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Utdrag af Ideologista wid
Kongl. ?.c26emien i Abo ?rotocoll,
hallit den i 1764.

Lilla kallad Kosteliga Ho-
umr Klippan Christo, harka-

cultÄB sunnit förtjana at igenom
Trycket mgifwas pa Swenffa, emedan denicks
allenast innchaller lifiiga och tröstrika underwis>
ningar för dem, hwilka hungra, och törsta efter
rättfardighetena, utan ock, i fall dm ffulle ige-
nomläsas afnagon sorglösChnsten, hwarssam-
were medelst brandt tekn an icke hunnit blifwa
kansiolöst, igenom Guds nad kan orsaka et hal-
fosamt styng mi etsadant hjarta, da det häraf
funne sig wara wida ffildt iftan Helgelsens
wäg.



Tysta Öfwersättmens Förjpräk.
fa blad äro fulle af GudomeUg

iLvangelist janningom Chri<
stc>, -Hans förrjänst och rärcfärdig-
hec, den Förfarraren af lefwande

förfarenher med fuUc hjerca och öpen mun
urralt hafroer.

Huru wäl de öfwer alt «ti Englqnd
ochlrland bliftvirupragne. roima de mant
ga uplagor, som derafuti London, Dublin
och pa siere andra ställen nti allahanda for-
mar gjorde äro. Donna Oswersärrning har
jag förfärdigar efter den fyrarionde Upla-
gan, son»i London urkommic, hrvilkenänl»
d« ej «r den nyaste; hon haftver följands
tirel:

a).
A 2 Der-

-2) lefde Wid at'l6oo,
och har strifwit utoin annat en comment-u-iuz öft
wcr Psältaren och Höga Wisan. Se Gclar-
te Mexicon, hwarcst han kallas' Ein Gwanzelisscher predjger zn London.



4 Försprak.

Det wore ju stada, om man ej gjovde
försök, om der ej ril afwencyrs rordedliftva

Läsare, som «ro degärlige efter rena
Ervangelii mjölk, äfwen sa behageligit och
upbyggeligic. För min del har jag ej kun-
nat komma i erfarenhec därom, om denna
"lraäiat nagonsin dlifwit öfrverjarc. lag
ör af den rankan, at man anringen anstdr
destcr fa blad alrfor enfaldigr strefne, eller
deras innehall för gamla sch bekanra lärdo-
mar, hwilka en Christen kun-
de sinne, igen utl cystaböcker. Men jag cror
dock, ar de innehalla sadana gamla sailnin-
gar, som i wärrid äro blefne, om icke nä<
stan förgäcne, dock igenom enhopnyaoch
stadeliga rilsarsepförmörkade och förstälda,
och for den orsaken stull rorde wara nior-
säjelse underkastade b). De samma böra dock

nöd«

d)Kon cozitgncliim est, in nac tI»N3 luce non esse mecuen.
claz renedi-35; tlies«ui'um «nim illum non in
f«'l'«is, »nl Zlieueiz, lecl in iililibuz vaiiz. Ill!c>r, 4:7
K in via !«c, czua gmbulamuz, multg incle us.
fencficu!l> poiita llinr, in fnl,'!l« (nuX «N nciKi-H
inlirmilnz) Bcepe cnlioi^escc,, czuaci I.v.

nelcio qno omine. valcie liepe in Nallitiz Kin
<3enell vocem illnm renetii: //.cc ««'»'e??/
«»/»'<«« , «>7«5 sagcr Oal, D. (I!!i«mneliuz
uti sinä I'!iec>lc>L,ic!« in loco cie suKiLrarione. la,
-M kan cjhalla mi<i, mcd mindre jagicke har ord ifrän01 d
«nforcr hcn andcrila



Försprak. 5
nödwändigtäcerframsokas, ochsa efterrryc--
keligen och fricc, som denne Mannen der
giordr, a nyo försroaras och payrkas. Jag
hoppas alcsä, ar derra FörmcminZs-ord,sasom i sinom tid raladr, (Ordsp.B. 25:11.)
kan med nyrca ibland otz ä nyo blif-
wa instärpr. Om derra har förmärc mig
til ar öfwersärra der sannna.

som han redan i sin tid fordt uti samma ftk, och igcn«
finnes uti des sa kallade tilfälliga Betrqktcl-ser 3ud. I>s. 65. och 66 uti sidsta Afdclnmgcn oin det
Fagraste Belatet, hwilka bagge strtjena at wäl pä
hjcrtat laggas, derast hau i den senare bctraktclscn sig
salunda utlatcr : Et ar, som jag hjerteligen sörjer
öfwer och beklagar, nmnligen at lEsus tillika med
sinförtjänst, watnoch blod nuförtiden sa ringa
aktas i werldcn. De fleste haftva strart lärdt ut
Honom, och det ar gement och ringa, nar man
talar om lEsu watn och blod; andre oftvergift
wa den leftvande kallan och göra sig brunnar, j«
usta brunnar, ty de giftva intet watn. Den för-trafflige 8«IiF«r beklagade litet for sin död med
Heta tärar, at han hade mast blifwa sa gammal
och leftva til den tiden, da man icke hade försyn
soreat dragalEsu Helgaförtjenst och blodiga tib
fyllestgörelse i twiftvelsmal, hwilken han nu snart
hoppades fa se sittande pa Guds högra hand i
Hans harlighet *"> Ack nu mätte man grata

wat»
Bic cle Bc2liFei'o iefe,-t ex Lauäii orar. tunsin',

LulcKolieruz inc!. lHnc»,. p. 77,.
L2WV. 12. 1609.



6 Förspräk.

hwarken waric en
sadan nian, som i sin rid stadr nristorranse-
ende ibland de Lärda, e> Heller har han wa-
ric Kärare nri mnewarande hundradc ralcr,
lLfter alt hwad omstandlFhtterna nnd han-
hen gifwa, sa larer han hafwa lefwac pa
samma cid, som.lonanbunian, hwilkenhos
ost Tvskar för sinä striftero stull nmnnic sa
mycken karlek, samc rvaric af sanlma Reli-
Zions sallstap i England, som han Lunian.

För
roatn och blod, da den Atheistista werlden be«
gynner halla Guds ewiga Son, sin enda och trog»

nasieMedlare. och förtrampä Hans blod!
dcnna siyggelsen larer snart stöta botn utnr

tunn«n. Du larer konnna, HErrelEsu! ochgif»
n>« dem en strim af brinnande beck och
tillön, som icke haftva stöttom Din tTade-ström.
hwiken ifrsn Ditt hjerta utfluten är. t-lu min
H»Ärre lEsu! Dna st lika som en frammande i
werlden; Du kommer dageligen med watn och
blod, til at göra werlden salig, och hon wil in-
ter roeta af Dig, hon mäste församla peuningar,
föra krig,ga til ratta, jaga, dansa, drio?a,fros:
sa, sig o. s. w. dermed hafwer hon ss myc-
ket at göra, at hon icke kan taga wara pä Dig. 2lck!
<ablifhos mig och minä, HErre I«su.' se mitt
hus, mitt hjerta star för Dig öppet, latosi wara
ibland de gansta fs, i detzo yttersia tider, som
tro pa Dig, älsta Dig, och hoppas pä Dig!
s.at inga 2ltheisiista djeftvulsta tankar fastna «ller
rota sig i wara hj ertan. tvil Du da andteligen,
min Hrälsare, /fterDin rättwisa dsm öswergif,
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För min del fragar jag icke sa cf-
ter, ho han warir, som icke fast merhwad
han sagr och ralr; ry decra bewisar, ar han
warir en af Gudi lärd Man, som Hällit
Christum, blod och räecfärdigher för
sir Enda och Alt; sa ac han för ingen del
welar weta uraf, at nägon ting siulic sär-
ras bredewid denne enda alle heligas och
syndares Saliggörare, -Hans fria naoe och
war rärrfärdighec. Gin förmaning nl des-
sa har han strifwic med sa stark och wäloig
rörelse uci sir hjerra, ac han icke allenast här
och där är swar ril ar första, ucon oct ar
der faller swarr före, at ined Tyfta ord
fullkomligen urrrycka Hans inncrliga ro»
relse.

Ilnedlerrid har jag troligr fölgt För,
fattarens stöna rankar, och hoppas sii nä-
rä rrässat hufwudstrifcens mening, som der
i Tysta spräkec warir möjeligit . uran ar
blifwa orMlig. Och sa mycter wil jag
nu hafwa sagr härom.

A 4 Til

wa werldeNs och läta det ogndaktiga wäsendet
taga öfwerhanden, sa tag niig bort, at jag icke
mä se och höra stdana styggelser!

I lika matto har wäl spadt on'An-
tichristi tider, da han sig sa utlatit: l'empc>iibuB

pei-iculolum erit 1«»
tZcere.



z Förspräk.
Til ftuc önstar jag afhjertans grund

hwarjom och enom, ssm kommer ar läsa
dcha blad, ac Christus »n« wara och för«
blifwa honom alr i allom!

För-



Übrfattarens egit Uöretal.
denna yttterstatidc),erfarjag

hos mig, at HErrans kärlek
med sinä intagande ljufwa stra-
lar i nagormätto lyser uti mitt

hjerta, gör min hog och lust brinnan-
de, och upeldar min själ, at ei allmast
i hjertans andakt gifwa et andeliait qen-
ljud 6) at Frälsaren, som mig högst äl«

M,
e) Författaren, som uti denna sin strift öft

weralt brukar Skriftenes talesätt, förstar
harmed ej annat, an den tid wi nu lefwe
mi, och som narmare strider nlwerldenes
siut; Ty Ytmsta tiden lmeruci den Helga
Skrift Nya Testamemsens tid, som är
den narmaste perioä cil werldenes anda.

6) Med detta geiUjud menar Författaren ej
annat, an Hans innerliga lust, at med det
nätzesljus han fadt, upoffra sig sin Fralsa-
re-til tjenst,sä wal til genckärlekemot Ho-,
nom, som de sialar til underwismnZ, om
hwilka han här talar.



io Foretal.
ssar, och hwilken karlek all kundffap öf-
wergar; Eph. 3. iy, utan ock mcd larlek
omfatta alla ofwanefter födda Zions
barnM) öIM dcm godt; och detsa mycket
mera, som jag nu trässar mangc fatti-
ge förströdda sialar, som lata sig afal-
lahanda lardoms- wädcr genom manni-
stors stalthct och illfundighet lätteligen
omföras, hwarmed de sig insmyga at
kunna dem bcdraga. Eph. 4:14.

Desutan läggas ock hwariehanda
falsta grunder, hwaruppä man med myc-
ken möda fafangt söker at bygga. Ty
som mannifforna icke äro rättsinnige i
kärleken, cj ellcr waxa i all stycke utiH-
onom som hufwudct är Cdristus Eph. 4:
15; sa har alsingcn tillvaxt uti Christen-
domen hos dem rum. Utom föreningen
ined Christo är alt, hwad wi göre, under
sörbannelsc.Räre Täsare! Du stalt altsa uti
följande lilla rraÄZr, om HErren täckes
des läsaude hos dig walsignae),fa höra li-

ka
e) Dctza ord aro icke twiftans, utan önst-

nings-ord, som kan ses af siutet pa detta
Förftttarens Företal.



Foretal. »

kasom en sakta röst efter dig sälunda
pande: Detta är wagen, den du gä
stalt, wlk hwarken at hogra eller
wänstra sidan. (ctr.Esa.zo: 18-21.)
Ty den wägen, som förer pa dm ljufwa
stigcn, nämligen siälarnasrättfärdiggö-
relse inför Gud, gciruti och bär igenom
lEsu Christi rättfärdighct, emedan all
wär egen rättfärdighet är sasomet orent
klade, (ctr.Esa.64:6. och Ezech. 36:17.)
uran Ml hwar och en swärja deruppa,
at uti s<Lrranom warder
els sädrättfärdigad och stalberslw
ma sig af sonom. Ef. 45.24,25.

Alsintet annat, än den Ende Rätt-
färdigas död för otz orättfardiga, kan
föra otz til Gud; ty gonom, som af
ingen sxndwiste, hafwcrGudfsros Vjordt til synd, pa detwi,som
cj annat äre än syndare, i l)onom
ftuUe wardadenrättfärdighet,som
förGudi gäller. 2 Cor. 5:21.

Christelige Läsarel kasta altned
för Christi fötter, alt hwad annu ulidig
hörer til gamla männistan. Han allena

bör



Foreta?.
bör hafwa företrädetföralt.(Col. i8::c.
Alla det andeliqa Tcmplets käril och tyg
stola i nya Fördundet ifran det minsta
til det störftahängas uppa Christum.Ho-nom alleni tilkommer det dcrömmer, at
g'fwa det- ratta wärdet at detza helgedo-
mcns tyq, sä wida Han är den summe,
som stal upbygga HErrans Ampel, och
hafwa äran däraf. är ock efter sm
Faders rad och dom des endagrundstcn,
hörnesten och Krona. Han ar siclfwa
Nädenes fullhet och Fadrens härlighet.
Kom derföre allenast til Honom dig
mä fela hwad som hälst, hos Honom
är balsamnog, som kan hela alldinstada.

RäreLäsare! HErren hjelpe dig,
at du ma fä erfarenhetafdet, somiföl-
jande Förmamngs-ord innefattas! ja
Han sjelf qöre det dig til idcl honung,
som mä dli din siäl en ewig sötma och he-
la dina ben! och sä stal din siäl i dig qlad
wllra. laq är i trone och Ewangelii ge-
menssapdinbroder.



§. '

lag kommer, min rvän, til dig med er for-som jaF hoppas rjena
bäde micr och dirc hjerca ril Zodo.

htter en Christen/ gar med hopen
ti! Kyrkan och brukar Sacramen-
tcrna. Derutinnan gör du wäl,
dcl är en härlig förman. Men ar
icke din Christcndom rotadi Christiblode), sa förwisnar den samma och blifwer der-

afimet annat, an et falfft pral, hwarmed dn
far til hclwtttt.

§. 2.
Förblifwer du härwid likafullt uti din syw

och egna rattfardightt, sa förtärer del-
ta orma-emetall saft och kraftpädin Chrisien-

dom.
») Nar bade har och sterc siallcn talar om'

Chrisii blutz, My,,, wär Christendoms rot 06) giund:sn fölstar hcindarnied hela Christi försoning öchstl«tjensi.
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dom. Pröfwa och undersök altsa dageligen med
störsm fiit, hwaruppä din Christendoms hopp
och berömmelse sig grundar, om Christi egen
hand har sielf lagt grunden dertil. Ar, det ej sä
stedt, sa kan den ej M emot den storm, som
sakert kommer at stöca darpa. Satan kastar
alt öfwer anda, det faller omkull och des fall
blifwer ston. Match. ?: 27. -

Inbillsta själ! oig förestär witzetligen et
sällande d). Det innerligaste af dinChristendom
stal cn gang blifwa eftertryckeligen undersökt;
och da ar det förstrackeligit, när alt fatler tilsam-
mans öfwer ens hufwud, och man mer alsimet
finner, hwaruppä man kunde fota och stödja sig.

§. 4-
-Högtflygande ande! aktaitid din«waxe

«ingar, de stola witzerligcn andock försmälta mi
anMningenes Heta. Hwad är det icke för en
jammerlig nng, at lange drifwa en stor Hän-
del och pä siutet spela danquerouttc, man at
i sin sial aga grund, som star fast, och förrad,
<om räcker til ewigheten.

§. 5.
Begäfwade Christen! se dig wälföre, at

mgenmast är i roten,som stammer bort ali din god«
jord-

b) Författaren pckar här pa den fönyckning hwarsP



M >M
jordmon, och gör atalt rundt omkringdig förwis-
nardentid, da anfakmingshetan bcgynnerbrmna.

Genomsök dm sjal dageligm, ochftägadig
sjelf salunda: kanman ockmärtaThristiblod
pa min själ c) ? eller, hwad är der för en rärr«
fardighec, hwaruppä jagnu Frundar mm
saligher? Hr jag än lös worden frän aU
min egen räcrfärdighet? O huru mange högt
anstddeChristne hafwaicke, nar de nödgatsmed
egna vgen se all fin Christendoms bygnad, besta-
ende af alla deras förmema goda werk, störcas
vmkull, andteligen mast ropa och saga: alrar
förloradr, förlcradr i ewighec?

§. 6.
Besinna, at de störste synder kunnasawäl

döljas under de bastawark, som under denstör-sta samwets angest. Se altsa waltil, at dinafsynden sarade sjal mci genom Christi blod grun-
deligen blifwa helgad cl) och at du intet ma blott

öft
«) NämliM Christi blods färsonande och lifgifwande

kraft, atockandreafminwandcl kunna marka,det
jagarforandrad, pa nytt född, rattfardigad och hel«gad sscnoiu Hans Heliga Anda. Hr altsa detta icke
sagt idm mcning, cit sjnlcir pa nagot?KMt sättfiullc bcstänras mcd Christi blo-d; ty sedän det m
gana pa korret utrunnit ti! war hclbregdogö«lst,de-
Kr det «n lm wcrkeliga kraft til alla dem, somi tro«
ne dcrcfter hnngra och törsta.

ä) Näinligcn sä, «tdu krafttligm ryrd oflEsu djups

15
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öfwerdraga faret mcd en hinna utaf witzapliki
tersi aknagande, ödmjukninqar, hjertelindrin»
gar och sa widare e). Du mä mom CKristi
blod lagga därpä hwad du wil-, samränardu
mtec annat dermed, an at bölden blifwer annu
förZiftiaare. Du stalt snart blifwa warse, at
syndcn hosdig darmed aldrig blifwit ratt dödav,
sä framt du ej sedt Christum i den bild, huru
Han pä korstet för dina fful har blödt sig ttl
döds. Sannerligen ingen ting kan döda synden,
Utcm aUenast Christi rättfardighets astadandek).

§. 7.
Naturen F) är ej i stand at tilreda nagon

salfwa, som dogde at läka själen med. Mbi?
tan-

Maangcsl och blodigä död, ej ma mcr wilja be-
halla nagon cnda hemsynd, som hindrar/ atlEsu
blod cj far gtti!idcli!,cn,.det är fullkomligen, hela
dit säradc samwctc.

«) McniMn är intct, at man har ftihet ai försum-
ma det, som är cns styldighet akt taga/ utan
man stal göra alt hwad man göra bör, afct np-
riktigt hjerta och en wilMsial, soin Guds Ande
werkar och gör muntcrt, at i lEsu karlck göra alt
med fullt nöjc; men aldrig bygga sin tröst och fr>>
pa gärninaarna/ ty de halla icke profwet.

s) Detta bcsiyckes af foljande Vrifttncs ord, narde
mcd hwarannan blifwa ratt iamförde 4 Mos- 21:
8,9. loh. ?:r4, 15. Rom-6:8, n. Ebr. 12:2.;
men mera haroin i denna

Z) En gangför allaböl har aninärkas, at sa osta Förfat-



tandst, som ster med plikter, och ej genom Chri-
sium, ar en högst förtwiflad sjukdom. Den tig-
gar - fattige förderfwade naturen kan med alla
sinä egna krafter, ehuru högt de ock wore för-
battrade, aldrig wufwa ihop nagon duk, som
wore sin ock ren nog, at betacka en naken
Imet annat doger hartil, an Christi fullgiltiga
rättfärdighet.

§. 8-
Alt hwad natl«en har spunnit tllhopa, ma-

ste förut uplösas, innan man kan blifwa kladd i
Christi rattfardighet. Alt hwad man har hängt
>iM sig utaf naturens wafnad, det kommer sa-
M> öfwer, rifwer hwar enda trad och klut sön-
!>er, och staller sa siälcn dlott och bar för HER-
tans wrede K).

B Na-
taren uti dcnna sin Skrift brukar det ordct Natur,
förstar han darincd den földcrfwade naturliga män<
niskan meo alla hennes sials och kropps krafter,
gaswor, myndighet 06) anseende.

d) Satan ar wäl inge» betjent wid mannisians onp
wändclse, hwarsire han icke Heller suker nngonsin rub<
ba sialar isran deras nacnrliga falsia cgna rattfare
dighct, (jämför tz. 29.) utan fast niera dcm
dcrutinnan; men när samwetet qennm lagsens kraf<
tiga ord upwaknar; och sialcn da blir sin falsta ratt,
fardighet warse, da ar sata» straxt bercdd, at icke
allcuast anklaya siälen, utan ock störtq heune i stl-twifian. Zach. 3. Cap. i/ 2, Z. .

..
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Naturen kan mcd alla sinä krafter icke a-
stadkomma sä mycket som en enda droppa ngd,
hwarmed hon wore i ständ at nägonsin doda syn-
den; eller dermed fram för Christi ögon.

§. 9-
Du fager: lag är en Christen. la, du

gar til Kyrkan, i bönstunderne och til Nattwar-
den; men wid alt detta kan du wara en eländig
Mannista. efter, om Christus nägon-
sin intil deuna dag ar sa kommen dig för ugonen,
at Han! hos dig wida öfwerträffat ali fullkom»
lighet och rattfärdighet i werlden, 06) at alt det-
ta fullit i stoftet för Hans karleks och nades Ma-
istat. Es. 2:17,19.

§. 10.
Om du sanfardeligen sedt Chrlsium i): sä

har du uti Honom ej dlifwit annat warse, an
idel näd, idel rattfärdighet, som i högsta matto
ar oa>ldelig, ock) fiödar öfwerstvinneligen öfwer
ai! sy,ld och elande. Har du sä sedt Christum;sä

kan

5) Författawi mcnav har ingalunda
dc, som ffer mcd Ickamliga ögon, ellcr nti ea
fördärfwad utan det scendc, soin stcr mci)
troncs öaon, da HErrcn lEsus blifwcr i/ttt ord
för c» sial sa öfwcrtyaclissen och kraftiat fönstäld,
som siodcHan n:cd<i!li<!n larlcks och
sot hennes ogon wttttlia.cn närwarandc loh.

3:l.
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kcm du ock med föttren trampa pä alla mamii-»ssors och Anglars rättfärdighet, om den tankan
stulle hos dig infalla, at deras rättfärdighet sH
mycket at du derigeuom blefwe hos'
Gud wal uptngen K).

När du fätt Christum i ögnasigte, sa wil
du ickc utan Honom göra eu enda god
fast mau ock gafwe dig hela werlden Y.

Har du sä sedt Christum, sa har du ftdt
Honom som en faster klippa, hwilken ar,högre an
al! egcn rättfärdighet, samn och syndenPs6i:z.
och denna klippa» följer dig, 1 Cor.in:4, utur
hwilken ouphöuigen fipter liadenes honung, at
mälta dig med.

Undersök dig, om du nagonsm fattat Chri-stum i ögnasigte, sgsom Fadrens enfödda Son,B 2 ftH
HarmcV räder ingcn, at mcd sörakt anstdct goda, soin finncs hos Guds Hclgon och Anglar,

(jämför §. 43. n°t. 2.) utan wil han allcn.ist sö-
lehnlla läsavcn, at dcras mttfärdighct platt intct
doger> at bygga dcruppa sin tilfursigt on, Guds
nad och unncsi.

!) 3 Christo, nied Chrtsto, F Christo och MomChtiistum har cn s«dai! bcnadad sial twartom lust til alla
goda »vcrk, och wil icke forftmmn dtt
Mcn alsinttt later hon sig mcra dragas til nagot fö-
l'ctaaa>!dc> röri) af de» styaga tankan, fonl willc hoil
sielfgöra godt och som drupcligit wo«, utan
blygs hon straxtiuför sin ncidigc Gud och Flals»N<öftvcr sadana fölgiftiga tankffott.



full med nad och fanning. loh. 1: 14, 16,
17. Gif dig ingen ro, innan du är witz derpä,
at du äst kommen til Christum, star pä den eroi-
ga klippan, fölgt Hans kallelse til dina sjal, ochbtifwit efter dinrättfardlggörelse et med Honom.
(elr. Ich. 17: 21, 22, 23.)

§. 11.
Mannlfforna kunna förtrasseligen tala om

tron, sä länge de aga hälsan; menfaaroratt
bekante med saken. . Christus ar den Helga
Skrifts hemlighet, och näden Christi hemlighet.

ar det undransfullaste ting i hela werlden,
lägger du det aldraminsta af dit egit därtil, sä-som nägot för dig betydande, sä har du ssämt
bort altsammans. Christus wil ejkasta den min-
sia blick derpä, som wore det tro.

Nar du tror och kommer til Christum, sä
niaste du lemna til rygga all din egen rattfar-
dlghet, och ilttet annat hafwa med dia, an din
synd. Det läter bardt; dock säger jag an en
zang: Du maste läta fara all din hel>
gelse m), goda werk, ödmjukande, /ch far du
intet allnat föra med dig til Honom, an dina bri-
sier och dlt elande, annars stickar sig e, Chri-
stus för dig, ell.er du för Honom. Christus wil

wa-

m) Se härnedanforetz. §. 24.33, som Mrmarefw
klara Författarms tanka i denna »mstandighet.



2»

wara en sadan Aterlösare, som icke ar förblan-
dad med nagot, och här för du ej anse dig för
annat, an en förlorad syndare, annars kommer
Christus vch du aldrig öfwerens.

Ingen ting i werlden ar sä swart, som at
antaga Christum allenaför fin rattfärdighet, det
ar sä mycket sslgt, arkanna Honom för Christum.
(Match. 16:17. loh. 6: 60.) Satt man alle-
nast det rlngaste af dit egit bredewid Honom,
sä ar Han dig ej mer nägon Christus n).

§. 12.
Faller dig nägot annat in an Christus, da

du gar ti! Gud, at blifwa af Honom antagen,
sä kalla det en Antichrist «). Bjud det wika
bort. Lät Christi rattfärdighet allena behälla se-
gren. Utom Honon«är altßabelp). Detsam-
ma mäste salia, om Christus stal blifwa ständan-
de; men du stalc frögda dig, da den dagen
kommer, pä hwilken detz fallster. Es. i: id,
ii, 12. Christus har rrampar winpräsien al-
lena, och ingen af folken war med Honom.
Es. 6Z: z. Hwad som hälst du sälter brcdcwid

B 3 Ho-
n) Namligen !<n din Fralsarc, utan du du wil

da siclf wara din egen Fralsarc, din egen Larare,
Vin egen Oftverste Prast och Konung.

») Antichrist betydcr en Chrisii motstandare, eller en
falst Larare, soin förkastar Christum och Hans för-
tjenst.

r) Babel betyder en förwirring eller för-störing.



Honom, det ffal Han med grymhct och wrede en
gäng sondertwmpa, at deh kraft stal stänka pa
dina klader h).

§. n.
Du haller wal tron för en lött sak; Men

har din tro nagonsin blifwtt satt pa profuti an-
fäktningenes ssund, pa hwilkom alia dma simder
hlifwit dig ratt for ögonen sialta? Har satan
nagonsin haft rilsiand, at anfakta dcn samma?
Och har Guds wrede nugon tid, en tung
börda, tryckt ditt famwere? Om sa är, at du wa«>
rit i helfwetis och kulones kafrar, sa bar Glidkun-
nat wift dig Christnm, säsom din löse- penning,

rättfardighet och sa widare; da först har
du kunnat faga: O! jag str, ar det är näd
nog i Christo; och kan saledes joira efter det

wig-

y) I Tysta cxemplarct fta dctza ordcn: rvas dll Ihn,
an die seite seyenmirst, das wird Er mitgrim
nnd zorn zertreten, datz desien vermögen anf
seine kleider fpriyen wird. Huru dttta spräkct
IN iensu olnimo,
Nez snoz explicmi äedsar, forljcnar at scs, hwad
DoHor
dcha ordcn i desi Hebraista Bibri arundcligm com.
menl-rllt. Eljch ar des förstrackcligit at tänka pa,
hwad swar do>« dem föresiar, soin blifwa sakre pa
HErrans lekamen och blc>d, och äta sig sielswom
domen. i Cur- n: 27, 29. cti-. Ebr. 6: 6.
» Pet1.2:211. Ebr-10:21.



wigtigasie ordet i hela werlden, och saga: lag
eroe r). Ty en obepwfwad.tro ar obestcm-
dig tro.

s. 14.
Tll tron hörer en lifiig öfwettygelse uti len

angerfull och andeligen fattig sials, hjerta 8) om
Christi dlodiga förtjenstt),och om Hans uprik-

B 4 tiga-

e) Har har det rum, hwad Sal. DoKor i.urli-r nti si-
nä Tifchrcden Cap. 3. Von der Schopffung, Mun-
da talar om Gkapclstn och Näden -. Ach! Oeamr»
<Braii«) ist cin schön Ding; wenn wir sollcn cregiionein
(FlAtiam) glaubcn, cum dalbutimuz 6c dlöcli su.
MUS, und sagen c/e«!u fur c^e<io, wie cin Kindleill
fplicht: vemmel fur Semmel. DieWorcsind wohl
starck, aber datz Hcrtz spricht cleäo. Be 6 per Knc sal-
vamur, cupimuz Uch! unscr HErr
Gott wcih wohl, dajj wir arme Kiudlcin sind, wcnll
wirs erkcnncn woltcn.

«) At syndcn ar en sa stygg och fördömclig ting, som
Guds lag uh hcnue besirifwer, nämligen ct afgn-
dm, cuafwikelsc ifta» Gud det högsia goda, m
ledellion emot Honom,Es. 59:2. Rom. 8:7. Eph.
4:17,18. et siäla »nord, 1 Mos- 2:17. loh. 8- 44.
Rom. 8' 6. i I»h. 3:8,15., ock) sä widarc.

t) Dct är, at til wär raddning ftan syndencs gräscliga
stuld, dcy grymma hcnawulde 06) oandcliga straff
ej stadt »ti Guds wishet och dom nägot annat medel

at Chrisius Guds Son flulle hanaas pä
trad, dö cn blodig död, och wara en sörbannclsc för
oi. Ebr. 9: 22. GZI. 3 - 13- Rom. l7/ 21.
Cap.6:.6,7,8, 11.

23



tigaste benagenhet, atwilja, ej uti nagot annat
asseende, anwrd utafsit innersta fördarniande,
just derföre at du är en sadan syndare, som tarft
war rättfardighet, Zöra dig rent af salig u).
Store ting, ei lättare i sig sielfwa, an at stapa
en werld x). Alla naturs-krafter hiinm har ej op
til den högd, ai du med d.'m understödd, kunde,
nar synden och deh grafcliga ffuld sasom en
dig öfwerfallcr, sanfärdeliaen tro, at nagon nad
och godwiljoghec,emot dig ännu ar i Christn at
tilga,säsom hwarigenum du arma sial kundeblif-
wa frälster. Dcrföre, nnr satan förekastar sam-
wetet synden, ocb sialcn da /) kastar henne pä

Chri-
u) Ehuru iag trodt Mig wid vswcrfattningcn af dctza

otd i'«r pnraplirnlin träffat Hans
mening, lyda duck detzord nti Tysta Dlunda:
ZumglaubenZehört eine deurl chc uderzeugung
von der sunde, »on den 'Verdiensten des Blu«
tes «^hristi, und von <shristi willigkeit, dich
fiechterdlngs aus keiner andern beyiegung selig
;u machcn, als lveil du ein sm:der bist.

x) Sanncrliqen pa en leftvaude öftvertygelst om detza
ting, undcr en sann ancicr öfwer synden utaf Guds
Anda werkad, anksmmcr nu tron. Det hafwa ock
ware rcnlarisse Inenlnzer högcligcn pnstadt, jamwal
ock en dcl/ sasom l.ur!ier, Bcrive- mcd
fiera, sig harom nti sa aldcles mallwärdiga ord ut<
lätit, s«m war nu qjordt.
Bcmannad af dm omtalta lEsu Chrisii oswikcliga
godwiljoghct emot sig. loh. 6: 37. 2 Cor. 8:9»
»Pet. 3:15. Ebr- 7- 25.
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Chrisium, sä ar det et Evangelisst uvförande;
det ar, at ratt ärkanna Honom för Christum,
tilhwilken anda Han i lverlden kommen ar. At
anamma Christi rattfardighet allena, och icke
wilja pa annat sättblifwa salig, a» genom Hans
blodiga förtjenst, det ar hufwlid-summan af Ev-
angelium. När en siäl wid utöfniugen af alla
sinä basta garningar, sg wal snm uti deh ytter<
sta förlägenhet, kan saga: Inrec annac än
Christus, Christus endast och allena är mig
gjord ril räcrfärdighet, helgelze och förlost-
ning, men alsincec der forsdmjnkande, som
jag hos mig fiuner, och jag för Honom an-
ställer; nej, nej, inga minä sa kallade go-
da Zärningar, dcm jagkunnar astadkom-
ma, ja icke Heller de nade-kanniugar ochsora rärelser jag hos mig ärfarir; Sä ar sia-
len i den stallning, at iuga stormar kunna henneansalla och öfwerrumpla 2).

B s §. '5-
«) När Skristen sager, at Christus ar otz <lf Gudi

gjord til wisdom, til rattfardighet, til helgel-se och til förlosining; sa ar det en Kebra^muz,som brukar alla verd» fgci«näi för verda cjeclÄrativH.
Mcningen af deha orden ar altsa dcnna: Christus al-
lcna ar uti Guds dom cleclgi eraclför den sainina, som
ar och wara ffal min cnda wishet, ja för den, som
allena gör mig rattsardig, offyldig, klar och ren uti
Guds Hellasta ögon, och inför Hans Harlighets Thron:Hans lifgifwandcblod «llcna gör mig helig/samt styr»
ker mig at l«öda den gamlaAdam, och löpa lissens wag
mcd stögd, och Hans död ar min .enda förlotzning.
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§. '5

Grunden til alla försökelser, alla satans för-
delar och segrar öfwer otz, sä wäl som til war
klagan dcröfwer, ligger uti war widhängande
egna rattftrdighet och det ftrwanda goda tycke
wi hyst om otz sielfwa 2). Dcha hos dig pösan-
de tankar anfatter nu Gud derigenom, at Hanlätcr satan komma dig pä halsen b), just som La-
dan anfm! Jacob för afguda belatens fful. (iMos.

Sudana dina hemliga afgudar
niäste har blifwa dig ifrämagne, du ma wilja
ellcr e/; hindra de Christum, at draga in
til dig. Innan Christns hos dig ingär, wiker
sannerligen förHömelsen ingalunda dig ifrmi;men
hwarest annu fördömelsen är, dar är hjertans
hardhet. Och altsa bewiser det myckna fordö-
mande, som ännu ar i ditt hjerta emot dig sielf,
at litct eller alsimet af Christo ar deruti c).

tz. 16.
2) Det ar, at mm, gar hafwandc mcd smickcraftiga

tancar om sig-siclf, sin cgcn insikt och fortraffclighct
bade i andciiga och werldsiiaa sakcr.

b) Detta kunde lval utafficraGkriftenes sprakbcwims;
men jag bctjenar mig nu allcnast af dcirsiorc Aposte-
lens Pauli cgit lietya om dcn omstandighetcn utl
2 Cor-12: 7. och paminncr dcrhos Lasarcn lobs
exciypcl. lamför noc. til §. 8.

c) Forfattarcn mcnar mcd dc ovdcn: litet, ellerals-
intet af Christo, at litct, ellcr alsintct af lChristi
«ad och rättfnrdiahct är uti cn sadan sial til finnan-
des. Las, min wän, haroin mcd eftertanka, hwatz



§. 16.
Nar dm synda-stllld börjar uti ditt

te blifwa uprörd; sä c.kta dig, at du ej ma wil-
ja det pa annat satt hafwa stilladt, an geiwm
Christiblod, annars blir du mer förlMdad der-
igenom. Antag allenast Christum til ftid, Eph.
2:14. jamför Phil. 4:7. men icke din goda gar-
ning, icke dina tarar och sä widare. Christus
niaste wara din rättfärdighet, icke de nade-gaf-
wor du undfatt Kafwer 6). Dl! kan har afwen
salättgöra Christum (det ar, nyttan af Hans
försoning) til mtet genom göra gl)dt, som genom
göra ondt, eller synda. 1 Cor< 1:17. Dan-9:26. e)

Se
som star utl Es. 38: 3, I?- Cap. 50:10, 11.
1 Cor. 3: 15- s» lär du cj sa mycket Dyta af dina
utstnndna mangfaldiga anfäktnings cldar.
Författarcn förkasiar här ingalunda de tarar, som

en botfardig sial fallcr öfwer sinä synder.- ty dcm, sä
wäl soin en lefwandeoch botfardig syndencs känuedom,
raknar han uck för en nadcgafwa; ,ncn han warnar
här, at man icke ma antaga tzcm för botemedelemot

och samwctcts anklagaildc.
e) Det här abcropadeDan. 9.- 26. bewisar cj hwad För-fattarcn mcncr, nar man ratt ser pä grundtexten;

dockar saken i sig sielf rittig, och lan bcwisas af fic-
ra Skriftcnes sprat, säso.m Gal. 5:4. i Cor. 3,12.
«. Phil. 3:7, 8-.s"»tt andra dylika, dc der döma
alla wara goda försiager, insikter, werk och qärnin-
gar, Zjorda i dcn mening, at dermcd kunna sla i nä«
der h?s Gnd, för idel synd och stam Rem. 2' iZ.
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Se pä Christum, och grr sg mycket du wtlt. Sta
med

Cav. n! Z2. Ossi. z: 22. Ze«eMi«« Do?»i.

c««/«/c> / deu kare I.m!i«- pä et sial-
le, näinligen uti sit btcf til Jo. HFi»iilin,
RcclesszN. Xvii<2v. Och atcr pä et annat sialle
uti-bref til 6301 Bpenl«in, hwilrct jag här sa myc<
ket wera fär ord iftan ord infora, soin at det uttryc-
ker dcuna dyra Guds Manncns hela hjcrta, tro och
Christcndom redan förc l-ckl-mnriunei,, hälst det sam-
ina uti hela del) sammanhang ar myckct rart til fin-
«audcs uti de strifter, soin utkommit om
leftverne; brefwct lydcr sa:

lratri <3eorZio Bpenlein, in
<l!onventu alenti, .Msu3
OKriNuz, gratia Ll pax tibl 2 OLo ?2-
tre, Lc Oomino (^Krilio.

Vz/uiä 2F2t gnima M2, lcire cunio, urrumnL
taniiem suam veriXsa orooriam 6iscat
in (drilli resnirare conliäere. ?er-
vel enim noKra X«le tcniaric» orXlumrinniz in
mu!tls, ö: ii» prPcivue, czui )uKi Ll bnni e<se o»
mnious viriduz lluäeni, >FnarÄmes)uliM2mDLi,
«UX in OniiKo nobig eir eisalillimezr2N5 äona-
ta, hUXrum in is iniiz tamäiu liene »

6anec naneanc Aäncimn lianäi coram VLc», velu-
ti virtutiduz 6c merit>B «rnati, <junä tamen lieri
eft imoollldile. ?uiKi tu aou6 no« in nac ovi-
niyne, immo coäem errore, lui öc leä nune
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med hela dlll tyngd pa Christi rättfardighet, och

nuz;no contra ilium errorem, leä nun6um
exnuznavi. mi 6u!ci3 äilceOnri-
ltum 6c tiunc crucilixum, äilce ei 6c 62
te into 6el'oer2NB 6icere ei: vomme es

Hultitia mc2, »ucem mm tuum;
'lu allumiilti meum, 6c 6e6ilti mini tuum.
sumltlti non eräs, A cleäiltimini czuo6 non
eram, 0 mi Lalvator! <Havc, ne g<i
t2M2m nluritatem !i6lnircB, ui occcator tioivi6e>
ii nolis, immo olle. dlirNuz enim non nili in
Peecawrillus naoit2t. läeo enim äelcenäir äe cc?,
10, ul naöitaret in oecc2toriouB. iKiuz
lem rumina, 6c viäeoiz äulcillimam conlola»
tionem. 8i enim laoorious noltri3 6c gtNictionl»
nu» 26 conlcientiie nervenire ooortet,
ut ille mortuuz eli? non nill in NIo,
lier llclucialem tui 6c onerum tuo»
lum, nacem invenie». visces inluner ex inlu,
ut iicut iole lusceoit te, im 6c peccgta tU2 iecit
lua 6c iu2m iecit mam, ii nVmicer nue
creäas, licutäeoeB; enim nuc non
rreäit. Ita 6c tu Agrrez in6ilciolinalo3 6c nänue
errgntcB lulcioe 6c patienier sulrineZ», ex
eorum neccaiiz llici2B rua; 6c li c>uiä li2>
beB, illorum esse linaz, licut c!ocet
Lulcinite invicem, licut 6c sulcepil voz
Hi Kvnorem IN. Lt iterum: bloc lsniiie u»
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aktn dig, at du ej har den ma foten pa dm egen^

och

vooiz,
M2 VTi elsec, semer ioiuin. Ica
tu.. 8l nm melior vi6eriB, non laoinam ar-
din'ei-13, 2c n,ium ioliu3 l^i, seä exinanills
te igluni, öf onlivileere, oualiz ex, A etto, clna-

il uiiuz eorum, ur pNrrez eo3. Inielix enim
)uini>2 illiu3, alioz, sini cumpgr'ätas, vein-
ti liiltinere non vu!r, <3c <sc 6e-
ierrum meäitrur; ciui oatientiz A oranone öc
exeinolo nrxsemer eis proäelle äeouir.
tnalenluin Nomini öc conlerviB non
traäere 0,u06 cieoetur. il e 5 I_i!ium öc
Kola <l!nMi, iciw, <luia incer sl?ina« conlerva-
tiu eric. vilie, ne per imvinien»
liam temer.lrium ve 4 occulrain lu>

XeMuw eir, ut:m?la!mus. "lu erzo ilnziz in-
imicorumaut an>iec)rum me6ium,resi?oiläe?Izilur
rus iinnetra, Iriie te 6nceoit «mmi. anniin

ö.' 1i,,, czuiä l?ru ilicere 6et?ea3. 8i
ipie non nili iurer liynciz vivere öc nro amicii
muri vniliiliet, l?rc> c>uidu« m.ol,'MUB ellet,
»m cum clnn vixirler? Bic öt tu,
ml I'rmer, ura i?rc, me, öc Dc>minU3 tn te-
cum! Va!« in vonnno! Lx Z
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ech den cmdrn pä Christi rättfärdighet 5). In-
nan,.

H>oA milei-icoi-äiaz Doniini.,

Detta märfwardiga Cal. I.urker« bref har '
riiilip 8ell!M!m von KliumduiF m, der Saa! inttyckt
uti dctz Förctal til I.url«>i j et fort sammandrag i

ar pa Tysta utgifna Kyrko-Postilla,
, hwaresi ock finnas ficra hjertrörandc Znecciucer om

denna war dyra lararc.
5) Här larcs inqalunda, at en alfwarlig, syndaanger

och fasa cj stutle finnas hos en bcnädad Chrisien, sn-som hwillcn hono»! altid heidnr, at ickc göra alt hwadhonom lystcr, ty det wore emot dcn öfwertygelse tron
«gcr om syndcnes siyagclse, hwarom war for«uti an mcra uti cfterföljaudc §. ganstamärkwardigt talar; utan Hans mcuina ar, at dcn
soin warit ratt i nöd och kant synden saso>!i en död<sens udd, incn dcrcmot i ct sa förlagit tilsiand pä snttoch wis, som förut uti 13 §. saat ar, ftdt lEsum,
lasom sin cndii och Saliqgörare,
ratt, at han är dcrom ftilleliacn vf<
wertygad, at han ar af Honom utur det djupa helmc-tct aterlosi, och gcnom Hans blod och död mcdGud fuil-lomligc» fölsont, at dcn, säger jaa, i en sadan be-lagcnhct ickc tvil göra illa, ickc wil synda, utan enti-
gtt tacksuinhcts lagcn aörhwad ha» göra bör ilied fullhog och lusi, och det alt sin dyra Fralsare lEfu tilwalbchag och ara. )amför ock tz.<s. aioi. e) ochZ.H,
33- 39- 44- och följande.
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nan och föran Christus har kömmit och uprattat
uti dig sm Näde-Thron 3), sa är mi ditsiimwe-
te intet annat an fördomelse, förstrackelse, hem<
lig mihtrostan, och siälen swäfwar imellän hopp
och fruktan, hwilket är et tilstand, som aldeles
icke är EvangeM.

§- 17.
Den som är för stygg atmed öpna ögon de-

ssada syndm nti deh aldrastyggaste histelighet,
vch ratt betrackta den helfwetes fin-
nes uti Kans egit hjerta, den har intet förtroende
til Christi förtjenst. Men dn mä wara aldrig sa
stor syndare, som du ast och du dig werkeligen
befinner; (da nämligen dit stom
des; helfwetes djup rätt öpnas för dina ögon' gör
man försök at antaga Christum til din Föresprä-
kare, sa ssal du fa ärfara, at han ar lEsus
Christus den Rattfärdige.

Se attsä under all twiflan, samwets-agg
och qwal mcd tro ocb bön, stadigt och oförryckt
pä Ehristum , och inlat dig icke, (nämligen
j silput och gensagclstr) däröfwer med satan,

ty

Utaf ctcrsöljcmdc Okriftencs sprak: Ps. l4.
Es. 66:1,2. luh. 14:23. Cap. 17:22, 23. 1

Cor. 3:16. 2 Cor. 6:16. utom ftera andra, bcwises
nogsamt, at Guds Gon, tillika mcd Gnd
der ochGliddm Deligc Andc, uprattar uti entro-
gen M sm Nadc-Thron. Dctta kan ei annat, an
i wigtid fulkomligcn tröstacn fattig ochbeundadsM»
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tp da hade han wlmnit hwad han sökt efter; li-
tan afwis honom til Christum, Han sialwal gis-
wa honom behörigt swar. Hans ämbete ar, at
wara wgr Förswarare, 1 loh. 2:1. och sta, sa-som war LöftesMan, til swarsför lagen; Ebr.
7:25. afwen sa är det Hans ämbete, at, sasom
war Medlare, ataga sig war förderfwade saks
utförande til godt stut inför den strängaste ratt-
färdigheten. Gal. 3: 22. 1 Tim. 2: 5. Til detta
ambetu ar Han edswuren. Ebr. 7:20, «l. Updrag
du altsa den saken Christo; men wit du sielfna-
got det rmgaste bidraga til dina synders botande
och försonande, sä upsager du darmed den Nätt-
fardige Christo tjenstend), hwilken dock,för dig
ar wurden gjord til synd. 2 Cor. s: 21.

C §.i3.

l') Förftttawl har haft enfullkomliganlcdningatlana
detta uttlycket utaf IIOH. 2: 1. hwavest dct ordet
rattfardig, bctyder en sadan, som ickc alienast har
högsta ratt at tilagna sig en ting, , sasom deh wäl
förwarfwade cgcndom, utan ock thcn, so>n man an»
nars kaliar from och huld; och just detta kan man
finna afsammcmhangct uti detta IIOH. 2: i.sawal
sopi detta ordets bruk päatstilliga ställenidenHelig»
Skrift, sasom til exempel Ps. 112:9. Ordsp. 11:
20,21, ZQ. C. 12: iv. lac. 3: 17,18 och sa wida-
re. Har altsa det ordet rattfardig in Fi-aäu luper»
Istivn tagit, (NÄIN 2c<ieÄiv3 nomiiist exKemiora in
polinvo in luperlativc» funt accipien-
«!») har afscende pä det öfwcrfiod af godhjertighet
»ch den ftlUomliga Mighet, s»mlEs»»s med fin bl«h
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§. 18.

Satan kan wal anföra den Heliga Skrift
och wranga henne; men mtet kan han swam
pä den samma, Hon är Christi egit högstwig,
tiga ord, och dermed har Han sielf stoppadt sa-
lan, mmmen til. Matth. 4.

I hela Bibelen är icke et enda werkeligit
hardt ord M fmnandeemot en fattig, ftan sin
egen utblottad shndare; utau sna<
rare utmärkcr hon en sadan pa det sättet, at
han och ingen annan är föremalet för Näden
och Evangelium i)

Fatta allenast fnllt förttoende til Christi
Zodwiljoghet, sa bliftver du äfwen willig K).
Marker du, at du icke kan tro, sa besmna, at
det ar Christi egit werk, at roarka tron i dig.
Hall an, hos Honom med innerlig bön derom;

Han
och död förwälfwat, at göra otz förtappade 06) för<
lorade syndare rättfärdige, och hos Gud ewinnerligen
salige; ty annars ar Han cfter sin hamnande ratt»
färdighct cn e!d, och alla syndare hö och stra, som
för Honom intet ögnablcck kunna hafwa bcstand/
oin Han mcd dcm til doms ga Wille.

i) Det är, at Evanaelii näd angari synncrhet cn ftan
sin cgen rattfardinhet utblottad botfardig syndare.
Match. 5:3-6. Ps. 12:14,17. Lnc. 1:53.

K) Nämligen at tro pa Honom och lyda Hans karlew
botz. ler. 15:16. searundtexten. W ll,»:3- Ml-
4'. 6/13. Wr.,iv:35,36«
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Han ar ju allena den samme, som werkar
hos dig bäde wilja och fullbordan efter sic
goda behag. Phil. 2:1?. ( jämför Höga Wis.
i: 4. Ebr. 12: 2. Beklaga dig öfwer din otro,
som gör uti ftmwetet synda - stulden mägtigare
an Chtistum, derigenom at han förringar Chri-
sii förtjenst, och häller Christi blod för ohcligt,
ringa och gement, famt til din försonmg otil-
rackeligit.

§. 19.
Du klagar mycket öfwer dig sielf' men

tranger dig diu synda - elände, at mera se pa
Christllm och mindre pä dig siclf I), sä är det
aldeles wtc; i annat fall aro dina klagowisor
idclt ffr»m,teri.

En usel och jammcrlig tmg ar det, at man
gapar pä silm guda werk, nade-kmmingar och
de hierte-lindringar man erfar; der du dock bor-
de alieuast ästada lEsum m). Et sädant ga-

C 2 pan-

1) Författnttn nckar har ingalnnda, at mau stal sr pa
sit syuda.-clandr, ftu, han jämwä! forut i 17 §. pa-
yrkat, ntan forklarar han sig siclf strart uti cfttrföl,
jaude ordcn.

m) War dyrc Luther har Uti detz stötta Forsprak pa
St. Pauli Epistt! ti! d? Romarc lisiigcn afMdrat
sadana usta siälal', dn han ibland annat jagcr: Det
aricke annat an bedrayeri, det somlige lara, at
man mcd gärningar stal bereda sig til nadena.
Och widarc, «tdesamla sch st snckwg sig eftev
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dande gör dig allcnast stolt; men at se blott pg
ClA'isti näd, det förödnnukar dig, tyafnäde<
ne ären I fr.Uste genom erona , och der ic,
ke af edor; GUDs gafwa är det, heter det
uti Eph. 2: g.

§. 20.
Nuder alla dina ftestelser och anfaktuingar

ma du ei blifwa modfald. Jae. i.- 2. Dctza
tuktelscr äro icke ärnade at siä dig i styckeu, utan
at Ma dig ner iftan dig sielf n), och sätta dig
pä Klippan Christus.

Du kan blifwa förd sa djupt, at du ser
dig ligga pä helwetes bradd, och star vä wip-
pen at just wcuda störtad uti det samma; dock
kan du ei blifwa djupare förd an uti helwetes
buk,"(och hum mangc helige hafwa icke dar
warit, och blifwit af satan illa medfarnc?) Mcn
afwen dar far dulafat ropa til HENrau, ochse dig om efter Hans Helga Tempel. lone 2:
4, s- «).

Uti
trona och efter goda gärningnr, och weta
hwarken hwad tro eller gsda garningar aro;
tala dock och sprara mäng ord om tron 06)
goda gärningar.

n) Dct är, ftan dm egcn stora inbillning om din god'
hct, vattfardightt, ftomhct och helighet, hwaröf'
wcv du mycket storns.

«) Mcd ordet hclwttc förstäs här ickc bet ewigss pino,
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Uti lerusalems,Tempel fick mgen ingä,
som icke war renad, och hade dertil med sig et
offcr. Apchlag. 21: 26. (4 Mos. 6: 2,13, 13.)
?)lM nu ar,ChnstuswärtTempel, wartOffer,
Mare och ONverste Prast, hwilken mgen annan
far nalkas, an fattige syndarc, och det ej med
nagot annat Offer, an Hans egit ena reso ut-
gutna offcr-blod. Ebr. 7:27. (ckr.BupenuBver.
K>B 24, 25, 26. Cap. 9:24, 25,26. Cap. 4: is,
16. Cap. io': 19, 22.

C? §. 21.

rummet, ifran hwilkct ingen förlotzning gifwes, li-
tan en sardcles swr siäla-anAst och föcffrackclse, som
osta kan eftcr Guds wisa rad och heliga tilstädjclse
traffa dc trogna, och dct förgansta halsosamma afsig-
tcrs stuld, safom: at antingcn föra dcm narmare
pä sin cgcn kanncdom; at dcrmcdelst fa bctaga dcin
näg»n hemlig god tanka mu sin cgcn wardighct, stic-kclighct, samt lönliga förlitandc dcrpn; cllcratlvisa
pa, och lösa dcin iftan nagou förborgad snara, somIcgat uti hjcrtat sa djupt anlagd , mcn blifwit tid
cftcr annan af goda rorclscr, andaktiga ofningar och
cgna förbattringar lika soin öfwcrtackt: dcls at för
lviM fövscelser tukta dcm sa alwarligcn, at dc scdau,sa>o,n branda barn, battn ma sty cldcn, dcls ock,
at derigenom satta dcm i stick/ at möta nägon ny
satans snara, och athindra dcm tilat salia dm. Och
uti sadan bcmarkclsc brukas dctordcthciwctci dcn htl-s» Gkrift, som kan ses af i Sain. ?,»,S. Ps.
20. Pf. n6: 3,4. Es- 38: 10,15. 2^.12:7.



§. 21.
Förestall dig allenast alla fullandade An«

dars erempel i hinnuelen, huru de sadt nad p>.
Du tankcr wal: (l) hrvad för er stort nädes
minnes marke blefwe jag icke dä? Men jag
swarar: tank efter, huru ock dll kan blifwa i««
bland de mänga tustnde et sa Karligit nädens un-
derwerk, som de. Den störste syndare har ju
qldrig warit för stor för Christi nad c^).

Ack! fortwifla da icke, utan fatta godt
hopp tsl' din Gud och Fralsare r). När syn-
da-och sorge-malnen äro som mörkast, sa rikta
din syn iamwäl da pä den upresta Guds Fa-
ders Karleks ech Nädes sasom hwartil
Han i himmelen uphögd ar, namligen, at alle
fattiae syndare ffola altstadigt wända sinä ögon
derhän. Satan 06) ditt samwete mä föreora
dig sa mycket de wilja. Fall dn deraf ingen dom
emot dig sielf s). Christus dör här assena fa be-

hälla
z>) Namligcn eipä annat satt, an sum utblottadc fattige

syndare, se llpp.B, 5:9, iv. Cap 7:14.
y) Detta bcstyrkes afloh. 3:16. Rom. 5:20.1 Tim.

1:14,15, 16.
1) Namligcn et Icfwandc hopp,hwartilwigenomChn^

fii dod och upständclse kalladc arom. Gal. 5: 5.
Ebr. 7:19. i Pet. 1, 3,21.

») Pä dct sättct, at du ma falla i furtwistm, och qc sa
fatan saken wunncn- W»l bör du gifwa dig fielfmn

38
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halla det sidsta ordet. Han är ju en Domare
öfwer lefwande 06) döda, och Honom allena
tilkommer at falla det utslag, som gör din for-
wirrade sak god. Hans blod talar om idel för-
soning, och alt är nu tilfridsstalt. Col. 1: 20.
Samma blod är war renmg, IIOH. 1:7. löse-
pcnuing och aterlösning, Ap. 22:23. iPet.i:i9.
wär aftwagning, Ebr. 9:13,14. rattfardiggörelse
Nom 5:9. och nam tilgäng til Gud. Eph. 2:13. t).
Utaf detta l>lodet ffal icke en droppe wara för-
gäfwes utguten u). Stä stilla, och hör hwad

C 4 HAr-
hcl och hallen för Gud styidig til cwiy sörtappclst
och dom Roiil. 3: 4, io- 19. 1 Cor. 11:3!/ 32;
Me«l dcrcmst ingalunda beröfwa Chrisw den aran,
somstulleHan ej hafwa utstädt din walfsrticnta e-
wiga dödsangest och dom E5.53:- eller ickc sun-
nit afwen for dig en ewig förlotzning. Ebr. 9:12.
En sadan dom emot dig siclswan ,na du ingalunda
falla. IIOH. 3: 19, 20.

t) Detta bestyvkes afwcn af Icr. 30:21. Sla up det-
ta spraket i grund-terten, eller Dansia Veröanen,sa stal du häruppa fa en fullstandig förklaring.

n) Hwad F»rfattarcn har sager, bör forstas cfter Gutzs
upsnt och wishet, som wil sa hafwat, at «lt lEsublod, det är, hela Hans försoning til alla sinämarkwnrdiga omstandighcter, sasoin Hans heligafö-
dclse och nedriga wandring pa jorden, Hans stomsiäla-angcst, bon och tarar, Hans blodswctt, stri-,nor, huqg och stag, med flera dch utstandna hädcl-ser, högsi försmadeliqa dod, bcgrafning, segernka
upstandclse, himmelsfard, sittMde ps Fadrens hsgrg



HERrm GUD calar, ar Han sino Folke
och sinom Heligom frid ritsäger,, pa der de
icke stola pa nägon galenstaft falla. Ps. 8>:
9. 2 Tim, 1: ». Och detta är Fadrens och
Christi sprak.

§- 22.

hand och dageliga förbön för oh , ma altsammanssa nyttjas, at mannifforne alle allestades uti alla
deras lefnads omstandigheter intil sista andedragten i
kraft deraf ma fullkomligen tro sig wara fralstc och
helgadc; men ingalunda eftcr deras försummclse at
anamma och anwanda denna dyra statten tilsin frals-
ning, styrko, lif och salighet- Tl) det ar och blir,
Gudi klagadt! alt för sant, at en dcl nyttja intct
af Christi försoning, utan ga i full otro siclfwiljan-
des förlorade, oaktadt dc arv tilfyltest aterlöste; och
somlige ater lata swarligen öfwertala sig at nyttia
deraf sa mycket, som dcm undt och stankt ar, dct ar,
dc wilja icke taga ull tröst til sig, och sakna salcdesbehörig styrka at fullborda hclgelscni Guds raddhoga,
hwilket ar det samina, som at lata lEsu dyra blod
fafungt och fruktlöst furslnllM—Hwaraf syncs, hu<
ru förwand deras höstiMt ar,. som tcke waga , sa
uste ock fattige dc ock aro, at taga sa mycket för siz
«f nade - stanken, som dcm ar förwarfwad och nu
werkeligen tilbjudes. Dct ar lika som de uti sin hög«
modiga förtwiftan, eller otro willc säga: Gud har
icke sa god wilja , at Han mcnar mig ct sa fullt
matt af näd, och Christi blod har icke sa stor kraft,
«tdetkan sa fullkomligen läka ellcr sa
grundeligeu haswa all ömhet uti samwetct eftcr de
«ttwbölder, som nu qwölja min sial och gsm mig
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§. 22.

Manta (namligen med innerlig langtan och
bon) efter Christi uppenoarelst, sasom efter
morgonstjernan. Hai» stal witzerligen da fwm-träda, sasom en skön morgonrädna och sasom et
regn, hwilket fukcar landet. Hos. 6:3. jämför 2

Pet. 1: 19. x).

trögaZ, at cn gang mcd g.ladje löpa lifscns wägar,
dem jaZ wa»idra skal til ro, at jag mä hos
Honom bs; hwissct wi dock önfic otz utaf en wnr
Kylko-Psalm. N:o 9.

x) Forfattarcn mcnar har ingalunda nagon utomor«
dcntclig Christi uppcnbarelsc, hwarcfer swarmc-an-
dar och qwakarc plaga sara ; «tan densom stcr gcnoni Guds heliga ord, da wi wid dcft
fiitiga betraktande, undcrstandig langtan och bön til
Gud fä dcrutaf cn lif- och saliggörandc fuustsp om
Christo, dct ar, uptandas dmgenom nti wara hjcr-
tan til alt witzarc och wiharc ljus on, Chnsti nades
fullhct, eller narmarc ftgdt, fä en mera utbrcdd
kunstap och kraftigare ofwertygelse mcd förknippad
lefwande crfarcnhet om Christi öfwcrswinneliga rnr-
lek cmot oh arma syndarc, f dct salighctencs hus-hällning och ordnina bliswer da för otz uppcnbarad,
sorsi sasom cn inorgonstjerna, och sedän som cn klar
dag i lEsu harlighets ansigtc; 2 Cor. z: 19. hwil-
kcn uplysnnWnes näd dock ar har i osullkomlighetc»
ej för annat tilräknaudcs,, an en morgonrädnn mot
iden harliga middaq, som utaf samma lEsu ochGud dcn Heliga Treenighctcns harlighct för dc trog-
na nti den salia cwighctm upga sial. 1 Cor. 13:12.
1 loh. 3: 1, 2.

41
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Sa litet solen kan hindras at Zä up, sa
litet kan ock Christus, Rattfardighetenes S"l
Mal. 4:2. hindras ac bcstrala och upwärma dit
kalla hjerta x)- Se icke et ögnableck burt i-
fräl, Christo. Se icke i detta tilständet förstpH synden, j!tan först p 5 Christum. (jamför ock
§.29.) När dn är dedröfwad öfwer synden,
och dll da icke ser pä Cyristum, (Zach. 12: ic>.)
sa bort med det! Uti alla dina göromal se uppa
Christum, nämligen: förrän du gör nagot, om
förlättlse ? uuder sielswa gärningen, om Hans

?) Ingen kan hindra solcn / at trada öfwcr jordbry-
mi och lysa alt hwad hcnucs stralar trassa; mea
wä! kan man tilstuta ögoucn, at man cj scr dcstrat-,
ta härlighct, IjuZ och wärma. Sfwen fa kan ingcn
hindra laran om Christo, at hon prcdikasi werlden,
och utöfw.i? sin saliga werkan pa dcm, soin icke siclft
wc lindraga och förharoa sig. Jo dct som an-
nu mcra ar, trangcr sia- dctta ljuset mangcn gang
emot förmodan och asiundan uti de aldrasakrasic hjcr-,
tan, churu dctz uplyftnde kraft och ljufwa wcrkan
blifwer stdan gcnom upsatcliga syndcr hindrad.

2,) Dctta talcsatt siyrker ingcn, at upsatcligcn synda>
utan wil hnr paminna osi, atdetbasiawi
kunne göra, av sn bcfiackadt mcd siröplicchetcr, och mcd
ofuUomliqhetcr bcblandadt / at wi wal hafwc ord-
sak at anse alt för synd och ffain, sa wida wi bctrak»
tedetförwärt egit och ej för Guds nade-wcrk i sj)>
Gansia märkwardigc aro VoKor ciiemnstii ord har.
?M Uti LxZniiue lUoncilii Irläemuu cle
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bistand; och efter förrattadt werk, at Hcm Wil-
le lata det samma sig behaga. Gör du icke
sä, sä handlar du köttsiigeu och lättsmnigt.

Gör icke lag utaf Evangelium, som wore
Mnu en dcl öftig för dig at göra och lida, och
Christus wore bara en half Medlare, sä at du

an-
c-ltione, dcrcst han ofwcr Fralsanns ord loh. 3-'" IZ.
sig sä utlätcr:

creäentium 26 fälutcm öc viram
TtcriiÄM i!I» eit, non
ooera lua , lcä
vanmr a lentcmia äamnannnis, c< ZccentHNtur
uä vitani lta
N 8 öc rcnovatiz äicir: «/W /ere?'^,

<3ä nveriou^, ante vocgnanem icccianr,
vulr ipsos ita äicerc, 112 c tantum cum in
cipio valäe innVnii aäliuc crant; leä curn,
inauit, i« rier 3oiritum 3ansum vrnfccerit!3,
ui nmnia icceiitiz, tamen 6icite: B«:rvi inuti-
Ie« luinuz. De servi» vero inutiiil)UB
6n VNu5 in cum iplis inrrat, m

«nera luu juclicentur, pronunciarur illa
jentcniia, exKat
//> <?«t 37° ln u-
tranue cnim !occ> 25: Zo. sc Luc.
10. vocauulum nonimr
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annu maste draga en del af dina synder, och
plikta dcrföre. Lat man wal synden förkroha
ditt hjerta; men ickc nederstä ditt hopp pä Ev<zn-
gelium -»).

§- 2Z.
Se har mera pa rattfardiggörelsen, an

helgelsen. Gör uti de wigtigaste dud af Cdristo
inqen Moses,° söm allenast trugar och for-
drar; utan se Christum an, säsom en Löftesman
l)ch Borgen, hwilken amgit sig at ntföra wer-
ket b). Har du mera fedt vä dina egna wcrk,
plikter, dygder och dylikt, an Christi förtjenst,
sg fär du dyrt betalat. Hwad under da, at

du

») Wal stal man lata Lag wara Lag och Evangcliun»
Evangclium, mm ingalunda blanda dct ma uti det
andra, utan nyttja dcm baggc i sin ordniug och til
dcras andamäl: dock mastc mau icft cn tid handtc-
ra bara Lag och cn bara Evangclium, lp

tan brnka dc!" tilsammans, mm sinffilt, säsom dct
vck af Forfattarm sielf har ncdanföre h. 33. alt til
slutctwal drifwcs.

K) Hurfattarm ftr fott at forcstalla Chrisium, sasom
wartros enda syne-punkt, sn wida tron cj hav har
mcd Honoin annorlunda at bcsialla, an dm som ar.
en fattig och nadtarswandc syndarcs Salighcts-Höf-
dinge och Löftcsman, mm ingalunda cn Moscs.
Se mcra haroin uti Sal. Luthcri Försprak pä det
Nya Testamcntct.
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du altid klagar, fast du ock erfarit aldrig sa öf-
wertygande prof af näden. Christi fortjenst al-
lena, utom dcha, bör wam grunden til ditt hopp,
hwaruppa du kan fota och hwila dig. Chri-
sius allena kan wara härligherenes hspp.
Col. 1: 27.

§.24.
Nar wi trade ftam f«i Gud, töras wi «c-

-ke föra med ohnagotannlit,an Christum. Hwar
enda tilgard afwart egit, ochhwartenda ffickan-
de och deredande, sasom afotz sielfwom, är et
förgift, som fördärfwar tron c). som bpg-
ger pä goda werk, näde-gäfwor och dylikt, han
kauner icke Christi förtjenst. (loue 2: g, 9.)

Detta ar, som gör tron til en swar och
aldeles öfwernaturlig sak. Wil du rätt tro,
och i trone ftamhärda, sä maste du dag ifran
dag lära at halla dina förmgner, din hörsam-
het, goda gämingar, gafwor, tärar och de

hjer-

e) Ack! hurn wäl har war gode all
den djarfhct, soin mnnnistorna wisa wid det de isang och böner utan andakt wilja nalkas Gudi, ochficlfwe, det är, utan at anropa Gud o,n näd, bcr«-
dc, sig därtil. Detta Hans pastaende strider Nlgalun-
da emot hwad David snger uti Ps. 5: 4. utan fasi
mem öfwcrensstammcr mcd Hans helinä atrs och t«,<
wsatt uti Ps. 51: 17, iZ. MNfor 1 Ms. 13:27,7
32. ler- i«: 23. ÄM. 3- 25.^
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hjerte-rörelser, hwarunder du kant ditt hjerta
smaltas och wara krastigare bögdt m. m. för
track och afssrap, Phil. 3:8- och deremot hglla
dig tätt och fast wid Christum och,intet annat.

Dageligen mäste dina egna garningar och
egen hjelp om intet b ifwa. Utaf Guds hand
bör du (hwart ögnablick och andetag) taga alt.
Men nu ar Chnstus Guds gafwa/ luh. 4:10.
tron ock en Guds gäfwa, Eph.2: 8. likaledes
ar ock syndemas forlättlse en friwillig gäfwa.
Roni. 5:16. Ach! huru oulrar, rytcr uch ra-
sär naturen haröfwer, at alt är en stänk och en
gafwa, och at hon alsintet kan förwärfwa sig gc-
nom sin atgard, s(na tarar och plikten' utöfning,
samt at alt egit werkande ar utesiutcr och agcr
intct wärde uti himmclen? -

tz. 25.
Om naturen hade fan göra en saligbets-

ordning, sa stu!!ehon hclre giftvitsaiighetenUng-
lonien och Hclgonen om handcr til at köpsiaga dcr-
med, an stm se dereftcr Christo i handerna, hwil«
ken dock henne utan detalnmg afiäter, och just
derföre förtror man sig ej til Honom.

Hon ffulle hafwasa tilstält saken, at man ssolat
kopa sa!igheten med garmngar; derföre har hon
afffy för Christi förtjenst, sä wida Hau gör alt
hennes egit kram til intct. Naniren stulle häl-
re wilja göra alt hwad i werlden wore, för al

Per-
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dermed blifwa salig, m, ftm ga til Christnm i
trone och at hafwa staffa mcd Honom. Chri-
stus wil hafwa alsintet, men siälen sökermed
all sm magt at pätwinga Honom nägot af sit
egit 6).

§. 26.
Wid detta stora mitzforstand pamin dig,

om Christi förtjenst och ocmdeliga tilfyliestgörelfe,
som siedt genom Hans död, blifwit dig nagon
lid wigtig och klar. Har detta warit dig uo-
pendart den tid,-da synden och Guds wredelag
uppa ditt samwete, som en tung börda, sa all
vet en nad.

Ingen utan en fattig siäl, stadd uti stor-
sta förlagenhet, känner Christi förtjmsis sturlek.
(Num.s.'2v, 21) Den sm har alicnasten swag
öfwettygelse om sit förderf, han aktar och war-
derar Christi blod och förtjenst allcnast litet.

§. 27
Försagde syndare! Du ser dig om til ho-

Zcr ocb wanster, och säger: ho stal wisa ast hwad
Zodr är?Du krafsar ihop och lagger hwattom an-
nat hela det förrad afgoda gärningar, til at bylta
ihopenrattfärdighchhwarmeddu wille ftälsa dig;
men nu är det tid, se nu uppa Chrisium: N?än-
der eder ril Honom, sä warvell I salige all

werl'
Detta besincks sf G 55:2. och stMMnfttllesMal»
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werldenes ändar. Es. 45: 22. Mom Honom
är eljcst ingen, som wille och kunde hjelpadig.
El. 45: 21, 22. Luc. 12: 32. Han är Frälsaren,
och ingen mer. Se dig annars omkrmg hwart
hän du will, sa ar du förlorad. Gud wil ickese uvpä,annat än Christum, och du dör ej Hellerse pä nägot annat.

Christus är worden sasom koppar-ormen i
öknene uphögd, at syndare frän alla werldenes
andar, afwen ock de aflägnaste, mätte kunna
Honom se, och wända sit ansigte ti! Honom.
Den mattaste blick pä Honom är saliggörande,
det swagaste Hans widrörande gör dig helbreg-
da. Match. 9: 21, 22.

Gud wil, at du ffalt st pä Honom; der-
före har Han satt Honom uppa en hög Härlig-
Hets-Thron uppenbarliga för alla arma synda-
res ögon. luh. 6.- 39, Du har otaliga or-
saker at se pä Honom, (nämligen, sasom Guds
Lamd, hwilket dorttager alla dina synder,,lol).
1:29) och alsintet en endaat wända ögonen ifrän
Honom;Rom. 8:34,3>. ty Han ärmild och ödmjuk
af hjertat. Matth. 11:29. Han wil sielfgöra alt,
hwad Han af sinä kreatur fordrar, til erempel,
dragc. deras ströpligher, icke cycka om sig
sielf, Rom. 15:1,2,3,5/ 7- eller yrka pä lagsens

Han stal med saktmodigom anda
hjelpa dig ater til ratta, och draga dina bördor.
Gal. 6:1,2. jämför Hes, 34:16. Ebr. 2:17,

18.
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,8. Cap. 4'.is. Han ssalförlata icke allenast siuresor, utan smtio sinrm siu. Matth. ,8:21, 23.
Detta war äsiven för Apustelen Peiw swart at

ty emedan otz männiffor faller sa swärt fö-»
re, at förlata dem som otz emot hryta, sa tän-
k< wi, at ock Christus ar sä hard, som wl
äre.

Mi anse synden e) för öfwermattan stor,
vch täiike, at Christus afwen gör. det samma,
vch just dermed afmäte wi Hans öandcllga
l/k efter wart förnufts samt Hans 0-
älideligaförtjenst efter wara synders sturlek;
hwilkct ar det högsta höc-mod, ja en Guds hä-
delse. 103.- n, 12. Es. 42: 15.

Hor, hlyad Han säger: ZaZ hsr sunnit
en forsoning; derföre stal syndaren förlos,
ftd warda, at hau icke stal fara neder i för-
derftvec. Job. zZ: 24. < janiför C'br< 9:12.) )
'Honom, sager Gud Fader, hafwer jag er
godrbehaZ. Matth.z.-17 i). Gud M eljest

D als-

«) NälNttgen i öct tiljländtt, hwaromfovegaeude §. §. mlat.
t) lamfor hätmcd MM. 17: 5. hwarcst ort>cn:

Itt. 39:1i.
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alsintet hafwa; intet annat hjelper dig,
kan bcfteda ditt samwete, an Christus, som har
tilfreds stalt Fadren. Gud gör alt för Christi
stull.

Dm förtjenta lon ar hclwete, wrede och
förkastelse. Christi förtjelist ar lif, förlatelse
vch uptagande, (namngen i näder hos Gud).
Han wil icke allenast ställa dig det förra för
ögonen, Man ock stanka dig det senare, För-
lata är Christi egen ara och största nöje. (ler.
32. 4Q, 4i.)DP>fwerwag dock, at sa länge, Chri-
stus wandrade pa jorden, har Han mera om-
gats med Publicqner och syndare, än med
Skriftlarda och Phariseer; hwilke woro Hans
afsagde fiender; ty dche woro rattfardigt folk Z).
Det ar icke stm dn dig inbillar, at Christi nu
warande harlighets-stand ffulle göra Honom li-
ka nögd emot arma syndare K), eller at desie
wore nu för Hans öyon föraktelige kreatur. O
nei! utan Han har ännu, den dag i dag ar, det
samma hjerta i himmeten, stm detta pa jor-
den. Han ar Gud, och andrar sig icke.

Hau ar (och dlir) Guds Lamb, som bar
werldenes synder- loh. i: Han har sielf ut-
stadt alla de frestelster, förlagenheter, bekym-

mer.
3) Nämligen i fitttycke Match. 9:
K) Dct ar:kallsinnig, twär och obckymmersam omde«

r«s saliga.walsiand här i tidcn och ewigheten.
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mer, öfwergiswande vch förkastelser; Mattb. 26:
38. som du erfar. Han har utdmckit det bitrmste
af kalken, och lämnat dig det sota qwar. Fördö-
melsen ar nu borttaaen: Cyristus har pa en Zang
utdmckit ali Guds wrede, och lntet annat lem-
nat dig qwar, an salighetenes bägare i).

§ 29.
Du sager: jag kan icke rro, har sck ill,

gen räcc anger och sorg öfrver minä synder.
Men du stalt weta, at ds pahar du desto bat,
tre förChristo, när du intet annat har pa dig,
an synd vch elmde.

Gack til Chrisium med al! din obotfardig-
het och otro, til at fa ntaf Honom botfärdiq-
het och tro; det länder Honom ti! ära Sasi tll
Christum: jagframbär hwarkcn räcc,
färdigher eller stänk, ril ar derigenom blif-
wa upcagen eller rärrfärdiggjord. Jagkom-
mer och wil hafwa din, och den maste jag
hafwa, om mig skalwarda hulpic.

Mark. Wi are af etz sielfwa sä sinna-
de, at wi altid gärna wllje föra nägot godt
nied otz til Christum, och dock stal det aldeles
ickesanxira. Ensnaturs-gafwor, fast de ock
woro pä det finaste sattet upslipade, galla icke
i himmelen sa mycket, som et koppar-run,

D 2 styc-

l) SePs.na:7. Matth.26:39,42.Ga1.3:13,14.
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stycke. Näd och garningarnas förtjensi kunna
icke stä tilsamman. Tit. 3:5. Rom. n: 6.

Detta ar en försiräckelig härd knut för
naturen, ftm för ingen dcl kan sä dec i huf-
wudct pa sig, at blifwa helt och hallen dlottad
ifrän alt, och icke fä behalla en cnda smula
godt eller rättfardighet ac speala s<g uti. Egcn
rattfardighet och egit hjcloande aro de hjertun,
gar,. dem hon sa mycket hal!erutaf> at don förr
will dö, än mlsta dcni. Dche göra Christnm
i natuuiga männiffans ögon s.i wanDpclig, at
hon icke kan haftra i-agon I,inyta!i efttr Honom;
ty Han ar snörrä.tt smdande emot de aldra-
ffcnfagraste egenkarlekens afsigter.

Lät oara Raturen göra et Evangelium,
det blefwe sakert emot det som Christus giordt
hafwer; det stulle bli inmttadt allenast för de
rattfardiga, ostraffeliga och heliga. Mcn Chri-
stus hafwer gjordt sitt Evangelium för dia, det
ar, för fttriga, gudlösa, oräitfardiga och fördan<
nade syndare. Namren kan,icke en gang lida
dm tankan, at Evangelium tilkommer ollen;
syndarom. Hm siulle hällre fatta det besiut, at
störta sig i förtwissan, an at gä til Cdnstum
mcd et för henne sä försträckeligit wilkor K).

ic) Namligeu, at säsoin cn Mig, Zudlos, orattfar»
dig och sdrbannad syudalc Hans nädc'Thron:
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Sä snart Naturen bllr genom syndastul-

den och st-affet fttt i kkmman, la söker honwis-
serligcn up sitt qamla egna rattfardighees, ftom-
hets «ch näste; men Allmagten förstör
deha rasia nästen.

Evangelium ntcsinter ingen männissä, utan
den som gör sia sielf rättfärdig. Christus sersnamre til dm styggaste syndare, som med bot-
fardighet erkänner sinä synder, an cn sadan en;
ty honom kan Han icke blifwa gjord ti! rattfqr-
diggörelse,, efttr det han icke ar en syndare l).

D 3 §3O.

Las harom Sai. Lutheri Prcdikan öfwcr EPistrlcn
pa 2z Söndag'.!! cftcr ftm fins uti fed-
nare 'lc,m«,i af dctz Kyrkv-Postilla iin, M:o

h. IZ.'- 18- 28. 29, ftmt 20. 21. 22. §. §.

af dcj; Prcdikan lub. N:o 67. pä G. Matthiä Dag
i saimna Kyrko-PoMa; sa sial du sinua, at dcn-
ne dyrc Guds mannen förer lika tai mcd

Y Wal ar Ehristus af Gud gjord afwen til
het för alla fallna Adams barn; uicn win alle ej la-
ta sig dcrigcnom göras rattfardigc, det ar, at de cj
lata sig, sasom nad-förlagnc och pa Christi blodiga
fortjensi genom trona sig endast förtröstandc syndare,
uti Guds dom för räctfardiZc förklaras, sn kom-
nicr ej dcnna af Chrisio förwarswade rättfardighcten
de>» til godo, at dc dcrigcnom blefwo rattfärdige
gjorde, ellcr narmarc sagt, uti Guds dom för sd-
lc)ivel!>6e och til all Guds nad för fullkomligcn bt'

'tättigatze förklarade. Ty annat ar rättfardighets



Kruswls ar det latt at saga: lag är en
svndare> men isanmny bcdja medPul>l<canen:
Gud war mig syndare nadig, är den swa-
raste bön i Hesa werlden. Det är latt iagt:
lagrrsr pä Christum; men at anse Christum,sasom full »ned näd och sanning, utaf hrvil»

kens

och annat ater rattfardiggörelse. Det sorra hafwe
wi t-llika med all Gudomelig wishct och hclighet uti
Adams fall platt förlorat. Men af det scnarc
blifwom wi tillika gensm Christi fullkomliqa rattfar-
dighet under cn sann omwändelse och dagelig hclgcl-
se blott imputHiive, dctär,genom Chnsti rattfardig-
hets och hclgclses tilagnande, sanfärdeligcn dclaktiae,
och fa salcdcs alt mer och mer böjelse, kraftoch näd,
eller som wi fiunge uti cn war tyrlo-Psalm, N:o 22 c>:
V. 6 ynnest til Guds bud, at wi dem gärna
«tlyde; mcu ingalunda i ewig tid kunnom wi mera,
scdan wi saledes Guds bclate förlorat, litan Hans
nad och kraft aöra det rmgaste godt, an mindrc fa
lnf at smickra otz mcd det Pharisaista hopp, at wi
för w,n hcl!ghcts ffull, warc hou sä lysande, son»
hon wara wil, stolom hos Gud cwinncrligcn salige
bl f.va. Och det summa ar, hwcid war uti
dcnna sin strift öfwer alt fa nitistt drifwcr emot sm
tids Bemipel3^izner, de der litet eller alsintct y»
kade pa nadcn, men drefwo detz mer pa gärningar-
nas rättfardighet, utan at derhos med eftertr»ck nam<
na nagot om Christo: ickc försioendes nadeni öfwer<
swinncliga kraft, och den dcraf flytandc helgelsen,
5H saliga grund och osminkade wöscnde.
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kens fullher du kan m) taga nad för nsd,
derpa kommer det an. At bekanna Christum n),
nr en latt sak; men at afhjertat med Petro be-
kanna Honom wara lefwandes Guds Son, den
enda Medlaren, det aar öfwer kött och dlod o).'
Det finnas mänqe nog, sI)M kaUa Christum for
Fralsare; men fä aro ds/ som erkänna Honom
för den samma p).

§. ;r.
I werlden kan ingen ting forefalla war ef-

tertanka wigtigare, an nad och saligher iChristo.
Ingen kan kasta en blick derpä. ntan at tillika
blifwa warse, at denna harligheten och sallghcten
ar Hans egen; ty utaf astadander olifwer et om-
faccande <^).

D 4 §-32.

m) Sasom en nad-sörlagen syndare med troj under
stundcliq suck ock) bön.

n) Pa sätt och wis, ftl» dcn allmänna säkra Hope»
nu gör.

v) Nämligen öfwer, all naturlig tanka, kraftcr och för-
mäga. Match. 16:16,17. 1 Cor.i2:Z. Se har-
oin widarc Sai. Luther, Preoikan öfwcr Evangelium
pä Petri och Pauli Dag sud.N:»72. z.4.5.6.7.
uti detz försweuffade Kyrko-Posiilla.

p) Nämligen för fin Fralsare, HErre och Gud.
<D Det astädande har ointalar, ar det sam-

ma han förut i6. och io. h. H. oinrördt. Haroin
hafwe wi ock nti war Swcnsta Psalmdok R:s 16.
v. 1. cn dylik trostefull erhindran-
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§. 32.

lag blyges annu, narjag tanker derpä,
ot mg midt uti minä Religions-öfningar sä litet
har wetat af Christi blod, som Vock ärhufwud"
saken af Evangelio. Nast helfwetet kan ingen
ting förekomlna en trogen sials fyn förffräckeliM»re, an en rilstapad Christendom utan Christo.

Du kan hafwa mycket godt hos dig, och
likafullt kan annu fattas dtg et, som gör, <u du
Zar bcdröfwad bort ifran Cbristo; ty du har ic?

annu salc bort alt det du hafwer (Marc.
21,22. Cap. 12:34.) med det du icks gifwit pa
bsten all din egen rättfärdighet:c. Wal kan du
hafwa gadt langt i utöfningen af de i wertdsiig
matto lysande goda gärningar; men anda wara
derhosChristi afsagdefiende och wedersakare, en«
da uci hwarje Bon och Gudstjenst. Rom. 14:
23. Ebr. n: 6.

§. 53'
Sträfwct efter h?lg_elftn mcd alla krafter;

men gör icke nsgon Chriswm deraf, genont
hwilken du stulte tanka dlifwa salig. Gör du
det, sä mäste dtt äter pa et eller annat san blifwa
om intet gwrdt. Christi oandeliga tiliyllestgörelft
och icke dm helgelst bör wcra din rättfardiggö-
relseför Guo, annars stal eldenförtäradm samj
ma som hö och stra, nar HERrmftan sm Heli-

ga
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Za Thrvn wlsar sig för dig förffrackelig. Dä
först stal allenast detta befinnas wara e» rätt-
siaffens Gudstjenst uch Religion, namligen:

i) At endast och allenast byaya alt uppä
den ewiga Guds KarKks och Mdes Klippa Chri-
stum.

kefwa uti et bestandigt affadande pa
Christi ewiga rattfärdighet och förtjenst ; ty detsamma belgar hjertat, och desförutcm förolifwkr
det kotlsligit.

3 Uti detta affadande pä ChristllM se syn-
den uti hela des wcdcrstyggcliyhet, och lika sulit
tro , at hon ar förläteu / och derföre äccr til intet
gjord.

4) I samma assadande endast bedia , ho-
ra Gnds ord, och sä widare, med kansia af ditt
beftäckadc wasende och alla dina ofullkomliga gar-
ningar, de der likwäl olifwa altld nadigt uptagne»

5) Uti detta assadande trampa pä all e-
gen berömmelse, egcn rättfärdighet, företräde,
säsom pa wederstyggeliga tiug.

6) Fara fast derefter, at utan äterwändo
allena warda funnen i Christi rättfärdighet.

. ?) Hierteligcn ftögdas deröfwer, at dm e>
gm rattfärdighet störtas omkull, och at alla dina
förmaner plötstigen göras til intet, pä det Chri-stus, sasom Medlare päsin Thron, mä allena
(namliga i ditt hjerta ) warda uphögd. Och

D 5 ,8) Sör-
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Sorja öfwer alla dina goda garnin-

gar/ sa berommellga de ock wara kimna, som
du icke giordt ml Christi kärleks ästadande och
erfarande. Tv a!l Gudstjenst, utom et med Chri-
sti blod bestankt samwete, <lr en död gärning.
Ebr. 9:14. (jämför Cap 10: 22.)

§. )4.
Den lciran om fria wiljan, som man gjort

sa mycket wästnde utaf, är latt atsa wäl af den Heliga Skrift, som den siäls
erfarenhet, hwilkeu nägonsin andelizen inlätit
sig med lEsu Christo, i afsigt at tilägna ssg
Hans föttienst oÄ) underkasta sig Hans rattfar-
dlghet. Christns är en wida wagnar harliga»
re Person, än at den arma naturen ffmie bm-
na inlata sig med Honom i dekantstap och Ho-
nom omfatta. Sa oandeligen helig ar Han,
at den usta naturen (sasom natur) icke ens kan
understa sig at se pä Honom. Han är eck sä
vbegripcligen god, at naturen aldrig kan tro det,
da hennes helasynda-gestalckommcrhenne ratt
i ögnafikt?e.

För Naturen är Christus altför hög, 06)
chärligare, an at hon stulle drista sig, at kom-
ma Honom wid. Här lraste strst komma na«
got Gudomeligit i sialen r), innan hon kan om-

sat-
»-) Här förstäs tron, smn or Guds Andas wcrk, ochsom af naturen «lbrig ästadtommas kan.
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fatta Honom. Sä aldeles omöjellglt det
fer dlotta naturen, at kunna Honom aM)a och
vmfatta.

§. 35-
Den Christus, sdm naturliga fria wllfan

kan fatta, ar allenast, sa tilsägandes, en Na-
tur-Cbristus, ftm en männistä' aör siy sielf 8),
ickl' Guds Faders eller HEnans Christ, icke
AEsus lefwandes Guds Faders Son, til hwik
ren mgen komma kan, Man Fadren drager
nom. loh. 6:44,46. jämförMatth. il' 27. t).

§. 36.
5) At har afmälar dmnaturliga friawiljans

ofurinögcnhct at fatta Christum sa aldelc<z, at han
ock wagar saga dm Chrisius, soi» hon sigföresialler
och fatta wil, är allcnast sa tilsagandcs s.n Ratur-
Christus, dctär icke emot o!c!ia6oxieii stridande,
utan fast nura öfwerenssiämmande med Christi höga
Gudom och Medlarc-ambctc. Pa et dylickt satt har
ocl war dyrc Luther uti sinä striftcr sig häronspäfle-
ra stallcu yttrat. lag hallcr altsa för onödigt, at
har uprcpa dylika Hans utlatelscr, utan allenast för
korthctcns fful hanw:>scr Lasarcn tildctzPredikanöft
wcr St.- Petri och Pauli Dag, stm finnes uti Hans
förswcnsladc Kyrko-Posiillas andraßand sub.N;o?2.
§. §. 3. 4. 5. 10. dock räder jag harmcd ing».'n, at
bruta sadant talcsttt, sa wida det ej arßiblistts. hwil'
ket ej ellcr syncs payrka,

f) ?2tcr UNI, violenil, öc nrelilNoil! »«tione,
lecl invitl»ione öc virium vl»I«nä i. >»e l«»
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§. 36.

Hndteligenranfaka och i Skrif-
««/ säfom mi m guld-Zrufwa; derutinnan lig-
ger Christi hjerta.

Waka i synnerhet emot de ftnder, hwar-
til du genom dit nmurliga temperamem ar benä-
gen; se dem rckt an Uti deras wederstyggelighet,
sä fiola de aldrig komma til fullbordan.

Lät dig attid finnas nti et fattigt, bögdt och
förkrotzadt hjertas tilstand, rörd öfwer hwart
och et andeltgit ftlsteg, upmarksam pa aUa dina
inra rörelstr, och fardig at elnotraga de wigtiga-
ste benädelstr u).

Behall ingen ffuld pa dit samwete; bruka
derföreemot dem ofördröjeligen Christi blod x).

Gud
quencli IZi-Fltione, non immeäigte

, lec! per
Verdum <3c Lacramenr» operatur; ex nolenriduz vo>
lentez, öc ex non vnlenribnL valentez eilicienclo.
(!3lovii Llbl. Uluttr. in nuno locum. Eljest hat
Kyrko-Lararcn i detz 26. >n
wit oh et hälso.samt rad, da han sager: 8i non irane.
«5, org ut li2ng^is.

v) Det är, at wm da af blotta nad hclad ifran dina wid-
ladandc och annu stinkande synda»sal.

x) Härom haswe wilmanga markwardiga päminnclstr u<
ti var Swenffa Psalm<Bok, sasom utiNo 14. 16.
151. 152.155. 158.278. v. 6,8, n- 292 och sa

«idate.
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Gud later allenast för den ordsaken stull synda-
siulden dlifwa swär pä ditt samwete, at du stalt
se pä ClMum, säsom den uphögda koppar-ormen.

§. 37.
Mät Christi kärlek icke eflerd-t, som du hos

dig fmner, utcm efter Hcms löften. Tacka du
G'.id derföre, at Han undanrycker dig alla fat-
sia stöder, och förhwart och et m?dcl, hwarmed
Han haller dm siäl altjäint upwackt at se päChri-
stum. Sjuwom och anfäktning a> bättre, an
säkcrhet och lättsinmghtt.

§. 33.
Utaf etljilmt och lika nödgt sinne blir andtell-

gen en fräck aude, somtillikakan bedja och synda.
Ljnmhet ar >ust et förgift och pest för Christendo-
mm. Om icke denna förgiftiga rotcn, genvm et
oafläteligit sanfärdiZt umgange med Christo och
stcidigt Wädande pa Honom under alla göro-
mäl, blifwer utur hjertat upryckt, sa blifwer hon
c.lt starkare ock starkare, alt dödeligare och döde-
ligare, derigenom at du sa smnad dlott haller dig
til Församlingen och brukar Sacramenterna

§-39.

5) Dttta öcstyrks utaf följande Skliftenes sprnk: P,s.
131:2. Ordsp. 4:23. Matth.2Hi 12, 13. ApG.
?: 1 21,22,23.1 Cor. i«: 3/4/5- Cap. l«Hg.
2 Thch. 2:10» 11. Ebr, 12:12,15.



§° 3p-
Astvag icke dina »adeaafwor efter andra

'mannistors nädeaäfwor; u:an se til, om de dina
halla prof efter Guds ord.

Gör, hwad diy bör, med all fiit och tro-
het, och lat wigtighcten af dina aöromal wara
dig o>,u hjertat; men rads före afwen sä mycket
at sätta tröst til dina goda gämingar, som at
jafinna tröst och glädie i synden 2). A!lsom >'.i kommcr CKristo, den mä komma
hwad an som haist, ar dödeltg.

Hall pa at bedja, warder du icke
underhallandes mycken gemenffap med Gud,

som du är wid bönen uti dm kammare,
fä ftn nes du ock wara wid all den öftiga offen-teliga Gudstzensten.

§. 40.
'Wärdera icke goda werk efter det myck-

na w äsende, som deraf plägar göras, utan ef-
ter hjertats ödmjuka ställning, och det dermed
förkni ppade äseende pg Chnstum.

Häp-

«) M2FIS numilianmr virtutibuz, qu3L NN»
tubein, -c!e viilutibuz, czual

»dent. Lellä. Omnm iiii cielunt, c>ui niini lidi
l!,:elle put«c. (Zliamocla l» )2in luOcil li-
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Hapna nch bäfwa för stura gafwor 06) gar-
ningar 2) En swr hellg Man plägade ftga,
Ar han frukeade sig mer för sinä goda werk,
an för sinä l>?nder; de förra förlevde honom
ofta nl stolrher, mm detze bchöllo honom
/tltid i ödmjui^hec.

§ 41.
Eamla diO en statt af Chrlsti karleks be-

wis b); de göra hjertat til litet förHonom, och
stort

») Bort dct, at n,im stal rädas fsr at gsra godt, Gal.
6:9,10, hwilket Författtmn här iugalunda.menarl
men sä ,',yckct wil han säga, at det «r högst farli-
git R wciaföi,' mycktt afsina glida werk, och ej kun<
na mälka, hwad 'för stor firöplightt widdem lsdar;

mau altj s har ordftt nog at storliga blygas
för Gud, nar stil a pösande tankar uti hjertat up<
komina.

,

d) I Tyssa OfwersHttniMn lyda orden sä: Sammle
dir/?inen schay von ofienbarungen der liebelthri,
sti. Hwarmcd ingalunda förstor nagra ut»
omordcntcliga up» cnbarelftr och ingiftvclser, soinswarme andar sara efttr, utan de nädeprof/ somlE-sus gcno», sitt uppenbarade ord i siclfwa werket pä
männistö hjertan iin i dag bewisar, da de det allcnast
i sm ratta ordnim, bruka, nämligen, detsammaen»
faldigt antaaa, gilla, tro och lyda; nam /,/eie», Oc>»

,le/c/t, säqer Kyrko kararenH.mbl'o<>u«ili liU>
«m i.idi. 11. c«p„ xlix. st ock Gal. 1:16. Med
et ord sagt> en GKiftmätig erfarenhet af lEsu ö°
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stort för synden. Förakta icke de rinaaste ochmlnsta nadenes !)esök och kannetckn. Gud kan
lcita dig raka i de omftändighecer, mi hwiikade'samma, dem dunu haller fördermgaste, kom-
ma dig rätt wal til matta, sa at du för all werl<!
denes harlighet ej Heller wille durtbyta-det, ftm,
star uti l luh. 3:14. nämligen, at kunna älsta
Bröderna.

§. 42-
Hgll pa at förswara sanningen, wik lcke en

haroman deriftan;, (Luc. 9:26. Cap. 12: 8,9.)
tnen gör det icke med »agun häftighet uch siuade-
siuka. Uprätta de salina, och hjelp dem til räl-

ta

«m, milda och Hulda hjertelag emot syndarc,
ket Hans Ande genom ordct och Sacramcnttn daae-
ligcn latcr alt klarare och klarare wisa sia i och
tväscnde, krast och sannina för ei maniuffa, s»m pa
»mwandelftns och hclgllsens wnc, stadd Ack! hu<
rnmange dylika profsiulle wi >ckc annu i dag ,afwa,,
om wi hwar för sig willc, fasom wän gamleKyrw
Fadcr det gjordt, medclst del de cfter sig lemnat vir»!
k«num, arbcta pa samlingar dcraf. Hwal
tilökning och siyrka stnLe icke derigensm tilfiyra fö>
ttiitonn provic!enil« som dock för wära ti^
der myckct saknas; dock ferftmmar ej en trogm,
at mcd David tanka uppa den aamla tiden, och för
talja för andra, hwad undcr Gud honom och simi
Helgln gjordtl,aD«. Ps. Cav.n6:is>
Cap. 143: 2.



ta igen med den hjerteliga barmhertighet, hwar-
med Christus sig öfwer dig förbarmat hafwer.
Hjelp de brutna och förränkra lemmar ster i sit
siick med Evangelii näd.

Du stolte ande! förakta icke swaga Hel>
gon. Du kan raka ide omstandighem, at du
ffulie önffa, at du wore den minste ibland dem.

Haf et trohjertcligit medlidande med andras
swagheter, lnen war sä mycket mera Nogtaknad
med dina egna. Besök fittigt siuka och förtsmasiälar, ty erfarenheten har lart dem mycket-

§. 4).
Blif uti din kallelse. Handia emot dina

anhoriga sa fördundit och trogit, som emot HEr-ran. War förnögd med litet nf det timmeliga;
du kan ock hafwa din utkomst mrd litet. Lat diävck tyckas wara för mpcket den lilla förmöaenbetdu har maf det jordisiagoda, ty du ar ock o>wardig ui vet aldmminsta; men faller diaket til afdet.himmelM, sä blificke derföre likanogd och wnrdslös, för det at Christus ar sHrik och sifMild. (2 Cor. 6: 1,)

' '"

Hall hwar och en för battre äN dia sielfDrag med dig sielf en bestandig leda, säsom d«derwore ward at trampas af Ma helgonen uN-Herfötternac). /^«^nuu<

. SM
,(c Tttgne Cluds ba,rn och Helgon.kunna MigfMpH
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Stäl! dig altid för ögonen werldenes

Za och förgangelighe., hwarunder alla jordiffa
ting ligga, och omfatta med din kärlek ingenting
annat än Christum.

Tyck rätt illa wara, at du maste se, det
Christus är för werlden en sa obekanter Mcuk,
och at sä fä fräga efter Honom. Hwart och
et fialleri och sqwaller behagar henne battre, än
Han. För et sakert hjerta ar Christus en fa-
del, och Bibeln en lös dikt.

Lat det gä dig ömt til hjertat, när du be>
sinnar, huru mange döpte Christne wäl besin«
»m sig mi Församlingens utwartes gemensiap /

och stä dock icke under naden; bekymra sig
znycket om pliktcr och lydno, men nappeligen om
Christo, och weta föga, hwad (Evangelii)
nad ar.

Mred dig til korjm, bjud det wara wal-
kommit, drag det sasom Christi kor,;med triumph,
det ware sig hän, spott, försmadelse, förakt,
fängelse och mera sadant; se allenast wäl til, at
det är Christi, och icke et sielfgjordt kortz. (1. Petr.
4: 15, 16.).

§. 44.

den daistap, at luilja tvamfta mamMi/än
mindre de swagareitrone, undcr fina föttcr;
pei- § 42. z. Ivlomenr.). Dock anser hwar och en
trogcll stäl, soin ratt kanner sitt mcdfödda
ra förbärf, sig wara wäi mrcdig, at hallas för de
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§. 44.

BerölilMelsel, nf Christi korshindrasgmom
dec, m män syndar ä). Det minsta sannings a-
sidosättande, Mauh. 5: 19. emotens styldighet,
battre wett och förstand, kan sä wäl uptanda ethelfwete i samwetct, soin de största synders Utöftning emvt ens öfwmygelse.

Ar du ifrän helwetes kiaftar Utrhckt dchförsatter mi Christi siöte, samt saledes fadtrum ibland Förstarna i Guds hus. O! humborde du ock stlcka dig i hela ditt lefwerne, somtt darMherughetenes prof och lnönster. Du äter-
losta och frälsta siäl! för hwad oandelig mck-
samhttssiuldemotChristumhaftar du icke? Hwavexemplarifft förhällande bör dä icke wisasig i
hela dittwandch och i hwarje god garning? Hwad
siulle icke hwar Söndag wara dig för en Tack-

at upstämma ditt Halleluja? Hwav
för en himmel uppä jorvett är icke at wara eu
lem uti ClMi Församling, och sta med Honont,
Anglarna och Helgonen uti gemensiap? Nar du
gar nl HErrans Nattward/ huru siulle icke dä
din sial nedsanka sig uri den ewigakarleken/ somE 2 wo«

andraHclgonsfotätrad. W n. Ätatth. 15:27.
Luc. 3: 16;

«!) Dttta kau vck sagas sm stvaghets<ynder; ty om mau
ei strart afbeder dem, sa blifwa dcha oupsätcliga
l«n tt upMtgit onvt. Ps. 19: '3/14-
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wore du med Christo begrafwen, afdöd alla
andra ting utom Honom.

Sa ofta du allenast tänker pä Honom, ss
häpna och förundra dig e). Wisar sig ater
ditt si)nda«elande, sä se straxt pa Christum, som
har dig alt förlatit; och när du kanner dig hög-
modig, sä st pa Christi nad; Hon sial wist böja
dig, och kasta dig am i stofm för Hans föllcr.

§. 45.
Lät aldrig komina umr ditt sinne dett an>

deliga da du war blott och
naken, ochHan öfwerkladdö dig. Ezech. 16: 8,9.
Zlr det wal möjeligt, at du derwid kan hafwa
enenda stolt tanka?, Tänk pa Honom, hwarsarmar omfanat och hallit dig tilbaka, at du ic-
ke funkit nsd i förderftvet, och som frälst dina
M ucu det djupa helfwetet. Ps. 86: 13.^Lofwa Honom, at det stallar alla Anglax
och mannistor i öronen, Ps. 148. och snmg til e-
wig tid om Hans pris och nad. (Ps. 89: 2,3.)

Wandra uti bestandtg ödmjukhet och bön,
samt uti Guds nädcs asyn, sasom en, pa hwil-
ken swörjelse-oljanar mgmen.

Förgat aldrig dina synder och Christi för-lätelse; dina förbrytelser och Christi föryenst;
dm

e) Nämliga smei Hans stora nad, d«tz Majcstat vchvautzcliga widd-



69
din swaghtt och Christi rraft; din stolchet och
Christi ödinjukhtt; dina manga ftlsteg och Chri-
sti upräcmnde; din ffuld och Christi ouphörliga
blods-stänkelse; dittsnafwande och Christi uphiel-
pande; din brist och Christi fu!!het; pina försö-
kelser och Christi hjertcliga medlidande; dm
da onnhet och Christi rättfardightt'

§.46.
Saliga Själ! HMken Christus sä finncr,

icke hafwande! din cgen rärcfärdighcr, Phil.
3: 9. utan at du är dm, hwilken twagir sin
kläder, och gjordr dem dwlta i Lanibstns
blod. Up. 7: 14.

Men beklagans - roärde och usie Reli>
Fions-förwandt! som icke har Evangelium in-
wams mi dig s). War ej nögd dermed, at
Församlingm lam dig pchera för sadan; darkan
Vn ga dina saker igcnom, och likafullt bli för«
kastad pä Christi domedcig; du kanst wara döpt,
och anda icke kömmit til lEsum och stankelse
blodtt. Ebr. 12: 24. Alt egitwerkande och straft
wande utan Christi blod, förtjenst och rattfardig-
Hu, (hwilka dock aro hufwudsakm i Evangelio)
mger nnste om Evangelium, och läinnar siälen uti

E 3 sit
k) Det ar, stm blott mcd munncu bckänncr dch Gu,

domeliga smming, mcn wil cj ut, hjcttat erfma d«tz
A'g« wcrkan Ich. 5- 38, 4«>>



sitt af twiflan och owiHet plagadetilstand. Twift
svelsmal, nar de icke i tid blifwa häfna, för-
wandla sig i hjertats ljumhet, hwilket ar et högst
sarligit tilstaily,

Brifincet ffamtmedKyrko-öfningar. War
fiitig i Gudeliga betraktelser och dönen. Vesok
flitigt alla tilfallen, hwar du kan fä hörq nagot
godt. Lardom, beffrifning, förmanmg och tröst
aro otz sa nödige, somregn och dagg-, dagg-ragn
och stur-ragn aro för örter och gras. 5 Mos. 32:2,
Gör alla dina syHlor af hjertat sa, som tjente du
Christo och hade omedelbarligen med Honomsiclf
atgöra, saat du sageHonom och Han dig,
och du hamtade sä M kraft af Honym, (Col.
17, 23, 24,

§.47,
War upmarksam uppa de heliga rörelser til

goda werk, som yppa sig uti din siäl, Skaua
för m stor barmhertighet dm minsta goda tanka
du fattar om Christo, och det minsta goda ord
du uprikngt af hjertat talar om Hono.m, O! mc«
ka Gud derföre.

Se til, om upgangen af högden hwar dag,
besöker dig Luc. n 78.mch sin morgondagg, til at
hegrata dina synder; samt om den klara Mor-

gon-

3) Se haron, widarc, hwad Fäifattaren förut i zz.tz»
»l2,sagt, ych qn nägot Mnme omröm uti4B.s.

70
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gonstierncm lEsus alt stadit för dig upgär med
meddelande af ny nad och frid, sa at Han wan-
ligen lika som halsar pä sialen wid alla hennes
förrättningar K).

Hwart och et werk, som icke gör en män-
nissä andeligare, der gör ock henne mera kötsiig
sinnad; och hwad som henne ej uplifwar, eller
gör i dch egna ögon liten, det dödar och gör hen«
ne kgnsiolösare.

§. 48.'
En ludas kan wäl taga »ned i fattt, samt

utwgrtes njum de honom förlmtta dyra förmaner/sasom Dopets, NättwardensochFörsamlingens
gemenstap; men en Johannes ligger wid Chri«
sti bröst. loh. 13: 23. Deuasiick ar öfwerens-
stammande med Eoanqelio, uti hwilket wi ffole
bedja, höra Gnds ord och fötratta alla wära
göromal. Intet ar sakraftigt, at sinalta hjer-
tats hardhet, astadkomma en stilla anger öfwer
synden, samt bom sinnets ljumhet och lika>
nögdhct, (hwilket ar just et förgift för Chriftendo-
men'» som at ligga wid Christi bröst. Detta
kan rätt grundeligen förödmjukasiälen, samtgö-
ra henne medChristo af hjertac förtrolig, och a-
stadkomma, at synden blir henne en styggelsc; ja
det ar ock i stand, at göra ucaf den wederstyggeli-

E 4 gaste

K) Sadant pnminnas wi ock om uti dcn siöna werscll,som simles.uti war Swensta Psalmbok R:v 19:10 :c.



helfwetss brand en hartia Christi bild.
(Ezech. 16:8-13. ludeEp.2i-2z. P5,45:i0,)

Tank da at det star sa til med dig,som det stä bör, och at du ast en Christen,som hunnit nagonwarts, sorran du kömmit sa
wida, at du sielf scr och crfar dia ligga utiEhri:sti siöte, som ar uti sin Faders ffötc. loh. 1:18.

Kom allenast och bed Fadrcn, at Han för-
klarar Christum för dig; sä kan dn wara sorsaa«gy, at det ffal ga dig eftcr önffan. Du kan
icke kymma til Honom med nagon behageligare,
begaran, an da du Honom härom idkeligen
anropar; ty just dil den andan utgaf Han Ho-
nom ifra sitt egit stöte, at Han siulle wara sor-
alla syndares ögon framstald, sasom et ewigt

af des Faderliga kärlek.
§. 49.

At se pä.den naturliga solen, förswagar ö-
gat; men ju orörligare du sstadarsasom dm Rattfardightts Sol, desto starkareoch klarare blifwer ditt tros- öga. Se allenastfiingt pä Christum, sa far du wal Honom kar,,
och gärna wil nalkas Honom. Hall Honom alt
i stadigt minne, fast ditt öga bestandigt pa Chri-sii blod, eljest blir du Mf hwart och et frastelsesstormwader om,förd,

Mi
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Wil du st, huru synvig syndcn ar, til at

fatta fasa för henn? och gjum tärar yeröfwer, sä
gack icke borc at st pa ailena, §. §. 19/
22 Utan st först pa Christum Uti Hans
lidandes vch försonings gcstalt >).

Rsiundar du at fa weta, huru langt du hun-
nit uti Nadms erfarcnkec och helgäsm; sa sta
icke och gapa pa sädanc, man.st qldraförst pn
Christi rättfardightt. S? Sonen, sa ftr du alt;
sedän mä du wäl st pä dcn dig wederfarna
ftäden K).

E 5 §. 50,

Detta hat ock dm gudälssanbc och siorc ilicalci^n
grundeligcndrifwit, sasom uti Ks 2-.dm ztte och de
öftiga i fainma bok bcsintcliga bttlakttiscv.

lf) Furfattarcn wil sä myckct stga: En trygei: sial fin-ncrsig härutinnan när hon bcträklar Chn-
sii Pcrsons höga Gudomclighct, och d.cn Honom öf-
wergangua förbannclien cllcr dchdöd; men ock dcrhus hwad för cn omidclis, stor salig-
hct Hans dcnippä fölgda stgcrfulla !!psi,uidelsc ochhinnnelsfärd för qlla Adams baru, son, dcn samnia
allcnasttrowilja, astadkommit. Uudcr alswarligit
och öfwcmägandc af alt dttta lärer altsäen ttogcu siäl aldmbast, hu:u stor syndenes grufwc-
liOet ar, safom ock hwarifrän henncs sanssyldiga
rattfardighet och helgelst ha»fiyter; hon kan da cjan»
«at, an sattas alt mcr och mcr uti innerlig blygdoch
stam, och fa glömina bort at tanka pa, huru laygt
hon hunnit, uti nadens erMnhct och helgelsen; meq
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§. 50.

Wib trones öfning wil man gernq se ps
det första basta, tankandes, al dec ssal hjelpa;
och sa göc' man det samma til grund för sitt
hopp 1). Men gack til Christum, mcd ögonen
stälda icke pa den näd dig wederfaren är,
den helighet du tycker dig aga; utan pä din
synd och clande. Haf icke at beställa med din
erfarenyet af näden och din helgelse, förrän du
sörst haft Christuin i ögnasigttt, ty de göra al«
lcnast dct, at Christus blir dig fördold. Ehosom genom sin nades erfarenhet str pa Chri-
stum, han liknar en männissä, soin ser solcn i
watnet, hwilken wickar och swicktar alt efter dtt,
som watnet är i rörelst.

S: du allenast pa Christum., sasom Han
lyser pä firmamcntct och högden af sin Fadcrs
yppersta nads och karleks Thron: sa ser du Ho-
nom ej uti nägons annans, an Hans egen rätta
harlighez, som werkeligen är omsajelig.

Wal-
bcmnot mcd jnnerlig gladjc ouphmligenprisa ochbe-römmasin Fralsare, och icke tröttnaatutiewighctcrs
ewighct bctrakta, hwadhögd, dj.uplek, längdo6)bndd
t»l henncs rättfärt>ighct och helgclse lagdcr är, nam-
ligcn uti El>risti tarlet, den ock alla forklarade Hcl-
gons och Anglavs kunstap öfwergar. Eph. 3- 19.
iPct. 1: 12. Upp. 3.5:3,5. :c.

l) Det är, de första goda ronlscr, kanningar ochsäwi-
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Wäl kan högmod och otro förleda dig, at

förut se uppa nägot,»som i di,g sielf är; Men
tron wil pä inttt M hafwa at besiaila med
nagon annan an Christo allina, och mastc (sä
til fagandcs)' upsiukn bäde din helighet och di>
na synder; ty Gud har gjordt honom tll bäg-
ge delar for otz; wi böxe ock derftre just för
bagge delar amaga Honom, i Cor. n 30.2 Cor.
5: Hi. m). Den som uprättar sm cgcn helighet,

. i me>

darc. wil sa umckct säga Man >vil
ya hoppas dct basia om siy siclf och tanka, at >m.n
<tr et Guds barn; och dn inttt ar, som ja i
hicrtans grund pä dcn ftägan: Män jag ock ar et
Guds barn; st stal man bort at tonstla sig ti! et
hcdragcliqit ia: och dcrtil inilzbrukar man badc M--liuftuch stuttMst, ' dct man sä här tankcr: Jo wist
ar Guds barn, hwarföre? Jo da och dä bar
jag Mt dct och dct goda hos inig, den och dm
tröst, dcn och dcn sötma afnadcn, den och den in-
ncrliga böjelse til bctanksamhet, ödmjnkhct, mcdli-
dande, och widarc. Men detta är en falst siut-sats. Tywal kan alt det anförda wara sant i sigficlst:dockföljcrej derafdet, som siutas wil. Har du ie-
kelEsnm, ochdctjusi mi til din Gud och HErra,
eller ligger du nu icke med Johannes wid Chrisli bröstoch har denuid din inncrliga och outsägeliga ro, säfwigtar alt dit hopp.

?n) Författarel, menar, at tron omöjcligcn kan hafwa
at qöra meddcn siygga egna rattfardigheten, so,m enMännistä gör fig siclfgcnom hep förftandsstarpsinnig,
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i mening, at haswa henne til sit föremäl och at
kunna trösta sig deras, han uprestr den största
afgud, som likwäl cn gäng sial föröka Hans
twifian och förffrackcls?. Ser du dort
ifta Christo, sasiunkerdu, som, Petrus Match,
14: Zi pä ögnablicket i twifwelsmal.

För en smm Christen felas aldrig snanare
tröst/ an da hanwiker ifrän Evangelil ordning
vch wag, derigenom, at han jpeglar sig mi sm
egen ftomhet/ och ftr bort ifran Christi fullgiltiZa
rattfäroightt; hwiirtt ar sä mycket, som ac hellre
wilja st wid et nattljlls, an wid klara middags--
solen. Dsll honung, som d<: suger af din e>
gen rättfärdighet, blir en ga,lg för din sial den
bittraste galla, och ljuset, som du dcraf länar
at wandm uti, d« tjockaste mörfer.

Det ar en djefwuls- srestelse, nqr han re«
tar dig at blifwa sittande pä dina i näden wund-
na insigier och erfarenheter, til ac derutaf ham<
ta dig siäl>ro och tröst. Deremotkommer Fa-
dren och lnalar för dig i ordet ä nyo Christi

-

,
nad,

hcc uch cu lustllpcio sromyctFch hclighct, i dcn gal-
nc» indillnmg, at dnincd ninna för Gub hestä; ntan
har tton Md endast och a!lc>ia at bcsmlla mcd Chn«
sio, sasom wnr enda GalighctsHöfdinge, wart
wart cnda alt. Och hqroln hafwc wiuti wiir Gwm-
staPsalmbolNo 163.»./. en Mcker paminnelsc:
Christus är den rätta som sialene gifweo

och lust; tron Van ingen annan lida.
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nöd, soinar langt rikare och lMigare/ sn du
dig föresmlla kan, och som Honom oandeligen
wal bch',',gar, bjudalidcs dig at allena stildcra i
Chrisii rattfärdightt, ty hwad Han djuder,
dcc Han ock; Match. 7: 5. och detsam-
u;a är en salig upwackelst och rörelss, en sakta
hwiffning, som bestrajsar dm otro. Fölg du
din minstawink deraf, inlät dig dermed genom
en trägen hön, och wärdera det för en ostattbar
klei>od. Det ar för dig en underpam derpä,
at dig annu langt större nad ar tilamnad.

Widare, §/ 52.
Nar du garna wil bedja, och kan dock ic-

ke, men ar deröfwer bcdröfwäd och nedsiagenjsa se uppa dcn för dig bedjande Frälsaren,som standigt manar godt för dig hos Fadren.loh. 14:16. Cap. 17. (Rom. 8:34. Ebr.7:25.)
Hwad ffal dig du kmma faitas? Blir du o>
rolig, ss se pa Chrisium, som wcrkeligen
ar din ftid/ Eph. 2: 14. och som lainnat digsm frid, da Han for up til himla, samt fteraresor befalt dig, m, du ej stalt i den ringaste
matto, namligen pa et syndigt san, sa oroa dig,
at din tröst och tro ma derunder lida nöd. loh.
14: 1, 27.

Nu simr Han der oppe pa sm Härlig«
hets chron, sedän Han pä sitt kors, det ar u>
ti sitt djupaste förnedrings<Mnd, i grundförstörtalt hwad som dig siada och kränka kan. Alla

tzin«
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dina siinder, nöd, oro och anfäcktnmgat, m. M.
har Han burit, och är nu dorcgangen til at be-
reda dig rum.

§. 55.
Du! som anstr Chrlstum för ditt end<t

alt, och dig sielfför platt inm; du som gör ut>
af Christo ditt mda lif, och är död ifrän all
annan rättfardightt, du ast en sann Christen,
en af de aldcMraste, som sunnit nad hosGud,
enHimmelens säta wän.

Bewis nu Christo det rena nöje, för all
Hans karlek emot dig, at du älstar alla Hans
fättiga Hclgon och Förstunlings lemmar, dett
ringaste och deu swagaste, umn afseendepästilna?
dcn af dcras insigttr n). De aro dock Honom
i Hans hjerta, jasom fordoma Israels barns
namn uti Arons bröststöld 2 Mos. B. 28: 21. uv
grafne. Derföre lat dem ock wara i ditt hjerta
altid instrcfne..(bnstcr Jerusalem lvcto: deM gange
som dig älsta! Ps. 122: 6.

<bf-
n) Förftttaren vrkar här iligalunda pä dcn stadellga

liiciiilel-eiMlmmn i^li^wnil, UtNN tlhiudlal l)«N
allcnasi det, suin Ä pvstckn Paulus oh larcr uti Rom.
15: i-7.och >vi eljest uti wär Tros -bckaunelse saga
oh tto, nämligcN'. lag tror de Hcliga Mannas
sinnfund; cller soin samnm toar Tros-bckaniicsse uti
en wär Kyrko Pftlm N:o 147: v. 26. wäl blifwcr
Uttlyckt.



Oswersätttting
Af Vc>Ä. Luchers brcf til Georg Spmlein, hwi^

ket här 2B Mr i amärknin-
gen mfördt.

Mini lEsu ithristoalstadeßroder Georg Spenltin
,

Augustilier Munr'i McmmiNlista Rlostret! Näd
och frid w,-.re dig afGudZader/ och HErvanom IDsu <shristo!astnOar wcta, hwad din Sjcil nu förchafwci', om hon

icke audteligcn lcdsncir wid sin cgcn rattfardighet, och
tarer sig at hwilaochföltröstapäChristirättfnrdiOct. Ty i
wattid blifwa manycgrnfwcligcnfrcsladc alfatta högatan-
kar om sig sictswa, sardclcs de, som afallakrafter befiita sig at
wara tattfärdige vchftommc; bwilke, da dc ejförsta sig pa
Gudsßattfardighct, somafnadblifwitotz rckcliga Dnkti
Ch> isw,bjuda sä lnngc til atframwerka dctgodtärhos sig sielf-
wa, ti! des de, prydde >ned dygder och förtjenstcr, mcna sig
na besta för Gudi,hwi!kct dock araldclcs ogörligit.Dcn tii> du
wistades hos oh, war du ock afsädan tanka: ja, iag hastadc ock
siclfi denna willymenina: men nn stridcr jag nfwen emot dcn-
na willfarelsen, har dockej hittils öfwcrwunnithcline. Dcrfö?
re, min alsteligeNrodn! la? at kanna Chrisium, och Honom
kortzfastan; lar at prisa Honom, och at nndcr fsrtwistantze pa
dig sielfsaga til HonoM: D», HErre I»Lsn! är nlin ratt-
fardighct, mett jag är Dln s?»d: Du har tagit väDig
mitt, och giftvit nng Ditt: Du, min Fralsare! har an?
tagirhwadDu ickewar, och gifn!itn>ighwadjag icke
war. Taghig tilwara, atstrafwacstersästorrcnhtt, at du
stulle wederzaka se dig ansom en syndare, ja wara e» sadan.Ty Christus bsr allcnast hos syndare: Han har derfikc stigit
ncd afhimmelen,atHan mätte bo hos syndare. Betragta uo-
«za dcnna Hans kar!ck,sa stal dn blifwa warsc Hans ljufiigastf
hugswalelse. Ty om w, gcnom wärtarbeteoch lidandc dordetomma til samwets^ro, hwarföre hade da Hanblifwitdöd?Derföxe bör du, under förtwistan pa dig siclf och dina gar«
njngar, mdastfinnaftidihonom. Dttt!lmedbördu»cklar«
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afHonom: sasom H»n har uptagit dig. sa har Han ock giotdt
dma syndcrtil sinä, 06) fin rattfardigyet til din, om du detta.
st.ad!gttror,somdubör; tyförbannad ardcn,somdetej trori
Sammalunda tng ock du Uv och nicd talmnod bär de bröder,
soin aro osctmgc och aunu wilfarandc, och gör dcras syndcr til
Ann: och om du ägcr nagotgodt, salat dem hafwa gagn dttaf,
fasom Aposteleu larcr: sason,
vckthrisiushaftver uptagit osi til Guhgäro.lßom-15:

atcr- Hrvar och en ware satil smnes, som ock
Christus lEsns«?ar; hwilken,ändock Han wnr iGuds
stepelse, fornedrade sig sielf.(Phil. 2:5,0. f.) Gor Vck dll

Tyckcr du dig wara battrcändc,sa r«knaicke
sadantför rof,och sasom dct wsre ollena tilhörigtmtan för<
ncdra dlg sielf, ock) bsrr hurudan du ar, och war sasom eri
af dem, at duma bara dcras ströpliahet. Ty olyckeliy ar dcn
rättfardighet, hwilfcn ciMuurMclpa dcm, somhanwid
janluförclstubcfinneri samrc tilsiand, «Uhan sielfar; utan
tnrcker i dct sialletfiy til ödcmnrkr, och lvisias där.> da hau lik-
walsäsom ««rwarändchadcbordt tj.ma dcandra mcdsit tala-
mod. Dctta är ai yömma undan dctsom HErrc,! och"cj gisiva sinamedtjc-
narv tilhörcr. D?rförc,ar du cn Christi Ros ochLil-
ja,sawct,at duhalles wid magtioland torncn. Sc allcnasttil,
at du gcuom utolighct, fönnatic donwnde cllcr cn hciulig stalt-
hct, cjblir sicls cn tölnc-tagst. Christi ?»iike .lr, sasom Psal.
(nö:2,)s«ger, midt iblandDlsfiender. Derföre sna min:l,war

' jnbillardu dia tt sädant fienders ellerwänncls tili'ällwar»?Fatt
tus dignäadt, sakasta dignldför och sökdetihöncn; Han ssal sielf lära diss allting. ZMdaallenast l,wad HanharajordrdigoH alla at oct du mä lätä, hwad du'böl
gör» androm. Hadc Han allcnast welal icfwa ibtand de stomnia,
och blottdö för sinä lrHnncr, käre! för l.wilka ssulle Hon dä haf-
lVa dö»t, ocliibland l'witta ssulle Han da lwfwa lefwatt Gör ock
l»u samnialedes. Min Nroderl °,ch bcd for mia, sa ssal HEtren wa«
'lamed dig. Mä wil i HEnanom! Skrifwit i Wittenberg pö z-:teSond«gen ester Post, ar 1516. af
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