
Frälsarens
lEsu sshristi

Innerliga Langtan
efter

Männistornas ofwerswinneliga

Naligtzet;
Förestäld

Uti en är 1734 den 27 October,
öfwer

Es. 48: 17. 18.
Införsssns Maj:t, Konungen i Danmark

och Norrige/
I Desi Slotts Capell

efter Nädig befallning, hallen, och äfwen
efter Nädig befallning til Trycket

öfwerlemnad
Preditan;

Af

Hof-Diaconus i
Gedclmcra pä Swensta öfwersalt/ sr 1760^

WASA, »777-



öfwersattaPredikanär afBtocK.
lad at tryckas. den 6 Leprcmbcr



I. N. I.
Bon.

och lefwande Frslsare/ HErre
lEsu Christe! wi beprise Dm trohet,
efter hwilken Du mcd mycket bemö»

dande, söker ac upratta otz ur wart fördärf,
och i Dig salige Men wi bedjeDig ock«
sci, at Du willekrafteliqen upwäckawara hjär-
tan, si at wi icke läta Din trofasthet wara för»gaswes, Man at wi den samma anwanda til
wZra själars werkeliga saliMörelse uti Dit
Blod. Härtil wille Du walsigna Dit Ord,som nu stal förkullnas, och lata det hafwa en
härlig framgang; sa wilje wi derföre ewinner,
ligen lofwa och uphöja Dit Namn. Amen.

Ingängen.
hednmgarne, som mtt Namn

imet sager jag: har
är jag, har är ,ag. Detta,

Alffelige i lEsu! ar HErrans, Mesiia,
wär store Fralsares srd, som wi finne utt
Es. 65: i. Hcm vropheterar derutinnan
omdet nva förbundets walsignade tider, dä
han wille aldelesnara nalkastil altfolkmed
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sit hartiaa Evallgcliun:,ochläta sin förwarf»
wade salighct deini swrkraft förehällas. Til
wärt andmuäl marka wi allenast följande
twä sanningar, hwilka liggai denna prophe»
tm helt tydcliga. Den första ar: dm kare
Frälsaren mötcr manniffornewanligmmedsm näd, förr an de den begära ochästnnda.
Syndare, hwilka ickc anropa lEsnNamn, hwilka ej gifwa honom et godt ord
öm Hans fördarmande, hwilka lefwa i största
sakcrhet, hwilka om derasuprättelseejdrat
ga minsta omsorg, aro andä i Hans sgon uti
det warde, at hän förekoznmer dem och bar
saligheten lika som med bagqe händcrna emot
dem, samt med stor nit styndar sig efter dem,
at sralsa dem och görademsaliga. Den an»
drasanningen, som wi märke, är: han,den
trogne Frälsaren, har en säbrinnandeläng'
tan efter mannistomcs salighet, at hansin
ropande röst til näd, läter Ora, an en Mg
höms, och gördct oftaänno. Dcrförefager
han har twä gängor: Harar jag,härar M.

Sälcdcs dan ofta ul de willfa'
rande och uppä denbreda wägen til fördömel»se wandrande manniffor: hwarföre ffynden
I eder i edra synder til fördömel se i Ser eder
oin/ huru jaa,gar efttr cder! Hörer dock, huru
jag ropar eftercderljagar har, jag ar bar,
at göm eder saligettid ochicwighet. Tilatst
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st lnäm',fa!dlgl uprcva och förnya deu-
m sin ropande röst, bcwekcr hono'.:: Hans out»
stgcliqa karlck, deriucd Hans hjarta ar up-
fyld, och uti hwilken han lcke kan ftdearmamannistornc i dcras simda ° elande, och i helf>
wetets kaftar. la, dcnna karleken gör, at
detömmarhonom, at dc afdct goda, somhandemmed sii mycketlidandc förwarfwat,
ej fföla wcrkeligeu wara dclaktige. Honombewcker afwen manniffornes naturliga ef-
terlatenhetochtröghct, i det de arojäganffa
försunnnclMideftkcr, som röra dcras salig»
het, besräga stg mvckct inedköttoch blod, läta
icke gärna fara dcras forqangeliga nöjen i
svnden, sa ock halla de hiuder, som de seför
sig, för oöfwerwinncliga, och jäsom berg,
de der icke kunde öfwerstigas. De wanda
jnart deras öron äter til werldcn, hwilken,
antinqen säsomcn sinickraudeDelila, sökcr
at insöfwadem genomfalffa karleksbetygel»ser, pä det hon mä kuuna sä myckctstarkare
binda deln med sinä syndadand; eller ock,
om hon markcr, at sädant ejwil gä an, gör
hon omwandelse ° wcrket sivärt, dcryktar det
goda nZdenesland illa, sinut kommeralle»
wnda försmädelscr och förföljclser ä bane.
Fördenfful gifwcr HErrcnröstpäröst/ rop
pä rop. Hau har all inöda ospcn-d, at lucd
mängaförestallninqar öfwertala luanniffor»

A ne,
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ne, det de skola läta snnden sara, och und.
fä Hans näd; til desi de sig omsider läta öswer.
talas; til desihän dllfwcr dem för stark; t>l
desi de komma och anamma Hans salighlt
genom trona.

Wise här en afgrundafwärsHEnas
lEsukarlek, och sinne der aldelesnppenbatt
Hans briunande langtan efter wär salighet.
Sädantär det, som i narwarande stund ffal
blltwa tydeliga förestäldt. Herrenläte det
wara walsignadt til allas wär kraftiga up-
wackelftisii at wi bliswe mnntre och stickeliqe,
at läta lEsu Christi alftvarliqa wilja öm
wär salighet pä osi komma til full bordan.
Wi bedje derom iet andäktigt Fader wär, tt.

Texten, Esi 48: 17. 18.
Sä sager HErrcn din

den Helige i Israel:lagarHw
ren din Gud, den dig lärer hwad
nyttigt ar / och leder dig pä den
wägen, som du gär. O! at du
Wille akta uppä min bud; sä stub
le din frid warafäsom en wattw
ström, och din rattfardighet sä-
somhassenswag.
I cmledning af desiä orden ffole wi ae»

nom Guds biständ betrakta: IL»
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lEju Christi innrrliga tangraneftee

mälnnffornes ssiverswmnellga salig.
het; sonl dcraf erkännes:

i. Emedan han sörehätter dem stdcme
rörande bewekelst.grunder, til at e<
mottagahans öfwerjwincliga salighet.

11. Emedan han ock st tydeligen wisar dem
den ordning, nti hwilken dekunna hgr-
til komma, ochinnerligenönffar, at
de i smuma ordning mätte sig begis.
wa. Och

iii. Elnedan ban wisar dem sselfwa denna
önverswlnejuza saligheten, ochsörestal»
ler dem deuftmmatil betraktande.

Bon.
lEsu, GudsSon, Du ärkom»

men at ,öka och saligt göra, det som bort«
tappadt a'r. Du kommer ännu stadse med Dit
Evaliaclillm i salnmc, tilbedjanswarda afsiat.Förharliga Dig ock nu genom Dit Gudome»
ligaOrd. Sök althwad borttappadt äroch gör
del saligt. Föröka Din nZd och Din salighet i
Dine ölsseliae, och lckt dem Din trohets rike-
dom,til mycken stmko.uppenbarwarda.Amen.

Afhandllng.
Forsia delen.

WKar wi oä, älsselige i HErranom,
M(U wilje öfwerwaga lEsu Christiin-
VO nerliga langtan Der männistä.nes
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nes öfwerswinneligasalighct; säskalsädmch
ester wär Terts anledning, först deraferkan»nas, emedan hauförehäller dem sä rörande
bewekelse-grunderttil at emottagahansöf.
werswinneliga saligbet.

Hau talar til Israel, samt hwar och
en mäninffii/säledes: "Ss sager HErren din
"Förlosiare, dm Helige i Israel; jag ar
"HErren din Gud, den diglärer hwadnyt»
"tigt ar, och leder dig pä den wag, som du
"qär." At Messias wär HErre ochFml-sare, idefiaorden talar, arklartafden onu»
dclbarliaen torut gäende mcningen, A ly»
dande - Och nusander nnq HErren, HE»
ren, och Kans Ande. Guds Son är den,
hwilken afFadrenoch henHeliga Anda äri
werlden sandworden. Afwen arsädant klart
deraf, athan, som Nr talar, kallarsiglsta'
els Förlosiare, eller Fralsare, som asblodS>
bands eller styldffaps rätt ftalsar deni;
hwilket allenastkan sagasom den cmdraPer»sonen t den högstlofwade Gudomen, IW
Christo. Här gifwer sigden käraFra!»areil
medfiltljuftiganamn, pK det hanmäkunm
intaga männiffornas hjartan, ljufiigen be>
wekadem atförnöjahanslängtan. Hankal-
lar sig HErre lehovah, hwilken i högsta
gradbesitter alla fullkomligheter,och ar de>
ras endaste kalla ochursprung. HankallarOFral>



Fmljare, deras Goel, som af blods°sör.
wandtffups rättfralsardemfran alla deras
siendcr. Hankallar sig den Helige t Israel,
som altid uti stor kraftoch harlighetuppenba'
rat sig i Ijrael / och sökt at Helga ochförhär»
liga sig bland dem. Harutaf ffole wi förstK
och erkanna densammas Majestät och hög«
het, som hartalar. .Det ar icke nägon man»
nista; detar icke en Angel; utan det ar HEr»
ren, denstore lehovah, afhwilkcnwihafwawärt wasende, lif och beständ. Han av dm
arerika werldenes Förlosiare, nya Förbun»
detsMedlare, jomatagit sig wär uianniss-
liga natur, tilat dermedfräisa osiifränwä«
re owanners hand, och meo sit blodköpa osi
til sin egendom. Han ar den Helige i Israel,som altframgent, lika som tilförene ibland
Israels barn, bewisar sig harlig bland man-
mfforne, ochwil ibland dem helgad warda.
Wi mage och kunne altsi omöjeligen wagrc»
osi at höra honom och upfylla Hans sä billiqa,
samt til wär salighet syftandelangtan. Wi
Paminne osi harwid billigt Pauli förma-
mng: Sertit, atlickewederjake ho-
nom , jommed eder talar. Ty kunde de
(Israeliterne i öknen) icke undstp, somwedersakade honom, som talade pa
jorden; (Moses) huru myckct mmdre,
om wiwedersaka honom/ som afhim,

A 5 melm
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mclcn talar. (Honom, som mcd sit söto
Evanqelinmkallar osi afsin harlighets thron
til idel nädoch salighet) El)r. 12: 25.

Men lätom osi höra s,clfwa de bewe>
kandeffal, lned hwika den trogue Fraljarcn
sokerupwäcka mämnssorna.

1. Han haller dem före, huru han
allena är dcthogsta goda, mi bcjittnmg
och ätnjmattde" ywarafden ododelige
Andm t?an sanfardcligen warda til«
ftldssiäld och förnogd. Hanftger; lag
är HErren dtn Gud. Hwarmcd han st
mycket säga wil: hör, o männissä! st
längedu stallerdit beqar och längtan efter
köttsens lustar, efter höghet och ara i denna
werlden, och efter jordissarikedomar; st län>
ge är du orolig, och harej nägotsantochde<
standigt nöie; men wänd dig dcrifrän til mig.
lag ar HErren din Gud, somförmörsan-
fardeligen fora dig til rolighet och förnöja
dig. lag ar den, hoshwiken dukan warda
Mgltidochewighet.

2. Häller han dem ock fore,sinforc.
kommande nä d: hwilken bewisar sia de»
Minnan, at han gcnom sanningensOrd
underrättar dem om salighetens wa>
gar och dermedelst wcrkar i dcras
hjärtan mänga rorelser. Han saqer til
Israel, och hwar och en männistä: I"3"r
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dm Gud, som dig larer, hwad

nyttlgt är, uämllgen til din wälfard och sa>
ligbct. Han larer altsä genom sine tjenare:
hwilkom han befalt at predikaOrdet om bat-
tring och syndernasförlätelse. De, ifölje här-
as, föreställa umuiffan hennes elände under
svnden. Dewisa, hurupäenframhardelig
obotfardighetoch herrstande synda» träldom
milste följa ewig fördömelse. Menisynner.
bet maste de öfwa den himmelffe Fadrens
Mrtaför de wilsiirande syndare och öfwerty»
Ddem, huru detgarna wil alle
ftlige. Huru Gud icke wil, at nägon ffal for»
gäs, Mu at Hans alftvarliga wilja ar, at
hwar och enmätte omwandä sigoch lefwa.
Demästeforklara honom sjelf i Hans stora
kärlck och oma böjelsc för alt detsom borttap»
pat är. De mäste beprisa detstora försonings«
wekket,dc tilredda näde-rikedomars fnllkom.
lighct, och det ewiga lisivets föttraffelighet.
Uwenledes »näste de tydeliqen wisa, huru
mannissan bör under erkanflanafsitdjupa
fördarf, Pynda til Guds näd iEhristo lEsu,
och den smnma med en lefwandeoch scmn tro
anamlna.

UtafsädcmtGuds Ords föredragande
upkomma,dels afLagen ästadkomna eller
tMktiga,dels Evangeliffarörelser. Handcr
det, atmanniffornes hjartan genom Lagens

före»
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föreMlaude, dlifwasörstrakte, förkrosiOe
ochiängstan förfttte, sä nämne wi sädaut,
rörelser afLagen. Harfä de Horn HErrans
wrede i hansLagsdunder ochkraft. Änbe>
wtsar sigHerrnns ord i Lagen jäsomen hlilw
mare,dendetstenhärda hjartat krosiar. Til
«xempel: männissä» sar öpna ögon, athon
af Gnds ord kanse, det bon an ickearom.
wand, utan ännu et djeswulens barn; at
honänuu liggeri sin synda'orenlighet; hon
forffrackes deröfwer och warder orolig; koin»
mer säledes iden trangsel, athonwetsiglil'
genutwag, eller honftuttarför denyttersta
dolnen, och tanker: Ack Gud! burn wil det
afiöpc», nar jagssal stallasför Christi sträip
ga domstol, öch der göra rakenffap för
hwart och etfäfangt ord, samthwarochen
syndig böjelse och rörelse; eller warder
jmnwetetoroligt,narwisia stags synder w«r«
dabestrassade, som en offentligen eller hemli<
gen bedriswit; säsom Felix förstraktes, dä
Paulus talade omkyskbetoch rattfardighet,
emedanhanssamwete öfwertygade honom,
at han föröftvat bäde okyffhet och orättfär>
dighet; eller ock warder man oswersallcn
med dödsens förffrackelser, och fruktar,det
kunde wal ske, at mau blefwe fördömd. M
detta börer tilkagenswerkan ochrörelser.

Mm EvlMgelium omGuds storaick
i ChriW
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i Cbrisw lEsu särar och rörer mannistor-
mshjärtau. Til exeinpel: mannistanfinner
nöje, narhon hörer, huru Gudmedssmyc»
kennäd ochförbarmandesökerfyndare/ och
huru Hall för dem, da de anworo hansfien»
der / urgifwitsin Son i döden.

Hjärtatblifwerenom salatt', närman
laser deEvangeliffa simningar iBibeln eller
hörer dem mcd kraft och eftcrtryckförkunnas;
eller finncr wackra betrattelser i Gudeliga
böcker. Försoningens hemlighet ar enom
ljussig. Man kolniner i mycken rörelse wid
lEsu och dödsföreställning. Näda-
tllständet lyser harliga för honom. Han
märker et hemligit dragande hos sigatsöka
detewigaochtilkomande. Deröfwer warder
hjärtat lika som warmt. Tärarne kommai
ögonen. Slika Evangeliffa rörelser plaga
maunifforne sä uttrycka: den eller den pre»
dikan, det eller det ordet, den eller den fore-
ställningen gick migratt genomhjartat. lag
wiste icke, huru det tilgick med mig; huru
tvaljag dä wartilmods. MensiidanlEstr
Christt trohet, dermedhan larerdem,hwad
»yttigt är, warder afganffa fä, ratteligc»
ansedd och nyttjad. Manga marka icke ens
derpä, hwad hög och Gudomelig näd dem
wederfares. Demena, atGudsÖrds predi»
kandeareninfördplagsed/sommästesäwara.

Warda
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Warda de dengenom oroadeellernägotfor.
sträkte, sä tilffriftva de sädant en natmlig
swärmodighet, ellcr nederstagit wastnde,som genom sassskclp och tidssördrif mäste
förekommas och hjclpas.

Dewilja icte tilläta, at manstalgöra
dem derasChristendom misitankt, och bcröf.
wa dem deras förmenta tro. la, dekomma
wal sä widt, at de bälla sädant HErrans
werkför endjeftvulskfrestclsc; ochderntin.
nan blifwadeofta afköttflige, oförfarnelä.
rare stnrtte, hwilkaafbristpäandeligpröf.
mnsisoch mffilnings°gäfwa,föregifwa/c.t
en sädan oro och twifwelsmälarsatansfre'.
sielse, hwarcmot man inäste druka Guds
Ord tiltröst. HarigenomwarderHErrans
arbetepäjadanesjalar ickeallenast lnndradt,
utanockgrufweligenförslnadadt. Kanna de
Kter en god rörelse af Evangclio, sä ansede
det säjom en god tanka, hwilkendem afen
siumpinfallit, eller genom predikantenslif'
aktiga och eftcrtrnckliga förestallning hos
dem upkomit; och för ösrigr göra de sig ingen
nyttaderutas. Wi sinne derom en afblldi i
Sam. 3: 4 7- DäHErrenätffllliga gäll.
gor ropade Samuel, nicn han kande lcke
HErren annu; hanwlstecj,. atdenna rösten
warftänhonom, man mente, atOftrerste
Prästen Eli honom ropade. Andre märkä

lväl/

14



4« ) S ( H
wIU, at sadane rörcljer hasii'a sit urspruna
asHErren lEsu, inen sörstäicke, hwarpa
de syfta. Höra de nägon upwackande före«
ftällning afEvangelio,sä betnga de deröswer
wälbehag. De tala mcd nöje berom/ och aro
derwid, stsom wid et utwartes ljus, na«
gon tid glade. De qilla och prisa sanningcn.
De fatta en historiff kunffap om deGudo»
meligasanningar, och tro, at cmcdande nt«
wartcs lefwa sroMt, och derbos aga sä wac»
ter knndstap om andeliga ting, m at de ock
kuna derom med fardiqhet tala, säkän salig-
heten dem icke och ingen kan göra den
jlnna de»n stridiq. Arfara de undertiden, wto
hörandeeller lasanoe afförestallningarurLa.
gen, nägon bcdröfwelse,sä at de wardaorolige
ech nederssaqne; dä anse de det för en san bät>
trings bedröfwelst/ fast an det ärKos dem al-
lmast enfitMndehetta, derwid bjartatblif»
wer oförandradt. Som ock mycket folk
gifwes, hwilka knnnautgjuta vmniga tarar,
när derassördars demkrafteligen förehälles;
menatdetärAbabstärar, ser man deras,at
le behälla qwar de förr alstadeshnder; ochäro desiemäm<forejsämycketangelagne om
wndernas afffassande, som mera dcron:,
mu de mötte undgä timmeligit och cwtgt
strass. Kanna de rörelserlbjartatgenomEv-
mgelista sanningar; st stärcka te sig der.

mcd
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med i deras <akerhct. De taga deruturet
salfftbewisom deras formenta goda tilständ.
De saga: hmu dekanna Gnds Ordskraft, dii
de lasa ißibeln elleren annan upbyggelig bok;
eller ock, nar de höra Guds Ord predikas,
kunna de ofta icke hälla sig frän tsrar. At de
finna derwid sä mycken srögd och förnöjelse.
Desieerkanna wäl Guds werk uti sig, men
icke hwarthan det wil leda; huru de sknlle
genom stdane rörelser, läta föra sigtil san-
fardig omwandelse och sinnets förändring.
De starka sig sast mera i deras döda och falsta
tro / och tanka, at de aro kärn - chrisme, och
öfwergä andre i mängahanda, hwilka antin»
gen aldeles tcke atta Guds Ord, eller förhölla
sig derwid utan attkansio. Ochsälunda mii»
ste beklageligen, afwen det,som blifwitgifwit
dem til lifs, landadem til döds; ty när
HErren päden yttersta dagen wilsordrarä«
kenffap för alla sadane näde - rörelser; sä mii»
ste de erfara en gansta jwärdom för deras
wärdslösande.

Andre äter marka wäl,hwarthan lE»u
Cliristi förekommande näo syftar, och hmu
HErrans mening och wilja ar, at de stola
derigcnom läta sigforas til en san omwmidel»
se; mcn deförhällasanningeniorattfärdlg»
hct, och upstjuta deras battring ftän denena
tidentlldenandra. De wilja icke med Md

stta
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siitä sig löja frän alla hinder; de wilja icke
altredeligenförsaka;de wlljaicke bewisa be«
ständigt alsware, til at tranga sig fram tll
lsswet. De ffy för lEsu priswärdiga smälek.De wilja föra deras Chrlstendom i hemlig.
het,sä at werlden ej mä detmarka. De hafwaheldre ara hos manniffor, an ära hosGud.
De wilja wcllja en medelwag, at göra sig
hwarten med Gud, eller med werlden til o«
wanner, utan sota at wara bägge behagelige.
Men wid alt sädant warder deras sinne al«
drig roligt. De kanna altid nya samwets
fiag; hwarföre de orakneligagängor börja at
omwandasig; dock blifwer dermedintetbe»
wändt.Dekomma ickeens til beftandigtaN'
siaafderas elande; anmindretilChristum.
Med sädane manniffor ser det högstfarligt
nt. De stäi stor fara at räkä under Guds
hemliga domar. Gud har sä ofta gjortderas
Mrta mjukt; han har nu med Lagsens ham»
mare siagit pä dem; nu ätermedfitljufiiga

Evangelium trangt igenom hos dem. Hanhar dem ofta upwäckt och til omwändelse
krafteligen upmuntrat; men dehafwa lätit
sadan nsd altid warapä sigfWng; hafwa
lcke dermed troliga omgäts, utan l)afwa
wärdslösat den ena upwäckelsenefter den an«

dra. Derföre kan lätteligen ffe, at de omsi>
der börja at sörstockas z säat deundertrycta

B alla
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ällä rörelier; de tunna dem ej widare lida;
de betomma til dem en leda ellerwamjelse;
deundfiyde tilfällen, der deras hjartankun.
M blifwa oroade. Hwcm kan dä förtanka
Gud, oln han icke alt ftamgent wil latasin
näd trampas med föttren, ulan tilstadjer,
at jädane standige föraktare gä forloradei
Gud har sä lange lätit sitliusdemlysa, och
sä osta wist dem sin tundffap och Wghets
wägar; men de haswa Hällit sine ögon til»
siutne, och mot denna Hans trohetbetedtsig
sä wränga och otacksamma. Hwem wil d<l
wäZa säga, at Gud worc ffyldig atlstasig
Is ftamgent sorattasi Skulle det icke äud.
teligen tunna ske, at han undandroge demsit
ljus, och läto jädane männiffor löpa fort i
deras npsäteliga blindhet; Billigtbordesil»
ke ssalar, lom soratta Christiförekommande
näd, ifrändenena tiden til denandra, läta
den liknelsen, som Fralsaren sjelf Luc. 13:
6. :c. glfwit, upwacka hos siq enstorsträck.
Liknelsen lyder sä: En man hadc et fiko»
naträd planterat l sin wingärd.ochhankom ochsokre srugc derpä, ochfannin-
geni Da jade han ti! nAngardsman-
nen:Si nuitryarhafwer kömmit,
och sokr ftugt pä derra sironanad,
öch iag finner mgen;hugg det dort,
hwarefter staldet M)möra jordena?san
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stvaradeoch jadettlhonom,HEr.
re, lat sta det annu i detta äret, sa lange
jaggrafweromkring der, och äoder det<
Om detsa kundebära frugt; hwar ock
icke, sa hugg det sedän dort. Fikona-
tradet l wiNlMdenförestaller en männistä,som nti den Christeliga Kyrkcm kan höra E»
mngelium om Guds niid och wlighetens
wäg, samt har dertil alt nödigt tilfalle. HEr»ren kommer osta och joker hos henne frugt.
Hansertil, om mannistan nyttjattilsallet,
ochbär en sann battrings,en lefwande tros
öchrättstaffenshclighetssrugter. Finer han
nu ej sädane, sedän han oem osta och lange
sikt; säwil hanblifwa trött wtdforbarman»
de, och sager til Wingärdsmannen, fin
Son lEsulN Christum, hwilken hanuplä-
titoch öswerlemnatffötselnafsinChristeliga
Kyrkos wingärd: hugg det hort, hwar«
efterffal det hindra zordena? En sädan
Gudsnädsförattare stul plötsiigenbortryc-
kas. Men denkare Fralsaren, stlsom en tro.
sen förebetjare och törespräkare, wn faller
lvrbön ochanbäsler annuom nädetidensför»
längande; HErre, sager han/lär sta det
ännu i detta äret, sa länge jaggräftver
omkring det och gHderdet: om det dck
runde bara frugt. lag wil änförsökaalthwad jagkan. lag wil lagga för honom sa.

B 2 lig.
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lighetenpädet aldranarmaste, ochqähonom
pä llftvct med dealdraljufwaste och krafttga.
ste Evangelista siuuungar,om hansigamm
derigenomtorde läta bewcka at bara san oin»
wändclses och tros ftugter; hwar ock icke, si
hugg honoln sedän af. Dä wll omsider den
läugmodigcFörcspräkaren,at en jädan stal
drabbas af Gudswreoes domar; hwilket
wisierligen hos hwar och en, jomej aralde»
les forhardad, märte kunna tranga genom
marg och ben. Dcl warder aftven detpäen
sadan »nännistä upfyldt, hwad HErren
lEsus fordom hotade det ludiffa folketat
läta komma öfwer dem,hwlket ock sedän sted-
de; nar han jäger: Hwad ffulle man
dock mera gora minom wingärd, det
laghonom lcke gjorthafwer. Hwi has»
wer han durit willdrufwor, dä jag
wante efter at han ffulle burit druf.
wori Nu wal,jagwil kungoraeder,
hwad jag minom wingard gora wil:
Hans gärd stal bortwgcn warda, pä
dethanffal sdelagd blifwa, och Hans

sonderriswen warda, pädet
han ffalforrrampad warda. Janstal
lata honom ligga sde, ar ingen ffalstä»ran eller grafwan: urall nstc! och wr-
ne der inne wäxa; ocb ffal
at de icke rägna dcruppa Es. 5:456.Ack!

20
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Mihumoftahandcr judct, at enmanmffa
wiuder hadanryckti sine halftva lifsdagar.
Orsaken, at hansa plötssigen mästefränjor»
den,larerofelbart wara cn HErrans wredes.
doui, för Hans nädesförakt. Harmed ar icke
atstamta; hararej mdeligit sara wilst;
Gud läter icke g.icka sig. Uti den tilkommande
werlden warder sädant Guds näde-rörelses
förc.ttewinncrligcn strassadt. lEsus Chri«
stus, altköttsdomare, ffal,widsinankomst,
ejallenaststrassamannistorne för dcsynder,
jomäro begängne ibegärelser,tankar, ord och
gärningar; utan ock warda uppenbar mcd
eldsläga til at hmnnas öswerdem, som icke
lydige warit Hans Evangelio 2 Thest. 1:8;som icke lätit sig geuom Evangelium bewe»
kas at den tilbudne nZden ananuna. Den
tjmaren somwetsin Herres wllja,l)wil'
kom saligdets wägenar förkunnad och Guds
wiljabekandt worden, mmsig icke beredr;
ej har giort sia fardiq til detcwlga lifwet, och
ej eller Hans wilja gjorr; har sig icke ge-
uom battring och tro til HErrcn lEsunl
wandt, ock bans Evmmeliffa wilja utrat»
tat; hanstallldamycktnhugg. Hans
fördölnelses grad stal blifwa
stor. Ty bwilkcn nlycket gifrvir är, af
honom ffal mycret warda mkrafdr.
Luc, 12: 47.48. O! huru önffeligit wo>

B 3 re
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re det för en sädan männistä, at han icke hört
Gudsord, ochwaritderafrörd; hwartochcthördtHErransord, ochhwar ochenund»sangenrörelse stalföröka fördömelsen.

Men andre, hwilka oock utgöra min»
sta hopen, läta sia qenom den förekomman»
de näden föras til en simn omwandelse och lef.
wande tro. Uppa dem Winner Fralsaren sit
syftemäl. De arosädanesiälar, hwilka, när
dekanna Guds näde - dragande, huru han af
kärlek joker at fä dem ur derasfördärf, sara
til och gifwa sin hand i lEsu hand / och laga:
HErrelEsu, jagkanicke längre undandra»
ga mig; Du har langonog friat eftermig;
du har lange nog gätt eftermig, säsom en
herde efter sit börttappade fär. Nu kom»
mer jag, och wil icke widare stä emot.
Jag wil icke gifwa mig tilfrids, förr an jag
genom en san omwandelse och en lefwandeaf
GM werkad tro, har hunnit fram til salig»
heten; at min sial blifwit fralst, ochbarm-
hertighet är mig wedersaren. Haronnvilje
wi afSkriften anföra twane märkwardige
eremvel. Detförsta Mr iApostl.G. 16:14.
En Gudelm qwinna, benämd Lydia,
en purpurrramersta, utaf de
rersstad, til; och gErren op-
nade hennes hjärra, ar hon gafaktpH
det Paulus sade. Pauli tal trckngdelni

hennes
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hemies hiarta; hon horde om salighetenes
wäg med begar; hon Holt sig wid denund»
fängnerörclsen,och stadnade icke, sorr an hon
kömmit til tronn. Det andra finnes uti
Avostl.G.2: 37. Dä de(ludarne)det.
ta horde, fingo deet styng l hlärtar, ochsadetilpetrum, och tlldcanoraApost-
lame: män och broder, hwad ffo»lc wi görai Detta solket blesqenomen
Petri predikan om den korsfasta Christo <Ktörde, at de, utcm at derom med kött ochblod öfwerlagqa, straxt oulwande stg afhjar.
tat til Gud. Sädan ar ock lEsu Christilvilj<u sä ffola männissrrnc göra. Derföre
tiltalarban hwar och en sjal sälcdes: jaglä-
m diqhwadnnttlgtar i jaqwisiirdig, hurndu Ml »alig warda. laq lelnnar dlg icke i
din Mmnoghet och blindhet,utan kungör
dlgliffenswäq. lag underrättardiggenom
Ordet. lagtransser ini dit hjarta, och jökeu
bcwekndigat kommatil mig. Hördockminröst. Stat up. Tng an den öfwerswiN'
mliga salighet/ som jag dig sä hiarteli-sen anbjudcr.

3- HErren lEsus män«
nifforneföre sinnädigaforjyn/ som hani hela deras llfstid later ofwer dem
wäldig wara. Han saqer: Jagär HEr-rendinGud, somleder digpa dcnw 7.

B 4 gen,
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lzcn, som du gar. Hwarmed han tilkan,
na gtswer, regerar och uppehäller
mamnssornepä hela deras lefnadswag. O,
hmu inänga farlighcter afwanderhanftäll
dem, i hwilka deannars latteligen räkä kun»
nat! Ihuru mänga olycksfall bewisarhan
dem sin hjelp! hmu nuickensiukdom och krop-sens slnarta frälftr han dem utur! hmu öf>
wcrhopar han dem lned oräkneligawalgär»
ningar tll sjal och kropp! Huru stär han dem
bi i deras timlneliga kallelse, och läter dem
äfwen i desiä joroista ting lyckas! Alt, alt
syftar derhan, at de ffola erkanna Hans le<
dande godhcts rikedom/ och läta sig derige»
nom föra til sinnes andring och saligheten.
Men, huru bedröfiigit ardet/ntaldraminsta
hopen marker stdanFralsarens heliga afssgt.
De starka sig gemenligen uti deras jordista
sinne af de erfarne prof af Hans försyn, och
taga deras/ twart emotGuds andamäl/ be<
wis til derasinbillade goda tilstsnd. Detän-
ka, at de mäste wara Guds karaste bam,
aldeNstund han bewisar dem sämycketgodt,
ftäljar dem ur jä mänga faror, läter demi
alla deras förrattningar sä lyckeligen aflöpa,
och alla deras timmellga handlingarstwal
för sig gä. De komma ofta deröfwer i myc.
ken rörelse; men förmanar man dem tilM
omwändelse, och wisar dem, huru altdetta

we>
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wederfarits dem tilden andan,atde mätte
mwda deras hjärtan til Gud; sä bliswa
de deröfwer förbittrade och wilja derom
hwarkcn höra eller weta. Och pä detsattet
länder detdemtil döds, somdem til lifs gif.
wit war. De ffulle genom Guds godhets
rikedom läta leda sig til battring, och altsH
komma til lifs; men de stärka sig derigenom
i deras falffa Cbristendom, och oka deras
död och fördölnelse; sä at Pauli ord mäste
demförebällas: Fsrakrar du Hans god-
hets, täljamhcts och langmodlghets
rikedomar; ickefsrstandande,at Guds
mildhet läckar dig til bättrmg, utan
efter dma hardhet och oborfHrdiga
hjarra, samkar dudig sjelfwom wrede,
pä wredenesdag, när Gudsrättwlja
dom bllfwer uppenbar. Rom. 2:4. 5.Guds wilja och mentng ar, at manniffornestole erkanna / huru wal han lnenar med
dem, och huru hwart ögnablick ar en wäl«
gärning, deruti de njuta Hans huldhet ochförsorg. la, deborde widare siuta, ateme.
danHErren beter oem sä mycket godt, me»
dan de än äro i synden Hans fiender; huru
mycket lneraffulle han läta dem ärfara här.ligaspär afsinförsyn, om deworeundernH.den,Hans wänner, och kära barn. Derforeläggerden käre Frälsaren denna saken hwar

B 5 M
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Mpä hjartat, dähan sager: betänk dock
"O männistä, jagärHErrendinGnd, jom
"dig leder pä den wag, som du gär; soin i he>
la dit lesnads lopp stär dig bi; som belllöter
dig med sä inänga wälgarningar; soin dage>
ligen ochrikeligen bewisar dig sä mycket godt;som sä troligen afböjer oräkneliga faror, soin
dlg kunde tilstöta; som alt hartils bcwisten outgrmideliq länglnodighets rikedom.
Wänd dig doct til mig; lät dig dockgenom
min nädefulla nppehallelscs och regerings
fotspär bewekas/ at emottaga min näo och
silighet.

Andra delen.
Yttidareförnimmcs lEsnChristi inncrli-

galängtanefter männtstorncs öfwer»
swinneliga jalighet derutaf,emedanhanty«
deligenwijar dem denordning,i bwilken de til
sadan salighetkolnmakunna, och med trang'
tan önffar, at de sig l samma ordning begif'
wa mätte. Sä önssar han om Israel ock
bwar och en själ:O! at duwilleärta uppa
nunbud; säffulledm srldwarasommrvattuström, och dinrattfardlghet sä<som hafsens wag. Den lom ar öswad i
Fralsarens talesätt, hwilka han sä wäl i
gamla, soin nya Testamentet lätit uptek»
vas, kan strart märkä, at Fralsaren här
förstärmed stna bud stelswa ordningen, nti

hwll-
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hwilken Hans trogna och utwalda mästekom-
inatil saligheten-Stidanebud Willewi ur nya
Testamentet/somderom tydeligast innehäl»
ler, hämta och soredraga, sclsom afFralsa»
rensegenmunanförda.

i:a. Han har gifwit manniffom förstdetßudet om dättring och sinnes for-ändring. Harmedbörjadehansitlaroam»
bete. Hwilket Marcus sälundabeffrifwer:
Sedän Johannes wardt sängen,kom
IGsus un Galileen, och predikadeE.
vangelium om Gudsrike; sajandes: ti.
dmar fuUkomnad,och Gudsrike ärforhanden; bättrer eder, och tror Evan.
gelio Marc. i: 14.15. Och at han ordet
om bättrlnaen altid drifwit, betygar Mat-
thaus: Ifranden tlden begpntelEsus
atpredira.ochsade: gsrer battringzhiM'
mclriketärkomit hardt när.Math. 4:17.Likaledeshar han befalt sine Apostlar, somhan utsande i hela werlden, at de stulleför.kunnapredikan om bättring bland alla lllän»
nlstor. Hwilket ockafalla sanningenswit.
nen,hwilkom Evangeliitjenstär anförtrodd,
mDebestandigtwerkställas; tykan detickenägonsoma til Guds näd och saligheten, somejtilförene lätit ordet ombättringwarda hossigkraftiqt. Deruti mäste qrunden laggas til
ensannChristendolN. AU fMjordsromhtt,

all
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allförmentandakt och Gudaktighet är et in-
tet, och en styggelse för Guo / om »nannissan
icke först är worden afhjartat lydig lEsu
Christi bud ombättring och omwandelse.
Denderaltsä wil salig blifwa och fralsasin
M, mäste giswa attpa delta budet; han
lnäste lagga detpä hjartat, och betänka,at han
tlnnars icke kan trösta siq af Guds näd och
lEsu förtjanst, än at han forut ftitt se inuti
sit stora synda»elande, och derigenom bllf.
witbragt til en sann Gudelig bedröfwelse.
Derom mäste han för lEsu fötter ssg nedka»
sta och likasom ur stoftetdedja: AckHEm
lEju! uptack mig oock det djupa fördärf,
deri jag ltgger. Lat mig fä rattjmarteligen
kanna minförtwtfiade onda ffade och minä
wederstvggeliga syuda - sär. Gif,at jagmät°
tefä weta, hwad jämmer och hjärtans jorg
detmed sig hafwer at öfwergifwa dig som är
det högsta goda och lifsenskälla. Lat migstse, hwad jagmed mmondssa utrattat; hmu
jagöfwertradt detförbund, som du/ afbarm<
hertighet, med mig i dopet ingätt; hurujag
dig/ mtnsialssanfardige wan, all wanstap
upjagt; huru jag himmel och salighet elän»
deligen försatt; huru jagupwacktdin Faders
rättmätiga wrede. Wis mig, huru jag lig»
gerundermörksens wäldigheti et ffandeligit
siafweri, och huru jatanförer migmed siM-

ban»
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bnnden eftersinwilja. Gör mig ftisrän alla
hmder. Befria migfrän desynder, som hos
mig aro rädanoe,och migttl en wana wordne.
Gör denna werldenes fäfangclighetev aldeles
bittra och säsom en gatta, sä at hwad mig
förr warit en lust ochfrögd, mä wardamig
en börda och hjarte °pläga. Sönderkrosia «nit
stenharda bjarta. Lät mtg warda ratteli,
qcn nedbögd och sörödmjukad. Uppenbara
mig din blods harlighet, ochdin fundnaför-
sonings fömasselighet. Görmignädehung«
rig. Gif mig en suckande ande och en tör»
stande Jal efter lissens watten. Skänkmlg
den gaswan, at kunna dagoch natt bcgräta
mit siala - elande, sä ock nad at ratt sucka ös-
wer den smalek jag mig tilstyndat. la, gif,
at jag sä lange liggerfor dig neder, tlldesiatbarmhertighet mig är wederfaren.

2:0 Dernast har hanock aifwit det budetom trona. Han saqer: Medan I haf.wen ljuset, nor pä ljuset/ at I mä«gm bliswa ljuseno barn loh. 12: 36.
Och dä hansande ut sine Lärjungar, be«
falte han demlara alt folk, at den der trod.
de, han ffulle warda salig. DerföreockPau.lus, i alla Apostlarncs namn/ saaer, at de
Wom Christum hade fätt nadochAMla-Ambetet, tilatupratta troncs lvdro i dl>nsnamn Rom. 1: 5. Detta budet mäsic cck
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alla Evangelii tjenare ftmamligast inffär.
pa. Derä ffola männifforne marka. Mr
de känna sit elande och fördarf, ffola de icke
blifwa derwid stäende; utan gä til honom,

allena kan hjelpa och beftia dem ftän
deras Mder. De ffola med snabba trones
wingar fty til Hans blodiga sär. De ffola
laggapa honom alla deras synder. De ffola
antaga honom säsom deras Fraljare ochsa.
liggörare, och omfatta all Hans förtjenst;
sä ock sorgfalligt upsöka den walsiqnelse
ochsalighet,som eljestide Gudomeliganäde»
löften innehälles och altsammans sig tilag.
na. Skriften fordrar, at wi ffole genomtro-
na tränga ofi in til HErran lEsum och
Hans blod; detar, när synden ängstar oss>
nar Gudswredetrvckerosi, närsördömelsen
förffracker osi; ss Me wi, i sädanklamma
och ängest, hasteligen taga wär tilfipgt til
HErren lEsum, säsom salighetens kllppll,
och til Hans blod, samt derutmnan bwtla.
Nar wärt onda hjartas wederstnggelighet,
och den stvgqelse, som deriliggerförborgad,
för osi uvtackes, siiat wi deröfwer sörsträc-
kes och blvges; dä ffole wi hasta til detta
blodet, säsomen fti och öppen brunn emot al»
la synder och orenligheter Zach. iz: i; och
denttinnantwsosirena och stara. Sälunda
stolewifinna bestandigro, ttöst, ftidochsä<kerbet.

30
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kerhet. Dennatroncs lydno llläste ätersäle-
desöfw«s, atmannlffan lärer enfaldeligen
tro CHMi ord o,n syndernas förlätelse och
Guds näd; utanat höra efter/ hwad satansäger, hwilkenär wsielftttt, at inbläfa alle-
handa misitrogna tankar einot HErranlEsulN. Ej ellcr mäste hon akta, hwad hen»nes egit onda hjärta sörewander, hwilket hy.
lermyckentwifwel, och bewisarmycken list.Honfär icke eller höra, oln werlden sa.
ger: hwarär nudin Gud; utan bon mästehöra, hwad 7Erren talar, och hwad den
kara beft,tter. Hon mäste laraat
sebortifränalla synder: atfrimodigtstrida
emot all otro, samt bortkasta fruttan ochläddhoga; och säga:jagwil ännarmaretil
tigHErre lEsu, emedan du, mln milde
Joseph, migsä hjarteligen kallar at trada
närmare. lag ffal dersire ej som tilförene,
lmfwa längtborto stäende. lag wilomfatta
dig ined hela dmförtjenst. lag wil tro, at on
ar min Broder, min Fralsare / minBmd«gum, min Forswarare, och min Emanuel.

Minä snnder ffola nu icke widare
angsia och förssracka mig, ty hos dig armyo«n förlätelse. lag nedsankermtg aldelesi di-
nasär; och wllendast Mi dig nn, altid och
lMnnerliga mnnen warda. Ocl) detta mäste
nckmistan göra ej allenast md sit sorsia in.

tra.
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tradei näden; utan det mäste otti helahenes
Christendom, wara henes hufwudsak,atpg
sädant sätt utöfwa trones lydno. Ia denna
lydno mäste afwen wisas.nar nädeneskaustoarborta; nar trones erfarenhetsaknas,när
näden icke kännes, när Emanuelsig sä döl>
jer, som han ej wore Emanuel. Ty det är
wäl til markande, at nar man ser Christiharlighet,när man smakar Gnds karlek, ochnar man märker Gudomelig kraft i sig; säbehöfwer icke Fralsaren atlängebefallasjä'
len, at hon stal tro; men när man icke
lnärker eller ersar nägot afFralsarens ffen,nar man ingen näd hos sigfiner,när man tyc«
ker sig wara bortonfwen sränftiden,när man
tranges afsmnwetets fördömande, och för»
sankes i allehanda andra anfättningar; dH
mästelEsus päbjudatron, och dääräfwen
rattatldenatwisa lydno och helig undergif«
wenhet. Det börisanningkommadertilmed
sialen, at honffal orörliqen hälla sig til
jaren, ehwad han uppenbarar eller döljersin
narwarelse; ehwad han gifwerdet sötasock
ret/eller bitter myrram;ehwad han inffänkeren kalk full med salighet ock näd, eller en li»
dandes kalk; ehwad han läter sinä Gudo»
meliga krafter markeligen nti sMeninfiyta,
eller läter henne ligga i största swaghet och
känsin as sin kraftlöshet. Hwarföre/ nar

man
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MIMsäledes utan ranntngar trorFralsaren;
stwisar lnanbonom dcn störstaaran. Man
giswer da pros, at man hallcr sig ti! honomss i lidandet, som i ftögden, och at man är
tilfrids med alt bans förande; at man har
det förtroende til honom, det han intet an-
nat öfwer osi beflntit, än det soMtilffyndar
oss wälsignelse och salighet; och at man altsä
afhonoin wantar, det han stal harligen ut.
förasitfonmdranswardaräd, och ml all sin
Ord jannfardig wara. Wiwilje omdenna
lrones lydno ntan kannmgar, anföra nägra
lnarkwäroiga exempel. David, narallnä»
deskanssa hos honom nmr förgängcn, och
närällä Hans fiender wNle göraGudhosho»
nom «nisitankt; mhardade och trodde han an»
dä. Det är, saqer han , sasom et mord i
minä den, ar mine fiender stammar
mig; da de dageligaril mig saga: hwar
är nu dm Gud Men upmuntra»
de siq ock: Hwad bedröfwar du dig,
mm själ., och ar saorolig i mig? Hop.
pas uppä Gud; ty jagssal annu tacka
honom, at han nur arsigreshjälp och
min Gud ar Pf. 42: 11. 12. Ezaias,
och med honom de den tiden warande rrogne,
sirde den bittra klaqan: Din storahjartelt.
ssa barmhertillhet häUer sig hcrdeltga
m?ot mig. Hst du dock wär Fader, ry

C Abra.
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Abraham wer imet afost, och Israel
känncr osi icke; men du sErreätt wär
Fader. ochwärForlostare; afälderar
detdirNamn E» 5?: i>. i5. Jeremias
mäste saga: Min själ är fördrifwen ifran
fridenom; goda dagar mäste jagfor.
nata. Jag sade: mlt hopp ar me, at
zag nsgon tid mer ffal waranar HEr.
ranom. Rom dock i hog, huru jagar
elande och öswergifwcn, och malsrt
och galladruckit haftver. Mcn i trone
laqgerhauhartil: Du warder ju derup-
vä tänkandes; min själ sager mig
oet. Det lagger jagpä hjartar, derfo>
re hoppas mig annu Klagow. 3:17. iB>
19.20. 21. Och Michasbetugar fin tro, ut-
tan att kansio af tröst, sagandc: Men jag
rvil se efter och wänta efter
Gud min Mlsare: min Gud ffalhora
(bielpa) mig. Frögda dig intet min
fiendffa, at jag nederligger; jag ffal ä<
ter upkomma: och omlagsitterimor'
kret, sä är dock HErren luit ljus. Jag
wil bara HErrans wrede,
wer fyndar emot honom) til desi tM
urrättarminajak, och ffaffar mig ratt;
han ffal föramlguttljuser,saatiagstalse minä lust uppä Hans nad. (efter Ebrel-
ftan: m HansratGrdtghet) Mich. 7:7.8Kz:o Ml
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3:0 Widare bar hcm giswit det Buder
om egen forsakelse, eller förnekelse. Han
sager -. Hwilken som wil folja mig, han
wedersake sig sielf Matb. 16: 24. Och
annorstades: <)wllken icke wedersakar
alc det han ager, han kan icke wara
min läriunge 14: 33- Dersöre, om
en läter sit hjarta blifwa hangande wid nä-
got,utomFralsaren; han kan honom icke
behaga. Han wil sa wara kand och anam»

atmantror,dethan är magtignogat
ftögda och förnöja osi, utan at wt behöfwe
denna elandiga werldens förmenta glädje;
ja, han wil, at man icke blott sörnamligast
stkcc < honom fin hwila,utan at det ffal ske en»
dastihonom, sä at man, jemte honom, icke
hwilari nägot annat. I köttets korsfastan-
deoch werldenes kärleks förqwafjande bör
anwandas alt alsware; och til at uträtta
denna lEsuEbristi wilja, mästemandage»
ligen fortsara och icke aftröttna. Sä oftanägot yppar sig,som hörer til werlden och syn»
den, lnaste det genast dödas. De som Chri»
sto tllhöra, korsfasta stt kött, samt med lustarochbegarelser Gal. 5: 24.

4:0 Vtterligare har han befalt osi, at
taga korstot uppä. Han sager: swilken
mig efnrfölja wil, hantagesitkorspck
Whwardag, ochsoljemig. Luc. 9! 23.

C 2 och
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och fierestades. Ifrän dctta budet fär ingen
draga sig undan. En mclnniska, som ar radd
för korsiet och wil det undanfty, kan aldrig
komma tll nägon mttsinnig Christendoln.
Denförsta ingangen til näden ar belagd mcd
korsiens törne. Hwad ar syndernas kanne»
dom,ochstriden mot oem, annat, an etkors?
Sä snart en männissä redeligen omwander
stg til Gud, warder hon hatad, bespottad, för.
fölgd och lastad aswerlden. Fralsaren sager
til sinä Larjungar, icke allenast: Iwarden
hatade; utan och I mästen warda hatade
förmitNamn skul. Det kan ockicke annor»
ledeswara. Fiendffapen ar straxt eftersyn»
dafallet satt emellan Owinnones Sad ochormsens sad. Hwad ar det icke för et swärt
kors för den gamla manniffan, nar han, i
rattfärdiggörelsen, ssal warda aldeles af«
kladd och uti sin synda-nakenhet framstäld l
Nar all inbillad egen rattfardighet, egen
helighet,egen sromhet och alla förmente goda
werk ffola försakas, bortkastas och anses
med afffy. Sä mästeockiChristendomens
fortgängkorsiet altid tagaspa rvggen. Den
ouphörllqa striden emot syndcn ar et standigt
kors. Kannedomeu afde annu widlädandeswag. och ofullkomligbeter aro et swsrt
kors. Uppä utwartes lidandeochbedröftvel'ser lärer ej eller blifwa brist, för dew/ som

med
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nied redllgr alfware bewisa deras Chrtsten'
dom. Det ar altsä HErrans lEsu wilja,
at manniffan skalwilligt och gerna ätaga sig
alla sädane bedröfwelser,ickeknorra demnder,
utan bewisa etframhärdandetälamod; och
betanka, at denna tidsens wedermöda är icke
lika emot denharliqhet, som en gänapä Guds
barnuppendarasffal, dä alla wara bedröf.
welser, som timmelige och lätta äro, ffola
föda iosi en ewig och öfweralla mattowigtig
harlighet; somPaulustalar2Cor.4:l7.

5:0 Wi sinne jamwal, at Frälsaren
aanffa alfwarligen päyrkar de trognas
kärleklnbördes. Dettadjuder zageder,
sade han tilssne Larjungar, at I alsten e.
der mbordes Job. 15: 17. Och ulisin
Oswersta»Prasterliga bön harhan wist, Hu»
ru mncket denna saken legat honom pä hjar»
tat loh. 17: ii. 21. 22. 23. Hwilket
bud hans kara Johannes i sinä bref efter-
tryckeligen uprepar. Och landerdetofelbart
tilHErrans lEsuförharligande, at de, som
honom tilhöra, halla ttlsammansuti Gude»
lig renhet, tala om Hans wägar och under»
werk, gemensamt läfwa och tllbedja honom,
ochgladja sig tilhopa öfwer det goda de äga i
honom och Hansrike.

6:0 HwadHErrenlEsusi öfriglt,pH
stffillige stallen betalt, kan warda fattadt

C 3 til-
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tilsammans uti detbudet om Hans efter.
fowd. Han jaqer: Hwilken mig tjena
rvil, hanfölje migloh. 12:26. Hwilket
bud han osta fömyat. De manniffor, som
wiljasaligewarda, ffola honomefterföljai
Hans heliga dygdewandel. Säsom hanwi»
sat fin himmelffe Fader en sanfardig lndno
alt in i döden; altsä ffola ock de bewisa en
wittig och ostyckad hörsinnhet, hwllken bör
gä sälängt, at de garna förtarasina krafter
i hanstjenst, och, om Hans ara det fordrar,
haswa deras lifospardt. Som han hela sin
lifstid tilbragdt tilsinhimelffe Faders stom

ara; sä ffole wi göm det samma.
Som han icke sökt nägon ära och beröm i den»
na werlden; sä ffola ej eller wi tratta efter
höga ting,utan undfiy all begärelse til sädant,
säsom förkasteligit. Soinhan icke ästundat
näqra köttfliga lnstbarheter och förnöjelser;
sä ffola ock wi afhätta osi ifränalla werldstiqa
lustar. Som han icke willehafwa jordista
ägodelar; jäffola ock wi wanda alt begar der-
tfrän. Som han hade en brinnande karlet
för sin himmelffe Fader; altsä ffola wi wam
af karlek tilGuduvtände. Som han stadse
wandrade i barnstig fruktan för sin Fader;
och derföre altid satte HErranför sin öaon,at
han icke ffullerörd warda; Apostl: G. 2:
25; altsil ffolaock wi ouphörligenwandra.
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säsom i Guds aldraheligste narwaro, och i
en heligfruktan. Somhau pä sin hlmmelffe
Faders trofasthet och faunina satte cn faft
ftrtröstan; sä ffola ock wi lata hela wärt
hjarta hwila pä Guds försorg, och tro, at
han stal stä osi bi t alla omstandigheter, och
frälsa osi ur all nöd. Som hanför äll ttng har
läfwat och prisat Gud, B at han ockaltid
tackatför timmeltga gäfwors ätnjntande;
altsä ffole afwcn wi för alla andeligaochle-
kamliga wälgarningar aifwa HErranom
rättffassens lofojfer, Somhan bewist ftort
alfware och nit i bönen, s 3 at han ofta dela
Mten derutifortfor, sinekär.
jungar/ och kampademed utspanda krafter;
altst ffole wi icke anse bönen för nägon ringa
sat, utan deruttnnan hälla fort med altalf»
ware; afbryta nägrastunderfran wära or»
denteliga syflor och forrattningar, och utt
wärakamrar, ienflighet, utgjuta för HEr»
ren, wär och hela Guds Församlmqs uöd.
Som han högt stattat Guds Ord, och sig al-
Nd beropat vä Sknften/sajande: der siär
striftvir; som Skriften sager; säffoia
ock wi Ma den Heliga Sknsc och dcföre»
ställnlngar,sommed Skriften aro enliga, i et
dyrtochstort warde, och hwarken afen jor-
dlff lattfinnighet/ eller inbllladt högmod af-
Maofj ifrän des hörande; sä ockwattaofi,

C 4 at
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at tubilla osi sadan fullkcmlighet, at man ej
hade Evangelii preoikan widare nödtg.
Som han war Ofwerheten och andre för<
man underdänig; B ssola ock wi wija den af
Gud förordnade Hfwerhet allffylbig lydna
med walwilja och ödmjukhet. Som man
hos bonom aldrig blef warse nKgon wrede,
qfwund, bitter-eller grymhet; sä ffola wi
jamwalfiyoch hata desin synder. Som han
med stor karlek och barmhertighet kom alla
eländige och nödlidandetil hjälp; altsästole
wiläta ofiwärda omsäoanemänniffor,med
ömsint medltdande och ali möjelig hjelp. Ochsom han i synnerhet hade et medltdande hjär«
ta för sjala - elandet /jZ aldeles, at han med
mycket bemödande och wtdlöftigt samtal st
karligen sökte at winna en enda person; som
man om den Samcmtiffa Qwlnnan jer t
loh. 4; sä ffole ock wibara hos otz en grä.
tandesialochiämrande hjarta/ narwtsean»
dre omkringosiliggaideras säkunnoghetoch
andeltga jynda.elände; och M läta näqot
arbete eller mödasallaosiförswärt atffaffa
dem näqon kunffap, och atformmmdemtil

Som det war Hans
mat, spis och lust/ nar han kunde uträtta
fin Faders wttjautt armasyndares kallande
och uprattande,jamt pä dem sullborda Guds
werk loh. 4: 34; sH bör det ock wam

wär
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hjartans lust och nöje, at kuuna staffa

nägon M i Guds stöte; och detta Guds
werk stalsäwara osiom hjartat, atwipäjK»
dant och ewigt ftuktbärande arbete
ffole garna anwanda tid och möda,
samtderntinnan bewisa en outtröttellg tro.
het. Som han i begär, tankar, äthästvor,
tladnad, tal och gärning bewisathögstaren-
lighet och tuktighet; sä böre wi warakyste och
rene i hela wärt sine och iall wär wandel, och
idenna adladygden liknadenna heligaefter»
syn. Som Hans hjarta icke lädadewidnä'
got jordistt, och ej ästundade det ringasteaf
det jordista goda; sä stola ock wi winlaqga
osideromathososi förqwasia alt jordisttfin»
ne, ochbegar, atbcsitta dennawerldensägo»
delar. Som alla Hans Ord woro ljufitga,
kryddademedsalt och inrattade tllupbyggel»se; sä stola ock wi afhälla osi ftän alt fäfangt
tal, och lägqa alla wära ord pä Helgedo»
mens wigtstäl. Som wi icke finne minsta
spär dertil/ at han i umgange med werlde»
nes barn tält deras oordenteliga wasende;
och aldraminst, at han med dem utbrustit
i löje och lätit höra nägot stamt; sä stole ock
wibesinna, at fäsangt iöje och stamt aro tiug,som lcke ansta en ratt Chnften, och at wi
dersöre stole ouphörligen föraenalftvarsamlefnadochwljaGudelig stadlghet.Somhanj

C 5 hela
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hela sit lefwerne och utwartes umgänge,
hwarken nägot oanständigt och offickeligit
ellerfäfanqtochwcrldfligt latpäfflna; säffo»
la ock wi alfwarllgen undfin alt twungtt, oor.
denteligitoch anstöteligitsörhällande, tillika
med alt wcrldens likstallighet. Somhan i alt
sit lidande bewlste fullkomligit tälamok ss
ffola wii altkors och bedröftvelstr wara Ma
och tälige, och derä wcmta en walsignad ut»
gäng. Men som han ej gjordesig sjelfnägot
lidande, utanwilligtemottog dct,som Hans
Fader öfwer honom förordnat ochbestamt,
närdet kom; säffola wiicke ttlreda osi sjelf»
wa nägot kors, och förorjaka nägot jjelf»
gjordt lidande/ utan utdricka prgekalken,
närochhuru han asHErren kommer. Och
ändteligen, som han, under sit lidande, stlgpä
ändan och den harlighet derä förwlsio tolja
stulle;sä ffola ock wi se förbi allabedröfwcl-
ser,och med gladje ffäda pä den krona, med
hwilken wi, ester uthärdad strid och wun»
nen seger, ffola krönte warda.

Hwad Johannes sägcr om HErrans
bud, at de icke äro swära; i Job. 5: 3-
och Frälsaren yelf betygar/ at Hans ok
D ljustlgtt, och Hans borda latt;
Math. n: zo, mä med högsta foglam»
pas til alla desiä nu anföroa buden. Sa>
dant wil jag tkorthet fortlara, pä det wä-

ra
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m hjärtan sä mycket förr mätte bewekas,
at icke fäfängt höra lEsu Christi heliga
langtan, at wi ffola akta pä Hans bud-

Hwad altsä betrafsiir det budet om
Mring och sines förandring; säärdetsam.
ma icke swärt, i:o,emedan man wet, wid
erfarenhetafsorg och bedröfwelse harwid, at
detar en sorg efter Guds sinne; 2 C0r.7:10.
En afHErren sielf werkad bedröfwelse, sä
at man kan saga med Job; det ardenAls»
mägtige, som bedröfwar min M. En be-
dröfwelse, som ar efter Guds wilja,och hö.

rer til den ordning, i hwilken han wil ost
jaliqe göra. En bedröfwelse, som förer otz

til Gud, och drifwer otz at undsty alt elan«
de, samt ffynda otz til lEsum, som utplä.
nar synden. 2:0. Emedan denna bedröf»
welsen förer til sinnes förandring; 2 Cor.
7: ic>. Ack, huru elandigt ärdet, at altid
drifwas hit och dit af et jordifft sinne och
köttsens lustar. SK ffer det med dem, som
tjena si)nden. Om en Man heter det:
en männistä, född af Owinno, lefwer en li«
ten tid, och är full med orolighet lobs. B.
14: 1. De ogudaktige hafwa ingen frid,
säger min Gud Es. 57: 21. Men kom«
mer mannistan til en andelig bedröfwelse;
stdö hos henne sidanebegarelser zsinnetwar»der himmelfft och sritt frän denförra oron,

saM
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ftmt wct, at Gud skalsnart dattre förnö°
ja hennes sjal, än werlden och synden kun»
n a ästadkomma. g:oEmedan HErren Gud,
lmder ängest, lned hemliga krafter starker,
och luarkeligenunderstödjer de kampandc siä»
lar.O,lmruwa! befinner sjalen sig oftamitt
t des största smarta, när hon t sm yttersta
swaghet kanncr Guds hos sig boende och
starkande kraft. Dä hon länge har mäst
ropa: jag mäste förgäs: sä märker hon, sig
bllfwa af HErren styrkt. 4:0 Emedan han,
i detta tilständet, mcd nlsngen ljuftig blick
frögdar sjalen, och läter osta oförmodelM!en sträle af sin härlighet lysa in i henne.
Hwilken klarhst och nädes sötma osta st
upmuntrar henne l alt lidande, athonaktar
det sammaförringa i jamförclseemothwad
hon säledes erfar. och 5 :<, Emedan man, i
bättringen, kanhafwa detfasrahopp/ atall
bedröfwelse ssal wardasörwandlad tgladje,
och at efter striden ffal följa scgern. Man
stal, sedän lidandets kalken ar utdrucken,
blifwa i rattfardigqörelsen ljufiigen weder»
qweckt meden kalksom arMafsalighetoch
näd, samt beledsagad med försakran om
barnaffapethos Gud. Ser harutaf,l älffe»
lige, at budet om bättringen 6r icke swiirt,
utan et ljufiigt ok och enM voroa.

Betratte wi ml budet om trona;star
wal
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wäl mgen twifwel derpZ,atdet ar nägot
At och ljufiigtt/tilathwilatChristi blod och
sir, at hafwa rumi den hlmmelffe Fadrcns
hjärta; at kuuna sörse sig alt godt til Gud,
ch i honom fullt och öfwer uog hafwa.
Mendcttahörcrtiltrones erfarenhct, hwar«
»m oftvan ar handladt och pämint, at i det»
ta tilstäuoet har HErren lEsus icke afnö»
den mycket atbefalla, och at har ickefaller
swärt at kunna tro. Men at utcul denna
erfarmbct tro, och uti enfaldighet, endast
halla sia, wid de i Guds ord definteliga löf.
tm, stdant ar af lnem wigtoch swäriqhtt;
st at man harwid kunde fräga: Huru ar
detta nägot lätt? Skulle dettadudetej wa-
m swärt s Men det stär dock fast, at det ar
m lätt böroa och et ljufiigit ok; ty mali
wet,, at undandragningen afall ljuf kaw
ning wederftnes osi derföre af HErren, at
wsrt begarcfter hansuppcnbarelse i osi matte
bli«'wa sä mycket starkare; och detta bcgar
forer med sig nägotljufiigit; äfwen för den
orftk, at han mä kunua ota wär uphöjelse
ech stllighet. Säjom David, hwilkcn iden.
m ffolan war smmerligen öfwad, betpuar
«fegen erfarenket: Du läter mig för»hm lnycken och storängcst, och g6r m ig

ftter lefwande; och hämtar mig atcr
I'PP utu jordems ojup. Du gör mig

gan-
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ganffa sioran (Duformerar minhöghet)
och siyrker mig igen Ps. 71: 20. 21.

Komma wt til budet om egen försa.
kelse, st ar det icke swärt, emedan manhos
Christum finer längt dattrenöjen,an mau til>
förenenjutituti werlden; cmedan man lws
honom erhäller störrerikedomaroch ssatter,
an nägorstadesi werlden aro at fina; emedan
mangenom honom warder uphögd i Gudi
och til den himmelffa harligheten, hware.
mot all arat werlden aret intet. lag ftä>
gar/ hwilken männissä ssnlle wäl wara sä
däragtig, at han wilie lange betälcka sig at
kasta bort en penning, när honom deremot
bjudes et tusende Niksdaler? altst ock/ när
manniffan genom Andans ljus lärer at
ffatta de himmelffa ting och rikedolnar; war«
der försakelsen henna latt; jä at hon km» st.
ga: du galna werld, jaghar sunnit det som
lmttre ar. Men st lange lnaniffan icke ser här>
ligheterne t Christo och de hilnmelffa rike.
domars forträfiighet; st giftver hon icke
bort det hon haftver, och kan omöjcligen kom>
ma til en rätt försakclse; och om hon än
twingar sig i wisia stycken; st sökerhondock
altid at behälla nägot qwar. Men strhon
smaka nädenes goda och sötmaniGudi; sii
kastar hon alt pK en gäng bort, och Mr
henne icke swärt, at draga hjärta och sinm

ftan
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frän det jordiffa. Sä ar ock korsets äta»
gande icke eller et swärtbud/ narwi betatt»
ka, at Gud ej lägger mera uppä,an man
förmärdraga; efter som ock korskalken gif»
wes osi af den himmelste Faderns hand,
hwilken tillika begäfwar ost med kraft den
at dara, och läter sin kraft wara magtig i
wär swaghet; samt tröstar osisä krafteli»
gen, och derwld införer osi uti en sadan er«
ftrenhet, at wi ock i sanuing, och i kraft,
kunna trösta andre i deras bedröftvelser.
Dcrföre Paulus utropar: Walsmnadware Gud och wars HErras lEsuChristi Fader, barmhernghetenes Fa-
der, och all hugswalelsts Gud; somost hugswalar i all war bedrsftvelse,
ar wi ock hugswala kunne dem, somlallehano« bedrofwelsearo, med den
hugswalelst, der Gud otz med hugswa-
lar 2 Cor.i: 3.4- la, ban berömmer
sig afbedröfwelstn säledes: wibersmmom
otz ock i bedröfwelstn; werande, ar
bedröfwelft gsr tälamod; och tala.
modgsr fsrfarenhet; forfarenher gsr
bopp; men hopper later ickekommapa
stamNom 5:3.4.5. Och när wi stalla wä»
re ögon pä ewlgheten, der Gud wil aftor.
kaallatörarurwära ögon? sämättc hos osi
«Pstiga lust och längtan efter bßMvelser.Vudet
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Budet om broderlig karlek ar ickeeller swärt. At alffa är en latt sak. Det

är näM lmfiigit och en förebildtil detewi.ga liftvet, när ratta Guds barn tala sinsemeltan om HErrans wagar/ gemensamt
tilbedja och beprisa Gud, och upmuntra
hwaranan tiltrooch goda garningar; dar»
under spörja de osta en stor Chnstl kraft:
och Hans löfte warder upfyldt, st at de det
märkä, nar ban säaer: hwar twä
eller tre aro forjamlade i mic Namn,
der jag mit ibland dem.

Andreligen ar budet om lEsu efterföl'jelse, för den orsak, icke swärt, emedan det
gifwer osi har i ttden stor klarbet och prnd.
nad; som Avostelen talar: Mennustä.de wi alle, si jom mi en spegel, HEr>
rans klarher med upräkr cmsigce: och
wi warde sörklarade uri jamnia bM>
te dell ena Narhetene til den an»
dra, sasom af HErrans Anda 2 Cor.
z: 18. Del är oct derföre osi et latt bud,
emedan wi wete, at jumer mamffanwar.
der Christo har lik, ju mera lik ffal hon ock
der warda honom lharliqhetm; hwmföre
man, wid denna efterföljeisen, kan med
ftöftd upswmga siq i cwWcten, och' med
David trösteliqm säin: Men /ag wil stä'
da dit ansigte i rattfaroigher: jagwil

mau
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mätt warda, nar jag upwaknar estcr
dit belate Ps. 17; ,5.

Defia sä latta bud innehälla den ord»
mng, uti hwllken manniskorne idel salighe-
ter undfä; i hwilken de icke allenastwid för»
sta intradet i näden, utan ockihela deras
öfriga lefnad, kunna ouphörligen förwanta
ftidsens och rättfärdighetenes werkan och
päfölgder; och derföre bäller den trogne
Frälsaren oem denna ordning icke allenast
före; utan han önEarock med trangtan,at
de mätte begifwa ssg in uti den <amma. <l)
at du witle akta uppämin bud! hwar»
med han wtl sä myckt saga: Oat du, O
siäl, mätte omwanda dig ttl mig atalthjär»
ta! O ar du mätte kanna dig i dit syndas
elande och jammer! O at du mätte tro pH
mig! pä det jag mä kunna förläta dig alla
dina synder, och iöra dig tN en sann offyl<
dig ro- Oat du mätte fä lust til mig! jag
ar ju dinMrwandt, dln Blods
Blods Borgen,dmßroder,din Förespräkare,
dinFörlosiare, din Saliggörare, din Emanu»
el/ din Sjalabrudgume, din Gud, din Jona»
than, din Salomo och Fridsförste. Hand-
ia doct icke sä ftammande emot mig. Mma
händer bgra emot dig den förwarfwaderatk
färdiqheten. O! at du mätte den anamma.
Mthjartaar fullt med forlmmande/ ful.lt

D med
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med nad, fullt med walsignelse, fullt med
lif, och fullt mcd salighttcr. Oat du wil»
le taga deras at dig! Oat du mätte fraln»
sialla dit hjarta, säsom ct tomt kanl tll
min stora och rika -kalla, och läta
det helt och Hällit, fyllas! for den orsaken
talar han oct til sialen säwänliga: Jaa m.
korax dlg och bortkastar dig icke. Fruk.
ta dig lnter, jag är mcd dig. N)lk icke
af, t)' jag ar din Gud. Jag styröer
diy, jaghjälper dig öcb. Jag hauer dig
wld magt, genomminaraufardighets
hogra hand Es. 41: 9- io. Tyjagar
HErren din Gud, dcn dina hogra
handstarcker, ocksägerrildig: srutta
dig inter; jag hjalper dig. Sä fruö
ta dig nu imet, du mcurer Jacob, I
fattige hop, Israel jag hjälper dig,sager HErren, och din FörloZare, dm
helige i Ist-ael Ibid.v. 13: 14. O! at
du mätte wedersäga dig sjelf och försaka alt;
Jag, din Skapare / wille dä battre srögda
dig, an de torstige kreaturen knnna görat.
Jag wille rikeligen t dig uppenbara min
rarlek, ljufiighet och wänltghet, som dunuicke
kansatta, emedan du ar fullmed kreaturens
karlek, och hänger med dit begärwidjorden.
O at du wille taga luit kors pa dig, och icke
fin minförsmadelse! O at du mätte stilja dig
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Wnwerldenes wanffap, och utwälja dig
gemenffap mcd minä lemmar! O at du
wille esterfölja minä walsignade fotspär:
huru stulle jag icke dä sä saligen och harli»
gen wederqwecka/ frögda,stärta, stadfasta,
och til ewigheten bereda dig; och huru Wille
iag, wid sadan beffassenhet, uti frid ochrätt.
fardighet pii det innerligaste förena mig
med dig

Tredje Delen.
gifwer HErren lEsus sin innerlt.

ga lanqtan efter manniffans salDettilkänna dermed, at han wlsar och fore<
staller henne sjelfwa den öfwerswineliga sa.
llgheten. Han lofwar Israel, ochenhwar
männistä: Sä ffulle dm frid wara sä-som en wattuström / och din rättfar.
dlghet sasom yasstns wag. Uti befttt-
jcmde och ätnjutandeatftldrch hennesför»
wärfwade rättfardigbet, finna männistorne
endast deras satt«och salighet. Man läje
deroni/ Rmi. 4: 6..8. och Cap. 14: 3.
Genom frid förstäs sä wäl ftidenmedGnd,som den deraf fiytande samwets ftlden.
Uti rättssärdiggörelsen wederfarsmannistan
kraften af den som lEstls Chri»
stus har stiftat med sic blod. Mr hon först
kommcr in för Guds dom/sii mäste hon tbörjan anst sig jAsom en Gudsfiende, och
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styldigat öswerlamnas til helfwetetochden
ewtga pinan. Slimwetet fördömer. La-
gen förffräcker. Guds rättfardighet hotar
med doden.

Men härigenomwarder syndaren drif,
wen til Chrismm, stsomMcdlaren »Nellan
Gud och mannissor. Til honom häller hon
sig i trone. KolNlner ined honom och Hans
blodiga förtjenst ftaln til Fadren. Skriar
om barlnhertighet. Wädjer ifmn den Gu»
domeliga Rättfärdighets - stolcn til Näda«
ThroneniChristo lEsu. Dä kan Gud icke
forffjuta syndaren, umn lnäste läta honom
barmhertighet och lif wedettaws. Han
stanker honom efter hela hanssynoa-ffnld,
och nptager honom tilsit darn. Säledes war»
der syndaren försont mcd Gud genom Hans
Sons dödoch destilagnande medtrona. Af
dennaförsoning kommcrsamwets friden/el»
lcrhjartats tilftidsstallandemedwisihet om
näd och syndernas förlätclse. Da kan siä»
len innerligenförnöiasigmed ätcmkanderaf,
at hon nu siuppit all dom: a thon är bcfrtad
frän alla syndaband: at honarfngjordWn
alt satans walde och tnranni: at hon ar
fralst frän Guds wrede. och wet, at Gud
tcke widare wredgas öfwer henne, utan
twartom, at hon framgent knn hwilai den
försonte Gudenssiöte. Honkanderassagna

fis,
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M, at bou tctc lnera behöfwer ftutta för
nägon död: at hon uti denttlkommandedo-
men ej ffal komma pä ffaln, emedan Doma»
ren ar hennes basta wan: och at hon nu
kan anse helfwctet och des lcigor med heligt
förakt; samtutbrista: Du död, hwar är din
udd ? Du helswete, hwarar din <eger ? Hon
kan i stilhet gladja sig deraf, at hon nu har
fattatlEsum, med all Hans fortjenst/ och
at hon ager honoln wid alla tilfallen. Han
ar hennes enda och hennes alt. Honförlu»
star sig i dm ffönhet och de fortraffeligheter
hon i honom finner. Hon njuter honom
nu; och ar i honom ratt glad. Honför«
friffar sig med Hans nädehäfwor, och war«
der sä wtagen afde siNigheter, dermed hon
strömwis wedcrqwccfes, at det jordiffa sin»
net och ali lust til de jordiffa förgangelighe.
ter, sörgäs och bortdö. O! hwilka outsä»
geligen wälsignade och angenama kannln-
gar gifwas i sjalen,nar lEsusstluudaup'
pendarar fttdens ofwerfiod. Derföre sa>
gerSkrlftcn, at Guds trio öfwergär alt
förnuft; den öfwerstiger all kundffap, och
kan aldrig af nägot nmnniffeligt förständ
fulleliga fattas och begripas. Utirattfar-
diggörelsen warder syndaren ej allenast all
Hans synd förlätcn; utan ock Christi fföna
och harliga rattsardiqhet stankt, hwilkenar

D 3 Guds
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Guds rattsärdighet; 2 Cor. 5: 21. Nu
wäaar han tilmata och tilagna sig allden
betighetochhörsambet, som Christus bewist
sinom himmelffe Fader. Alt Hans lidande,
alt hwadhanuträttat, bestridt, wunnit och
förwarfwat, warder til syndaren uplätit.
Nti denna rattftrdigheten «näste de trogne
sota at ouvhörliqen fundne warda. De
mäste aldrig wilja, utom den sammainför
Gud sedde blinva; ej etter utom den stgsielf.
webetrakta.Dennafriden och denna rattfar»
digbet läfwar HErren lEms til fullo och
i öfwerfiöd. Friden ffal utgjuta sig somen
wattuström, och aldeles intaga, genom-
fiyta och upchttahjärta, sinne, mod och tan<
kar. Nättfärdigbetffalrikeliqa och i stor kraft,
säsom hafswägor, öswertacka Men,<ä at
bon tommer til Evanyelil öfwerswinneliga
salighet. Denna öfwerswinneliga fridseus
och rättfärdighetens näd ffal nti fjalen reg»
nera til ewinnerligit lif. Guds öswerswin»
nellga näd t tiden ffal förorsaka en öfwer.
swinnelia saligbet t ewigheten. Frid och
rättfardiqbet ffola upspringa framgent in
til det ewiga llfwet, och förmerahärlighets
graderne. Denna ganM stora salighet er<
bjuder den kära Frälsaren hwar och en syn«
dare, och lagger sin starka längtan efter
Hans wWrd tudellgen för ögonen; sägan»

de:

54



4" ) O ( «^

de: Wille du, O M, märkä pä min bud,
och komma til mig; st skulle M i dig up>
penbara ftidsens öfwerflöd, och minmtt»
färdighets öfwerswinncliga harlighet; och du
stulle, i hela dm lifstid, njutagladje och sör<
nöjelse uti liuu näd. Du ffulle i min of»
werfwinneligakannedolus kraft sinna lisoch
salighet tilfyllest, och min näd ffulle i dig
waloig wara til ewiqt lif.

Clllampning.
ar eder, alssellge i HErranom,

lEsuChristi innerliga langtan efter
maulnstornes öfwerswlnneliga salighet, ty.
deliga för ögonen lagd. I tunnen samtelige
wara forsakrade, at den troftste Frälsaren
en lika langtan bar i sit bröst efter eder sa-
lighet, och icke wil, at nägon bland eder
stal g 5 förlorad. Han ffädar ock nu pä
hwar och en af eder, och ar full mcd vtiN'
nande göra eder i sitblodsalige och
harlige. Lster eder dersöre bewekas at se
in utt Mu Cbristi aidrafullkomligaste
kärleks djup, och dcrmärkä Hans ifriga lang.
tan etter eder salighet. Gär i dag tilbaka
mcd edra betmktelser til eder förra lesnads
dagar,och besinner eder Frälsares trohet i
sin förekomande näd. Huru mängt Evan-
gelii Ord hafwen I hört, hwilkct hadetun.
nat ftambringa i eder detnyaliswetiGudi,
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om I desi kraft icke cmotstätt. Huru of.
taar eder, edertbjartas fördarf/ och den
pä eder häftande förbannelsen, samt den til»
kolnluande fördömelsen utur Lagcn sore>
staldti hwarigenom Ihadenffolatblifwlt
drifne at ffasta med fruktan och bafrocm e«
der stilighet, och at ffmidsammeligen und«
fiy den tilkomlnande fördömelsen. Til af»
wentyrs lara niänga ibland edersigpämm»
na, at deras lnartan, under tiden, genom
sanningens Ord/ bliswit kanbarligcn ge»
nomstungne/ sii at de walkant, det de mä»
ste warda löse iftän synden, och annorle-
dcssinnade; at deras tilständ war farliglt;
at de i sit naturliga tiWnd icke kunde blif.
wasaliqe; at de mästc jökaGuds nädimsann omwandelses och ny födelses ordning.

Gär afwen tilbaka til edraförriqada.
gar, och bejMer spären efter eder lEsu
försyn och nädefulla regering; och tron, nt
han derigenom ouphörligen welat leda eder
til sinnes forandring. Huru mängen lä»
rer kunna minnas, at Gud fiemresorfrälst
honom ur stor och ögonffenlig fara. En
annan, huru Gud hulpit honom ur miin-
ga utwartes bedröfwelser och bestvarlighe»
ter. En annan, huru Gud stätt honoinbi
i siukdom, och lätit honom äter komma til
hälsan En annan/ huru Gud lätit honom

lyckas
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lyckasi Hans timeliga warf, och lika som ut'

redt honom ur mänga förwirrade omstan»
digbeter. En annan lärcr se sig öfwer.
hopad med mänga timmeliga wälgärnin»
gar/ sä at Gud ej lätit honom lida brist pä
nägot godt. Sannerligen lärer näppeliga
nägon wara ibland eder/ som icke erfarir
Mgon clasi af defia lEsu Christi karleks
drag; den ena mer, och den andra mindre.
Menack! lalffelige,ärdttickesäz Sa.
gerickesamwetet mangoni, at de jädanticke

ens fornumit, än niindre sädanekärleks drag
saligen fölgt? Uphörer derföre nu, at lan»
gre skicka eder sii kallsinmgt emot Fralsa»rens stora trohets prof. Tager dem i nar«
mare betraktelse och aktning. Wänder i-
gen at läta eder widare fäfängt och förgaf-
wesropas genom eder Förbarmaresmäng»
saldiga röst. Wander äter at löpa bort
frän dengoda Herden, jomffyudar sig efter
eder, och bewekeligen ropar efter eder; som
wil taga eder pä sinä axlar, och bara eder
ttl sm farahjord, hwilken tryggeltgen hwi«
lar inom Hans wärd och stangsel, samt af
honom föres pä basta bet. Det ar nog, at
eder förriga lifstid ar ganffa illa anwand.
Ware harmed et mäl satt emot Hans
kallelses forkastelse och Hans nädssorakt»
la, härmed ware en gäng en ända gjord
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pä eder snöda kallsinnighet emot hansbrin<
nande längtcm ester eder saliggörelse. Och
6r denna förestallningen ickenog kraftig at
siira edra hjärtan; sä wander eder ögon pä
det tilkommande. Betrakter, huru haste»ligenHErren kan göra en anda med eder.
Huru han förmär at i wrede rycka eder
bort. Besinner, at uppä den stora alla
werldenes doms dag, hwart och et Guds
Ord, som I hafwen hört, ffal döma eder.
Hwar och en nsderörelse, som I erfarit,
hwar och en walgärning, som I af HEr.rans hand njutit, ffal föröka ederfördömel»
je. Huru stola dä alla undfängna hjartats
rörelser, alla denHögstas wälgarningar,
trycka eder i alla ewighet uti edra siilmve»
ten/ och förorsaka enouphörlig öfwertygelse
i eder M, atxHErren är rattfardig, ochat
eder fördömelse stedt med allan rsitt. Läter
derfore nu, öfwertala eder, at, medcm I
tid hafwen/ genomse registret pä alla af
Christo lEsu undfängne nädedrag och kal°
lelser; hapner öfwer deras myckenhet, och
anwander dem ffyndsammeligen til eder
sanna omwandelse. Görer dermed bör-
janpä denna dag, pä det, at detta reglster
ei mä för sent t dödsens stund ederförekom»
ma, och sedän i ewigheten blifwa eder, M
marter och qwal,städse stäldt str ögonen.
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lag ftuktar, at mänga aro bland eder,
hwilka Frälsaren, dä han fordom gick til
Jerusalem och gret öswer des obotfärdig-
het, mätre äfwenhaswasedt läsomsin näds
ständige foraktare. Han larer dä ocksä öf«wer eder hafwa utgutit bittra tärar/ loch
fält rattfärdiga suckar. Skal det ock wa-
m Mugt, o I älstelige, at eder lEsnsäf-
wen t dag nalkats eder sä närä? Skal det
wara forgafwes, at han päminner eder,
huru osta han welat samla eder, och I stätt
honom emot? Skal det wara utan wertan,
at han äter sä trangtande beder och suckar:
t>, at I mätte märkäpä Hans bud, somickeäro swära/ utan et ljufligt ok. och en lätt
börda. Skal det wara frugtlöst, at han
förelMer eder fin ftid och sm härliga rätt-
färdtghet, samt dermed betygar en si hjär.
teliq langtan efter eder öswerswinneliga sa<ligheti Ack nej. Det ware sierran frän
eder. Huru wiljen I undfiy, om lensä»
dan salighet icke welen akta. Skynder e«
der derföre ästad. Lager eder til, och kom.
mer eder Gud til mötes. Kommer grä«
tande och bedjande. Beklager och strjer
ifwer eder förra otro. Sliter eder, genom
Christi kraft, löse ftän den förförista werls
den och alla syndaband. Skynder eder til
Chrismm. Afiäter icke, fönän I märken

uti
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uti eder ct nmt lif/ en walslgnad wWetom alla edrasynderssörlätelse, samtetwax.
aktigt hillnnelstt finne. ö, huru ffulle e»
der Förbarmare däbewisa edergoot. Har
wn,uti edert syndiga tiWud, besedt eder
jA stor bannhertighet: hwad myctenhet af
barmherttgheter och karleks detygelscr ffulleicke dli mot eder förklaras, nar I genom
trona bliswit Hans egendom? Kamperför»
denffull den qoda battringens och trones
kamp, och fatter ewinnerligit lif. Sälun»
da tunnen I förorsiika eder lEsu en ratt
frögd, at Hans mnerliga längtan efter eder
saliahet, andteligen ar norden förnögd
och stillad..

Men I Guds älffelige, som ären til
eder Fralsare olnwände och afhouom salige
gjorde, päminner eder ofta eder Emcmuels
mänga näde-drag, och bewiser honom, at
han med sä mycket bemödande fralftt edm
själar. Tacker honom / at han gifwit eder
et willigt hjarta at lyda Hans bud: Uphö>
jer honom för fridens och rättfardigheteus
uppenbarande/ dermed I sä rikeligen benä-
dade ären. Menstker derhos at alt mer och
mera tranga eder tn i den öfwerswinneliga sa>
ligbeten,och weter, at det ligger eder kära
Fraljare stadse pa hjärtat, at dag ftändag
göra eder saligare; at lsta Fridsens ström»mar
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mar alt ymnegare tilfiyta/ och at fram»
gent förestalla fin rattfardlghet förträsseli»gare och mägtigare. Warder ratt lefwande
i kannedomen af det goda, som I hafwen
i Christo lEsu; och frögder eder. at
det öfwerswtnneliga i näden werkar til
eder öfwerswwneliga harltghet i det ewi»
gaftögde-Mvet.

BöntilSlut.
tt?u, Du ewige och harlige Frälsare, HErre
»" lEsuChriste, Digware tack och lof, at
Du ock nu utstrakt Dina händer til otz, ochbemödatDig derom, at insamla ost i Dinanäd.
O! hielv, at mangaaf denna Församling mät«
te genom Dit förbarmande och Din langtan
ester deras salighet blifwa bewekte at af lt hj<lrta
omwanda sig til Dig, och antaga Din harli-
ga salighet / som Du dem ater föredragit och
tilbudit. Stärck och wederqweck de Dine, som
Dig i en sann tro anammat, och behäll dem o«
aflateligen i Din kärlek. Bewis Dig genom
Dit Ord pa bwar och en sjcll mcigtig och hiirlig,
för Dina Särs ffull. Amen.








