse =: S3^ndaförlåtelse, 13, IG v. text.; Ap.

Gr. 2: 38 v. ; b) Christi rättfärdighets drägt, Jes. Gl: 10 v.

;

Gal. 3: 27 v.; c) Barnaskap, 14, 15 v. text. ; Gal. 3: 26 v.;

Joh. 1: 12, 13 v. ; Tit. 3: 5 v. ; 1 Joh. 3: 1 v. ; d) Arfs-

rätt: till det eviga lifvet, 15 v. text. ; Rom. 8: 17 v. ; Ephes.

1: 3—5 v.; 1 Petr. 1: 3—6 v.; Sv. Ps. 458: 8, 9 v.

Usus : Huru hafva vi vårdat dessa skatter ?

C) Text : Mare. 9: 33-50 v.

in(^.. u-ai. o. ^-t i. ./;j^^T_ ; f:^j:^a/,^i

ämne:
Hvad dem tillhör som ChristoÉtillhöra.

1) Såsom egendom : a) lärjungaskapet, 35 v. : "de tolf,"

Joh. 14: 26 v. ; b) den fria nåden i Christus Jesus, Ps.

103: 11—13 v.; Jes. 54: 10 v.; 1 Joh. 1: 7 v. ; Zach. 13:

1 v. ; Rom. 8: 1 v. ; c) barnarätt och barnaarf, 3G v. text.

;

Joh. 1: 12 v.; Rom. 8: 17 v. ; 1 Petr. 1: 3, 4 v. ; Ephes.

1: 17, 18 v.

2) Såsom förbindelse : a) att vandra i barnslig ödmjuk-

het, 33—37 v. ; b) att öfva saktmodig kärlek, 38—42 v. ;
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c) att ingå i en allvarlig försakelse för Guds rike, -iS—48 v.

;

Coloss. 3: 5 v. ; 1 Joh. 2: 15—17 v. ; d) att oifra sig till

heloffer åt Gud, för att blifva jordens salt, 49, 50 v.

Ing.: Joh. 15: 14 v. ^— 7>--- '}^^'^/^i/*^

ämne: ^"^*

Några kännetecken på ett äkta lärjungasinne.

a) Barnslig ödmjukhet^ 33—37 v. ; b) Saktmodig kärlek^

38—42 v.; c) Redlig försakelse., 43—48 v. '//^''
Usus: 49, 50 v. ^•'-^'^/^ ^

'^ Z^"

Ing.: Luc. 24: 17 v. ^'- ^'^^
*'''^J

ämne:
Några stycken som Jesu vänner böra handla om

och öfva sinsemellan under vägen till lifvet.

a) Att deras naturliga högmod måtte alltmera dödas,

så att de lära sig att vandra i barnslig ödmjukhet, 33—37

v. ; b) Att i kärleken fördraga och upprätta de trossvage,

så att de ej förargas^ 38—42 v. ; c) Att vinnlägga sig ont

en allvarlig försakelse, (sjelf- och verldsförsakelse), 43—48 v.
;

d) Att offra sig helt åt Gud till Guds och nådesyskonens

tjenst, 49, 50 v. - ^ " " ^ -i

"Q-i 'C f,f^(u^Y' IV.
t^tfCt>t ^s;.*^ Ä*v^ c*.«A

.

'uk^ Ing.: Rom. 8: 9 «.: ^^^^ jj ,-,^;-^ ^t^^^

ämne: ' ;??/vA'«vy; Arvr^ 'h*-

Några bevis på att en menniska har Christi Ande."'*''

a) När hon vandrar i barnslig ödmjukhet., 33—37 v.

;

b) När hon mcfL saktmodig kärlek fördrager och här de

svagtrogne., 38—40 v. ; c) När hon gör väl emot nästan, men

förnämligast emot nådesyskonen, 37, 41 v. ; Gal. C: 10 v.
;

d) När hon vaktar sig för förargelsens fara, 42—48 v. ; e)

När hon är fridsam, 49, 50 v.; Rom. 12: 18 v.

Ing.: 1 Cor. 4: 20 v.

ämne:
Dagens text, ett bevis att Guds rike icke består

i ord, utan i kraft.
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a) Till att vandra i ödmjukhet, 33—37 v. ; b) Till att

öfva kärlek, 38—41 v.; c) Till att dö sig sjelf och verlden,

42—48 v. ; d) Till att bevisa sig som jordens salt, 49, 50 v.

;

e) Till att älska och öfva frid, 50 v. ; Zacb. 8: 19 v.

AUhelgondageii.

A) Text: Matth. 5: 1—12 v.

I.

Ing.: Ordsprb. 18: 4 v.

ämne:
Jesu mim i vårt evangelium såsom en källa som

flödar af salighetens kunskap.

a) Till de i andan fattige, 3 v. ; b) Till de bedröfvade,

4 v. ; c) Till de saktmodige, 5 v. ; d) Till de hungrande och

törstande, 6 v. ; e) Till de barmhertige, 7 v. ; f) Till de ren-

hjertade, 8 v.
; g) Till de fridsamme, 9 v. ; b) Till de för-

följde, 10—1-2 v.

II.

Ing.: Ordsj)rb. 10: 1 c.

ämne:
Allhelgondagens djupa betydelse.

1) Att vara en äminnelsefest af alla Guds helgon: a)

de på jorden : aa) i andan fattige, 3 v. ; bb) bedröfvade,

4 v. ; cc) saktmodige, 5 v. ; dd) hungrande och törstande,

G v. ; ee) barmhertige, 7 v. ; fl) renhjertade, 8 v.
; gg) frid-

samme, 9 v.; hh) förföljde, 10, 11 v.; b) de i himmelen

:

aa) hafva himmelriket, 3 v. ; bb) hafva fått hugsvalelse, 4 v.
;

cc) besitta jorden, 5 v. ; dd) aro mättade, 6 v. ; ee) hafva

fått barmhertighet, 7 v. ; fi') se Gud, 8 v. ; gg) ega barna-

skapet, 9 v.; hh) äro segerkrönte, 12 v.

2) Att framställa det samband som eger rum emellan

den stridande och segrande kyrkan, Ebr. 12: 22—24 v.

Man märke, att framställniugen i 1) b) har sin tillämpning också på

helgonen på jorden eller den stridande kyrkan, fastän icke i högsta grad.
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III.

Ing.: Uppb. 7: 13—17 v.

ämne:
De salige på jorden och i himmelen.

1) De salige på jorden : a) till sin heskqfenhet : aa) i

andan fattige, 3 v. ; bb) bedröfVacle, 4 v. ; cc) saktmodige,

5 v. ; dd) åstundande rättfärdigheten, 6 v. ; ee) barmhertige,

7 v. ; if) renhjertade, 8 v.
; gg) fridstiftande, 9 v. ; b) till

sin belägenhet : de äro icke l3'Cklige i jordisk mening (ty

:

se 10, 11 v.), men de äro dock oändligt salige: aa) ty

himmelriket tillhör deni, 3 v. ; bb) de skola få hugsvalelse,

4 v. ; cc) de skola besitta jorden, 5 v. ; dd) de skola blifva

mättade, G v. ; ee) dem skall ske barmhertighet, 7 v. ; ff)

de skola se Gud, 8 v.
; gg) de skola kallas Guds barn, 9 v.

;

hh) de skola få en stor lön, 12 v.

2) De salige i Mmmelen : a) till sin beskaffenhet : aa)

de äro klädde i livita kläder, Ep. 9 v.; Uppb. 19: 8 v. ; bb)

de hafva palmer i sina händer, Ep. 9 v. ; cc) de äro full-

komne. — b) till sin belägenhet : aa) de äro befriade ur all

bedröfvelse, Ing. 14 v. ; bb) de stå för Guds stol. Ing. 15 v.

;

cc) de äro hugsvalade och mättade, Ev. 4, 6 v. ; dd) de äro

segerkrönte. Ev. 12 v. ; ee) de sjunga Guds lof evinnerligen,

Ep. 10--12 v. (Sednare delen Ev. och Ep. för dagen i

förening.)

IV.

Inff.: Uppb. 7: 13 v.

Ä3IXE:

Tveniie frågor om Guds Iielgou i liimiiieleiij l)e-

svarade af Yslrt evangelium.

1) Hvilka äro desse, som äro klädde i de sida hvita

klädeima ? Desse äro de som på jorden varit : a) i andan

fattige, 3 v. ; b) bedröfvade öfver synden, 4 v. ; c) saktmo-

dige, 5 v. ; d) åstundande rättfärdigheten, 6 v. ; e) barm-

hertige, 7 v. ; f) renhjertade, 8 v.
; g) fridstiftande, 9 v.

;

h) förföljde, 10, 11 v. (Anm. vid Utk. II. 2) gäller ock

här).
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2) Hvadan äro de komne? a) ur armod till rikedom,

3 v. ; b) ur sorg till fröjd, 4 v. ; c) ur svaghet till kraft,

5 v. ; d) ur hunger till mättnad, 6 v. ; e) ur synd till he-

lighet, 7, 8 v. ; f) ur oro till frid, 9 v.
; g) ur förföljelse och

kors till salighet och ära, 10—12 v.

Åltni. Det som ligger i anm. vid 1) bör ej så skarpt betonas, på det

att 2) må så mycket bättre kunna framhållas.

V.

Ing.: Matth. 7: 14 v.

ämne:
Den trånga porten och den smala Tagen, fram-

ställde af Tår Frälsare i Tårt eTangelium.

1

)

Den trånga porten : a) andans fattigdora, 3 v. : b)

bedröfvelse, 4 v. ; c) saktmod, 5 v. ; d) hunger och törst, 6 v.

2) Den smala vägen : a) barmhertighet, 7 v, ; b) ren-

hjertenhet, 8 v. ; c) fridsamhet, 9 v. ; d) förföljelse och kors,

10—12 v.

VI.

Ing.: Upph. 20: 6 v.

ämne:
Huru beskaffade de menniskor äro som få him-

melriket.

1) Till sitt sinne: a) i andan fattige, 3 v.; b) bedröf-

vade, 4 v. ; c) saktmodige, 5 v. ; d) åstundande rättfärdighe-

ten, 6 v.

2) Till sin vandel: a) barmhertige, 7 v.; b) renhjer-

tade, 8 v.; c) fridstiftande, 9 v.; d) förföljde, 10—12 v.

VII.

Ing.: Sv. Ps. 499: 4 v.

ämne:
Huru syndare Tärda salige till helgelse af begyn-

nelsen och helige till salighet i änden.

1) Huru syndare varda salige till helgelse: a) genom

fattigdom, 3 v. ; b) genom bedröfvelse, 4 v. ; c) genom sakt-

mod, 5 v. ; d) genom åstundan efter rättfärdigheten, 6 v.
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2) Huru de varda helige Ull salighet : a) genom barm-

hertighet, 7 v. ; b) genom renhjertenhet, 8 v. ; c) genom

fridsamhet, 9 v. ; d) genom förföljelse ocli förakt, 10—12 v.

B) Text : Matth. 5: 13-16 t.

I.

Ing.: 1 Petr. 2: 9 v.

ämne:
Jesu trognas höga och herrliga kallelse.

Att vara

:

a) Jordens salt^ 13 v. ; b) Verldens ljus, 14— 16 v.

Analytisk behandling af texten.

II.
(v. 13.)

Imj.: Marc. 9: 49, 50 v.

ämne:
Jesu trbgua äro jordens salt.

a) Utan detta salt är jorden hemfallen åt förruttnelsen,

13 v. ; b) Till denna kallelse äro de beredde genom nåden,

Ev. 3—6 v. (jfr Ev. 10, 11 v, förföljelsens bidragande der-

till) ; c) De måste se till att de bevara sin sälta, 13 v. (Se

till, att de ej utsätta sig för luftdraget i verlden eller gifva

köttet frihet. Hemligheten i en christens kraft ligger uti

hans förbundsgemenskap med den Treenige Guden) ; d) Detta

salt har en helande och svidande verkan på verlden.

III.
(tv. 14—16.)

Ing.: Luc. 11: 35 v.

ämne:
Jesu trogna äro verldens ljus.

a) Verlden är stadd i mörker och sjelf m,örker, (deraf

hennes behof af ljus) ; b) Till denna höga kallelse har Jesus

kallat och skickliggjort de sina, 14 v.; Ev. 3—6, 10, 11 v.;

c) De få icke af menniskofruktan dölja sitt ljus, 15 V.

;

(faran af detta fördöljande) ; d) Förenade till ett heligt sam-

fund iipplysa de verlden, 14, 15 v. ; e) De skola låta sitt

ljus lysa i goda gerningar till den himtnelske Fadrens pris,

16 v.
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IV.
(vv. 14—16.)

Ing.: Ephes. 5: 8, 9 v.

ämne:
Jesu förmaning till de sina: "Låter Edert ljus lysa!"

a) Till verldens upplysyiing^ 14, 15 v. ; b) J cliristeliga

verk, 16 v., ("bekännelsen" hör bit) ; c) Till Fadrens pris,

16 v.

V.
(v. 14.)

Tng.: Ps. 87: 1 v.

ämne:
Christi kyrka är staden på berget.

a) Välgrundad: försoningen, Andeutgj uteisen ; h) Klm^t

lysande: genom bekännelsen, genom trons verk i kärleken,

14, 16 v.; c) Herrligt segrande, Mattb. 16: 18 v.

VI.
(v. 14.)

ÄMNE:
Hvad innefatta Jesu ord till de sina: **J aren

verldens ljus ?"

1) Att detta är deras höga christna kallelse, 14 v.

2) Alt de icke kunna eller få dölja sin christendom,

15 v.

8) Att de icke få träda tillbaka från sin kallelse, fastän

verlden hatar och förföljer ljuset, Ev. 10, 11 v.

4) Att de samdrägtigt måste lysa såsom inbördes med-

borgare i samma stad, 14 v. ("staden på berget").

VII.

ämne:
Jesus förherrligad genom sina trogna.

1) Då de bevisa sig såsom jordens salt, 13 v.

2) Då de bevisa sig såsom verldens Ijtis, 14—16 x.
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C) Text: Luc. 6: 20—26 v.

I.

Ing.: o Mos. 30: 19 v.

ämne:
Salighet eller ve.

1) Salighet: a) för de fattige, 20 v.; jfr 1 Cor. 1:26

—

28 v. ; Ev, 3 v. ; b) för de liimgrige, 21 v.
;

jfr Ev. 6 v.

;

c) för de gråtande, 21 v,
;

jfr 2 Cor. 7: 10 v. ; Philipp. 3:

18 v. ; d) för de förföljde, 22, 23 v.

2) Ve : a) för de rike, 24 v.
;
jfr Marc. 10: 23—25 v.

;

Luc. 16: 25 v. ; Jac. 5: 1 ff. v. ; Uppb. 3: 17 v. ; b) för de

mätte, 25 v.
;

jfr Jes. 65: 13 v. ; Ordsprb. 30: 7—9 v. ; c)

för de leende, 25 v. ; Jac. 4: 9 v. ; d) för de beprisade, 26 v.

IL
Ing.i Mal. 3: 13—18 v.

ämne:
Guds barn och djefvuleus, åtskiljde redan här i

tiden.

1) Till deras beskaffenhet: a) Guds barn äro fattige,

djefvulens barn äro rike, 20, 24 v. ; b) Guds barn hungra,

djefvulens barn äro mätte, 21, 25 v.; c) Guds barn gråta,

djefvulens barn le, 21, 25 v.; d) Guds barn äro förföljde

och bannade, djefvulens barn äro lofvade, 22, 23, 26 v.

2) Till deras belägenhet : a) Guds barn hafva Guds rikes

goda att vänta, djefvulens barn få ut sitt goda här, 20»

24 v. ; b) Guds barn blifva mättade, djefvulens barn skola

hungra, 21, 25 v. ; c) Guds barn skola le, djefvulens barn

skola gråta och sörja, 21, 25 v. ; d) Guds barn vänta näde-

lönen, djefvulens barn väntar evigt ve, 23, 26 v. ; Matth.

25: 34, 41, 46 v.

AllUl. Ar svalget här så stort, huru mycket större i ev>;jhefen ! Luc.

16: 26 v.

IIL
Ing.: Bom. 8: 18 v.

ämne:
Jordens sorger, satte emot himmeleus fröjder.
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1) Jordens soiyer : a) fattigdom, 20 v., (lekamlig och

andelig) ; b) hunger, 21 v. (lekamlig och andelig) ; c) gråt,

21 v., (icke verldsbarnens tårar, utan Guds barns sorg öfver

synden hos sig sjelfve och förderfvet i verlden, tidens veder-

möda) ; d) förföljelse, 22 v., (för Christi skull).

2) Hhnmelens fröjder : a) i Guds rike, 20 v., (vid dess

fulla uppenbarelse); b) evig mättnad, 21 v.; Uppb. 7: 16,

17 v.; c) evigt leende, 21 v.; Jes. 35: 10 v.; d) evig lierr-

lighet, 23 v. ; Jac. 1: 12 v. ; Uppb. 2: 10 v.

(Öfver vv. 20—23.)

(vv. 24—26.)

Iriff.: Wishb. ö: 1 v.

ämne:
De otrogne.

1) J tiden : a) rike, 24 v. ; b) mätte, 25 v. ; c) leende,

25 v. ; d) beprisade, 26 v.

2) I evigheten: a) utblottade 2-4 v.; Matth. 13: 12 v.

(slut.) ; b) hungrande, 25 v. ; c) gråtande och sörjande, 25 v.

d) förbannade, 26 v.; Matth. 25: 41, 46 v.

Uscs : Skulle du då icke vilja gå öfver till Guds folk

och dela deras sorger och fröjder ?

V.
(vv. 20—23.)

Ing.: Ps. 73: 23, 24 v.

ämne:
De helige på jordeu och i hiramelen.

1) De helige på jorden : a) äro fattige, 20 v. ; b) hungra,

21 v. ; c) gråta, 21 v. ; d) förföljas och förbannas, 22 v.

2) De helige i himmelen : a) äro hemkomne till arfvet,

20 v. ; b) äro mättade, 21 v. ; c) skola le, 21 v. ; d) äro se-

gerkrönte, 23 v. ; Uppb. 2: 10 v.

Anm. Redan på jorden erfara de något af saligheten i 2) ; men full-

heten är åt dem förvarad, 1 Petr. 1: 3—5 v.



VI.
(vv. 24—-,'«.)

Ing.: Joh. 3: 18 v.

ämne:
De otroguas osalighet.

1) Förhorgad^ men verklig: a) under rikedomen, 24 v.;

b) under öfverfiödet, '25 v. ; c) under leendet, 25 v. ; d) un-

der lofvet, 26 Y.

2) Uppenbar : a) i armodet, 24 v. ; b) i hungren, 25 v.

;

c) i gräten, 25 v. ; d) i förbannelsen. 26 v.

ÅUIU. Jesu : «ve» gäller för tiden och evigheten.

VII.
(Öfver VT. 20—23.)

Ing.: Jolt. 5: 24 v.

ämne:
De clnlsttroguas salighet.

1

)

Förhorgad^ men verklig : a) under fattigdomen, 20 v.

;

b) under hungren, 21 v. ; c) under gråten, 21 v. ; d) under

lidandet, 22 v.

2) Uppenbar : a) vid Ohristi rikes tillkommelse, 20 v.

;

b) i det eviga mättandet, 21 v.; Ps. 17: 15 v.; c) i den

eviga fröjden, 21 v.; Uppb. 7: 16, 17 v.; d) i den eviga

herrligheten, 23 v.; Uppb. 2: 10 v. ; 1 Petr. 1: 3—5 v.;

Sv. Ps. 458: 8, 9 v. ; 1 Joh. 3: 1—3 v.

Auui. Jesu : vsalige» gäller för tiden och evigheten. Häv är salighe-

ten en salighet / hoppet, der i egandet. Upph. 22: 17, 20 v.










