




UMrens FM RIW
I The Trogms Hjertan;

Htvaruti
Twupnchtiga och bestMdiga TwMS tiWnd

i gemen
I Tym

Narwarande och Fö-
, ° restaendc Hidcn>>

SMt om Deras Mms bestznnerliga

OtN tiden til lEsu ywila/ och änteliM om lEsiz
hwila bäde i sig M/ som ock i WfteAde m the Trog-nas lMtan/enfallellgcn lMdlas

Uti en Predikan, öftver den Sjette om lEsu Be-
Swfning, hallen om Lcmgftedagen i afton-Sängen, den 24.

1758. un Sokns forsamling, samt, efter Predi-
. kans forsta utkast, uppä Swenffa i daas-

'

- -

.

' ljuset utgifwen

2lf

AVO/ Tryckt hos och Kong». Voktryckaren i.Dtor-Mstend.



och Öfwerste wld
samt

Dfwerstc wiv Kongl. MMtS Lif-vr3ssou<
HögwMorne Herr L^ron

Mvare af Kmgl. Maijns SwarVS Oräen-

MWenne besonnerlM orsaker/ Höglvälborne Herr
Wwn oH öfwnste / förmä yos miZ/ at icfe

kunnaMngrennverläm/atframbrmqa nsgot i Vags-
linset/ som för Herr Laron och Öfwersten mZtte l
chnnechet neMZMS i Zwncka om min ambetes plicht/
scy annors Vjupa Mnsto af ass betvtjst Nävig yn-
nest: nemligen Ven ma srsaken 6r fuller Herr
wnß oO Öfwerstens HsZgnnsttga wMgjerningar e-
nwt min ringaste person/ bade i gemen/ och t spn-
mrhet wid wissg tilfsllen: Enkannerligen tä jag i754<.
om KynvermM Vagen «ppa Mwäß SMeSAZrV/
Bst före m ämnaV previkan om morgonm/ stvärligett
sinknade/ och tyerfammaftMS/ genom Herr Varone
pH Oftyerstens Höggnnstiga omwarVnaV / bleft un-
M det stukdomen war som fwZmfi/ i nsM VsM

pH



pä thet ömmasse/och/ widfirax igenom GUDs wäl-
signclstlse hafoe ocb brnkäde NeöicNmeriter, törhända
fördelachtigare stött/an om jag warit hemma fiadv
wid siuwomens början: vä afwen <a starckt prwH-
Ver inföll ven ttden / at jag icke enss knnve fä nägot
boo til minä käregna. Bchnnerligen Wc Venna
ömyct i Herr Larons och OftverfienS egna ofm
besök under mm stukdoln t min kammare: anvra o-
taliga lilfällen kmna el upraknas och omröras: en-
kannerligen tä jag bafttlV och tilfallc atpredika uppäHerr
LawnZ ochÖfwerstens Sätes vostalle t NMS, säsom
höranveundertyctta Ihwilcket alt jag stadnar
i wörVsammaste arkcknsio och ödmjukaste tacksamhtt.

Lhen andra orsaken ckr annn Mkommen / i tyet
lag i Vmna framledna lid/ för anora onndtvikeliga
Vinder stul/ mera Man <in jag önstat yaft tilftlle
at MVika/ sH för ttzet rlnga antal af VenSwenstaförsamlingen t venna Sokn e gemen / som ock t syn-
nechet t tzögwälborne Herr Lawns och lbfwerftens
närwawf enkannerltgen t förlevne Pafiyelg/ dä m-
M Swönff previkan ste knnve. Alt förchenstnl/
Wm jag y?äd för Ven Ftnsta försam-
lingen/ efter Vä ösiverMnVen siukVom/ alloredan fädts wanlig Vag denna prcVikan föreWa/ ss ör ock
min önstan / t brist af Mtgare tWlle/ at ntt för
Ven Swänffa församlingen / til en tvalment ämbetes
erinvran/genomtrycket läm utgsdenna eneafmma yaf,
Ve predikningar i omrörde HelgeVagar: förmoVandes/
G lom Dg gensm GUDS NN/ wiy detta ämnew

tvWre



tvidare Utarbetande och bettachtelse Mf funnte
hugnad/ at ock hwart och et til FrDarens lEsu kar-
lek bögt hima s ther mi worde finnandenägot/ som
landa stulle til thes SjMs upmunlring/ at
öfweMa/ och at sedän genom samma HERrans
Md bivehalla sitt Fralsarcns lEsu an-
deligabomngochhwilostad intil ändan: emcdan hjcttät
är tyet rum som HERren baftva wil/ allenast thet i en
sann omwandelses ordningifran synden til Gud/ nl en sa-
dan helgadboning/ ifrän synda orcnligheten genom Tro-
na rmadlvarder (Act. 15:9. Epy. 3:17. Glf Mlg,
min son,titt hjerta, och lättmom ögsn nli-
.na wagarbehaga; beter thtt i Prov. 25:26.

Och VZ för omrörde orsaker stul/ Herr Zai-on
och Ofwerstenjag detta arbetet i synnerhet i ödmjuk-
het tilägna stolat z sa anhäller wid denna min ä-
tagna dristiga frihet om Högwalborne Herr Wrc.n3
och Öfwerstens wanllga Höga gunst och ynnesi i
lika ödmjukhtt: önstandes hjcrteligen/ det Herr
ron och öfwersten äftven har wid funne en wal-
ment upmunlring/ til at standigt/ wid syndenes för-
sakelse/ M thct sanstyldiga goda i Misto lEsu/
och ther wid thet sanna och warachtiga Själg-
nöje. Framhardar
HögwMorne Herr Bawn och öftverssens samt Nid,

darens af Kongi. Maijtts Swards or6cn

Vdmmkasse tsenare



I HERrans Mfu NMn!
lallanttd/OIEsuM/
At w eher i hwila mä

och sa när oH blifwa.
3 MMN GUDs FaDers/ SonS/ och HM HckMNndes. AmenZ

mig, tu then mm Själ älstar, bwar tu
l:v?ar tu hwilar om middagen? i sädane högwicbti-
Ze Mgor vtbrister then andelige Bruden med fin böns
suckan til sm S,ala Brudgumme Christum lEsum, M
Hoga wisones 1:7.

Wid detze ord, wele wi j acht taga tweggchanda,, I. lTlckgre den
andeliZa Brudens eZenskaper<

2. De srsgor som hon i anseende til detza sinä eZensta-
pee til sin Sjckla BrudZumme frambrmZar.

. ..

§' 2-
I. lTlägra then andeliZa besxnnerliga egenstapek.

Ibland hennes besynnerliga egenffaper aro
1. Hennes bjertellga ssrtroende til hon Wil för-

mmmaoch erf:ra FralsarenslEsu egit swat, uppäsmaSiala angelägew
heter böner och suckningar: Och cherföre sager; Sckl mig tu then,
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min SM alffar «.
. Thet är: Then Troqna Sjalen, som alssarlEsum, wil af Gllds Ords ljus i andans vftvertpgelse warda förwi§ad,

om alt hwad thes Sjala wälfard och saliOet tilhörer, och therföremed en hjertelig trangtan beder-fttg mig :e. säsomthen ther wil war-
da uplyst as GUDs ord tit at rätteligen forstä den sama lifsens wäg,
och tillika ar fast angelagen om bönhörelsens näd, til forwiffande uti
fitt hjerta. Thetta är det, som Dawid beder: Hör minä röst ef-ter tina nade, wederqweck mig efter tina rcktter Psal.ii9:l49.

2. Ar af den andeliga Brlldens besynnerliga egenstaper, HenneshjerteliZa tckrlek til ISsum : sag miy, sager hon, tu Then min
Själ älskar :c. hum härligen warder icke karleken ftsom en den Trog-
na Siatens besynnerliga egenffap i hela denna Salomos höga wisaförestäld : enkannerligen i lEsu lckdiga närwarelses bäde tröst och hug-
swalelse, som ock i des saknad och sökande. ja ock i lUu finnandeoch behällande eller icke öfwergifwande Hoga Wijsones 3:1,2,3,4.
Cap. 5:6. jemwäl uti then Trogna Slälens karliga tmngtan under
Mbidande: hwarom det heter: lag beswär eder lerusalems dst-
trar, ffnnen I min wckn, sa säger honom, at jag fsrälskog
tranck ligger. Ibid. v. 5. Ty dennakärleken är starck somdsden:c»06) des Zlöd är brinnande, och en Herrans läge: ja attet watn icke forma utsläckia denna kärleten, eller strZmmarfordräntia honom : :c. Cap. 8: 6,7. Hum mänga hafwa icke afHe heliga Martyrer, icke allenast lätit ssg lefwande upbrannas, utan
vck forsanckas i watn, och denna lEsu karlek hasiver hos dem dock
icke blifwit utstackt, enkannerligen af de första i karleken brinnande Christ-ne. Om denna karlekens egenffap säger fralsaren: blifwer i minomtckrlet. Gm I hallenmin bud, sa bliftven I i minom tär-

lol).!s:y,ic?.
3. Ar af den andeliga Brudens besymerliga egenssaper, et

teligit widhckngande wid IHfu : fK at den andeliga Bruden in-
tet har tteftad, ro och hMla, utan cher lEsus är med sin Mdesnarwarelse: ther uppä gä dcha fragor ut: SFg' mig ic. hwar
tu beter, och hwar tu hw lar om middagen? Nemtigm at thenTrogna Sjalen ,'cke wil Mm tid wam ssild och borta iftän lEsu,hwarcken wio Hans herda iMel s flrens betande, icke Heller wid HansMla med sin Nenä hsord och egna Trogna fär; utan then Trogna
SMn wlt altid wam när honom.

§. 3. Ach



§.3
Ach kjära Sjal:' at tu ock mätte denna andeliga

Brudens egenstaper, i et hjerteligit fömoende til lEsum i GUDs vrd
vch bönen, i en hiertelig karlek til honom, v6) i et hjerteligit widhan-
gande wid Hans Nädes nänvarelse; sä at tu aldrig wille wara stild
ifrän honom; hwarcken wid Hans korsi, ther thenne gode herden lätit
sitt lif för fären, icke Heller wid Hans graf-hwila; sä at tu wid
Hans kortz ffulle med Trones se uppä then korMsta lEsum;
(loh. 3:14,15.) til at fä försoning, lif och rening i lEsu dyra blod
vch död, och helbregda i lEsu Sär; /amt' Näd vch kraft til at koch-
fästatittkött, samt med lustar och begmelse. i. loh. 1:7. 1. loh. 2:2.
i.Pet.2:24. Gal. 5:24. Och wid lEsu graf-hwila läta tina synder
wara begrafne med honom i döden. Rom. 6:4,5. til at icke mer«
lefwa syndene, utan til at upstä til et andeligit lif i Christo lEsu i
Trone, och til at wandra iet nytt lefwerne: At titt hjerta mätte wa-
ra altid en andelig lEsu hwilo-stad; säsom tu ock med siunger uti
Psalmen;

I aNan tid/ O lEsu blid/
Watt hjerta wi tig gifwe/

At tu ther l hwila ma/
Vch ja när osi blifwa.

§. 4.

sa sinä egenstaper til sin Själa Brudgumme fram-
bringar. Anförde vden innehälla twenne angelägna frägor: i.Säg
mig :c. hwar tu beter ? nemligen hwarest Christus then gode Her-
den, som lätit fit lif för fären, leder vch förer them til et grönt och
hälsosamt beteställe, Psalm. 23:1,2,3. vch med sm Näd och Andc
werckar igenom lararenas tjenst. Ty lika som beteställen i lekamlig
mätto, icke äro altid och allestades lika, utan aro antmgen b"HZa och
brantta och tillika farliga; eller och sumpiga ochsancka, eller ock
fulle med törne ock tistlar, som rifwa ullen affären eller sarga och sara
them, eller ock annors torre och magre; eller ock aldeles förgiftige och
staoelige;eller ockemot alt detta, ganffa grsne och helsosammebeteställen.
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S 5 kän Hei' ock' sse si andelig mätts', a 5 icke i alle orttr s werWenM
w haffosamnla betestallen; fäsom icke Heller all lardsm äv
nyttig til andelig- Själa spijs-, Utan osia högsi och ohelsosann
fäsom hsg och brnnt i en Phariseiss rattfärdWet och Mröstan pH
egna Ziernmgnr i ett blott uNDärtes «pu» opeiätum, eller
lativerck och söttröstan pä.ssn ölottw utwattes! kprckio strift och Natt-
wards Mng, Matth.
m inbillad tro och falst twst, i- synd, oguktachtighet, och säkschetHes.izl:
10,u. ler.B:n, is. fulli mrd torne och tistel, eä chet predikas ban-"
nor och mutsäijelse mot HENrans jblk (Ms. 59:, 15 MaW 7:i6,)>
torrochmager, med kvnstelig M efter menmffwrs wisdom, utnw
andanss och kmftsnes bewismng, 1. Cor. 21 Och när man icke blisi-wer wid wärs HMHras IMu Lhristi hälsosamma ord. och wid vew
Lärdom, som är om Kudachtigheten,w. i. Bm. 6: 3,4,5 foraiftig och,
yadelig, der GUDs urd borttkastas,, ochlares KIM chen larSvm sonnar menniffio dud, Matth. 15:9^

Meir ther emot sä aro de ratte andckge tzetestatlen grsna ochhälsosamma wid en ren och oförftllffad Ewangelijk lära: tilhwilkeirnädebete chen gode HerVen IGfuZ altiö'sinaTwgna fäp leswochstrer;, Lu foder Mig p<! en grZn äng ; och fsrermig til friM
watn, PM 23:2. samt uttuster sinä Trogna tjenare i> orVet med niVoch andn til at wid en helsoftlm larVom,. fäst werlden chenke lida kan: 2.8m sä ar the ännu kuma genom GUDM
näd i sanning,utbrista: wi ärs icke fasom mcknge, che cher
falsta GUDs ort» ; utan af rmhet, och fäföm af GUDi, tawwi fsr Gud i Christo 2.CM 2: och winMZlia' sig, at be>
wisa- sigl Gudi bepröfwade och ostrafftligei arbetare,. stm raw
Vela sanningenes srö'2.Vm!'2:is. Hwarföre denna ftsZan är MangMgen> Hwarest JOsus beter sine f<zr, Nemligen med en remoch oförfalstad> Ewangeliff lam; M ther tIM fiier, ther wil' ochfuswara när.- dem halin alt det jag hafwer eder
och si jag är när eder. alw öalar, in til werldenes
Matth. 23:20; pck hwaö rum- stichtar mins nawnZ amin<<-
nelse,ther wil jaZ tomma «chwälsiZna tig. Cxod.2o: 24^.

2. Frägar dm andelign Bruden: Sckg mig zc. hwar tu hwi-Kw om middagen? Nemligen hwarest HMren lEsus läter sineWte,' W Wlft-: och fWlifnm sself HM G y«p GM «Oep deras an-



VeMa Ojala w och hwila: sm mibdagett eller N Oolen ar sömKetaft.; thet ar under bedröfibelstns och förföl/elstns Heta', täthet,som ar fädt pH Msren bort torckas, som hafwer diup jord.
(Match. 13:5,6,21. Mnelsen äc eagen af heröarne, som wid mik»
bags tiden, dä ar, läla sm hjord hwlM, dä,,Dren i stillhetödlsta, hwad Ve tilforene i bete samlat hafwa: Sä mä«ck the troZne GllDs barn weM, hwar lEsus läter dem finnahwila i ftestelstns stund, och wiö werldenes nwtständs, ochforfoljelses HM: fä at de kunna idifla, hwad the tilforene i det gro-
M betet samlat hafwa: mmligen ttosta sis af GUDs ortz.wid alt
Dtt lidande K liffens waZ: och lata Christi ord rireliZa bo utizmeö all wisdom, lckra och fsrmana sig ,'nbördes meö pfal-
ffner och lofstnZers och anöeliga wiMr i ttadene, och siunaaHGRranom i fitt hftrta. Col. 3:16. Och jamwäl under jm hwr--3a hässa M til hjerteligen förenade böner, dä lEsus är närwärandesned sin Md trost och hugstvalelse. Tylöftetstär fast: Ther twa afeder ksmma öfwerens pa jorden,hwad ting öet hälst tan uxnaLom tbe bedja om, stal thet them wederfaeas af mlnom Faber,
Lom är i himlom. Ty hwartwa eller tre <lro fsrsamlade i mitb
namn, ther <lr jag mit iblanö them. Matth. 15: I syn-
«erhet st finm de troZne M helbregda och hwila i lEsu sär, säsom«
MM siunger i- Psalmen^

Som foglak fma/ när 3unVm MM.
Sa äro min Msipcht/ ftM lln S<W
HERre lEsu fromme w.
Then i ttn Sar rum lM ftMM/
Han hae lyckllg öfwemunM

TheW ar nu M ier Bhen twM GHen trösteligit as MWM at upwackas t stt hjerta til langtan efter HENmns lEsu orös hal-Mmma bete,, saMf at hwila iJM Or (.1. M»: S4, at hon intet'Mätte gä hit och chtttilssdanck stalbroders hjordar: (Högi, wisiV:7.) M Mr' bekalina sfg til Heras hop, söm kalias bröder, dessr Hans' tjemre men dock icke samla lamben ,'IED
Amn: thet' ar icke sora Sjalar til Christum sielf, til HansKS Kaft,. och til Hans plnos drlachtiglM. Phil. 3:10, sanit tit HMs^



ofwerherda ffiötzel och försurg, som har en besynnerfig ömhet och
wärdnad om sine trogne fär, (Esa. 42:11. Hes 34:15,16.) och ftä-
gar intet ther efter, om de warda omwända til herdan och sine
Själars Bistop, eller icke (1. Pet.2: 25.) them icke i
GUDs nijt, til at fästa them enom man, pä det the skulle
Christo en ren ZunZfru 2. Cor. 1:2.

I svnnerhet sä sinnes alla tider, och allcstads, HM i desiä yt,
tersta farliga tider sädane stalbroders hjordar eller Salffap, som
fullertil en chndatackelse allenast bara immn af Christo ; Men i sinä syndiga
sälffap kobla fig.tilhopa med fafängelig band, til at Zjöra orätt,
och lika som med wagns rep til at synda. Esa. s: 18.
na fördcrfweliga stallbröders sälffap bör et troget GUDs barn altid
undfiy: Ty Sckll är den som ickewandrar uti de ogudachti-
gas r<id, och icketräder in uppa the syndareswäg, ejheNer sitter
ther de bespottare sittja, utan haftver sin !ust till HHRrans
lag, och talar om Hans lag dade dag och natt. Psal. 1:1,2.
I sädanas sallstap oÄ) delachtighet med Belial beter lEsus intet sinä
fär: huru förlika sig Christus och LsliZl? eller, hwad del
hafwer then trogne med them otrogna :c. 2. Cor. 6: i4/is,lc.
theras bete, som alsta chnda sallstap, bestär i werldenes lustars swina-
draf, hwar med the matta sig i sinä köttfliga lustar och begjar.elser, och
sedän the mätte wordne aro, sa trampa thera honungs katona :

Prov.2?:7. Det ar pä then Näd som i GUDs ord tilbiudes. Ha,ser tu icke, atdesiethen andeliga Brudens ftägoraro falt wichtige och
angelagne, hälst i denna yttersta förforista tid; dä det heter: om mö-
jeligitwore, skola ock the utwalda förssrda warda. Matth. 24:
«4. Ah sä ömma 06) angelagna, som frägorne aro; sä högwichtigt
cir ock den andeliga Bmdgummens swar; hwarföre wi wilja med kort
uttydning äftven detta swaret införa, af strax följande wersien

§- 5-
B. känner tu tig icke tu dägeligaste ibland qwlnosom wille han saifa: Tu trogna siäl, som redan med mit blod

Hr ren twagen och dägelig gjord, ksnner tu ännu intet af egen erfaren-het, hwarest tu sunnit det wederqweckande betestallet, oä) then sannahwiloplatzen; Sa gack uppä farens fotspor: det ar, gak ut ifrän
werldenes kärlek och ifrän en syndig egen karlek, la, ifrän alt sondasälffap, uppä mine lydachtige färs wag, nemligen uppä Trones, Zud-

achtig-



achtiZherenes, rattfärdighetcncs och helZelsens samt forsakel-sens wäg; Der ftnner tu de ratta och samia farens fotspor,
alla GUDs barns 06) hclgons efterdöme, som nägonsin
uppä lifsens wag wandmt hafwa, ther fär GUDs ord wisa sin kraft
til et hälsosamt bete för tin Sjal, ther wil jag wara mcd tig, och
ta tig finna hwila och ro» och wederqweckelse. Och det tin R»t> wid
herda hustn, ther GUDs ord rattcligen utdelas, ther man blifwer
wid niine hälsosamma ord, och wid then lärdom, som är om
achtigheten, ther det fasta Prophctiffa ordet framhafwes. (2. Pet.

Bäde i GUDs ords offenteliga predikan, och enffildta Gud-
achtighets öfningar, ther man efter lEsu wilja och sinne förenar fig
til inbördes upmnntran och upbyggelse. (Matth. 13:19,22. Col. 3:16.)
pä et Ewangelistt 06) Christeligit satt Act.2o: 20. samti GUDs ords
lasande och betrachtande, och gudelige böckers bruk beta ther tin Rid:
tm arma, swaga och hungroga Sjal, ty ther beter ja fären, ther hwilar jag:
nemligen wid the ratta trognas fotspor 06) wid GUDs ords och saningsljus.

Sälunda hafwa wi nu besedt frägorne oä) swaret; Men wid
alt detta sianne wid bllligt upvä denna stunden, allenast wid detza ord:
silg mig 15. hwar tu hwilar om miooagen?

Ach betank Mm Sjal, at Fralsaren lEsus hafwer wid sit äter-
lvsnings arbete, för tina sylider fful icke en gäng fädt njuta nägon den
ringaste midcags hwila Sjelf; utan han haftver witzerliga allena fädtbara dagsens tunga och Heta. (Esa. 63:3.) uppä det biotta och bara,
«6) för allahanda Marter och försmadelser öpna korset, hwileka säsom
stickande stormar rusat uppä honom, med en hwaff och af helfwetes
brinnande ssö het och bitter änga; pä det han ffulle förwerftva tig en
aston kylä och swalka för GUDs wrede. Wil tu tä chmu intet med
Joseph och Nicodemo, om aftonen en gäng, taga lEsum ned af kors,
stt, 06) anamma honom i tin graf. Det ar i dit hjerta, at ther
Usuta sin hwilostad ; eller fasi mera at tin Sjal mätte finna hwila i
lEsu, tä tu ien sann och lcfwande tro hade anammat honom i
M hiertas tempel Eph 17. Om en sädan Fralsarens lEsu hwila
i de trognas hsertan, fä wi widare höra afwär företagna betrachtelse,
hwar til wi off förfoge, suckmldes I lEsu Nanm,Fader wärsom äst i
himblom:r.

Then Sjette om Christi begrafning.
Af det som i ingängen omrördt ar, samt i anlevnmg af nar,

wa-



Varaude afton säftgs Me Mi g<mom OUDs Md uppZ dsnm
ftunden bese och betrachta.

FlMrens ICfu AviA i de Twgnfts hjman:
i achttagandes der wid

(«) Hwilcka He TroZnacho/ hos hwilcka lEsus
(») Huru lEsus i de Troguas hjermn hwll«r.

Fsrsta Delen.
Hwilcka the Trogna gro hos hwilcka lEsus hwilar.
Tyetta är ,sä mycket nvdigcire -at i -achtaga, ftm at ickc hwad

wennistjorna kalla tro, sr cheu sanna lcfwm>de eron, och utan tromt
<lr omäijeligit täckiasGudi, n:6. och HHRrans ögon se tf>
ter Trona (ler. 5:3.) Hm tager icke sin hwila i the otrognas och o-«
Wdachtigas hjertan, Ty huru för! ks sig ChristuZ och bcljal
3. Cor. 6: if. Har gifwes en blott Historisf kunöstap och död Tro,
som mänga HÄla for en reban GUDi behagelig Tw; men the be/
draga sig sielfwan : ty om thenna tron strifwit. kan och tron
gjöra honsm salig? Jae. 2:14. Tu tror ate!,Guo är; ther ojör
tu rätt uti, djessarnH tro oet ock, och bäfwa. N)ilt tu fafänLelig
»nennistia weta, at tron utan <ir dod? v. 19, 20, S<!<som kroppen utan ands <lr ööd, sa är ock tron utan
gar dod v. 26.

Har gifwes en kstsiigtancka ochmbilnings trs, Tä mcnniffiorna i
fin synda sakerhet, utom eller öfwer denblotta Historiffakundstapen och
da tron, äunu med en lognachtig egen rattfardighetoä) sörtrustan
pH en blott utwärtes kyrMo strift och nattwards gwg, styrcka sig siefwa mer
och mem med sinä sselfgjorda tWckar, i den inbilning i hjertat, som
säg<r,jag tror, och tycka sig sä, utan en sann hjertans omwWdelse,
kunna tilwälla sig GUDs Md och Christi fort/enst: la, the
giöra denna kottstiga indiUningen och falsta tron sä fqst, at the wid
sinä onda gjerningar icke ens fruchta sig för GUDs ratttvisa o6)wre-
des domar; utan mena at chet är alt säsom Dawid sägcr
j Palmen s6:B. Hwad tbe ondt gjöra, det är alloredo tilZ:s>
wit(säija the); Gud siörtesädane mennistior neder utan alla
lTlade. Sij oetta 6r en swär och dom vfwer en
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sssdan lss tro. I dmm ftmma köttssiga tron, waga che sig snnu wid
den sidsta pakommande nöd at ropa: siLAre HKRre lät up fsrotz lc. rvj hasive ätit och druckit med tig, och tu hafwer lärt pH
wära Zator; och han stall saij.i: lag säZer eder, jaZ wet intet
af eder, hwadan j ckren; Zär isra mig, alle I ogjerningsmän.
Luc. 1 7. Om dmna könsiiga tron, och om des blotla utwartes bcd-
jande och mun pladder, utan hierlcms innerliga drist, rörelse och böjelse til
thtt Glldi täckt är, säger Fralsaren ock i Match. 7:21. icke wardev
hroar och en tsmmandes in i himmelriket :c.

Här giswcs a'nnu ther ulöfwcr, et suller narmare bissall til scmnin-
gm, fom dock i sjelsma wcrcket lemnar hjertat osörandrat; Salot»
Simon Magus han trodde ock, lal döpa sig, och Holt sigtil Philip-»
pum,, och sörundrade sig utöswer stedde tekn och krafter; Men Hans
hjerta war icke rätt for Gudi, utan han war full med bitter gal»
la, och bebunden i wränZhet. Act. 8: 13,21, 23. Herodes lamnas
de ock sanningen et siags bifall. Han ftuchtade Ishannem, we<
tandes, at han war en srom och helig man; och achtade ho*
nom; och honom i mäng stycke, och horde honomgjer-
na. Marc.6.-20. Til en stristla'rd, hos hwilken ock sans nagon gob
böijelft, jade Frälsaren: tu äst icke istan GliDs rrte.
Marc< 12: z4< Och Agrippa sade til Paulum: fFgo ting sattas at
tu sä talar för mig, at jag warder Christen. Act. 26:28. Mm
chestom allom fattades doch csnnu det som hufwudsake lgen utgjsr en
Saliggjörande tro; och ar tillika owist, om the nagonsin kommo lhet
til. Enkannerligen förbles Herodes et djeswulms marktyg, och ämmsedan
mörbade lohannem döparen.

Har glfwts och ännu therutöswtt, en tsd«tro, som icke Mnast
nammar ordet flrar gladeliga och med kand rörelse, utan ock werckelige»
ttor, tildes bedröswelse, srejlelse och förföljelse pakomma for or-
det stul, ta sörargas the, och falla therisra. Marc. 4:1?. Luc. 8: 13.
Lolhs hustru gik ul iftan Sodom; men sag sig tilbakas, och dlef sör<
«andlat til en saltstod. Och Frälsaren sager: Rommer jhog 2.ochs
hustru. Luc. i?: 32. Hwilcken som sätter s<n hanb til plogen, och
ser tilbaka, han <lr icke beqwäm til GUDs rike. Luc. 9:62. t?
hroilcken sig undandrager,' han stal icke mine Själ Ebr.iQ:3B.
Hrds inittftl hwarochensastnödigl til at narmare pröfwa s«g, hwad
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tro han hafwer, och om han annu ibland de ftnffyldigä trognG
i hwilckas hjertan lEsus bor: ty sädan som tron ar> sädan arsonen som förmmar fig hafwa tron, nemligen antingen en rätt trogen,
eller ock en annu otrogen, eller ock assallen iftan den första karleken,
Paulus säyer: Tron är icke hwars mans L.THcss. 3: 2. The ärs
icke alle lLwangelio lydigc; <? <3saias s<lger: HGRre ho tror
nxlr predikan, Rom. 10:16, och Fralsaren lEsus säZer: Then pot-
ten <tr trang, och then wägen jmal, som drager til fti ära
de som finna honom Matth. 7:14. enkannerligen ar faran stor i yt-
tersta tiden: Ta mennistiones Son tommer, mckn han stola
tro pä jordene Luc. 18: 8.

Sä lae o§ dä noga och i anftende til fieralianda omständigbeter
stiarssäda, hwilcka che sanstyldiga och i n<Zöe tilstcknd sramh<fr-
dande trogna <lro 7 Sädana uprichtiga och ftamhardande Trognas
tiWnd kan igenfinnas uppä tteggehanda sätt, eller i trenne syn-

-nerliga omstandigheter, som dock mäste tägas tilsamman, säsom I. as
det forbijgängna. li. af det nHrwarande. 111. tiltommande
tilstandet, «ller af ftamhardande i samma tilMd m tis

§. 2.
l. Af det förblganZna tilKckndet kunna de uprich-

fige 06) ftamhardande Trogne igensinnas
, emedan the ickeförnött all den framledna tiden »'otto l och. jyndig sakechet säsomde sakre werldenes barn; utan hafwa redan osta ien gov tid i

aclMgit Mdekallelsen til omwandelse, dä Gud af sin blotta Näd
kallat them til battring och GllDs rikes sökande. Ty, Mm Zachariassager i sin lossang om lEsu äterlösninqs kraft, at wi wF-
ra ov?<lnners band, mätte honom tjena utan fruchtan : i helig-het
och for honom i alla wäm lisiz dagar> Luc. 1: 74, 75.Sä hafwa the ock af sinä alloredan framledna lifs dagar tjent Gud i

och rattfardighet, iftan en lyckellss och wMgnad st„nd, t 5 the-ras Ggon bliswit spnade, och the blifwll omwcknöe msrkres
<il ljuset, och istst satan« macht til Gud,atfa syndernas forla-telse, och lott ibland them som helgade Fro genom trona til liL-sum (Act. 26:18.) M ock för manga är sä at sädaneNade-kallelsen foljande Trogna, ingen dag sedermera lamnat til ftam-hardande i syndenes tjenst (Rom. 6; 17.) ty chet ar noZ, at the i then
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thesförinnan och förs omwändelsen forlidne tid hafwa sit lesivecne
sVrssitit ester HedninZarnas wilja !<?. i. Pet. 4- 3. Man säger intet,
at the stulle kunna ftnna hos sig Trones rattfärdighet och fruchter, eller
kuuna tjent Gudi i helighet och rättfardighet i det framledna tilständet,
ftm ingen bättring gjort hafwa; Ty theras wandring hafwer antÄ
warit efter HedninZarnas wilja all den framledna tid. Icke Heller sä-
ger man thet, at ock icke annu i dag, dä Själar anamma Näd, och
upwackelse st/er til en uprichtig och ständachtig Christendom, the tä,
sedän the en upwaknat hafwa, alt jemt ftam ät winlaggia sig
(om the annors rätteligen anwända Näden) at blifwa bestandige i
Trona intil ändan. (llppenbarelse bokens 10:10.) fast an the then
ftamflutna tiden fast illa anwandt hafwa: mindre säger, man
det, at icke Nädenes tid wcchrar,, sä länge det annu heter i dag,allenast
man intet försummar GUDs hjerteliga Nädekallelse til en sann och
vstrymtad bättring. (Ebr. 3: ?, 8. Klag. w. 3: 23.)

Utan thet säger man allenast, atmed bättringen intetstal upssjutas til
morgon-dagcn; ty tä et sadant upstofalt jemt ster, sä kan thet snärt
HHnda, at man intet hafwer tron, när Tron bästbehöfwas stulle; utax
Näde-kallelfen bör noga i achtagas tä then ster; ty ock f narwarande
tid, fast an thet heter i dag, kan redan nöd och dvd bryta in: w lfch-
ter dagen str mig ssr ckn astonen kommer. Esa. 38:12. Dan. 5:
5,6,30. Luc. 12:19,20. eller ockckan det hända, at nägot wichtigt i
Christendomen borde utrattas, som mennisticm i et oomwändt och otro-
Zet tilständ intet kan äftadkomma, sch thcvföre i thet stället försyn-
dar sig annu mera med fiendteliga och fast widriga tanckar och upsät
och gjerningar, emot them som i Tr-vne ayoredan uppä sanningenes
wag wandra, och sin dyra Fralsares lEsu fotspor efterfölja, hwar med
the i sielfwa werket strida emot GUDs Nädes werck, som ock satt an-
dras Exempel, them til at besinna sig ifrän sin onda wag. Match. 21.-32.

Til exempel: at i förföljelsens tid, med andra GUDs barn, be-
tänna sin tro, är en ganffa wichtig ting: ty med hjertans tro
warder man rättsilrdig, och med munsens betännelst warder man
salig Nom. 10:1a. Sä kan thet hända, at eho som icke alloredan
i trone blifwit delachtig i lEsu fursonings rattfärdighet, kan icke Heller
i förföljelsens tid bekanna lEsum sig til salighet; utan är icke allenast
ther til fast oberedd, 06) therförc Wre i sin radhoga försakar Tron, och
undandrager sig at lida med GUDs barn, hwilcketar fast farligit; ty
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,c>: 38. Marc. 4,: 17., lltan ock theremot sitter ätmu ibland bespottare
Psal N: K, och förföher lEsum i sinä lemmar, Mm Paulus iDiomwanoa tilstänv gforde, Apostl. Siem. 9: 4, s., eller ock kunße han,
da, at eni dm närwarande tiöen hade tilfälle, at bewisa kckrlek e4
Mst KmmKr, och spijfa lEsum>, hungroMn !r. i Hans minst»
dröder; Men i bnst af bättrmF ocl> Tro, icke snnu hafwer nägM
lärlck för Hem, t«K han altid tilftrene chen tilbudna Näden försummat
Mfi^er; försyndar han fiF har sK grufweligen, at han med sitt am
«u warande hm och fiendstap emot lEsu lemmar, är en mandräpare
5. 3: is. Om. hwilcket Zoda tilfälle gt gjora godt emot lEsu lem-
mar, chet likwal omsidsrhetaffal: JM warhungrogschlZftfwenmiZ
We M w.- Matth. 25 741,42. Mch utom stjer wid bättrinZenes
Wstof dug ifrän dag, at chen- närwarande tiden intet mera är sä
KageliZ, eller, fä tilsaijandes,, tjenlig- uti alt Mbättringenes vfninZ
Ka,wm Hen behageliga ungdomstiden ißa anwändt hafwa, ar sedän nastan m
Vbot«lig okunnighet «6) förMnds morcker, eller ock wiV merakunffap
Mns sorhärdelse i syndenes yenst och träldom, samt med förblindelse
sil en Mst förtröstan, at He icke mera wilia Ma sig Heriftän afwan-
Va, ler. 8: ?«- eller sch en lika forblmLnd och strhäckab fiendstap
mot all GUDs fruchtan och rattfardighetenes wag,, thet the doch i siwblindhet indilla sig wara chen starcka Tron,, siisom man Het ser uppK
deoMrsta presterna och HeMariseer (305.5:48,49.) enkanuer-
liMrs ock i llärwnmude Act; ty Her i sinne wi„ huru grufweligew
He nu försiindade sig, för Her the icke i Hen framledna tiöen, son?
N bchaMttg anammst MV til battrinZ.

Ingen war har kommen M O begrnfiva lEsum, och at se, HMw han blef i grafwen AO,, som icke redaft i det forbigängna tiWn-Ket warit rörd i sit samweck och af fadren dragen tik lEsum och M
Hans MM och efierföljslse; umn Hsandre Ziugo i annat aewde tVPilatum, och M lEsu Zraf, str Het the intet i den strlsdna tidm
mmmmat Trona: nemliZm the OfwerstV prästecne cch the phari-
Oerns, af Ftt omsiackeliga hat tik lEsum, och «f acht och«p<?t at gjora haM Gannmg sm Hans mMndelse om mtet: och wäch-taMm» at bewaka gmfwen, at Msus icke stulle upstä iftän de dvdaMen Heremot hatze Joseph, Nicsbemus och qwnnornß, som d-lsK?MfM lEsum, hsfs »cf Mfy MM och GMfM aMdare,i

theH



Hen forbijgängna tiden alla redan wariti en god rörelse, och gndellg
wandring. Joseph war en arlig Nädsherre, god och rättsiirdig,
then icke hade sanityckt theras räd oä) gjernmgar: ty han ästundadevck efter GUDs rike, och ivar lEsu Lärjunge, doch lönliga för
darnas radsio fful. tTZicodemus hade ock redan. tilförene en gäng
begynt, tä han om nallena kömmit til ICsum. loh. 3: hwilcketwar af fadrens dragande. loh. 6:44. Och sedän war han dewekt
tU lEsu förswar i Rädet, och feck therföre lida förwitelse, loh. 7:Qwinnoena woro komne med lEsu af Galileen, ochlunda älstat lärdom, och folgt hönom efter. Enkannerligen ha-de lEsus af Maria Magdalena utdrifwit siu djefiar, Luc. 8:2. ochMaria< Jose hclde tillika med henne fölgt lEsizm och tjent honomvch ständet wid lEsu korsi Match. 27-.55,56, alt detta i dm redan
Orbi/gängna tiden.

Har anmarcke wi nu: at hwad ar mem wanligit' och altmant?Zn attä thet talas om tro, eVer om the trogne, eller thews tröster afGUDs ord: at tä hwar och en allenast str uppä det närwarande;
utan at bepröfwa, om the nZgonsin iden ftamledna tid anammat kar,
lek til Sanningenoch til Trona, eller om de annu M l sin obotfär-dighet öch otro; Och derföre wid det senare, uti et Uprichticjt sielfpröfwan-
de stulle se sig' wara utan tro, tä He ej burit trones ftuchter; Ochnu upwakna och upstä af jtzndens, sömn och andeliga döv, och fökaMd til battrina och til Trona. Utan the Me ssälar tycka siF altjämt kunna tro straxt pä stunden, och i et ögnablek, meden elter an-
nan suck, eller HERre, HERre, och Munda sika
Käfwes efter tron i et ännu oomwandt, i et otroget, dödt och kar-
lekslöst hjerta: Thet ar som Wille man upfinna eld uti en kall aflst
eller eldstad, som aldrig wmit uptand oÄ) upeldad: Thet ar,' som
Wille man söka efter nägonlefwande nymennistm i the dödas
tä sädana mtet sinna nögon battte eller lefwande och wärckands Tts
hos sig, sä antaZa the ffahl för karna, agnar för hwets, och ät-
nöja M mcd hwab Tro the ock hafwa kunna, nemliZm med en
blott död historiff tro, och med en kötflig tancka och tnbilninZ om
lw, och Zjöra inaen fynda bättrmF, st the Mättc ksmmck til
Na. Apoc.i6:9. MaM. 21:32. äro ssdcina, fom Lucherus sq-
Ker i förefght til the RytNM Me« then fidms gjerninZar icke-M 3 M,



Alöe, tHen ckr m trolss mennistja : famlar Hch joker omtring Mesrer Trona, och efter Fooa ZMninZar, och wet hwarcken lM>ad
trs eller goda Zjerningar <lro< Hwarfore alt theras förbijgängna til-»
siänd ar rädt, omökt, oförkrotzadt, otroget, omttfärdigt 06) wräng-
wist, säftm Här the öfwersta prästers och pharisters och Pilatitilständ i thet förbhgängna lefwernet war, at intet hos them fans an-
nat an chet, som aldrighörde til GUDs rikes wärck och til om-
wändelsens kraft: nemligen och soswsnde samwete,falst-
het och bedrägeri, onda ägZjelser, falsta witnesbKrder och wrang«
Domar: in tumm3,otro, lögn och mord efter djefwulens begar och
wilja. Sädant war theras förbijgängna tillständ i
altsammans, och ar mtet godt om them förmnlt, som om lostph och
Nicodemus och Qwmnoma. Hwm maf nu följer, at wil; man
igenftnna He Mta, uprichtiga och ständachtiga Trogna, hwilcka the
ärs: sä mäste nmn intet stä ide tanckar, som den säkra werlden,som ffulls bättringenes.och trones tilständ aldrig kunna blifwa beständigt
ifrän en gäng af alt hjorta stedb omwändelse, ifrän then framledna ti-,
den,om man annors anammat Näden och kömmit til en sadan fan»,,
tro, som ar GUDs wärck. Ivh. 6': 29. och sedän wandrat i ratt-
färdighetenes wäg : utan som Mste man allenast altid för narwaran-
de furst börja pä at ängra sig med egen kraft loch famla efter Tro-
na, i synnechet, dä man wil gZ til ssrift och HERrans Nattward,
vch Heh emelian lefwa i en fyndig säkerhet, i onda lustars karlek, i
onda ord/ 06) synbiga gjerningar.
' Detta ar en swär, fast an hemlig wilfarelfe i the säkras hjertan,

som mycket ftyrcker til et sakert 06) ogudachtigt lefwerne: Nemligen at
the mena, som stulle Christendomen wara /ädan, at man stulle altid
kunna upstä igen af egna krafter när somhalst, och altid igen hafwa
frihet til at falla i samma synder och sakerhet; nei, thet star nu icke
til nagors mans wilja eller lopp, utan til GUDs barmhertiZher,
Nom. 8:16. loh. 1:13. GUDs ord wiftlr annorlunda en sann vät-
trings beffaffenhet: De som rätteligen i detförbngängna lefwernet ängrat
sinä synder, hafwa icke sedermera sä lätteligen sallit theruti; med min-
dre the icke gsordt et farligit affal ifrän Näden: THe som en gänZ
fädt Trones gäfwa (Evh. 2,8. hafwa sedermera winlagt sig om,
at belMa tron och et godt samwete, och icke bsrtdrifwa thet mera,
hwilcket somliga hafwa gjovdt, och äro stepbrutne wordne i Trons.

(i.Tim.



<t. Tim. i?i9.) Närman nu hör, at nägon annan lidit ffepsbrstt,
wägar sig ingen rättfinnig i samma sara: det heter ju : Si, tu <lst wor<
den helbregda: synda icke H<K ester, at tig icke wederfars nagot
wckrre. loh. s: 14. hunden gar ater til si,,a spyo; sch swinetsom twaget är, sölsr sig lträcken 2.Pet. 2: 22, Svnderftan wätte
en gäng lEsu fötter med sinä tärar, och torckade med sttt Hufwudhär, och nar hon M feck alffade hon lEsum mycket. Luc. 7:
38,47. Petrus Zicf en gäng ut, och gret bitterliga, och försakadslEsum sedän aldrig mera in til sin dod. Paulus blef en gäng om-
wand, och kämpade sedän en Zod kamp, sullboröade loppet och hslt
Trona, tils honom wardt fsrwarad rättfckrdiZhetenes krsnatc, 2. Tim.
4:7,8. Lckaledes Dawiö och Manatze lc. Fralsaren sager: Si, jagtommer
OarliZa: halt chet W hafwer, at ingen tager tina trons Apoc.3: n.

Altft mäste ständachtWeten' börjas redan ocs ifrän den fram-lebna tiden, tä Fadrens Näd dragit til battrings rörelser; elter at
then hos the uprichtiga och beständiga Ehristnaar wisserliga börjaS,
tä HENren Gud lätit them Barmhertighet wederfaras, och thekömmit til en sanstyldig h/ertans omwändelse, ftmt til wanvring uppä
llfsens was: Nar Avost. Paulus talar om sig och andra troZNa ftmNäden annammat hade, sä talar hau om them intet stsom om fä-Vana, som nu först för narwarande ffulle altid börja ängm sig ock
tw, utan säsom om ftdana, som i then ftamledna tiden redan börjal, ochnu ssulle förtfara i samma Mde tilständ: ban sagcr: wlg äcbarmher-tlghet wedersaren, 1. Tim. 1:13. af Nädene aren H Msie, Ze«no,n Eph. 2:8. I ären delachtige wordne i j3wangelso,
ifränlorstadOZenintilnu; och fsrsermiZ chetlamnm, at then uti eoer
ett godt werck begMt hafwer, han stal chet ock sullboeöa in tillGsuLhristidag Phil.i:s,6. lagtackarminGud altiöjssc edra stul,str thcnGUDs t7l<ld, som eder gifwen är genom Christum le. i.Cor.i:
4,x. TheRomarehadekommitsä längt, ati hela.werldm talades om the-eas tro. (Rom.i:7-) hwilcken tro sälunda i den ftamledna tiden redanhos them borjat ; och ther iftän afwm blifwit beMSig, och Apost.
Petrus behofde intet mera säija til the tilförene benädade tilständ, om-wander eder, utan sälunda : I ckren omwänöe til herhan, sch e.Zm Sjalars Bistop. i. Pet.2:25. Mtsä war i then förbijgänana
tchsn redan Mde tiden miteligen anwand, -vch che blefwo alt. tkm-



ftHn flandachlige l samma Nad: dcrstre mä ingcn täncka, at
5< «n sadan lös och osiadiZ gafwa, som altid stulle sörst börjas sör
narwarande, och aldrig lili ftöndachlig, lika som man afiladcr sig m
tgck ellcr manlel och läter chen wräkae har eller thcr, och nar man wil,
kladcr chen igen uppä sig, och etmllmid laggcr sig ti! at ssswa. Nej:
Frälfaren wil haswa Tron bätlre förwarad, hwarföre han ock Mr
til Pclrum: Simon, Simon, Si Satanas hafwer begärat eder,
at han stulle salia eder sasom hwete; men jag hastver bedit for ttg, ab
tin tro stal icke om intet warda: och nsr tu omwcknder äst, si?
siyrck tina bröder. Luc. 22: 31,32. I siandachtighetcn wisar sig dm
ratta ätstilnaden emeNan de ratl Trogna och GUDs barn, och emel-
lan lidlrogna och strymtare; och sadana standachtige som
Mra GUDs rites frucht Matth. 21: 43. loh. 15: 8. och wan<
dra scksoM Lhristi i3wanßelio wärdt är. Phil. 1:27. börawltzer»
ligen HMas sör de Ma uprichtiga och sanstyldigaTrogna, hos hwilc-
ka Fralsaren lEsus redan i det förbigangna lilstandet tagit sm boning,
genom Trona i theras hjcrtan, Cph. 3: i?< och nu ständigt hos thent
hwilar, fast an the as werlden blifwa illa anscdde, försmadde och wrang»
wist dömde. Salige ckren I, om I for Christi tTlamn stul blis»
wen forsmädde : Anden som <jr härlighetenes ock GIIDZ Anot,
hwilar pa eder: n<ir them blifwer han försmädd; men nckr eder
heprisad i.Pet.4:l4- Wi wcle nu besee.

tz- 5-
il. The uprichtiga och stamharbcmde Trognas tiWnd, Af thet

«ärwmande Ther ut! wisar sig ock cheras Näde tilständ
besynncrligen, ly sör närwarande haswa the ock altid karlek til lEsum,
och wäga för lEsu Mek stul i werldenes omdömen: sasom har Jo-
seph, hwilcken, sasom han tilsörme ästundade ock ester GUDs rike,
och warit lEsu Lärjunge -, doch lönliga sör ludarnae rädsto stul;
sä bles Hans kärlek til lEsum nu sa uppmbar, at han log sig dristighet
til, och gick in til Pilatum, och bcddes af honom, at han matte lag»
lEsu lckamen: intet achtandcs, hwad Pilatus stulle tancka der om,
at nu en arlig Radsherre log sig söre at ga astad och begraswa honom,som af Pilato war dömd til döden som en mistgjcrningsman, och th«
til med som ludarnas Konung, thcn ther efter det almänna ropet stulle
uvrest sig emot Keisaren, och nu wore korMist ibland mitzgjirningsmän:ss at denna losephs dristighet, som han lör Mekene.^^lEsum"^wngade,



W3gade, war intst rmga: icke Heller frägade han efier, hwad He ss-
werste prästerne och the Pharifeer siulle Ma för omdöme der,
om, som redan i lEsu lifstid ästadkommit el, sädan furstrackelfe i-
bland folcket, at ingen mera talade uppenbarlM vm lEsu Ioh.?:!?.sä at vck the af the öfwerste, som trodde pä honom, icke bekande thet,
fvr de Pharifeers fful, at the icke ffulle kastas af SynaZogon ty theHollo mera af menniffiors pris, an af GUDs pris. 10h.i2:42, 4,5.
Der til med stodo de ösiversta Präster och Phariseer ämm i fruchtan,
at lEsu larjungar ssulle komma och stjela honom bort: huru ssullethe tä kunna anse losephum, som redan, forut icke famtyckt theras räd
och gjerningar, tä han likwäl med war en af rädet; utan gädt ästad
at wisaFralsaren lEsuuppenbarliga en sädan aretjenst. Alt sädant ach-
tade nu intet lesephs brinnande kärlek til lEsum: utan han wägadesom lEsu uppenbare Larjungar intet kunds. S», här
war kärlek til lEsum M allenast j hjertat, utan ock i
sielfwa wercket, säfom han «ck ther til kjöpte et linkläde.
Likaledes tTlicodemus, han sparde för närwarande icke Heller om»
kostnad i sin kärlek til lEsum, utan kom nu afwen uppenbarliga at
hjelva til lEsu begrafning, och ther med begaf sig under samma om-
döme' som Joseph, fast han tilförene an icke wägat sig sä längt
i försakelsen, tä han kömmit til lEstM om nattena. Sä woro ock
qwinnorna för närwarande af kärlek komne til grasivena, at nu
allenast wara vmme karleks Mdare, tilat fä tllfälle at framdeles me,
ra wisa sin kärleks tjenst Zm Passadageu, efter theras wälmenta
upsät och syftemäl.

§. 6-
S'! sälunda hafwe wi här et härligit efterdöme, om

de ständachtiga 06) Trogna GUDs barnas tilständ för närwarande:
Nemtigen, at the ssola altid brinna af kärlek til stdcm
the kömmit til Hans Lärjungars antal, och fölgt lEsum efter, icke
allenast i tröst och hugswalelse wid Frälsgrens lEsu kanbara Näde
närwarelses, utan theras hjertcm. stola «ck brinna af karleks trangtan
wid lEsu fördöljande och efter honom «ch Hans Nade-trvst;
Nemligen i bedröfwelsen - sasixn här Joseph, Nikodemus och qwin-
«orna, Dven i bedröfwelse och saknad, wijste sin kärlek til lEsum.
Sä ock then Trogna Själen. Af hjertat begärar jag tig om nat-
tena; med minom Anda i mig rvakar jag bittida up til tig.

,, C Esa.



M.26V, Finnen <nnl wän, sä fäger honom, at jag for äl>
ssoq tranck ligger. Hvga WU s: The ffola mgen' ting lätck
la sig iM lEfu kärlek, icke Heller' a!M nägon ting mer an Issuns.
Ho stal siilja otz fftKN Ehristt kärlek ? bedrZfwelse, eller angest,
elZer Orföljelse Rom 8: Hlpilken fom älskar fa-
der och msder mer äw mig, hari är mig icke wärd. !c. Gch
hwilcken som icke tager sitt kortz pa och foljer mig, hait
är mig icke ruärd. MatG.!o 5Z7',.38> 39. Conf. Luc. 14: 26, 27:.
the haswa icke älstat sitt lifalt in till doden. Apoc. 12: n. SästW
man ock Mnger i Psalmen,. kanste osia umn betäncmnde
dant karleks upsät:

NLena äst tw min krena/ lag haswtt här ej Mer/
För ttK wil lag ej. ffomr / Hwad godt tu miF beleet -

Gods llf och aU wMrd/ <M mera sst tu ward/
Ther wit jag for tig wsgß - alt tG tll lof M Ms'.

Thes heter: älskom honmn ty han hafwee forst älstat oA
«.Ich. 4:19., och cheri med känna Chrifti kärlek, then alk kund-
ftap öfwergar. Epl).
bma, och wars s«RraZ och Frälsares Aristi tuns-ssap 3: iz: I denna kärlek dö the synVene, och leftva ratt-
fardighetene. Ty the som älffcr ICfnm,, the hnlla Hans ord Fol).

wnf. v.21. 1. Ich. 5:5 The trogna gjöra godt dk werlden
intet en gäng tancker der pä, säsom Pilatus och öfwersta- Prasserna ic-
ke tänckte uppä lEsu begrnfning, för an Joseph och Nlcoöemus> som'
lEsuin alffade, hadc redan warckstalt then samma. Ehe Trogna'
D wat tilMe, at gjöra godt och wisa sin kärlek til ZEsum', O Ve
sakra sosiM i siMenc,, och waka i sinä ogudachtiga rädenwtlEfu, ri-
ke. Maria Lazari och Marcha Syster smorde lEfu fötter med koste-'
ligit oforsiUffat Naröus; tä ludaslschariofallenast knormde
och intet godt utmttade', umn war en nA loh. 12:3-,6,:c: Luthe--
rns fäger i foretalet tik de Romare°, at <lr et GUDs
merck i ofi> det otz förwanölar och pä föder' af Gnss,
Ich. 1: och öodac then Zamla Äöam, och ZDr otz platt M-
dra menniskjor i hjerta, sinne och i alla krafter: och
haftrer öen Helga Anda med sig, föm är et lifachtigt och
krasiigt fa sst omsijeligit är, at hsn icke Mid stulle Zfs^



ra thet Zodt är. ison Dger ock icke om goda gjermngar ssolu
ZjsraZ: utan for an inan fraFar, hafwer hon gjort them,
och är aUjeint i öfmnSene^

§< 7-
Men achl huru wida är M ther emot äter de sakras och ogudach-

tigas tilständ för narwarande ätffildt iftän de Troguas; The öftver,
ste präster och He phariseer,, säsom the i then sorbijgängna tiden
warit lEsu. fiender, som wi hort, sä aro the ock ännu för
warwarande tiden bundne i samma outstäckeliga hatoch fiendsiap. The«
ras mun är full med lmnnor The for-
achta altinl, och tala iNa therom; och tala och lasta frimo-
öeliga. Hwad de tala, det wara talat af himmelen:
hwad de Mja, thet maste gälla M jordene.
faija:otz tommer ihog, at then forsoraren sade, när han än-
nu lefde : efter tre dagar wil jag sia up ; biud förthenskul :c.
The Manu här med f fins hjertans fiendMp emot Christum ochHans rike, gjoralEsu laros sanningoch Hans Audomeliga underwarck til
förförelse, och Fralftrens lEsu forut förkunnande om sm upständelse
til lögn och osannmg, at thsr med billiga sin wränawisa dom, och
kulstä alla Trognas hvpp om Ifraels förlchning genom Chrisium:och har med gifwa lika som den sidsta stöten til at sorkasta den-
na kosteliga hornastenen: i dm köttfliga Mcht,at sättiä sig, wid sittfalsta herda ambete igen, i det anstende Hos man, somFralsaren lEsus aldrig uopenbarat the striftlardas och the Phari-seers blygd. Matth. 23. Har af merck treggehanda.

l. At tiden aldrig förwandlar melmisiians hjcrta, «m mtet svndare-
na fä Näd til hjertans fvrandring ; ther hat och siendssap enwt Chri-sti rike warit rädanse i then framledna der herstar den afwen
ock i närwarande tid och alt framdeles, til thes en syndare antin>Zeu
fär stung i Hjertat til bättring til lifs, eller ock förgäs i sma synder.
Och kan et köttstigit t)j<rta och sinne ingalunda wara fri iftän denna
siendstapen emot lEsum och Hans lemmar. Ty the wandra fiendertil Christi tortz, hwiltas ände är förtappelse, «ch tl eräs buk
theras Gud, och theras älra til stam, the ther achta hwad
jordene tilhörer. Phil. 3:13,19. RottsliZit sinne <lr siendssap
emot Gud; efter thet äo icke GUDs ic e kan
det Heller. Rom. z: 7. Om siencstapen emot lEsu iemmar hos the

C 2 tött«



köttstiW ssnnade mennistwr saM Paulus wid Istmels ech Isaacs
Nxemp«! Munda: Men snstm then som ta fsdd war efter tot-
tet, ftrfsllde hsnvm, som sodd wnr efter andan s sn gar det
ock nu. Gal. 4: M Ia ftssm chs tä Made Frätsaren förförare,
fä tzäller tIM fakua weNöen ännu alt Het som til Ehristi rikes kmf>
tiga' rörelse horer, bäde i salMngenes Mtnesbörd, och i m ratt Zu«-
Velig lefnad efter GUDs ord,, och i GUWs ords karlek brinnande
Hjertan,, för förförelse och förförare. The stsla icke kunna lida hel<-zosam lärdonr 4: 5 Gm jag än mycket predikar them
«m min l<fZ, fs talla d« det tätterij,, Hos.B:i2. Och hafwa<
the kallat husvondan Beltzebub, hnru mycket mer stola the D
talla Hans husfolck. Mntth: w': 2s. Wid,et fädant werldenes t)ne
ffolO GUDs bam icke Drnndrn M Her pä, som hände them ,la-

Zot nytt» 1. Pet. 4:1. loh. 3:13. icke Heller fruchka sig; fruchter
«detr intet mtr menmstjorna försmäda eder, och giftver eder
3cke the fsrhckda eder Esaasi: Uti inZen tinZ försträc>
ten eder för edra motstUndare, hwilcket thM är et tetn,til
tappelsr, mrn- eder til fMZHet, och det af Gudi: ty eder <tr Zis-
wit for Ehrists, Me allenast at tron pn utan
W<N liden' för Hans ftul. Phil. n 2K> 29:, Mtth. w': 25. MärL

, li. M GUM ords saMing' blifwer andock beMndandes som ew
Gudomelig' snnning-,. chum werltzen gjör föracht der och sätter
fig' ,cher
Srds Sannings DrhärliganVe. Hwad uträttade de öfwerste Prästerw
sch Oe' Phariseer' med alt sitt lastantze 06) med Zrafwens bewakande?
FralsatM lEsils gjorve det- M om intet med fm härliga upMndelfs'
ffrän de döda ' ock) M dek samma, at' de satte wiV
siog',ikull' theras fnlM' beffyllning' mot lEft Lärjungar, m thejkulie sHela hondm'bvrt; ty che'finqo i en'annor h»Mg tilgHny M'V
AGsu' upständelse' höra af sselftva' wächarena om Ven stora jordbafnm-
M M Matth. 28:2,m at theras beGliiingar wW falsse: Sä ka«
Herreir Oud mmda de ogliZachtiM ontza Md til lhst basia och
Hatt muste duck blifwa' rätt, och ty mäste frdm hjerts Psal.
H4: If. Om ock K ännll' i° denna tid de sakra werldenO 0M'!1 och V-
glMchtiM, genom lögn och försmädelse nlrdpa MOs warkför
tä syndareköwmMil en sannchättrings ängel> och tit syndenes ofwergifwande,
til omHÄrdiZt Ms NMlMe< tij förfMnZ, enwthwWe He i sitNäde-

lösa



losa eller battkingslosa tilständ brutit haswa, femwal, tiltrsnes begar schträgna böner, til GUDs Ords kärlek och en sann GudachtiZheb i
sitt dageliga iefwerne, och til inbördes broderlig kärlek med andra up-
wackta och Trogna GUDs barn: sä stal et fädant werldenes
Mnd intet lelnna näZon om jm falighet bekymrad Sjal i twifwel-rädighet om GllDs ords sannings ratt; ty just det samma werldenes
motständ bekraftar GUDs ords sannings, wag, som the som annu tro
GUDs ord, begynt til at wandm uppä; emedan the trogna fädant
fida mäste, om annars GllDs Ord fial sannas uppä theras tilständ.
Ey alla the ther GudeliZa wilfa lefwa i Christo IGfu, mäste
l:da fsrfsljelse. 2. Bm. 3: m. Salige ckro the som lida förfol-
jclst fse stul: ty them hsrer himmelriret til.
tige ären I, nckr mennistjsrna forsmäda och förfötja eder,
oä) sckija alt snöt emot eder, liugandeö för minä s?ul: gläd-
jens sch frogöen eöee, ty edor lön är stor i himmelen. Matth,
5:10,11,12. Minu märck

111. Som mennistMs hferm är beffaffadt, fä av ock hennes
tro och tnnckar och witnesbörder: ty ther hjertat med fult är,
ther af talar munnen. Match. 12:34. The ösiDerste Praster och
PlMiseer hads et widrigt Merta emstlEsuM;' ty troddt och witnade
He ocs M om honom,, kallanbe hönom för forfurare, i alt det godch
som lEsus möröt hade, hwilken tzoch ingen fynd Zjordt hade, och
intet bedragerij wardt funnen i Hans Mun i<,Pet.2:22, Ther>
emot the Emaumiffs larjnngar, fast an de woro annors nog swage
i om lEsu> likwäl efter che hade et karligt hierta til honom,
A lämna tbe ock, fast annu i sin et behageliZars och fannoli-kare witnesbors, DlMdes at l)an tvar enprophet,, mächtig bade
i gjcrnmZar och ord- for Guöi och allo folckena. zc. Luc, »4:
w,2a,2i. Och HohannW fäsom redan i full tro i
M Wrta, ftlde: U3i DZom Hans sasom enda Son-
fens harl!Zhet> fullsannas thet: en goö ,nslmistja öär godt frani af r/jertans go-
öa fatabur: och en snd m<n'nistja> bär' ondt fram af en-
snd fatabur. Match. 12 : Zs< M> yuru nodigt är sä at sökch
nsd hos Gud til at fä en sann trd sch nytt hjerta f aniwrs kan,
«itet komma til dm Trones frucht och fom bestär i
Ms IW bekäimelse. Wi bese ns



Nl. The uprichtiga och ftamhaMude TrWM SMrs Mstänb,
Of het tMkommande / eller af ftMNhardande < samma
ständ in til andan. Härtil mäste thet wHMZa Nmma, om the M-
nors stola fä fin Tros ändalycht, nemliga Sjalarnas salicchet.
~ Pet. 1:9. Fast nu intet om Joseph och ar widare
omrördt i Den Helga Skrift: sä ar det wch trsligt, Ht GUDs goda
werk haft hos them ftamgäng, at säsom de wijste sm kärlek til lEsum
wid Hans begrafning, och sörut i det förbi)'Zäugua Hftven warit urstil-
da iftän werldenes bary, säworo the ock framdeles bestaudige; halst
dä denna swära tiden gick nu snart Och Fralsarens lEsu up-
ständelse iftän de oöda äter forharligades igenom th.e!w Helga Andas
utgjutelse, och harliga underwärck i lEsu Namn. Men j O.winnor-
na sex man Txemp«i,, hum the ock amiu i det tilkommande, om P-
siadagen, wijste sig .» Mrleken ständachtige. Säftm ock I-Esus them
oftaefter sin upständelse uppenbarades,; ja da Maria Magdalena som
bäst af kärlek til lEftm gret wid grafwen. loh. 20 :

sä bestandige woro the annu ät framtiden, fast mera sedän the woro
förwi§ade om lEftl upständelse iftän de' döda, och therwid finZotröst pch Hngsipalelse: emedan thet heter: tu mit hjerta trö-
star, sa lsper jsg tms b.uds wäZ. Psal. Frogd i Hl3R-ranow är edor starßhet. Neh.B:i<?,.

AltsH finnes ock the Trognas tilständ igen af det tilkommande,!
cheras Standachtiahet: ty hwarest en ratt Sannmgenes tro til helgel-
se är, ther faller man inttt sä lättelinen tilbakars mera, utan warder
styrckt i Msu körlek; sä at man intet Mr sig theriftän ätstiljas:
utan sä kär som saligheten är,, sä angelagst winlagger man sig ockum
siändachtigheten; säsom det heter: Gud haftver eder utwaldt til
salighet afbeyynnelstn, c-enomAndans helgelse, och sannmgenes
Tro2. Thess. 2:13. IW<kr witz tsierpä, ak hwarken dKdellerlif,:c.
stal ssilja ost <frän GUDs tärlek, som är i Christo lEsu
wärom HGRra. Rsm.3'.zB:39. Til thenna ständachtigheteu fin-
nes i GUDs barnas dageliga bättrings tillständ icke allenast et fast
upsät eller finnets forwandling och fornyelse, och erfarenhet i HEN-rans wagar igenom bedrofwelse och tolamod til hopp, som icke läter
komma pä ffam. Rom. 5:3,4,5. utan ock et dageligit fortfarandei kampen, som dem förelagd ar Ebr.i2!i. och the se p<i Il^su"som



Dm Crona beZynt och fullksmnat hafwer v. s. hwiNittedW
Jenna' stänLachtiOeten fortsatties dag ftän dng> och afHEßrans Nä-
des trofasihet uppehälles. l. Cor. i 0713. T< Cor l: 9. >san ar trofastsom eder kallat hafwsr :' thett thet ock wäl fullbordar. l. Thess.
5:24. HiLßren är trofast, thett eber styrckja stal, och bewara
för thet 2. Thess. 3:3. Innan' Slälen för Erones Dste i Ven/
M HERrans Trofcksthett t sin Näd> sä hafwer hon mycken frucklcm
sch lwekan för sin swclghet' fful, fast atk hon wil af hjtttat gjerna wa-
M fiändaä)tig; Men HCNrans Nädes TrofastlM bewaras the Tro-
M med GUDs macht Zenom (Nrona til saliZhet. l. Pet. i: s.
Hwaraf ffer,. at en Trogen SiatteDer' i GltDs ftllchtan dageligen
M) siunveligen;sä i daa' som igär, fäi morgonsom i i?ag< Thettaheter
tik ak tjena Gud i helighe> och rättfärdighet i alla sinä lifsdaZar
(Mc. il: 74,75.) Hndoch war utwärtes menniskja förZas', sa war-
öer Voch chen inwärteZ fsrnfad saZ frM 2. Cor. 4: 16. Wi
hafwsm hckr inZeit warachtig stad : utan wi fotom efter then
tMommande. Denna ständachtigheten i engodTro,
nes kamp ar fast cmgelägen: hwarföre i GllDs ord fast ofta thertil
förmanes 5 kämpa en god Trones tamp: fatta ewinnerliZit lif. 5»
Him,6:i2». War Lrofast itt til dsben, sa stal jaZ giftva tiZ
lifsens krono. Apoc. 2: K 5. ty thew som blifwer fast Mi ändach
hM waeöer MZ. Match.-24: iK.s. 9.

Men chee emot hum är nu wertöenes sarnas tilkommande tilstänv,
the ftnmhäcka i sin synda ondffa, the' M i sin obotfärvighet aldriF up
Mn synben« lltan som de for thet narwarantze altid lefwa i sinä syn-
Ver, förhärtzas he ock mer och mew i sin obotfärsighet,, och WMsa daFeligen mer och mer til afla noda gjerningar odugeliZe Eit,
l?i6. och Jambres stoöo emot Most ; sä stä
sck detze emot sanningena; thet äro Mcnnistjor, forderswade i
Dt sinne, odugelige' til C>ona. HMkel i siMerhet sages oin den<
M' Mtttsta farliea tiven 5 Tim, 3: l>:c. 5 Om 3et tilkommantze sade
lEsus til the Pharister-. do uti edra hnöer. F:

24. Hwad ZM'3e the oDerFe Prasters ondsta annu i framtt-
den? the tarde kriHskneclMma liuga-, och gäfwo them en stor summa
psniimgar Matth. 28; 11,i2, :e.is. Och the och theras anhang förfölg,
Ds Mledes Apostlarna w> emdra TroZna. Act. 4: s, 6,:c. Act. s: 4a.

Act,



Act. 9:!, 2.' S 3 ar de ogudachtigas tilständ altftämZent bndffefult,
nar de intet annamma Nädm til en lanikyldig bättring. om
än them ogudachtiZom lTläden tilbuden warder, sn lära the
doch icke rättfärdighet: utan pä jordene cher rätt stee ftuNe,
Zjsra the chet ondt är: iy the se intet HGRwns härlighet.
Esa. 26: ic?.

Af alt thet föregäends kanst tu nu käm siäl se,- hwilckathe uprichtiga och ftamherdande Trogna aw, uti Hwilckas hjertan lE-sus hwilar: Nemligen the, som gjordf bättring i det forbijZanZna
eller förbijgäende, för närwarande aro i lEsu karlek, 06) wäga
therförs at lida för lEsu fful, och för tMommande är« bestandige
och trofaste in til ändan; emellan hwilcka, 06) emellan the otrognaoch
vgudachtiga, ar en sä stor ätstilnad / som emellan Ljus och mönker
Eph. 4: 8. som emellan Oem som aro under sittans macht, och emel-
lan them som regeras af GUDs anda Eph. 2: 2. Gal. 5: iz. som
emellan them som aro af djefwulw, och emeiian them som aro födde
af Gud i. 10H.3:8,9, io. som emellan them, som koiMste Christum,
sch emellan them, som af karlek begrofwo honom. Lätom ch nu bese.

Andra Delen.
§. 1.

Huru lEsus i the Trognas hjertan hwilar.
Har wid wele wi l a6)taga fyrahanda :

I. Humdan lEsu hwilosiad i the Trognas hjertan ar/
och wara stal.

11. Tiden / när och huru länge lEsus i the trognas
hiertan hwilar.

111. Om lEsu hwila i siq sjelf/ hwaruti then besiar.
iv. Om lEsu hwita i anseende til the trognas

hjertan.
§. 2.

1. Hurudan lEsu hwilostad i the Trognas hjerean är/och wara stal. Här wid anmärcke wid treggehanda. 1. Denna
grafweng, eller andeliga hwilostads Bltu2tian, eller
rum och ort. 3. Thes bestassenhet. 3. tHaZrg tiljMiga om-



Mdigheter. Hwad i. lEstl ttNdellga hlvilsstads Bit»gtion

sch ort angär, sa stär i : och VvHr pä Het rummet ther
han torstfäft war, sn srtaZärd.

Hum afdlldar detta Hftven och etten til lEsu
andeliga hwilostad ; ty thcrlEsus kochfästwar, thet ar, ther lEsus ar
ei, försoning för synder, thcr är ock nu en andelig örtagärd,
det är GUDs-Nädenke, försonnigens förkunuanbe, och des delachtighet
af alla Twgna GUDs barn som Näden anamma : och det utan ät-«
ffilnad pä utwärtes ort eller rum. I Christ, tTlamn stal predikas
bättrinZ och forläteise ibland alt folk, begynnandes pH
Jerusalem. (Luc.24:47.) <3ud wnr 1 Christo, sch försonade werls
dena med stg sielswan, och forebrädde chem intet cheras ftnder, och
haswer bestickat ibland ost MssninZeneS ord 2. Cor. s: 19. Uti den-
na andeliga örtagärden, mäste nu kara SM, titt hjerta warda försatt,
i en sann lMwandelss, at tumatte warda beqwamlig ti! IC<u andeliga
hwilostad, säsom det om the omwanda och Trogna stär: Tacker Fa«
örenom. som oF haswer beqwäma Ziordt til at delacktige wara«
the heliZas arfwedeli Ijuset, hwilken ofl uttaZet hafwer ifra mört-
sens wäldighet; och haswer forsait otz i sins älsteliga Sons rike:
I hwiltom wi hafwom stUotzning Zenom nemligs,
dernas Col. 1:12, iz, 14. I denna örtagärden meddeiar
Frälsaren lEsus af sitt förwarfwäde goda, och sager: lag tom,
min täm Brud,uti min örtagard: jaF haswer mitt mirham
samt med minä örter upsturet: jag haswer ätit minä honungs ta«
to, samt med minom hannog; laZ haftver drucketniit win med mi<
ne miölk; äter mine Me, och oricker niine wänner : och warder
druckne. Höga Wif s: 1. Har wedcrqwäcker han sin andeliga Brud;
Han wederqwäckrr mig med blomster, ock upsrisiar mig med ckple;
iy jaZ är trant asätstog Cap. 2:5. Detta är til at hafwa lif, ock ös-
wernog haswa loh. 12: ic>. The warda dr-uckne utaf tins hus rika
haswor; och tu Mncker chem med wällust säsom med enoin siröm«
Psal. 36:9. Och denna andeliga örtagärden ar nu wid lEsu kortz,
wid Hans dyra döds sörfuuing; ty Christus hafwer sorwckswat GUDs
sZrssmling med sit blod ( Act. 22:28.)

Wi hafwe alle warit i sWdafallets örtagard, och ther niutit fuller
lpsina, men therjamte bittra och dödeliga fruckter, hwilckas dödeliga
uerckan intet kan svttagas, om nu intet en arm Sjalblir ättv ien sann och lesi-
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wemde tro, forfalt i lEsu Nädes rikes örtagärd', tit ätwarda delach-
tig Äf lEsu dyra döds försoinng.

Mcn märckaimu kara SO, at i dennc? örtaaärden, mätte titt
hjerta mcd warda til. en titen örtagard, som är tilstuten och siangd för
tvildjm och räfwarsom forderfwa wijngärdar (Cap s: is.) B't at obe-
hindrat dära goda och Nidi bebageliga ftuchtsr; säsom then andelige
Brlidgummen säger: Min Syster
tagärb' Cap. 4:12. Hwilken fruchtsamhet dä ster, om HERrans Nä-
de wader fär blasa igenom och upliswa det af naturen ofruchtsamma och
stcla hierta: Statt up tTlordsn wäoer, och tom sunnan wäder, och
lls°Z igenom mm örtagard, at h«ns srter m<igO Hög.wis.
4:16. Knöe stal blnss ifrsn mitt ansichte, och stas gjsra lff,
Esa.s7:i6. Tä kanstu biuda tin SjalaBrudgumme lEsum i titt hierta, och
säi''a : Min U)än komme uli sin örteZärö, och äte sinä ädla ftuckk«.
«hoga Wijsi 4:16. T» bwad GUDs ande werckay det ar honom be-
hageligit; och HGRren luchtar therafen s3t lucht. Mn. 8'- 21. An-
öans jruckt <lr uti all Zodhet, och rättfardighet,. och
xrölwcl hWad HERranom täckt ärEpl). s:9, io., Wi bese nu<

§- 5-
-. Thenna grafwms Mr lEftr ankelW hwilostavs

bessaffsnhet: i stär (l.) At i vrtagärdenom war en ny
Kraf. Sadant msslte ock thet hjerta wara, som ffal wmda
lEsu andcllga hwilostad, nemliM igenom Näden förandrat
«ch firnyat til et nytt hjerta> efterHEßrMsMdelöfte: Igg skal gisivA
eder «t nytt hjertK lc Hes. 36:23. The TroWas hjertan stolaicke wam
lika the Pbariseers hjertan, hwikka blott utwartes woro' som hwitme«
nade grasivar, meninwärtes sulla med the dsoas ben ochallorenligs
het (Match. 23:27:28.) utan de ffola wara lika denna losephs nyO
Zmf, cher mgen haöe uti lagö wVrit: Nemligen et sädant HMM, smw
intet ar imymt til syndenes harffande och Mande, eller til djefroulenS
werckan, säsom the otrognas hjcrtan ; utan ther lEsus allena ffal rHVcr
och regnsra i sin Näves macht och stora kraft. (2.) stär i at
Joseph hade uthuggit denna sin graf Utl et heUeberg : delta utmälar
äter afwen lEsu andeliga lZvilostads bestaffenhct; The trogna mäffe
wara upbygde uppä helleberget Christum lEsum. Sij jag läyger k
3,'on en utwMfosteliF hsrnesten f ych HMkm zom tror z><Z honom,

han



hsn sta-l icks komma Pä stam< i. Per. 216. The Ma komma til
Issum, och höra Hans ord och ther eftee, sch wara sä lika enmansom bygger et hus; hvMen gros bjupi, och lade grundrvalen pahe!»
zebergettc. Lue. 6: 47, 48. 4? en annan grund tan ingen läZZia; än
then som lagder <ir„ hwAckn <lr HLsus ChrisiuZ. 1. Cor< 3: «<

At lostphs nya graf war uthuggen i helleberg ; päniinner otzvcksä menmMns naturliga beffassenher, atthet ar fuUer härdt som en
sim: imn sm Joseph Wde kunnat uthugga sin nya graf i et helle»
berg/huru mycket kan da ickeHEßrans Nad moka och forkroftsa äswen De härdn hjertan (ler. 23:29. at the warda tlenlige til IE»su andeliga hmilosiad. lag som bor i Hogdene, och i Helgedo-
menom, och när chem som en förtrotzad och ödmftlk anda has-
wa; pä det jaZ stal wederqwäckia che öomjukadas anda, och
hela the forkrotzadas hjerta Esa. 57: is. lag stal gistva eder et
nytt hjerta, och en n? anda uti eder, och taZa bort utur edart kstt
chet sten hj,ertat, och Fiswa eder.et hjerta as tött. lag stal
Afroa mm anda i eder, och Mora et Mdant folk as eder som i
min buo «vaNdra, och minä rätter hälla, sch ther ester gjsra.
Hes. 36:26,2?. Och sadan ar nu lEsu andeliga hwilosiads bestaj'»
zmhet. Wi stola ytterltgare befte

tllMlga omständigheter: (1.) Joseph och Nicow
MUs styndade sigtil at laggia lEsum i then närmaste gras, ssr thet
Sabbathen uppa: hwilcka ögon öpnas til atse then ewiga Sabbathen begynna ga lippa, bade i anstende til si»
lisstids korchet, tller dödftns onHhtt, som ock i anstende til HER-
rans annalkantx sidsta dag; the stl)nda sig ock vt fa och anamma
lEsum i sinä Hertan ; sör ä°n ock natten, then ewlga natten kommcr,
at Christus mälle wara theras lii, och döden cheras winning. Phil.
, :2. (2) Star här:Zraswen war när, Ntmligen then war nckr til
lEsu kortz; sasom the Trogne ock alndhMa sinä hjlttan nar til lE<su koH, til ZEsu blods sörsoning i Trone, sä at the inttt wtta af
annat til sin saliahels grund, an IGsum Christum, och honon»
tortzWan i<Cor.2:2. The aro nartil lEsukortzbadei försoningenesdelach-
ljghtt i Trone,' och i lidande mcd Christo i Hans sotspors efter söljelse i.Pclr.
3:21. Rom 8: i?. 2. Tim. 2: n, 12. och tunna mcd Pau«
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lo:bsi!t thet, at jag af nagsn ting stnlle bersmmu mig f utarl sf
Lvär» HGRrnH lEsu Christi toH: Zensm hwilken werlden se
Mig korMst och Mg wsrldene. Gal, 6.: 14. (z) Stenm, fom
the i Twne walta för gmswtniS dör, är GUDZ macht, emcdan the
med GUDs machtbewarasgenom Trsna lit falighet k.Pet.i:/. Thmm
«r en stor sien, ftm omstder förkrostar alla nmldtnes rlkes belälen 3
«ch wardtr ck et stott berg, Dan. 2: OLRren ä«
trosast, then eder sta!, och bewara för det onba. O.THG
Z:3, (4> Sssom dche seVan Zmgo sinä färde, ss gä sck the
«e istan dm Mistä hyddan omMr, da de genom böden stiljas da-
dan til at wara med Christs. Phil. eller ock uppa HER-
lans tilkommelses dag warda strlVandlade til oförgangelige sch odödeli-

delachligt i lEsu upständelfts Seger: M warder öet oröet full,
Komnat, fom strifwit <3r: dsoen upfwolgew Uti seZren
K 5:5:5 3, 54, NU', stolom wi i achl t<lga

§- 5-
il. TMn/ nar och' huru tänge lEsus i the Trognas

Hjermn hwilar? hwilade i graswcn, sa at Han npsiod np-
pa then Mje dagen Matth. F?: 23. hwar til ock Jonas en afmalning
Wat tte dagar och tre natter i hroalststms buk. Match. ,2:40. SZ
tzwilar eller bor ock lEsus i the Trognas hjertm, sassm i. j chcms'

olnwändelfes dssg / ty lEfns kommcr es til dem, och
wqerfinboning i chcras hjettan gmsm lwna. Eph. 3:17. Sif jag Mfir dorena och klappgr: then thet lßrer minä rZst, o?h uMer i»Z-
renck, tik honom stal jag ingä, och hslls nattward meöhonom, sch hsn Mig. Apoc. 3 5 20. sä at det ta heter: k öag,<Zr thetzo huse SÄiZhet wederfKren Luc. 19:9, HwaOtt sck dm- chM lEsum redan la'nglanve Sjalm fiungcr:

Ach hörnA HCRre lEsn CbrisNGjsr tlg ett stng M Mttt bröst:W lliitt hjertrs bttf och boo/Sck jag trsst och en ewlg toö.
2. ywilar lEsus hos theTwgna t theras stattdMighets bM'

t Trsnc/ och i lEsu karleks, och i lEsu wds HMande, bäde l
ZjöMde. Oer JM Ma, sch jMMh D lEsu mmn M: uppä



Denna dagcn blir ock lEslls
och bära frucht i honom; saftm Fraisaren säger til sinä Larjungar;
blifwsr i mig, sch jag i eder: saftm grenen icke tan Ura frucht
assig i)elf, medmindre han blifwee i wijnttäd-; sil tunnen icke
Heller I, utan I bliswm i mig, Jag wijnträd, I ären grb»
«arna; then som bliswer i mig, sch jag i honom, han bär

frucht: iy mig firutan tunnen I intet gjora,
Hwilken ständachtighets dag ffal pM iftän theras första omwändel-
st, och alt framgent i hela theras lifstid, sä ak the saija knnua med
Paulo dageligen: Jag lefwee, öschicke nil jag, utan Chrlstus lef-
wer i Mig : thet jag nu lefwer i tsttet, thet lefwer jag i GUDs
Ssns Lro, mig älstathaswer, och gifwlt fig sielf ut för mi?;
Gal. 2: 20 Anteligsn följev

§. Loppets fullbordans dag/ t 5 HEsus afwen hwllar hssthe och ,'Mtt öfwergifwer them i md och död, säsom Pau-
lus saZer: Christus ckr mitt lif, sch ösben är mm winnmg. Phil.
l:2i. Jag hafwer tämpai en god tamp/jag hafwer sullbOrdatksppet, jag hafweehMlet trsna,«. 2. Tim. 4:7,8. The dö i lEfu
tro och tarlek, och längtan at wara hos honom ewinnerliga. Jag
WMdar at stiljas hsöan sch wara meö ChristK Phil. :«3. Och
the upstä m<d Chusto til et ewiZt lif, at säsom Christus, som ar tye
Trognas yufwud, hafwsr Npstädt uppa then tredis dagen, sä ffola ock
lemmarns mcd upstä efcer loppets fullbordan. Ofter twä dagar gjor
h<m ss leftvanöe: ps tredje Hagen stal hgn upwMa otz, ss at
wi sii lefwa in f3r honom. Osta 6: 2. Och si; stole wi bliwch
näV HGRranom altid 1. Theff. 4:57- Hwarförc i Psalmw fmnges^

Kom fnart M mtg/ O lEfu kän
Mitt hjetta för ttg öpet ar/
Kom m med JM och knrlightt/
VO blif ther qwar i cwighet. tk,

Men nu handla M strnamligast 6ln JM hwilal i the Troanasbiettan i tiden, m til och med loppets fullbordans dag, hwarwid tkeTroZns ffola i ZEsu Christi faste in til ändaweck icke lM sig stiljas ifrän lEsu: s-som chel om tbe EroZna betev'Mi <lrom delachtige woröne as Christs; om wi annsrs trsna'ssm wi begynt hastve, fast bchalle in tit Hndan. Ebr.3:r4. Nustolm wi wMn i achMM V 3 3.6,



§. 6.
m. 53« l lEsu hwsa i sig sielf/ hwar Mi thenbMt?

Fralsarens lEsu hwila i sig sself bestär intet i nägot som menniffjor-
na kunde utratta med sin egen macht och förmäga, om an det wore
sä ffjönt och kostelisit, som lerusalems tempel war. Wen albrahZg<
sie bor icke Zuti che Tempel, som med händer glord äro; sassm PW»
pheten säger: Himmeten <ic mit säte, och isrden <lr min sotapall.

hus wiljen I t<i byggis mig, silZer ewr hwsd
«um är til minä hrvilo? Act 7: 48, Ty Gud som
hafwer Zjordt werlöenz, och M chet cheruti är,efter hanlärHGr-
ren öfwer himmel och jord, bor han icke mti the tempel, som med

Kpbygd äw, ej Heller dMas med me«nistjs be<
böswande nagon tiyg, Ffter gistver allom lis, anda och att.
Act. 17: 24: 25. Sä sitter ock FrälsarenlEsus uppä GUDs hogra
hand, i famma gudomeliga Maiiestät Och harlighet Ebr. i:z. och beo
höfwel: intet Mana rum fox sin stul, fast an menniffjorna behofwautwärtes til at kunna församlas, at höra GUDs ord under
tak och st»ul Lil en myckenhet, samt m forrätta sin GUDs tjenst;
hwar M mtet rum i Nva Testamentet ar menligit: Match. i-ir.
i.Tim. 2:8. hälst ther GUDs ord predikas «ch förkunnas. T 7 ps
bwab rum jag sticktar mins namns ther wil jag
tsmma til tig, och wälsigna tig Exod.2c>:24. Och fast än oZ
intet kyrckorne i sig sjelf aro,igenom GUDs besynnerliga befallning,
fiichtade, Mm Tabernaklet och lerusalems tempel woro, sä är dsch
uti them GUDs Namns äminnelse stichtat af Gud, i sielfwa thet
predikade ordet, sä lange HERren'Gud läter sitt ord i them ma»
hinder förkunnas, och det I wi§a dagar och wiha tider, at alla klln-
na weta församla sig ther til, som wilia höra HENrans ratter sig
furkunnas, och wilja läta lara sig bättringenes och gudachtigketenes
wäg, ther sanningenes ord ratteligen utdelat warder. T 5 «sGßren,
jom ibland them är, lärer wäl rätt, och gjir intet ondt; han l<i-

<ev hwar morgon (ätmmstone pH fiaste orter hwar Sön-och Helge-
dags märgon) uppenbarliga lHra stna rstter: men the onde wiljo
intet lära stämmas Zeph. 3: s. nemliga ffammas i bättringssora
vfwer sma syndawägar Hef. 16:61, 63. Dan. 917.

§. 7.
Men wil tu kara Själ weta, Ywaruti Frälsarens lEsu hwila
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i sigsielfbestär' st anse
Mnd. 1.1 Hans fötncdllngs tilstandi sä bcftodhanshwila uti sinkar-
leksrike himmellke Fadcrs wchas i GllDs rikes förktmnan,
de, och i sitt swära lidande och död för werldmes synder stul,; ty
hwad en gjernn giör, thet är ftans hwila, och om Frälsaren stär ffrift
wktr Sfj jag tommer; i bokene tlrstrstwit om mig. Tin wiljL
Min <Vud, gjor lag gjerna: Gch tin 2.ag hafwer jag i mit hjer-
ta. M1.40:3,9<, Sasom ock Frälsaren lEsus sjetf sckgcr, da han lip»
Dte arma och sörlorade tyndare: Min maat är det, at jag gjsr
Hans witja, som mig silndt hafwer, och futlbordar Hans wlrck.
15h.4:34. Saiunda hwilade lEsus, wid de aldwswaraste Mamr,

fin himmelsse Fadcrs wilja. Min Fader, om det icke är möijell-
gtt at chenna talcken gar ifra mig, me6 mindrejag drickerhonom,
st! ste tm wilje. Match. 26: 42. la,. Fralsarms lEsu wid
Hans Nads och karlekssulla hjerta, war lippa at han bar
omforA icke allemst för fin Moder, ulan ock tilsade thcn botsardigaröft
waren Paradiftt, och baV för them som kochiWe honom : Fader, f3r,
Mt them thtt; ty the weta icke hwad the gzöra, Luc. 23:34. T?
mmnistjones Son ckr icke kommen,pa dethan wil lata tjena stg,ut<m
M han wil tjen», och giswa sit lis til aterlösMZ for MiUth.
so:2B<

sons (wila, at han s en
Gndomelig Mililesttt och härlighet fittet pä GlIDs hsgra hand, och
hafwer et namn det sswec all namn är» Phil. 2:9. F anseende
hwar til lEsus för sig fjelf mltt behvswcr söka hwila hos lig l litt
bjma; ty cher ar gladje tilfMst,och lusiigt wäfenbe xa tina hsgm
hand. Pfal. conf.y. 6, Ni mlje nu änteligen » achllag»

> §. 8.
iv. Om FrZlfarcns lEsu hwila t anseende lit the

Twgnas hjertan. I anftmde har til manar lEsus godl för them,
Rom.B:Z4. och gjör them dtlachliZe as sin försonings frucht. Ho-
nom bära alle f3rcpheKrne wilnesbörd, at hwar och en som trsr
fa honom,. han stal sii Lfndernas forlatelse genom Hans namn. Act,
10:43. Ta the Trogne undcr GUDs andas Nadtwerckan bcredas
och gjöras stickeliga l?sdf M at anamma Naden, som sck tilat gjöra
GUDs Ms smcht, och wandra

IE-



lEfus gserna, emot sinä Trogna far; ly hali <ir kammen, pa det
the stola haftva lis, och öswernog haswa loh. io: 10 Denna
lEsu hwila the Trognas hlcrlan, ar förthenstul blott Näds
och Barmhcrtighels hwila: Lcka som en Konung, svm haswcr nog af
Kongliga pch hsrliga Palals at hwlla mi, och lil sin förnöijclse, l,kwa'l
osjardclts Nad och karlek bcgiswer sig tilat hwila, ochhafma fin lust at wi-
ftas med, hos en tinga och sallig lorpare, i dcs fattigdoms koija: lil at
Mnast gjöra chem godt, och sinnalllbakassit theras ringa ärkänslo
och tacksamhet. Hanhafwer inZa lust til hästars slarckhet; icke Hel-
ler behag ti! nägors mans ben. HGRren haswer behag til dem
som fruchta hsnom; them som uppa Hans godhet hoppas. Ps.
14?: 10, ii. IsZ fom boc i hsgdene, och och
när them som en sörtroOad och ödmjuk anda hasiva, pck det j«g
ss.sl wederqwtlckja de ödm)ukades anda, och hela the sörrrostadas
hjertan. Esa. 57: 15. Then ther lack han prisar miZ ; och
ther <lr wägen, at jag .wisarhonom GUDs saliZhet. Ps. 50: 23.

ohenna lEsu Näds och Barmhtrtighcts hwila i the Twgnas hjer<
tan, besiar förthcnssul i lwaggchanda. 1. Der i, atlEsus gjsr them
TroZnom godt, och gisiver them hwila. och roo i theras SMar.
». Der uti, at IKsus i cheCroZna meö finner wälvchag.

§-9.
Hwad angär: «. M lEsus gjor them Trognom godt/

och gifwer them hwila och 100 i theras Gläim. Sä ja'ger
HERren: Jag stal gjöra et ewigt forbund med th«n, sa at jag
icke rvil afl<lta at giöra them Zodt; och stg! Ziswa them min sruch,
tani hjsrtat, at the icke stola wika ifrän mig. Och thet stal wara
min lusi: at jag m<l gzöxa them Zodt. «. ler. 32: 40,4i. Gjern.,
wil lag hafwa them tär Osta 14: 5- Scksom en Brudgum Zläder
sig öswev Brudena, sil stal ock tin Gud srögda sig ssiver tiss.'
Esa. 62: f. Si lhetta sr afwen Frälsarens lEsu lust och förnöilel»
se; hwarsöre han kallar arbetande sch betungabe Sjalar til sig, och lof-
war chem wtderqwackelse och roo til theras Själar; Match, n: 28,
39,30. han lsgger det strlorade sarel ock pa sinä arlar med Mje (Luc.
17:5.) och läler chet ther hwila. Van jorsamlar L.amben i sin»samn, och bär chemi sittstöt(at lata chcm ther hwila) och sor"
dmr the wmbdigra, Eft.4o:il< Säjom en kar moder lycter sig

hwi<



ywlla M baM W, och för Mcken fful til det spM sossvttbawrsin
wo och lustchcras, sä hasiver ock HERren Gud lust til the Trogna
Esa. 62:4. Vch I stolen fuZa och mätte warda afches hunjwa-
lelsts bröst lc. I stslen i samne borne warda, och tnän ssal
man liussiga halla eöer, laZ wil huZswala eder, sasom modrew
hugswalar nnZon sägcr HERrm Gud i Esa. 66: 12,13.

§. 10.

Hwad angZr H.AtlEfusitheTrogna meb finner wälbehag;
sä sinner han sit walbehaS «.I theras hjeltellgase och bättlings sorg: när botfäidige Själar tro GllDs Ord
til HERrcms ftuchtan, til sit eländes känncdom, ech til M bjertas
furkrotzeise. lag seetil thenelcknöa, och til chen somenförrrotzadandHyaswer, och tilchen som sruchtar firmitt ord.E5a.66:2. Che osser som
Guoibchaga, Hroendedrösw«dande;etbedrzsivat«chforkrotzathjert<l
wardertu, Gud,ickesorachtandeZ.Psal.si:i9. la/ikasomecherdeglader-
sig vftrzer det lgenfundna färet: qwinnan öfwer then upsökta pennmgen: och fa-
dren frögdcw sig vfwer sin fvrlorade Son/ warkuunar sig vsiver ho-
nom, löper emot honom, faller honom om halsen och kcher honom;
tä Sonen wändt tilbakas med en vdmjuk syndabekännelst och battrings
sorg;.Luc.is:2a, 21,2c. Sä gläder sig ock lEsus vfwer synlmes
omwandelft och baitrmg.

2. Ar lEsn hwila och walbchag, i Theras hjerteliga Tro.
Christus bor genom trona i theras hjeuan. Eph. 3:17. En rsö <om
trotzad <lr stal hanlcke londerbryta, och wekan som ryker stal ha»
«cke
20. När den sanna och lefwande Tron anammar Näden i Christ»
lEsu, sä warder chen Trogna Själen Gudi vehageliL: af t7lade<
na ären I ftälste genom Trona lc. Eph. 2:8. haswer tagtt
«K sig ftelfrvom til barn genom ILsum Christum, ester fins wili
la» Hoda dehag : sinä chärliga til los, aenom Arvilta haw
ihaswer otz tticka Z.ordt uti honom som tärtommm är, Epb.lrsF.
«5 utan Trona Hr omöjeliZit <<jHjasGudiEbr.il: 6. HKRr<
tin ögon se etter Trona ler. s: 3.

3. Har lEsus walbehag uti the TroZnas hjcrteliga kärlek tll
Gud och Frälsmen lEsum Chrisium/ fä at han wit komma
til tpely, Wa them och dl,swa boelche när thcm, som aljm polwm.
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e!0h.,i4:2r,25. Mi hwilken kärlek the ock halla IMI ord, och bud.,
Ty thet är eckrlckn til Gud, at wi hallom h<ms bud: och Hans bud <lro icke
fwtw!.lol).s:3. <l>chwlhafwom trodtochMndt,then kärlekssm Gud
haswer til'otz«, Gud är Wrleten; och then som blifwer 5 tärleke-
nom> han bliswcr r Gudi, och Gub i honom. i. loh. 4:16^

4. Har ZEsus wälbehag, i Trognas Hjetteltga! lyVtlS
emot lEsu rösi tit at gjörcr Hans» wilja siistmGud' försökte Abrahams

i lydnone' atoffw siw Söw Isaac,, och sedän sade 5 nu- wet jag
st tu fruchtar- Oud, och hnftvet- icke skonat tin end<r Sow för
na,?ul. Gem
Mg tänner them, och) the mig, och. jag gifwer them ewinner-
ligit lif- ingen stal ryckiO them utumme hand. loh. 12: 27, 28.
ItzetthehallaGUDs bud, gjsr»the thethonom liuft
Sij lydna elr bättre än osser; ochhora til är bättre .än det feta
afrockdrar. 1. Sam 'Ksrsamler miZmma heltgg, somfor-
bundet mer achta Mosser Psal. 52: s^

Har ICsus' walbchag. v de Trognas' ochwlamods' profi nvanve för- lEstl Mmns ffull,. för gudachtig-
hetens fful', fpr GUDs- rikestul:c. hwmföre Wlsann sager: Salige
ckren H Mr mennisssorna forsmada och fsrfslja edet>,< och saija'
alt ondt emot eder, ljugande for stull°- Mallas: »n The
aro GUTW barn och arftvingar,. och Christi medarsimngar!, sow
iida med
nes och ande hwilas pa them, 1. Pet. 4:14. Och Apost.
Pauws sager-: alle the ther Gudelig<r wilja lefwn i
A, masteNda sirfoljelsi. 2.,Tim. 3:12. Och Apoff: Jacob Sattgäv
Gen n«n, fom toleliga lider frestelst ; han beprsfwad ar,
stal han fa lissens krona, thew Gud lofwat haswer them som
honom älsta Isc. I. Pet. hwaremot HEMen lEsus haf-
tper wiffhag, til them,, som icke bara sit koch> utan alffirmerwän
lEsum,. faver, brnr, husiru, barn,.ocl7sit egit lif: hwil-
tensöm icke taZer- korsi pa siZ, ock foljer- mig,
icke märd., Match., 10 7 35., consi V. 37, M Luc. 14: 26-, 27:, IA
hwMeff fil wchandraZer>, han stal icke bchaM mine
Ebr<.io:,zA

§., il.
e, Har lEfus walbehW k the TroZnas tzwVerlW kärlek m-

bor-



bördes M alla MtDs Mädebarn-och lEsu Larjungar. Gm zvlM-
stoms inbördes, <A blifwer Gud < ost, och kärlek är fuNom-
nien i otz ; och thetta budet haswe w.i af honom., at then ther
älstar Gud, han stal ock Hlsta sin broder. i. Iol). 4:12, 21. Fräl-
Larcn lEsus säger sielf, <ett nptt bud gifwer jag eder, at I älsten
eder inbördes, sasom jag hafwer älstat eder, pa det I ockKolen
älsta eder inbördes. Theraf stola allefsrstä,at I ären mine
s.ärjungar, sml Hafwen kärletiinbördes. loh. iz: 34: zs. Deb-
ta är mitt bud : at I stolen Asta «eder inbördes, sasom jag hasi-
werälstateder. lären minewä«ner,<om.l gjören,hw,ad jag biu-
der eder. Iol), is: 12,14. lamwal är lEsu wälbchag ,

i de Trog-
nas MllMMeliga kärlek MMamannistior: ,i gudachtjghetene <läter
Annas) broderlig tärlet/i broderligk.ärltkallmanneligkärlek.2.Pet.
1:5,7. «Vmmgen illataja, icke trätosamme; utanmijde, bewisandes
alisachMldilhettill allamennistjor. Menzagsäger ed>er: älsder edra
owänne.r; wälfigner ckhem som eder banna; gjörer wäl emot

Khem som eder hata; beder Mr them söm gjöra eder sta-
Ha, och sörfölja eder, pa «det i ssolen wara eders faderH
barn som är i himm^len!: han later sinä Sol upga ösiver on-
da och goda, och läter regna ofwer rättfärdiign och orättfärdiga.
Match, s: 44:45- Och anteligen är lEsu wälbchag < barmhertlH-chetenes warck och goda Förgäter icke Mvra wäl
vch meddela; ity sädana offer tackjas Gudi. Ebr. 13:16. Then som
sparliga far, han ssal ock sparliga upssära < och chen som sar i
wälsignelse, han stal ock upstckra i wälsignelse. Hwar ock en som
han stelf wil", ickemed olust,Fller aftwang: tyengladangisware
älstar Gud. z. Cor. 9.6,7.

7. Har lEsus wälbchag.i the Trognas bonersoch Msäijelsers
offer.: sä war chen rättfärdiga Abels offer Gudi tacknemlig. Gen. 4:
4. Wid Noae offer luchtade HSRren en fot lucht. Mn.B:2r.
Rökwärckens rok as helZonens böner kommer ftam för Gud Apoc.
8:4. lät otz nu genom honom altid offra Gud i lofoffer, det är
läpparnes frucht tye Hans tTlamn bekänna. Ebr. 13: ls. I ock, sa-
som lefwande stenar, upb«gger «der til et andeligit, hus och
ti! et heligt prästerstap, tilat ossra andelig osser, som Gudi ä-
ro tacknemlig, genom liLsum Lhristum. 1. Pet. 2: s.

8. Har lEsus sit wälbchag cher uti, at <n Trogen sial ar
'
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OäMdKchtrg Sch trofast in til döden. Msr trofasi in tN döden,
sa ffal fag giAa tiZ lissens kwna. Apoa 2:12. Then somblifwer faft
Htti <inöan,,'han warder falig. Match. 24? 13.

Sn mdM en ManNads och underen fädau sann
Christen3omsofmng,samt thes warar nu lEsu bZende och
Hwila i tbe TMnaS hftrtan; ty tä ar belial mdrifwen, och chen
DoZna «Vjalen tzafwer gifwit sir hjerta til lEsu boning, och til
GUDs tempel. Tämk täintet, at JM hwila i the TroZna. stulle
wam en dod hwita; medan lEsus hwilade i Zmswen ock, worohans
efterfötiare snllosatte, dels i bedröfwelse i det
umZange,, Vels i kärlek, at welasweva ochfinor/a lEsum, och tag-
gia t)Mom i fin grafhwila. Fast mera ar nu dm iftän the doda up-
ständneFrälftxrnslEsu hwila i the Trognas hjertan, eller
boenVe Näd> enlefwande-MMnde och en rvrelfefull hwcka: nemligm
til battring.,Tro ,kärle?, och atla godagjernmgar; lika som, öä Gud
hwilade pä tzenMVe VaZen, fä woro M ssapade tinZ i M lif och
fullständH rörelse. HENren Gud säger om sitt tempel? wil
lo M them. och wandra uti them: och fag wil wara theras
Gud och the stola lVara mitt fokck., 2. Cor. 6:16. alle
the semi tzrifwas af GUDs anda, ths äro GUDs barn. Rom.
«: 11. Onv the af en blott Md mttfckdiggjorde Själar heter thet:
FVi äre Hans wäeck, ssapade i Christo til Zodagjev-
n:nZar> til hwilcka Gud otz tilförene beredt haftver, ae wi r
them wandra stola. EA2?l<?> Hmlket ock jamte försuningens
förwnLfwandr til RWHWGuö, och tä ftid med
f: iV r, 2: ?. MM f ?. sr lEsu dpM äterlöftiings ändanM?
then sig Mf Mk för- oH : pa det han frälsa otz iM aI?H-
FättfardiZhee, och rena otz sig sieZfwom et Mk tit
thet siZ om Zoda ZMrnmZne vestitar. Tit.V: 14.

DetM alt M Voch fH af HERrans blvtka och oförMa Näd>
«t in'M' tinss ar wärdigt k och af siU fielft til Frätfarcns lEsu hwi-
la och wältzehag; «mnchet arhcws Md sch kck'!ek Mena,, foman-
ser° che' Trognas hjertats fornnbring, wilja och ZjerninZ,,, stmGVWs mM wmckar, sig för tckkt och behaZeligit', i Trone pä
su Mi? och död l hwarföre, til at wisa den blotta och oförffylta Nä-
bens'allsna gällMde'r salighetenes waZ, Frälsaren lEsus tarcr tIM
fanm Dmjukheteu, KiMes; Sammaluwda och Mr Z haft



wen Zjordt alt thet som eder budit ckr, sa säZer: wi <lre o-
nyttiZe tjenare; wi haswe Zjordt thet wij worom plichtiZe at
gjora. Säledes bör andelig fattigdom och hjertans ödmjukhet,
wara jämtealt thet öftigahos then Trogna Sjalen -. Nemiigen jemte the-
ras botfardighet, tr», kärlek, lydna, lidande:c-. Annors wore the-
ras hjertan mera en upblast Phariseisi hwitmenad graf, än en Frälsa-
rens lE,u behagelig hwilostad. Tä Abraham ödmjukade sig, saijandes:

si jaZ hasiver taZit miZ före at tala med HGRranom, <ln-
doch jaZ är stoft och afta : Gen. 18: 27. TWck han i trone hal-
la samtal n,ed Gud. Tä lungftu Vtaria ödmjukat sig, säi/andeL:«san hafwer sedt ti! sinä tjenarinnos ringhet: ta wardt hon salig
beprifad i sine tro Luc. i: 45,, 4s. Tä höfwitsmannen sade: HKRre,
jaZ är icke wardiZ, attu skalt Zäin under fnitt tat:c. Sä wardt
Hans tw funnen ma'ralus. Match. ?c. M tl)en Cananeissa qwin-
nan tilägnade sig hundarättighet, säjjandes: 2.irwäl äta hundar-
na afthe smulor, som falla utastherasHKßrarZ bord; tä war hen-
nes tro som störst Match, is: 27, 23. T!v them fattiZom warder Pre-
dikat iLwanZelium Mntth. n: s. SaliZe the, som Hto an-
deliZe fattiZe; ty them hörer himmelriket til Match, s? z. Odmjuk-
Heteil ar den dygden som Frälsaren lEstis sielt med sitt Lxempel lä-
m wil them alla, ssm til honom komma, fäijande: TaZer pa eder
nnttok, och lärer afmiZ,; ty jaZ är mild och odmjutashiertat;
och i stsien finna ro til edra Själar, Dmna od-
mjukhetcnes lara wijste Fmlsaren lEsus i sielftva wärcket, i Het
han twädde sinä Larjungars fötter, och sade: JaZ hafwer Zifwit
eder efterdömelse, at sasom jaZZjordt hafwer, sa stolen i ock Zjo-
ra ic. Gm dstta weicn, saliZe ckren I om.l thet Zjören.
loh. 13: is, 16,17. Och Apost. Paulus säger: at intet ster mcd kis

fftsitnZ ahro; utan med ödmpckhet, rätnehwar then anöra
än siZ >c. Hwar och en ware sa til sinnes, -som ockKri-

stus IL-sus war : Hwilken, ckttä han war i GUDZ stepelse,
nade han icke för rof, Gudi jckmlik wara : utan förneörade siZ
sjelf, taganses pa sig entje!!arcsstepelfe,schwardt likasömenMnor
mentnstia, och i sunnen som en menmstja ; oö,njukaöe
sig ssclf, wardt tydiZ intl! doden, ja, in til torstens dod. GD,
2:3,4,5F,7>3. Gud stnr cmst the hönfiirdiga; Men them öömjukorn
§ifwer han tTlaö. lac.HF. Gud bov l)os them som en förtrotzad och sd-
mjut ftndg haswa> E Z §.



(§,,12.
S 5 hafwom wij nu betrachtat MälsaNNs lEsuhwlla i M

Nlognas hjtttnn/ wch the MildaOM,ständlssheter,'som tyer wld före-
sallit, i anseende tll perfonerng hps hwilka lEsu MZer sin hwts
la/ som ock l Mseende til lEsu andMa Hwtloftads ort/
tessaffenhet/ tlden M lEsu HMa/ och Mwa M-
M/ HwarMl Hen bestar- Mh.! huru Salige aro nu lcke chs
Siälar, som werckeligen anammat lEsum.i Da AeMn; ty.allom
them, som hs»nom anammade, Zaf!han Macht til at blifwa
GUDZ bar.n: them som tro pa bans tTlamn. Hwilke icke af
blod, lcke Heller aftsttsiigwi!ja,icke hcller afnagors manswilja,
utanaMudissddeäro. Ach! hurunödigt ärtäicke förhwar
sch en til at beprofwa sig, om han anammat lEsttmOerei uti sitt hierta:

säger.: förssker eder stefw.a. om I ären i Zlrone; be-
pröfwer ed.er sjelfwa, eller tänncn I eoer Me s/elfwa , at IK-sus LhxistuZ ärutieder? ;,«tan sä kunde wara at oougeliZe
ären. More thet:nu <ä kara S»al, .at tu wld titt
hjertas tilstänp.sWga bepröfwande efter GUDs ord, mäste Dna, at
tui Hen hijt M förlidna -tidu:, antingen zcke Mandrat i rattfar-
diMtenes, utan i Mdstns WaZ, eller ock Met blifwit beständig idm
wagen, utan äter afwikit .och affallit ther .och insomnat i sam-
ina syndasömn som tilförene ach A anse dä Zen
af titt lefwerne, intet som enMtteligen «ch wäl anwänd „utcln som en för-
lorad tid, tin odödeliga Själ til Mda och äfwentyr; Ach! upstä nu
ä nyo i lEsu Namn nied en innezlig bedröfwelse och battrings sorg;
ty sä länge tu .i et sädant Mdelöst tilständ lefwat,, sä tu al-
tid langre ock) längre Mt ifrän tin Sjala herde lEsu, och behöfwer
witzerliaen Hans besynnerliga Nädeupsökande iftän alla tinawilfarelser och
willowagar; upwakna sä tillika til längtan efter Fräsarens lEsu Näd,
och til aclMifwWde nax lEsus ännu, om ock i dag, klappar uppäons
hjettans dör; ty til sädana lydachtiga och williga wil lEfus ingä.
Apoc. z:2<3. gisiver then Helga Ilnda them, som honom
lydachtige äro. (Act. s: 32) Then ther törstar han fomme;
och then ther wil ; han lifstns watn for intet. Apoc. 22:
17. Lita fötthenfful intet pä blott utwartes Kyrckio - Skrift och Natt-
wardchäng, eller pH ett, blott utwärtes arbart lefwerne, som af.



wen alt kaw forrnttastilblottntwärtes afthe-anMgendödeoch strym-
mre > utan wcckna up med allone' iftän M otro och synda sömn, och
statt' up> ifräw de dvda> st warder CIMuV tig uplysandes. (Eph.s-.14.)
och stk Frätsarens lEstr Md och förbarmande', at ock tu ännu i e»
sann bKtttings beMndioshes< mölte hinna til et Nädcfullate och Sali-
gare tilMnd> til ae omfider wetcr tig ock wam barmhertighet weder<

i dm sedän förbijgängna tiden iftän tin hjerteliga bättrings bor<
jnn, och' fä med' andru Trogua GUDs barn,, trösta tig' af en an-
Velig erfarenhet »' GUDs wägar, gmom bedröfwelse och tolamod til
förfarenhet' och hopp, som icke läter' kowma pä Mm. (Nom. 1:3,4,
s.) at klmna säija med PaUlo: Jag jag tror, «ct är
wist at han förmar Arwara mit betrodda gods in til den da-
gen. 2.TiM.i:i2'. Och kanna HENmns Nadesyes, som aldrig ösiverZisiber them, som M Mng för alla, öfwer-
Mwcl syndawägen' och syndakärleken> och vftverläta fig i en sann
bäurings wag', under' HEMnns MZes' förmdr igmom dennß jam-
MerdaleN',. til sit himmeistä rike:,

Han albrG ofwelgssiver
Then honom ssg fsttrot;

Then honom troaM bllfwer/
Han SalGFsr och stor/ 3^

D 5 ssnM tu sselferfara,. at tl)e' sum mtteligen blifwit af hiermt
omwande, intet wern D tilbaka,! som en fälff boge; (Osta 7:16.
Psall7B:s7.) utan the'som warde HERmns «kallade och utkora-
deoch Trognr, Mfaff icke allenasf i ftiVen' eller'walgängen, utan
ocfi striden och motMgen, och äm altid uppä lambets lEsu Ma:
Oftoc:i7si4.)' Och SMe'aro the,, ty the'wardw i che stvämste
Wer ock Mid delachtige aflEsu seg'er, och winna oF aenonv Näden
f fIN egen besynnerliM' strid'. Che wMno honom M lambsensbloöskul, och fsr thes witnesböedZ' orb ssul, sch' the' hafwa
icke cklstat sit lss alt in K s Apoc: 12: iN I alt thetta of/
wevwlnm wi, genom hMoM,. syM otz älssat haftver. Rom. ss:
3?« Men ther Msus ochMns'a'M hjerfat, ther ar in-
Zen utan träldom och HmawälVe, med all annor siend-
telig ma6)t: la, hwilren icke gnda, han hsrer ic-
te honom til. Roni. 85K s. 13



§. 13.
Sluteligen, bwad nu här uti, om bestandigheten ifrän forsta omi

wandelsen til en sann 06) lefwande Tro ftgt är, n! nt wijsa the rätta
Trognas ständachtighet,och wandring i Näden, sasom i det förbijgängna,
sä ocki närwarande, och tilkommande tilständ in til andan, at lEstis
mätte altid hafwa fin hwilostad i theras hjcrtan: thet bör hwarcken
ther. hän förtydas,- som wore thet intet möijeligit, at falla af iftän
Näden; ty sädant wi/sa Lxempel i then Helga, ffrift, säfom i l)e.

w25 2. Tim. 4:10. mcd flera, ock äfwen forfarenheten. Icke Heller
bör det i sä matto fvrstäs, som ffnlle icke Gud wela the fallnas on,-
wandelse ä nyo; ty medan Näde tiden warar, sä kallar HERrcn Gud
ock ännn the assällige til bättring. N)ändt om tu assällige Israel,
sägev HGRren, sä wil jag intet wända mitt ansichte iftän e-
der : ty jagärdarmyertig säger HORren,och wil ickenredgaZ e-
«rinnerliZa ; allenast tän tina mistZjerninZ, at tu emot H<3R-
ratt tln Gud syndar hafwer:c. ler.Z:i2, 13. conf. v. 1. Mm
thet mäste man tilstä, at thet ifrän et fult assall cller stepsbr9tt < Tro-
ne i upsäteliga synder, warder fast swärare at upstä igen, an män-
Zen tror, ty' ther är hwarken lif eller anda til rörelse igen: om intet
HENren med en synnerlig Näd upsoker det borttappade, och besyn-
nerligen äfwen tuchtar til battring, tä man ock mätte ssynda sig at
uvM, ehuru swärt thet ock wore, Hch icke längre fvrdröija; utan hal-
dre wäga alting, an förblifwa i fttt assall; om man icke wil blifwa ewin-
nerligen förtappad och förlorad. Ty wil man intet upstä, sä förestär
intet annat, utan en fZrsträckeliZ domsens forbidelse, och eldsen«
nijt, som motständarena sörtära stal. Ebr. 10:37. Och HEN-
rans dom kan omsider sä fullbordas, at han Inter tbe assällige blif-
wa i thct torra. Psal.6B:?. Och, hwad är torrare an helfwele^
ther intet fäs mera en droppa watn, at swalka tungan med i nvig-
het. Alt forthenfful, är en ysertelig omwändelse, och bestandigheten t
Mdewägen in til ändan, fast nödwändig, och mätte thet änteligek
komma ther til. Then som blifwer fast uti ändan, han warder
salig. Match. 24:13. Om församlingenes ängel uti Epheso, som
annu intet giordt fult assall, litanannu fans nägot godt hos honom qwar; ja,
mera godtan man kunde tancka klinnasinnas hos en i nagor mätto lirwäl fal-
len, och hos then som nu wore stadd iäfwentyr om Nädel iuset; ty thet on»
hmwm : lag wet tina Zjerningar och tttt arbete, och titt tola-

mod,



och at iu icke mä!liöa the onda, och hafwer fsrsottsom slija at the äro Aposilar, och äro doch icke, och haftver them
befunmt liugare; och tu lrder och haftver tolamod, och arbetar
för mitt namn stul, och är icke trstt Mg sager, «m M
Wwal hclde afnoden at betäncka sitt fall jfran öen första tärle-
ken, och at ä nvo bättra sig, och Zjsra the fsrsta ZjerninZarna,
med at Hans jiusestata stulle annors stötas af sitt rum,
om han icke vsttrade sig; <Apoe. 2:2,3,4,5,6.)

. Hliru myc-
ket mera Haftver icke dä then af nöDen Ht H myo gjöra bättnnZ, som
sallit afbäde iftän thet ena ech chet andraMenlimnsäkerhet,eller ock
dödt p!s)er pa och sar icke ibland tsrne;omssärer
eder HORranom, och laZZer bort edars hjertas forhuo, I
luoa män och lerusalems indvgZare; det min Zrvmhet
icke stal utfara tasom en eld, och brinna M at henne ingen
si<jckia tan, för edra ondsto fkul. ler. 4:3,4.

Men Salige aro the som Ma, e6) bessälidige blifwa i Näde-
kallelsens kraft, M Lambstns Bwllop; (2lpoc. 19:9.) the warda förde
til thet ewiga Mns bete, Hch til the lesivande wattukällorne. 2.am-
bet som mitt i stolen a°r, stal reZera them, och 3eda them til
lefwande wattueällor, och Gud stal aftorcka alla tärar afthe-
ras ogon. ApVc.7:l7. The fä ther hwila ifran alt sitt arbete;
tv theras gjerningar följa them efter Apoc. 14:13. ewig frögd
stal wara sfwer theras hufwud; lust och Zlädje stola the fs,
och werck och suckan maste dortgä. E<a. 35:^2.

The fä boo i the ewinnerliga hyddor, som theras Sjalaßrudgum-
me them beredt; (10h.i4:3<) Ther ffal wara en ewig Mlddags

hwllll : tv tin Sol stal icke mer nedergä, eller tin mane
tappa sitt sten : tv HGRren stal wara titt ewig<

ljus lc. Esa.6a:2o. <dch Hans ljus
Apqc. 21:23.

Amen.
F En



En begynnande SM bättring/ i sttt innerliW
tländes Mnedom/ samt i Trones trängtM ock begär

efter ITfum och Hans Nad lc.

I en andelig wijsa förfatladti
och sorsia Mgen tryckt 1745.

Nu äter för ötffilUgas efterftägan ffnll ä «9° har msiu. 1753.

Kwttse« wtder lLnZelffa R.lockorn»;s »vanliZa LDd och Totz

0. 3

Gt hselp min M Gl ett ewigt wil, Och flrssom mig m
armer synda-tral; Ty lag warit har. Alla minä dar, Tik
fä mängahanda syndcr snadb och snar: lag älssat har nntt

MMD/ egit kjött, Som ar i synden födt-, Walltlst, gmghet, ÄrcM
DiM, Ia la mangahanda synder som jag nmma wet.

v. 2.

B) min hela kropp, Ifckn tä tll topp, Senor, märg och bm och
blodet i sitt lopp, Ar af fyndsr M, Sä min Heta Millßlir Ddchqlig
fior, 06) jag ett synöamull; Ia ss?lfwa döben i mig bor I krafter
starck och stor, Döden dödas st,ull',Men M uste mW Llgger än (O
lEfulMp mig)lMiknll.

S. 3<
lEsu Issugod, Mr ditt öym blod, Nenä mig ifrän nnn syss-

ders leda flod, Gjör mit samwct rem, Fast/ag kommer scnt, Lm dis
dyra näv ej blifwa mig strment; Gjör rent franjsyMer hjmat mitt.
At thtt mä blifwa M: Sithetar min tröst, At tm röst Star,
sck klappar stt uppä mitt harda bröst.



lEsu siala-ffatt Du har fädt mig fatt, Dä jag lsg ock sofisyndsens morcka natt; Sij din nädes hand Söndersiet min band, Til
at rycka mig ur elden som en brand: la, m har länge, lEsu god,
Haft för nilg tolamod, Ofta mig upwackt; Men jaa ater rackt Mi-
nä hnder handen> tils M M blit stäckt.

V v.s.
Tils M krank, Ned til fordm sanck; För ssjön lissenslucht mig mötte dodsens stanck: Werldens arga lisi, Mig dä smektewist. At M länge icke kands nägon brist' Ia Mtet har i borgen

Zätt Och smickrat mig sä sält: Satan sondsens ok Sen uppä mig
wrok> lEsu Koch at bära Holt iag mig for klok.

h. 6.

Wnldstig bätnads sorg, At ha Man korg, Hafwer mig säbracht pä syndstns hala torg. Der jagstalp och läg, Werldflig war
min hog, Bls du HTNre lEsu aler til mig säg: O sota lEsu
Zif mig Den näd at bli din wän! B) fast fnlig är Then tig
Mer

,V. 7<
Hfelp Mig lEsu opp, At nntt stndalopp, Mätte siadna utl bat-

ttmg, tro och hopp; lEsu Fralscrman Tag mig nädigt an: Ingcn
tig förutan, mig nu hjelpa kan; Ty synden min med twäl och wt
Kan aldrig plänas m; Minä syndasär Aro stygg oä) swär, Uti hela
werlden jsg ei lisä för.

».8.

lEsu hör Milt rop, Drag mig ur den hop, Som forfallne lig,
Zla kuli i syndsens, grop, Tuchta mig med riis, at jag blifwer wiis,
O6) ej längre Der arma menstiors prijs; Ty jag mig, endM lEsu
M Tig ofwcrgifwa wil, Bäd med kropp öck M; S>M och werld
fgrwät, Ick' en timuia langre blir M eder träl.

'. Al> Min M mitt sinne öogd, M lEsu finner fag
mig



MIZ HwiZt WKd.l Ty Hans Mg Zr rätt, Met ,Hfwe« .M, Ar Mg so-
ta JEfti dig at följa tatt la.med tins Andß UMs mitt
hjsttans hus! lEsulEfumin, Gjvt iMMin/MtaflMMMlda
M ödmjuka sint^

"Dä ljag «ftnner Lo M Min M.och tro Hos minlEsu, som wil
Mf dä hos Mig bo : I ett Hiedrigt isinn, Där wil Msusin; Fonch-
mjuka mig fördenstul lEsu min, Och gjör Mig, efter titt bchag,
Frij ifrän ; Ty den ar mig led, Men tin liuswa std,
Aina.ratt.er, lEsu, wil jag blifM Md.

!V. LI.

Amen Ware sagt, Oif mig IZsu magt Til at bli GltDs bar»,
Bch M mig jtm acht; Ty Km jag mig rär, Straxt ett fall jag fär;

Dy förwara mig uti din ljnfwa kärlek mig upwärm
Uti din nädes barm, Al at älffa dig, l^m

M alstat mig, Thet är (sota Issu hjelp )
Mlmcrlig. Hmen.

Rattelser.
p2Z. 6.1m. 2,3. ftägar, las: fräga. im. 23,Ha, las: Ach. lin. 27.AH,4as:Och.

2O. lm.za, lvächärena, las: wächtarena. lln. 33. ty, las: thy.
P2Z. 34. lin. 30. wGag, las, mWag.

3,. JM. las:lEsus.lm.i3,sseM, läs: sselfwa iin. 23,Hrasaren, las: Fralsaren..






