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Ellofte Söndagen efter Trinitatis.
Om en syndares Rättfärdtggsrelse

in för Gvd.
§. i.

männiffan hade blifwit beständande i
H? sin medstapade ftlllkomlighet; sä hade

hon genom lagms gerningar blifwit rät-
fördigad; och det hade af henne dcrtil ickenä-
gK mera blifwit fordrat, än allena at hälla
G-idg lag; ty Apostelen säger derom:Desom
göra efter lagen, de wavda rärfärdige hällne.
Rom, 2: iz, Safom rätfärdig hade hon ock
da, i fölie af GM rätfärdighet, blifwit i e-

salig genom sinä gerningar; ty lesus
säg r derom, N)ilr du ingä i lifwec; sä hälr
budorden. Macch. 19: 17. Och pä et annat
siälle: gor dec, nemligen hält lagen; sä sär
du lefwa. Luc. ic»: 28. Och Paulus säger i
samina mening, ar lagen är icke af rrone; ucan
den menuista, som sä gör, hon lefwer deraf.
Gal Z!i2. ifr Romio: 5 Mtnehurumänniffan
för fallet genom sinärätfärdiga gerningar,som hon
dK kunde göra, icke annat kunde, än blifwa för
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Vätftrdig hällen; sä kunde hon dock derlgenoM
icke blifwa salig säsom af förtjmft, ty det war
hmnes styldighet at lMa GcldS.lag! och d?r-
Med at nägon betalar fin stuid, kan han mgen
ting fbrtiena; utan falWtten, neMllgen den
ewW, war henne af'Guds Zodhee och näd,
undec wilkor af laZens hallande, llMad.

Z. 2. Nil/ stdan Mtnnjstan fc-llit i synd, ftasgas dä, om til henncs rätfärdiggörelse icke
widare fotdras at lagm ffal hallas? Zo,wis-
sttligen. Fast hon är Mn; sä har Gad
dock dcrmed icke fötlorat sm rätt at fordra af
henne lpdna. Hmnes styldighet har efterfassetjcke kunnat blifva uphäfwen, sä wida hon lika-
fullt är et kreatur, som är ffyldigt at tienä
sin Herra Gud och Skapäre. March 4: is.
Skulle hon efter fassct blifwit lös iftai venna
sin styldighet; sä Mäste och Gud hafwa förlo-
rat sin rätt at fordra af henne dec han hcnne
förlänat. Nej! stall hon ännu blifwa rätftrvig
hällen och förklarad; sä gar 3tt ickeannorlun-
da an, än at det mäste betalas, som hcin är
stylLig, och lagen sHledes fallkoMligen hällas
och upfyssas: och annorlunda kan hon ellee icke
ännu kowma til salighettn, an at hon, i ansseenve til lagens hällanöe, bliftvee ratf rdig;
ty i himmeten stipper ingen annan in än den
rätfärdige. 1. C<Zr. 6: 9.

Z. 3. Wi ftäge nu widare/ M dä Männi-
stan är eller kan komma i ständ at sä Ma
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Guds lag, at hon derigenom kan blifwa rät-
fardig, efter lagens HäNande til hennes rätfär-
diggörelse nödwändigt fordas? Gud näde otz!
Huril kan en männistä rätfärdig wara för
Gudi. Job. 25: 4. ,-Hwad är en männistä,
at hon nu efter faller stulle wara ren, och
ar han stulle wara rätfärdig, som af qwin>
no född är? Job. 15: 14. Den är icke til,som rätfärdig är. Rom. 3: io. Nei! männi-
fian har i sä matto förlorat alla sinamedffa-
pade krafter, at hon icke mer är i ständ at
halla Guds lag, och faledcs kan hon ei eller
af sig sielf Zenom lagens HäNande blifwa rät-
färdig, ehuru nödwändigt och till hemies rät-
färdiggörelse oundgängeligt det är at lagen mä-
sie tzällas.

§. 4. Men om det wore möjeligt, at männi-
ssä» annu kunde bttala denna fin ssuld och
fckkoMligen halla Guds lag: (det är icke mö-
jeligt'; men lät otz ändä sätta det fall) hmde
hon dH derigenom, nu sedän hon sallit, blifwa
rätfärdig? (För fallet, hörde wi, ftrdrades
icke mer af henne, än at halla Guds lag, om
hon stulle blifwa rätfärdig hallen.) Nej! hon
har gmom fallet rakat i en nystuld, soM först
mäste betalas; nemligen: hon blef styldig til
straff för sin öfwerträdelse. Gud, som i sinä
ord och bestut är oföränderlig, har efter sin
rätfärdighet sagt, at hon stulle straffas, om
hon syndade. Det mäste derföre blifwa derwid;
och hon kan ickö tagas til näd igen, förrän
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siraffet uplsnat denna stuld, som icke kan be-
tala med nägot annat). Derföre om hon än
genom rätf rdiga gerningar stulle kunna blifwa
förklaradförrätfärdig; sakundehon dock derige-
nom icke komma in i himmeten och blifwa salig; ty
bon maste i anseende til densednare stulden
fördömas och förkastas i et fängelse, der hon
aldrig kunde hinna betala den yttersta starfwen
och saledes aldrig i ewighet finna förlotzning.
Hwad gagnade henne dä at betala den ena
stulden och derigenom blifwa rätfärdig, om sck
wore möjeligt, när hon dock i anseende tilden
andra stulden mäste fördömas, sä wida Gud
den samma utan betalning icke kunde eftergifwa 3
Men nu kan hon icke ellcr betala den förra
stulden, nemligen hälla Guds lag. Huru myc-
ket mera blir dä hennes fördömelseouudwikelig
och hennes falighet omöjelig? W, se saledes,
at den Mna männistan har twänne ffulder up-
pä sig, som hon ingendera kan betala: menu-
tan at de bägqe til fullo betalas, är omöjeligt,
at nägon rälfärdiggörelfe fö? henne kan ste sä,
at deruti nägon salighet och förlotzninZ kan grun-
das. Hr dä nu ingen rätfärdiggörclse for ost
arma männiffor mcr möjelig? Jo Gud ware
lrf! lesus har stält sig ftam i wärt stässe och
beralat denna dubdla stuld, sck at wi i honom
nu kunne af nad rätfärdiggöras. Och om den-
na rätfardWörelse stal, genom Guds näd, z
denna predilan widare handlas te.
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Cvangelium, Luc. i8: 9.

§. 5. I följ? af dtt, som i fölberedelsensagt är, »?M genom Guds näd, i anledning
af Watt uplästa h. Evangelis, war bmaktch?blifwc, at bestäda;
En syndarcs rattfardiggörelse in för Gud-

§.6. I förderedelsen sades, at männiffan,
sedän hon sallit j synd, kan icke mer lägga
liägon grund til sin rätfärdiggörelse; ty dtt
fordras dertil, at hetula twänne ssulder somhon icke kan betala, och der förutan är ingen
rätftrdiggörelse möjelig för syndare. Icsus,
af förharmande kärlek til oZ arme och förlora-
de syndare ryrd, trädde fram i wan sialle til
at göra wär sak god och bana otz en ny wäg
til rätfärdiggörelse. Och efter han stod i wärtställe; ss Mste han ockbetala wär ffuld, eme-
dan, som sagt är, mgen rätfärdiggörelse föresi pq annat sätt kunde hlifwa möjelig. Hanfätog sig derfyre denna stulden och dm samma
för vst alla hetalade; det är: Han fullkomnadeoch upsylde genom lydna Guds lag, hwilketwar den ena stulden; och han unhergeck rvärr
förrienca ftndastrass, hwilket war den andra.
Han erlade säledes dermcd en l«scpen-
ning för otz, derom han siclf sägcr: lag är
kommenlcil ar tienä genom lagens fullbordan-de; det war den ena, och gifwa mir I,f nl
terlösning; det war den andra. Marrb, 20:
28. Destq bägge nämner ock Apostelen Petrus

til^
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tilsammans, när han sägcr: wi äre igenlöste
med dyra blod; det war dct ena, sä>som ined er menlöst och obesinircar
det war dm andra. i. per. i: 18: 19.

§. 7. Sedän lesus detta i syndarcs ställe
giordt och lidit, och sä medelst betalt alt hwad
wi wore styldige; sä blef han uck ifrän dcnna
pätagna och til fullo betalde stuld fti och lös
förklarad, och sälunda inför Guds domstol rät-
färdigad. Och som han blcf rätfärdigad säsom
Medlare, i syndares ställe, och i anstende til
deras pä honom liggande ssuld, sä dlefwo ock
alle i witzt asseende rätfärdigczde med honom,
hwilket Apostelen Paulas intygar när han sä-ger: igenom ens räcsärdigher kommer lifsens
rärfärdmng öfwer all« mämnstor. Rom. 5:
18. Ty när stulden blef genom tiirätmng lagd
pä Christum; sä kunde hun med det samma ochpä en gäng icke tilräknas männissorna säsompä. dem mer liggande, utan blef tagen ifrän
dem, och Gud feck allena med deras Medlare
at göra. Och detta blef tydeligen tilkänna gif-
wit wid Christi lidande. Just i samma stund,
dä Zesus ftck sin dödsdom, at han stullekors-
fästas; sä blef Barrabas lösgifwen; den up-
roriste Barrohas slipper pä fti fot, och den o-
styldige lesuS öfwerantwardas at korsfästas.
Mach 27! 15: 26. Och när lesus i Gethse-mane förut inför Glids domstol ftck sin döds-
dom; sä lägo Lärjungarne och fofwo sätrygt,som hade ingen förbannelses dom bort ligga pä

A 4 dem



8
dem: den ostyldige kämpadeochdestyldigeywi-
ladc. Mach. 26: z6: 46. Och fedan, när
lesus blefgripen, sade han til dem, som utsände
woro: söken I mig; sn läter dcha, nemligcn minä
Lärjungar, : 9. Han Wille likasom
säga: Zag är dömd til döden i deras sialle;
mm de mäste gH ftie och odömde och osiraffa-
de. lag stsr i deras Me, och de stola stä i
mit ställe. Denna dubbla omwäxling: lesus i
syndares ställe, och syndare i Hans, gifwer äf-
wen Apostelen tilkänna, när han säger: Den
der af ingen synd rvistre, honom hafwer Gud
för ost giordr ril ftmd, pä dec wi ssulle sä
byca ställe med honom och warda Guds räc«
färdigher genom honom. 2. Cor. 5: 21, I
alt detta förestalde nu lesu Lärjungar och Bar-
robas alla styldiga och M nad män-
liistor, som utan deras förtienst blefwo satte pH
fri fot och aflöste och stisagde, för det en an-
nan, nemligen lesus, dlef dömd och straffad i
deras ställe, sedänall deras, ssuld rä honom
blifwit kastad och honom tilräknad, och han
derpä, eftcr fullkomlig erlagd betalning, i deras
ftälle frisagd och rätfärdigad. Och detta är nu
war rätfärdiggörelses grund.

§. 8» I alt detta betraktas nu hela männi-
ssostägtet tilsammans säsoin en person, som i
Adam war fallen, och sälunda i Christo uprät-
tad. Men som fallet i Adam, ehuru det, i
cmseende till tilräknandct, geck öfwer hela
dock icke kunde komma nägon i synnerher och

för
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för sig sself bewakcad til werkelig ffada, inncm
han fätt lif först genom födclft af Adam; sä
kan ej cllcr ättriösningen i Christo och den der-
wid ssedda r.ttfärdiggörelftn, som geck öf,i'eral-
la, dä de belrakros, säsom en person, nti et b.ind
tilsammans, komma nägon, i synncrhec och u-
rom bandcr anicdd til werkeligt gagn
och atniutande, innan han först fätt lif i Chrl,
stu. Och detta leder nu wara tankar pä til-
tämpningen af den i Christo stedda rätfärdig-
görclsen pä en>hwar i synnerher, om och sä
snart han.i Christo kommer til et andeligt lif
genom ny födelse hwarförntanhonom nfsinm
gagnar alt hwad lefus förwärfwat. Jos. -?- z.

§. 9. Hwad är detta för et lif? Det är
lesus 'och föremngen med honozn; Gal. 2 : 20.
Phil. 1 !2i. ty som den andeliga dödtn bestär i
ssilsmästa, söndring och föreningens uphäfwan-
de; sa kan lifwet icke annat mora, än det, som
är twärt om. Detta lifwct det hnfwudsa-keliga siälenes lif, det rälftrdiggörande liDct,
derom Johannes säger: Gud, bafwer gifwteost
der ewiga lifwer, och der lifwer är i Hans
Gon Den sonen hafrver, eller har kummit i
föreningm mcd honom, han hafwer lifwec.
1. Job.s: n. 12.

§. iO. Til detta lifwet kan man i en ratt
omwändelscs ordning allena komma genom tron.»som i nya födclsen upgär. Pnblicanen wisarH det med sit ercmpel i wärt Evangclio. Han
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kände sit diupa elände; ty han kallade sig en
syndare. Han slog sig för sir brost, och gaf
dermed tilkänna, huru diupt han ansag sig i sinsiäl och hierta förderfwad, och huru förkroHadtHans hierta war ösiver det diupa föroerf, i,
hwilket han war stadd. Han war sä fattig i
sin Ande, at han hölt sig owärdig uplffta sin
ögon til himn,elen, och gaf det samma äfwentilkänna dermed, at han stod lmigr ifran, sä-som owärdig at träda närmare och längre
fram. Han war af alt delta fatti sadan kan-
ning af nöd, sadan förlägenhet om frälsning,
at han utur sit eländes diup begynte ropa om nad
em warkunsamhet och förharmande z ty han sade:
Gud mistkunda ng öfn>r mig syndare! han
tog äfwen hä:med sin tilflygt til förfoningen
i Christo; ty han brukade et ord: mistunda
dig, hwaraf i grundterten nädastolen har sitnamn. Och häruti besiar den lefwande tron,som med sit begär i andans fattigdom hungrar
och törstar efter nad och rätfardighet i Christo;
utsträcker sig cfter hunom; ftyr til honom;ro-
par efter honom; söker at fatta honom. Ochsä snart detta trones begär blirsä Evangelistt,
sä lefwande, sä allwarligt och röt!?affens,som
warabör, emedan Gud, som ransakar hiertat,
icke läter sig bedragas af et utwärtes sten ochen död tro; Mach, 22: io. följ. 25: n. 12.
sä är ock lesus med siälen förenad; och dä
har det rätfärdiggörande lifwet upgatt hos hen-
ne, eller hsn har dä det lefwet, i hwilket rät-

fär-
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färdiggörelsen kan ste. loh. 6. 40: 47. 54.57.
lesus talar derom när han säger: )a är Uf-scns bröd: hwilken som kommer ril mig (ge--
nom tron, tl) pä annat sätt ffsp detta"kom-
Mandet icfe, han stall icke hungra; och,hwil«
ken som rror p« mig, han stall aldrig rörsta.
Den ril mig kommer, honom kastar jag icke
llr. -Hwilken son, ärer mit körr och driHer
nnn hlod, med hwilket ätande och drickandc
lhrstas trones fottande och tilegnande, han
blifwer i mig, och jag i honom; sä at tm
komme mcd hwarandra i förening, hwilken altsci
genom tron uprättas, ingas och knytes. loh.
6: 35. 37. ;6. Paulus säger äfwen häroM:
Dm som haller sig til herran, säsom tron
gyr med sit h'gär, han är ande med honom;
1. Cor. 6: 17. ty Christns bor genom rrona
i wära hierrän. Eph. 3! 17. Derra hörw
NN ril nya födelstn, hwilken altsä mäste söre>
gä rätfärdiggörelsen, och mcd hwilken rätfär-
diggörelscn rä det närmaste sammanhänger: och
denna födelsen har jag, för detta näva sam-
manhanget stull, nu förut icke kunnat undgä
at nämna.

§. 11. Nu, sä snart den trogna siälen sä-
lunda med Christo., kömmit i förening, och der-
uti blifwit lefwande med honom; sä sterisam-
ma ögnahlick rätfärdiggörelsen, som werkeligen
i sielf icke annat ar, än en delakriggorelse och
MämpninF p« en siäl i spnnerdcr af den
redan i Christo stedda rätfärdiggörelsen med

alr
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alc det, hwarpä den samma sig grundar,
ncmligen Fesu görcmde och lidande lydna, som
genom tilräkning blifwcr Kenyes. Dermed gär
det sälunua til, som nu i si» ordning stall fägas.

§. 12. Ali förening har med sig delagtiggö-
relfe och gemcnffap. När nti, en ägtenstaps
förening twänne personer träda tilsammans; sH
lägga de sit goda ihop til gemensamt bruk,

och cgmdum; sä at hwad den ene
eger, det eger M den andre inbördcs och ge-
mensamt. Föreningen imellän lesum och den
trogna siälen, som stcr i nya födelsen, kallas
och i Skriften en rrolofniag, -Hos. 2: 19, 20.
i hwjlken lesus och siälen sa träda tilsam-
mans, at deblifwa et, en kropp och en ande.
Joh. 17: 22, 23. i.Tor. 6: 17. 12: 12: 13.
Eph. 2: 18. 5:30. I följe afdenna förening
maste säledesffe en delalcilZHrelst. Ebr. 3: 14.
Men wi tale icke nu pH
lefu sida, dä han giordes delaktig i wär ffuld,
fom pä honom kastades och honom tilräknades
säsom Hans egen, ps 40: iz. Och han Ma-
sie betala henne och dermed lägga grund ti! sin
rätfärdiggörelse i syndares ställe; utan efter
wl nu hafwe at handia om tillämpningen af
denna allmänna rätfärdiggörelsen til en siäl"i

sä snart hon kommer til lif i Chri-
sto eller til förening med honom geuom tron;
sH talas här allenasi om delaktiggöreism pa siä-
lenes sida. Och denna delakciFgörelse är här
>et samma som rärfärdilgörelst och icke nägot
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annat; sa at det aldeles med Skriften är en-
ligt, at kalla rätfärdiggörelsen, dclaLriggö-
relse i Christo. i. Tor. i: 9. jfr.Rom. 8:30.
Phil. 3: 9. ia.

§. 13. Mcn hwad är det förgodt, som iden-
na dclaktiggörelse tilegnas cller tilräknas den
med Christo i förening staende siälcn säftN
henes eget? Hon kommer dä til delaktighet i
Christi rätfärdigher, hwilken han sasom Fräl-sare cger. Denna rätfärdighet
blifwer henne tilräknad sasom hennes egen, der-
om Aposiclen Paulus säger: Galigheten är
dens mennistos, hwilko Gud tilräkllar rär<
fardigherena uran gerningar. Ront. 4: 6.
Med rärfärdigher förstas wäl egenteligen la?
gmss haUande, R 0,,» hwarafär klart,
ac den upfyllelse af lagen, som Christus ästad»
kommir, blifwer henne tilräknad: men wi se
vck, af Skriften i dctta ämnet siräckcr urdet
rärfärdighec widcm, och inbegriper unvcr Chri-
sti förwärfwade rätfärdighet äfwen Hans pina
och död i syndares sialle: Rom. 3: 24 25.
5: 9. och säledes'blir jemwäl den samma dm
trogna siälen i denna delaktiggörelsen tilräknadsasom hennes egen. Hon blir säledes delaktig
i lEsu bade werkande och lidande lydna, el-
ler, som det samma är, i den dubla losepenl
ninF, som lesus erlagt. Detta är ock tyde-
ligt deraf at Skriften kallar denna delaktiggö-
relsen i Christo: er Christi ikladande. Gal. 3:
27. Siälen jMdw da i Christi Rätfärdig,
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hec, i Hans räcfärdighets Mder; Esa. st: ia.
Men hurudan ratfärdighet ochhurudanaklädcr?
Zohannes har sett dem, och han säger, at de
icke allenast äro hwira, hwilka betekna dm aflesu stedde lags upfyllelscn; utan äfwen rwag,
na i Lambsens blod, hwarmed beteknas Icsu
pina och död. Apost. 7! 9. 14 Ssledes, nät
wi säge, at en siäl i denna Lctaktigaörelsen/
fär räcfärdighec sig til räknad Uomsinegen; sä wil det sä mycket säga,som: at hon
far lEiu dubla losepentting, det är:
lags upfcllelse och Hans pina och dod sig tll»
räknad sasom sin egcn, ellet soM hadehondcn-samma sicif erlagt. Zag säger: som hade ho„
den samma sielf erlagr; ty nät Skriften sä-
ger, at Chrisius har Helgat sig siels for ost,
esler urfyllt lagen för otz; Ish. 17: 19. blift
rrir giord tll synd för ost; 2. <sor. 5: 21. ut-
gisivir sig sielf for ost; iLph. 5:2 blifwie
en sorbamclse för os; eller i rvärc ställe, Gal.
3: iz. hwilket ock är klart dctaf, at han just
giort och lidit det samma, som war wär ffuld,

wi sie!fve bordt betala, och icke nagst an-
nat; sä kan delta icke antwrlunda sörtlaras,
än at alr hwad lesus giordt och lidic, det
onses i Guds dom aldeles ja, som hade wi
sielftve giordt och lidir dst. Sa ansägs det
wid lesu lidande i anseende til hela stägtet, som
i fö!je deraf blefrätfärdigat med Christo: Rom.
5: 18. 19. och annorlunda kan det icke nu an-ses, i anseende til en siäl i synnerher och för

siS
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fig sielf becrakrsd, när hon genom tton blir
förenad med Christo, en kropp och enandemed
Honom, och i denna förening kommer til delak-
tighet i honum.

§. 14. Det sades, at en troende siäli före-
ninam med Christo blir delaWg af Christi
rätftrdighet, och at detta, efter Skriften, är
der samma, som: at hon göres delaktig af dm
dubbla lösepenning, som Zesus för H och i
wärt ställe erlagt, och derwid lika anses, som
hade hon den samma sielf erlagt. Wi märke da

1:0 DelakriFgöchlstn i Christi pina och dod.
Alt hwad lesus/i hennes ställe lidit sch ut-
istädt, tilräknas henne sä aldeles, som hade hon
sielf lidit och utstatt det; sielf undergätt sit a-
dömda och förtienta syndastraff; sielf fullkom-
nat det och giort stut derpä, och sämedelst sielf
betalat sin syndaffuld til yttersta stärfwen;sä
at Gud af henne för denna stuld icke nagot
mera har at fordra- Rom. 6: Z. 8, 2. Cor.
5: 15, Gal 2: 19. En war ser wäl här,
at hon sielf i egen person aldrig det ringaste li-
dit, som kommer henne här til godo: Nei!
Zesus har lidit alt: men hon anses allenast,
i anseende til en werkelig rilräkning, sä, som
hade lM sielf lidit, när hon kommer til fore-
llina med honom, och j denna förening til del-
aktighet i honom; ty lesus, när han stod i
hennes ställe, ansags inför Guds domstol sä-som hennes syndastuld hade warit Hans och af
honom sielf giord; PlI 40: 13. och hon för
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nu inför samma domstol byta sts!le med ho-nom. 2. Cor. 5: 21.

§.i<». Nli,h!vadblirpä söljdm afdenna tilräk-
«ing? Kan detegcnte<igmsagas,atfäföljdenafdet
i Christo utstäidna syndGrasset b!ir dm cwi-
ga salighetm? Man kan icke neka, at när
Skriftcn tager bägge Christi crlagde lösepm-
ningar tilsammans och utniärker dem Med ende-
ra, i symicrhet med Christi dlod, lidande ochdöd, säsom d?n märkeligaste, wigtigiste och
mäst i mannjfforllas hiertan intryck görande
lösepenningen, su dragcr bon deraf den ewiga
saligheten til päföljd. Ebr. 2: 9, ia. Mm
när wi nu, for redightts stull, ssiljt detza löse-
pcnningar at, ehuru de tilraknas pä en gäng
och tiisammans, och utan ätssilnad i sielfwa
rHrftrdiggörelsens dandling; sa ftägas: hwad
da räföljdm blir c>f Chri>t! tilräknade pinaoch
döo. dä det for siälen sä anses, som hade hon
sieif lidit och dödt, och utstadt dermed sit syn-
daftraff? Lat G se til, hwad som är rättwist
wid wara doMstolar pa jrrden. När m miZ-

har utstätt sir siraff, som blifwit
honom ädömt; hwad kan han dä wänta för
päföljd deraf? Kan han fordra af Domarm
nagon be!ösmng> nagon ersätning för sit lidan-
de? Nej! han kan icke winna mcr, än at han
utplänar dermed sit drott, sin stuld at hon
wid Domstulen icke ligger honoM widare til last;
hnn anhalles icke til nägon widare betalning
för samma stuld, han straffas icke för det sam-



17
ma brottet tn gäng til; utan när sirisset äc
til fullo uthäroat, lilir han utur b.'jorna lös-
gifwen och stäppcs pä fri fot. Lät oZ gora til-

häraf tit den domstzandling, som sser
i rälMoiggörclsen med en trogen M inför
Guds doinstol. Henne tilräknas, somsagtär,
Christi pina och död; hon attses derwid som ya-
de hon nu sielf utstatt sit straff! Hmad blir
dä paföljden? Is! von förklaras fri och lös
ifrän all sin stuld; ssulden tilräknas ickemer;
hon ihogronnnes ic'ce; cmikes icke meruppa;
uca«: Gud wändcr borr sir ansigre derifran,
och hon utplanas, afplanas utstrykes,
pas, nederslas, rilllsives och förlaccs; rastas
bakom Gud och i hasstns diup; ucstrykes sä»som er moln och ena dimbo; och hwad
Gkriften ««ra härom säger. ps. 2;: 7, 51:
li. i. 9: 14, <Lsa. 38! 17. 43: 25.44: 22.-Hes.
18: 22. Mich. ?: 18. 19. Acc. 3:19. Rom.
4: 8. 4: 32. 0. fl. Denna förlotzning
iftän syndcnes stuld kallas med et ord: Syn<
dernas förlarelsc. som altsä är en del af rät-
färdiggörelsen. Och at detta är päföljden af
Christi pina och död, soMtilräknas den trogna
siälen, det sägcr Paulus utlryckeligen: I CHri»
sto hafwer wi förlosining genom Hans blod,
det är, Hans pina och död, nemliga syndernas
förlarelse. Coll. 114. ifr, Eph, 1:7. Och
Johannes sager: lesu Christi Guds Sons
blod rcnar ost af alla svnder; i. loh. 1:
7. Det är Christi pinc, och död, när den

B sam-
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samma genom tron tilräknas, har den kraft i
Guds dom, at wi renas, befrias och förlostas
ifrän all war syndassuld, sä at dcn samma otz
icke widare ligger til last. I gamla Testamen-
tet war eller annan rätfärdiggörelses lä-
ra? ty lesuö jäger genom Esaiam: lag, jag'
mstrykcr dm öfwercrädelse för minä fful, det
är, som sammanhanget gifwer tilkänna, för
luit arbere, min mödo och lidande, som du
giordr mig i dinom syndom och mWernin-
goin, och jag kommer dina synder inrer ihog.
Esa. 43: 24. 25. Men när stulden salunda
blir utplänad, efttrgifwen, dödad och förläten;sa kan ater päföljden deraf mgn, annan blifwa,
än den, at afwen syndastrasser borrrages och
eftergiftves; loh. 5: 24, ty huru stlnle siä len
da Iklinna dömas och fällas til nägot widare
sir'ff, när hon i Chrisio anses säsom den,
soly utstädt sit siraff? Gud kan ju icke ssraffastulden twä gsnger, när det genom tron tagcs
an, som en gang i Lhristo stedt är.

§. 16. Detta är nu redan en stor saligyet,
at hela syndaffulden förlätes och icke tilräknas
til siraff och fördömelse; hwilket afwen Paulussäger, Salige äro de, som deras orärsärdig,
herer äro förlama och deras synder aro öftwerstylda. Salig är den man, som Gud in»
Zen synd rilräknar. Ro,n, 4: 7. 8. Sulle oZ
i rätfärdiggörclsen ingen mcr näd wcderfaras;sa kunde wi wäl wi arme och af otz sielfweförtappade syndare änds aldrig tilfnllest tacka

war
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wäl Gud och Frälfare för denna förlostnlng,
at wi kande siippa wär stuld och siippa dö och
siraffas bädk i tid och ewigbtt: men dermed
kunde dock icke medd,'laö ost oen ochsalighct och ewiga i'ädelön, som lcgen lofwar
dem, som honom hätta; utan wi wore dä stad»de i et lilsiand, i hwiiket wi wal icke funde
siraffas, mm icke eller sasom loglydig? bclö-
nas. märke wi

2:2 DelaniWärrlstn i den af Christo sted<da lags upf llelsen, som är den andra loscpen-
ningeu, hwilken Zesus för ost'och i wärt ställeerlagt. Den samme worder äftven den trogna
siälen) som kömmit til Chrifti forming, sH nl-
räwad,som hade, hon sielf den samma erlaqt;
sielf lefwat efter Guds lag och den samma full-
giort, icke assenast sä fullkoinligt, som de heii-ge det göra kunna; litan ännu mer,
anna ftllkomlkgire, ja ftllkomligt som lesas;
ly det är icke änglarnas, utan lesu lags up-
fyllelse, som henne tilräknas och göres tilhen-nes egen.

§. 17. Nn, hwad blir dä päföljden afdennatilräkning? Den som wio en undersökning be-
finpes giort ratfärdiqhet han kan icke
cft-c rätwisa l-tslag fä! än at han är
rächlldig. Och sä wida trogna siaien sacmses i Chrisio, sonl hon sielf giordt rälftrdig-
het; sä warder hon och för rätfärdig fö>.kla-rad, Rom, 5: -i,<?, 19. io: 4. för sä rätfär-dig,'sä helig, sä Momlig, som lesus sielf, i

V 2 hwil-
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hwilkens rätfärdighet hon siär klädd. Hon an-
ses säledes för sä mycket fullkumligare än äng-
larna, som Zesus dem i fullkomlighet öfwer-
träffar. O! hwad detta är för arma syndare
trölteftilt. Huru högt blir icke en trogen siäl
genom lesum upsatt, och fsr i rätfärdigqörel-
sen mängfaldigt igen, hwad hon i fallet förlo-
rat? Hade männistan icke sallit; sä hade hon
ingen annan rätfärdighet kunnat hafwa, än en
sädan, som et förnuftigt kreatur, da det har
sinä medffapade krafter i behäll, genom lagens
HHllande kan förwärfwa sig: och ehuru oensmmna är fMomlig isitstagochtil ändamälet til-
räckelig;säär det likwäl medet kreatur, ehuru full-
komligc det ock wara kan, sä i anseende til
Gud bestaffat, at han i bland !ine cienare
sinner ickc rroher, och i sinom äs,glom finnerhan darhet, dä de äro som fullkomligast. Job.
4: 18. Mcn männistan, sedän hon kummit til
delaktighet i Christi rätfärdighet, fär stiga of-
wer alla kreatur; ty den rätfärdighet, i hwil-
ken hon stär, är en Gudo rätsärdigher, och
kallaS äfwen sä i Guds ord. Mach, 6: zz.
Ron». 1: 7. z: 21. 2. Cor. 5: 21. Phil. z: 9.
Lutherus fäger härom gansta sinrikt: '°Om
"männistliga ögon kunde se en Christens härlig-
«het, dä han är klädd i Christi rätfärdighet,
"säsom Gud ser den, och sasom den samma i
"sig sielf är; sä stulle alla kreatur resa sig för
"honom och böja sig för Hans stugga, och ära
"Guds rätfärdighet i honom." Men det synes

icke
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icke här utwärtts hwad en Chrisien är. -Hans
lif är här fördoldr med Christo i Gudi;men
när Hans lif, Christus, uppe barad rvarder;
sä warder han ock uppenbarad med honom
i härliFberen; Col. ?: 3. 4. ty detta, nemli-
gen harliFgörelsm i det cmdra lifwet, är äter
m päföljd deraf, at han blifwit för rätfärdig
förllarad. Ebr, 5:89- Gud kan dä icke an-
nat, än rildoma honom den ewiga saligheten,
i hwilkcn allena de rätsärdige; ffola ingä;
Mach. 25: 46. Sa at likasom förlosiningen
ifran syndastrassct, derom ofwanföre taladt är
l§»i5»), beror af sondernas sorlatelse, ochsyndernas förlatelse cfdelakriggörelsen i <shri«
sti pina och dsd; sä beror saliggörelsen deraf,
at Man blifwcr förklarad för rärfardil, ochdetta attr deraf, at Man blifwit delaktil Ziordi Christi Lags '.zpfyllelse. Denne ftdnare hand-
lingen kallas nu egcnteligm ock i synnerhet rärfär-
diMorclse, sasom den förre, sum wi, hyrde, kal-
las syndernas forlgrclse,

§. 13. Häraf fär dock mgalunda dragas den
följd, som ffusse detze bäggc handlingor s 5 stil-
jas ifrän hwarandra, at den cne Mr förut,
och den andre soljw derpä, med nägon tids
mellanrum, ehuru litet det ock kunde wara».
Nej! de ffe bägge tillika, pä en tfang och i
samina ögnablick. Derföre brukar och Skrif-
ten vmsom med endera namneb utinärka hela
denna dubbla handling;, sH at wi i gemen
kunne kalla den fcmma bäd? Syndernas For«

P 3 ls-.
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läcelse och Rärfärdiugörelse; och hwilfetdcra
nllmnct man lrukar "pä hela denna handling;
säärdetefter Sir ftm rätt, l i, ifr, Luc.
i: 77- 24! 47. Acr, 2: 38. s': 31. 26: >B.Rom. 3: 24 25. 5:1 9. 8: 33 2 Cor. ;;
21. Eho.ru wi för r'dighet stul i wärt be-
grepp tule med atssilnad, dä hwardera hand-lingen anscs för- sig sielf och i syilnerher. Be-
lvis derpä, at hela handlingm med endera nmn-
net kan utmärkas, se wi ock i wärt Evange-,
lio at Icsus sager om Publicanen, "ut
han blef räcsärdigad i det at han stck sinäsvndcrs förlarelse, hwarom han bad.

§. 19. Här ännu j denna läran om
rätfärdiagorelsen at ansöra nägra anmärknin-
gcr, som äro nödige til widare uplysningidtt-
ta wigliga ämnet. Wi märke dä

1 o At rätfärdiggörclsen icke ster efter han-
den, säsom ,det förhässer sig med
ningir; utan dm föregär i et öguablick; ty
för raifrdlgqörelscn är männissan ännu gald-
bunden och altfä under wredcn staende, ehurusicr strändring hon ock i omwändelfen, somgsr förut, kunnat underga; Rom. 4: 5. ocheftcrät är hon stuldfri och i nadenes tilständsatt. Rom. 4' 6. 7. Och som- det icke är
wojeligt, at hon nagon tid stulle wara midt i-
mellan, och hworken höra til det ena eller an-

tilständet, tilwredeneseNrnHdenes, sämä-sie öfwergängen iftän det ena til det andra,
jfrän det galdbundna til det stuldfria tilständet

ste
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ste uti en punkt och et oZnablil'. Deraf föl-jer at rätfärd-gqörelsen blir straxt fullkomlig
och siar icke utan är lika hos alla,
och inncfartt'r icke för den cna mer 06) för den
andra mindre; fä at ftm:lige stulle fä af Chri-sii rätflrdighet allcnast en del sig tilräknad,
siörre eller mindre, och somlige ättr fa altfum-mans, och i följe der.f, at somlige stulle fätilgft pä nägra fs stulder och blifwa mindre
rächirdigade, och andre, som icke warit lika
gr.f.ve syndare, stulle fä tilgift pä assa stulderoch blistua Mlr rätftrdigade. Nci!inga!unda;ty
rätf)rd!ggörclsens grund ligger icke hus männi-
stä», utan är utom henne i Guds nad ochChristi förtienst, Rom z: 24. 25. och är alt-
sä lika för assa, som blifwa ratfärdig giorde,
och kan derföre icke grunda olika rätfärdiggö-
relse. Dtt säges wäl i wärt Evangelw, at

McL hc:n rärfärdigad mcr ärpha»
risten; m en. det är fa Skriftcnes talesätt, at
med detta orde, mer än, uttrycka et kraftigt
nekande; Luc. 75: 7. loh, 3: 19. 12: 43. 2.
Tim. 3' 4 fa at meningen är, ac Publica»
nen blcf allcna rärfärdigad, mcn pyaristen
äidein iH»: och hankundee'!ler icke blifwa hantröstade ra sinä gernmgar; och om de stola
blifwa rätsärdiggorelses grund; sa faller
hela wär Evangelisi/lara omkull. Gal. 2 och
3 Cap. 5: 4.

'

§. 20. Wi märke nu i följe härof 2:0 at
rätfärdiggörelsen stcr allena af Guds blarra

B 4 nad
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nad i Chrisio och för Hans dyra förtienst och
färstyllan stul; Rom z: 24. 25 0. si. ty
hwad är det annat, som kommer rä räkning?
Lät otz bttänkc, hwad rediin sagt är, sä sinne
lvi otz snart öfwertygad? härom. Ty när män,
niffan förklaras sri ifrän syndaffult>en och syn-
dastrasset; sa,sscr det ju endast i afsecnde fä
Christi betalning genom Hans pina och död,som blifwit henne tilräknad säsom hennes cgen:
«ch när hon förklaras för rätfärdig, och säsom
rätfärdig, berättigad til saligheten; sä ster
det i asseende pä den af Chrisio ssedda lags-
fyllelsen, som genom tilräkning blifwittil hennes. Och Guds näd är det, at han

en annans arbete och lidande gälla förhennes,. och tagerdetsä an. Hwad har män-
nissan härwid giort och lidit? Hwad är det
af hennes eget, som uptages i räkning ochgäller? Nej! här är alr i allom Christus.
Coll. 3: ii. Här är alsä den ene i sig sielf icke
mer berättigad än den andre. Här äro alle
för lika syndare ansedde: Här är ingen «rlkil<
nad, Rom. z: 22. Här har den ene för si-
nä goda gerningir, som han förut giort och
med Pharisecn haft at veropa sig pä,alsingcn
nytta, om han sedän blir omwänd til Chri-sium ifrän sin egenrätftrdighets inbillning ochkommer til rätfärdiggörelsen: och den andre har
med Publicanen, fsr sinä siora och mä"ga syn-
der, här i rätfärdiggörelsen ingen Mraelse,
Ingen stada, när han allenast genom tron hällcr

Chri-
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Chrisium. Här altsH hwarkcn synden
pä räkning til lasi och fördömcisc, eller näg >n god
gcrning til rätfärdighet, kan icke gäng
tron anscs säftm frälsave, och mycktt mindre
umwändelscn, cllcr hwad stagz sörändring dct
wara mä.

§. 21. Dctta ledcr nu wära tankar 3:c> pä
denna i hwad afseende da rron och
omwändelscn härwid äro nödwändige? ty i
följe af oet som sadcs, kunde ränka,at han
kan kor.ima til rätfärdWörclftn utan t»mwän-
delse och tro, efter de >ckc säsom ftälsore bi-
draqa dertil. Mm käre! huru kan du komma
til förenmg mcd Cbristo utan tron? Om dn
ickebegärar honom,

stullehan emotdinwilja,ditallwarliga
begär och ästundan nalkaS til dig? Canr. 2: z.Skul,
lc han detkmina;sä skulle han och förmasigmedo-
trogia, ochsäledesi>'g'nmännissä blifwafördömd»
Nej! du kommcr denna förcning utan tro,
somock ofwanftre sagt är (§. ia.). Men kan du
icke komma til föreniiig mcd Christo; hur»! blifwer
dä delaktiqgörelsm i honom möiclig (§. 12.)
Säledes förftllcr hela rätfärdiggöreisens hand,
ling, om tron tag's bort. Men tron qär dock
derföre icke in i denna handlmg säsoin frälsare;
sä at du, för trons stul, blistuer rätfärdigad.
Nej! ingalunda. Chrisius allena är Frälsare,som sagt'ör. Och han kallas dcrfore Hcrrenivär värsärdighcr, ler. 23: 6. Rätfardighc»
tenes HonunZ, lev 33: 15. RätfärdiZhe»B 5 re.
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tencs Sol, Mal. 4: 2. Han allena, och in-
geu jemte hanoin och wid Hans sida, Esa. 43: n..
45: 22. följ. Och mcic annat namn under
hiinmelen ost »nännistsm gifrvit, i hwilko wi
skulle salige warda. 3Kr. 4 12.

För utan alt detta, stcr ju
genom tffräkning af en annans arbete och li-
dande. Men sielfwa förnuftsochdennaturliga
sedoläran öfwertygar otz ju derom, at en an-nans g rnlng kan icke genom tilräkninq blifwatvär, liran wi gifwe wärt ja, wärt bisall ochsamtycke dcrtil: och dettakan icke i rätfäroiggörcl-sen annorlunda ste och förklaras pä war sida,
än genom cron; mm ster och förklaras genom
hennes allwarliga begärande, sökande, hungran»
de och törstande efter Christum och hans'rät-färdighet.

Sägcr nägon widare: Ia! lätwara, attron
i detta äftcende är nödwändig: men hwar-til behöfwes dcl omwändelsen och de för-ändringar, fom männistan der undergär, närde ju ändH i rätfärdiMorelsen, der förlostning,
rätfardighet och salighet stal utdelas, icke det
ringaste Ma eller swaras: du kan
icke komma til nägon leswande tro, fom med
et rätt allware i andans fattidom begär, fökeroch fattar Christum, utan assena genom om-wändelse, hwars stdnare stycke just är den lef-»vande Marc. 1: 15, Se pä säkresyn-
dare, fom ingen omwändelse weta af, hwadbegär-t deras tro finnes. Nej! deras hi'g och

hicr-
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hiirtä och b'gar,gär med ofverwigt xäwerlden
och syndcn: >uen til lesum känner deras hier-
ta !!:g'l, dr,g?nde böjclse, som det bör wara.
Och d?t fan ellcr icke wara; ty kunlia
de mcd söttägmhtt begära läkare, fö?a und'

. ftygr, r'pa cf.er hielp, när de ingen siukdom
känna med swcda och smarta, ingcn fara se
för ögonen mcd ftliklan, ängeft och förffräckel-
sc? ps. 147: z, Esa. 27: 13. ler, 31:9. 50.
4- 5.. "Hos 5: 15 6:1, Mach, 9: 12. De
hafma saledcs icke annat an en död tro, i
hwilken icke finnes som i Guds
ögon sä anfts; tyhan rmsafar hierta och mnrar,
och läter sig icke fördlmdas afet utwärt,es sten. Mm
fmnes hos dem icke näg,'t rätt begär; hurukan det wara för Gud, at lesus,
utom deras allmcr-iga b'gär och ästundan, stul-
le nalkas til dem och förena sig med dem?
Hnru kan Hans tilräknas dem,
när de icke allwarliqen wilja, och sä wilja, atdet kan ZMS af Gud? Sgledes se wi nöd-
wändigheten afomwändelsen for lrons stul, somdcsftrttan icke annorlunda kan wara än dö>.
Men är den lefwande lron owöftlig förutanomwändcse; sä är ock i följe dcraf räffärdig-
görelsen omöiclig derför.ttan. Derföre sam-manfogar ock omwändclsen och rät-
färdiggörelsen, ftffom de der nödwandigt mästesiä tilsammans, och hon sätter omwändelsensäsom en nödwändighet förut. Mach 13: 15.1

. 14 Luc,24,47.31,1.3:19, 26:18.
§. 22.
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§. 22. Wi märke nu 4:0 at rätfärdiggörel-

scn icke stcr nri ost genom nägon nadewcrtning
och besiär altsä icke uti nägon inwärccs för-
ä dring i wär natur genom Evangelium esscr
nägot annat nädemedel werkad; sä at dmr.lt-
färdighet och förlotzmng, som wi fä i rätf.ir-
diggörelsen, stulle blifwa ingiuren i wär siäl,
gmomtränga hcnnes krafttr, och fä förh.lttra
hcnne, at hon til sin natur stulle blifwa helig,
rätftrdig, syndfti och sä ren, at ingen smitta
stulle läoa wid henne mcr, emedan wi tilförene
sagt, at rätftrdiggörelsen blir siraxt fullkomlig
hwarcf stulle följa,atomrätfärdiggörelsen stul-
le desiä i en inwärtes förändring och naturens

sä stulle ju wär natur derigmom
blifwa sädan: Neil ingalunda; ty om sä stul-
le wara; sä stulle ock lesus, dä Gud giorde
honom til synd för otz, blifwit inwärtes til sin
natur sä fördcrfwad, sä oren, sä af syndagif-
tet anstucken och besmittad, at han warit en
syndare i sielfwa werket, och den aldrastörsie
syndare, sä stor syndare ensam, som alle syn-
dare tilfammans, i hwilkas ställe han stod.
Huru stulle han dä i Skriften kunna kassas den
helige, den rärsärdige, det rena, ostyldiga
och obesmitrade GudsF.amd, som as ingen
si)nd rvitzce; 2. Cor, 5: 21. Ebr. 4- 15,7:26.
1. per, 1:19. Nei! han blef giord til synd
genom tilräkning af wara ft»nder, som sä
fastades pa honom, at de stodo omkring ho-
nom, betäckte honom, honom; sä

at
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at den inwärtes renhet och hcligliet, som han
hade i sm narur, icke synies och icke räknades
honom til besticlft iftän den död och förbannelse
solNhanisyndcirtsställeffulleundergä.Ela 53. 6.
12. 2 Cor. 5: 21. i. 2: 24 i grundrex>

ren. Sä förhäller det sig, soM Apostelen sä-
gcr, i rätfärdiggsrelsm, der wi fä byta ställe
med hoiwm twärt om: 2 Lor. 5: 21. AtKans
rätftrdighet genom hwilken ftera
gäl:ger l dcnna predikan nämnd är, sä blifwer
war, at den siär omkring ost, betäcker otz,
styler H: öfwerklädcr otz, sä at den inwärtes
ormhct, som ännu finncs i wär natur,ickesy-
ncs och icke räknas o§ til fördömelse. Roni. 4:
7. 8: 1.

Här torde nn nagon säga: Huru kan Gud
rälfärdiggöra en syndare, sä länge han i sin
natur ännu är oren? Masie dä icke en full-
kllMiig naturens rening gcnom dumseld här i
tidcn och stärseli) efter tiden gä förut och läg-
gas til gcund för rälfardiggörclscn, ilinan den
kan blifwa fullkomlig, hwarwid lesus säsom

och öfwerste Prest icke behöfmcs?
Dctta, ser man a,' förfarenhet, uppeWer gan-
sta mänga siälar under lagen i et trälaktigt
tilstHnd, och hindrar dem at söka den Evan-
gelista reningen, som ffcr i rätfärdiggorelscn
geiwm tilrätning. Det är derföre ganffa nö-
digt, at dennc, jaken til drras rättelse mga och
af grunden uplysa och förklara.

Genom fallet ädrog sig männissan et tregge-
han-



handa ondt; nemllgen i) en synd-g och öfwcralt besmittad natur, som wsrhcnn i det on-
da. 2) En derof härrörande stuld i Guds bok.
3 ) Et pä siulden följande strass. Nu
da: Kuru männiffan kan slippa detta tre dul blc,
onda? Du swarar: Mm natur mäsie renjasistäi aN ftnitta och synd, ech dermed stipper
jag ssulden

sirasset. 3iei! mgalunda. Du fan
g om naturcns renmg. icke slippa m?r,än stuldför tilkonnnande tid, jftän den siunden räknad,
dä !'eni!',g?u kuude hinna til sin Kögd, om det
sä eftcr din tcmke pä denna wäg wore möjcligt:
och sälunda kunde du M ifransammatid und-

at ädraga dig lmgof widare siraff Menyuru wi! du för den sörssutna tiden fä den
gamla stuldei, utplänadurGudsbok, den stuldensom d,; asamkat dig,innan du blefrenad idinna-
tur?Du:rrdewiliaflytilGudö barmhertighet ochgndhet: du föreMer dig, kan ste, Gud säat han af nad utan försoning cftcr-aifwer din sirra stuld, och du diktar dig en
Gud som är utan rätftrdighet. Det är wlster-ligen sont, at Gnd ar nädig, barmhertig ochgod: men deruti bcdragcr du dig, om du före-Mer dig honom utan ratfördighet. Tror du
Guds ord, deruti han witnar om sig sielf; sHförestaller du dig honom icke sadan; ty Slrftten talar Mftädes om Hans rätfärdighet; men
tror du icke Guds ord; sä kan i de«i«i sakeningm ting sägas til din öfwcrtpgelse, hälst den

öf-
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ofwertygelse, du kunde sä af förnuftet, som är
et swagare lius, än mindre fan uträtta hosdig, som förkastar det liusct, somafGudsordlä>gt starkare borde ösivertyga dig; utan manmszte läta dig i din wiifarelse förgäs, efter du
icke stär at öfwertygas. Men är da Gud rät-
f,ndig; sä plänar han din ffuld utur fin bok
icfe ut, förran du erlagt betalnug: och hwar-med kan dubetala? med silfwer uchguld?Nej!
utan dermed, at du utstär dit straff, som du
med stulden förtienat. Salcdes, när du ustättdit straff, som dock aldrig toge ända; sä piä-
nas din ssuldut: och när ssulden är utflänad;
när icke fan haf.va nägot ondt til dig
Mer sasom stuldfri; sä kan Gud sedän widta-
ga naqra medel til din naturs rening häribe-gynneise, sä mycket som, i anseende tilköttet,
lte kan, och sedän wid harliggörelsen
ligt. Och imcdlcrtid kan din naturs smitta,som ännu kan finnas hoS dig, dä du icke uti
hcnn? smner ro, icke-hindra dig at siä i näd;
ty är ju förjV.nad och beralad. Men, nu
förekommer den frägan, om du denna betal-
ning och försoning kan ästadkomma sielf?Nei!
detar för dig i alla emighetomöjeligt. Ochsä hade
du i ewighet bilfwit förgä:gen,omingen annan
hade fördormat sig öfwer dig. En annan, än
lesus, hade icke kunnat föckarma stg öftvcr dig
och blifwa din salighets grund. Men när nu
dä lesus wille förvarma sig; hwad ffulle handä astadkomma? jo! det samma, som du hade

bordt
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brädt ästadkomma sielf. Och när han detta i
dir ställe ästodkommit, fullbordat Guds lag,
för at förwärfua dig rätfärdighet, schutrlänar
din ssuld g?,wm dir syndastraffs undergämdc;
ty den klinde pä annat sätt icke utplänas; sä
kunde syndencs smitta i naturen icke widare
tilfördön:elsewara tilr.iknelig; ty öfwerrrädchcn
war forragen och ftnden, eller naturms fmitta
warbccäcöc, och inisigcrningen försonad och den
ewiga rätsäl-digheren franchasd. Derföre säger
och Paulus, arsyndcnirorrec eller smittaninatu-
rcn bll-fsordömd cllcr tilinletgiord genom Lhristi
syndofftr. Rom, 8: 3. Men huril kan nu en
annanö ardtte och lidande blifwa dit pä annat
sätt, än genon, rilräkning, säsom i dennepre-
dikan lärdt är? Deuna tilräknmg är dä dm
stl'ra hllfvadsaf, som du til dii, förlohning',
rätfärdighet och salighet har i en rätt omwän-
delfts ordning genom tron at söka: och utan
en sadan tilräkning of en annans arbete och
lidande är du i ewighetförlorad, och kan hwar-
ken hielpas genom nagon domseld här i tiden,
eller nagon viktad stärseld eftcr tiden: men pH
denna wäg kan du ock genom ChristuM siippa
din naturs örenhet och smitta, som nu sogt är,
sedän hon först, säsom försonad och becackt,
blifwit dig til fördömelse icke tilräknclig.

Rätfärdiggörelsen är säledes en domshand<
ling, ftm föregär urom ost inför Gudsdom»
stol, Rom. 8: 33, Och Medsörcr altsä i
wär natur ingen förändting, säsom til denna

hand-



händllnZ hsrande; utan en föcäudring, atjag
tnä sä i Guds böcker, at Man utstry-
kes ur den ena boken.säsom stuldenär, saftmstyldig til död och fördömelse, och instrif»wes i en annan bok,i lissens bok, säsom stuld-
fti, helig, ren,ossyldig, rätfärdig, och en him,
melens arfwwge. ps. 69: 2. Apoc. 3: ;. 21:
2?, Derföre finne wi ock, at ordet rätfärdiga
ingenstädes i Skriften, dä der talas om den-
na handli',Z, tagcS i annan bemärkelse än en
sadan, m det wil säga sä Mycket som: at sä-ya rärfärdig, at forklara sörrätfardig,säsoM
det ster wid en domstol med en, som anklagadsr, och förklaras fri. Deur, 25: 1. At, 13°
3.8- 39. Rom. Z! 20.24. 26. 28. Zcz. 4: 5»Detta ör ock klart af ordet fördöma, som är
twätt emot rätfärdiga; och kan icke hafwa an-
nan mening, än at sörktara näZon förstyldig
til fördömelse, men icke at göra honom i sitt
natur fördömelig och wärd fördömelse. Deut»
2;-. t. prov.
8: 33. 34» Men häraf följer ingalunda, at
denna tilräknirg bestär l en blott lnbillning,
och tanke, som wore den icke werkelig. Ne»!umn ss sanfärdigt och werkeligen som lesuSför otz blef giord til synd hwiltet han nog fetkerfara, dä syndabördan ttyckte honom neder til
afgrundens diup, och han af Gud i syndares
ställe blef straffad til dest yttersta stärfwen blefbetalad; sä fanfärdigt och i sielfiva wirket war-
da ock de, som med honom genonl «on fsre-C nss
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nas, Guds rätfardigher genom honom. 2.
Lor. 5! 21. Mm eftcrrätfärdiqgorelsen, som
sogtär ster utom männistan,inför Gudsdomstol;
sZ fö-jer deraf,at Man icke altid genom nägrc,
itiwartes känningar M witzhet dcrom tll stnnd
och ögnablick, när den ssedt, ps. 51: 9. följ.
jft. 2 Sam. 12: 13. sä framt icke Gud un-
dertidcn och hos somliga siälar finncr för godt,
ot ra samma stund gifwa det inwärtes ttlkän-
na, hwilket twifwclsutan ofta stcr; men stcr
ätminstone altid och hos alla cftträt i sinom
tid, fom Gud finner nyttigast; ty at nägon
stulle fH et utstag wid en domstol, och det icke
ffulle gifwas honom tilkänna, det kan icke wa-

saken enligt.
§.23. Wi märke at rätfardiggorelstn

mäste danelilen forcsärcas; ty wi kunne icke
llnnorlnnda bestä inför Gud, än at wi maste
wora fundne i Christo: och altsä mästt wi
dageligen anscs i honom genom et beständigt
tilräknande af Hans rätfardighet til dagelig syn,
dcförlätelst och rätfärdiggörelse; annars, sägcr

är. der ute med otz. Lurh. Sr.
Cacech, Gw. Vers, p. 163. De trogne äro
wäl i den dageliga helgelsen, som första
rälfärdiggörelsen följcr, rike pä goda wcrk och
gerningar: 2. Cor, 8: 7- Men at dcha icke
eller sedän galla för dem til nägon rätftrdig-
het, i hwilken de kunna desiä, det wisar
lus med Abrahams exempel, ds han talar om.
Hans fortsatta rälf.vdiggörelse, och lärcr, at i

den
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den samma icke. annorlunda tilgär, än i den
sörsta; utan at man allena af trone, fast ger-
nlnZar äro närwslrande, dageligen rätfärdigas
j Christo, hwilkm eron fattsr och hällcr. Rom.
4. .Och dttta,mcnar Apostelen, närhansager:
wi mäste M i trone; 1. Cor. 16: 13. 2. Cor.
1,: 24. Sca i Christo, 1. Thetz.
3: 8 N>ara i honom; Rsm. 8-' 1, Ma-
ra fundne i honom, Phil, 3: 9. Och gH
fram af tro i cro, lajom streswec är: Den
af rrone rärfärdige stal lefwa. Rom. 1: 17»
Se grunc?)icen. ,

§. 24. När wi nn willjesammandragahwad
i dmna läran anfördt är, för at gifwa en
kort bessrifning pä rätfärdiggörelsen; ss finne
wi, at den är: V7ya fodelstiw närmaste frugr,
e»ch bestär deruci, af idel nad>, uran
afseende pä gerningar, inför sin dsmstol, och
alrja utom mennistan, rilräknar henne
sti rätfärduiber, nelnligen Hans pina och
och Hans fullkomliga lags upfyllelse, och i
afseende derpä badc förlostar henne ifrän syn»
denes stuld och strass, och förklarar henne
för räcfärdig och i Christo berärngad ril sa«
ligheren, sa at hon i honom bliswer ansedd
för fä stuldfri, sa-ostraffelig, sa rell> sa räc>
särdig och helig, fom han siels är safon»Medlare.

§. 25. Häraf följa nu ätffilligaftukter, afhwilka tre i synnerhet äro de hufwudsakeliga-
ste, emedaz? de med rätfärdiggörelsen närmast
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och omedelbarligen stH i sammanhang, och afdem sedän de öfriga rälfärdingärelsens frug,
rer sölja. Mm jag för uu. icke mcr än blottnämna dem.

Den första rätfärdiggbrelsens frugt sr fridenmed Gud; ty emedan wi m» rärfärdiye rvsrd»
ne äre af rrone, hafwe wi frid med "Gud Fe»nom wäv Herra lesum Christum, säger Apo-
sielen. Rom. 5: i. Sä länge stulden ligger
upfä männissan, och hon ingm rätfärdighet har;sä kan Gud icke Ma frid med henne; mm
när aenom rätfärdiggörelsen detta hinder un,
Vanrödjes; sä un°ättas och siadfäsies,i anseen-de til henne, dm i Christo redan förwärfwa,
de friden; Gud ingär wänffaps förbund med
henne och hon blifwer Guds wän; ty om A-
draham, sedän hanwardträtfärdigad, berättar
Apostelen lacrb, at han, wardc kallad
Guds wän. lac. 2: 23. Häraf kan sedänicke annat folja, än en tilcfann i tron» til
Gud, med dristigher och f<srtröstni4,V, Rom.
5: 2. i3ph. 3: 12. Säsom det plägar warawänner imellän. I rätfärdiggöreism lägges
ock en fast grund til frid i samwttet; ty fäannat mä denna friden icke grundas, än pä
dm fasta och orörliga klippan, som är lesus.Dm andra rätfärdiMirelsms ftugt är up,
tayclsen ci! barn; ty dN är «möjeligt, atGud annorlunda, än genom lesum; kan up-
taaa syndiga männistor til sinä barn, sedän desäsom födde af Gud, och i denna födelse med

Chri-



Cyristo förenade, kömmit til delaktighet i yo-
nom, til sörlostninF ifran spndastulden och en
för Gud gällande rärfärdighec, , hwilken de
knnna wara Gudi räcke. loh. i: 12, Eph.
1: 5. 6. 7. Men sedän syndaffulden är burta
och de äro klädde i rätfärdighet; sä kan Gnd
taga dem an. Af denna uptogclse följer sedän,
at de blifwa Christi bröder.Ebr. 2: n. 12.13.
Säsom barr, warda de ock Gllds arfwingar,
och säsom Chrisii bröder, Hans medarfwingar
til lifsens härligyet: Rom, z: 17. ficke annat kan följa, än et oswikeligt hopp ril
denna härliZhec, som Gud Zifwa stall, Rom.
5: H. Med flere förmoner, som derusssap ätfölja.

Den tredie rätfHrdiggsrelsens ftngt är före-ningen med Gud den hägtlofwadc Treenig»
hec. Wi hafwe förut talat om en söcening med
Christo sssom Frälscre, i hwilken rätftrdig-
görelsen gruudas (§.§ 9. lQ). Men nu, se-
dän rätfärdiggörelsen är ffedd, följer en annani
förening, hwars bestassenhet är otz icke myckct
hfgripelig; men är likwäl sa sörsäkrad i Guds
ord, at ,'ngen, som antager des Vitnesbörd,
kan twifla derpä. Orsaken hwarföre denne
förening fätter rätfärdiggörelsen är
at Gud kan icke förenas med syndare, innan
de blifwa ffuldftie och ps. 5: 5. 6.
7. Derföre mäste föreningen <te med Christsförst; Job. 14: 6. Ty med honom är det
möjeligt, Gud ste lof, at förenas Zenom tron,
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fast Zn sstllden icke dasnnuz? utplHnad,ochpst
ingen för Gud gälland? rälfärdighet dä ännu
finnes hos mennistan, Han är Medlaren imel-
län Glld «ch syndare: i. Tim, 2: 5, Och
siulle mcd honom ingen förening wara mojelig,
innan man blifwit ss'.,ldfti och rätfärdig;sa wo-
i-e ellcr ingen uprältelse för armasyndaremöjelig,
säwida w> sielfwe icke kunne göra ost lösa ifrän
wär fyndastuld genom det förticnta syndastraf-
fets undergäende, ellcr göra otz rätfsrdige ge-
nam loglydnad. Men lesus är ju kommen
til war uprättelse och frälsning: i.Cor. 1 : 30.
Och derföre, sedän wi genom tron i nya fö-
dclsen blifwit förenade med honom, och i följe
dercf i rätfärdiggorelsen förlOadeifranstulden
vch förklarade för rätfardige i honom; sä kan
föreningen ste med Gud den Trcenige, och föl-
jakteligen dä äfwen med Christo i>annat af>seende, ön som til rätfärdiggorelsen är nödwän-
digt. Denna förening har äfwen med sig en
delaktigher, gemenstsp och samsund. Dm
trogna siälen blifwer delaktig i 'Gud och alt
Hans goda. -Hes 37: 27. 2. Cor, 6: 26. Gud
blifwer hennes bestyddare, försörjare, förswa-
rare och hielpare pä et besynnerligare sntt, an
han sadan är för de andre krecvturen. Mach,
6: 26. 30. Sa at alt hwad Gud gör i sin
Försyn och regering j allmagtS-riket, mäste
lända til hennes bästa. Rom. 8: 28. Ho»
blifwer delakcig i Christo, 1. Cor, 1: 9, i
gnseende til nägot annat godt, än det/ som til
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rstfardiggsrelsm är nödwsndigt. Hon blisiver
delakng i dcn-Helge Ande; 2. iz: 13.
Phil, 2: 1. och deraf följer äter mycket godt.
Hon kommcr til wisther oin sir barnaffap ge»
nom Andans wirnesbörd mcd henncs ande.
Hon fär frid, ncmligm Zfwen til inwertts
smak och känning deraf, och frögd i dcn -Heli»
lige Ande. Guds kärlek urgiures i hennes
hierrä genom den heligc Honfar lius,
vch drift, och och krafc, och warmng,
och päminnelst, och tröst af samma Andanom.
Hon biifwer stadfästad i det goda genom
den Helige Ande. Han gifwes henne sa-
fom cn arfspant til hennes förlosining och
til en försäkring pä Guds Nrlek och för-
ftgling och smörjelse, och hwad Skriften
mera sm denna Andans delaktighet sager.
loh, 14: 16. 16: 7. 13. 14. 15. ?lcc, 9:
zi. Rom. 5:5. 8: 6. 14. 15. 16. 14, 17.
15: 13. 2. Cor, 1. 21. 22. 3: 17. 18, 5: 5.
Gal. 4: 6, Aph. 1: 13, 14. 17 4! 3<2- 2.
Thesi. 3! 5. 1. I<ZH. 2: 20, 27. i.pec, 4: 14.
Wi st häraf, hwad härliga och offatbara för-
delar en trog.'n siäl tilfaUa, Mom frnZrer as
hennes rärfärdignörelse.

§. 26. Sälcdes har jag genom Guds näd i
möjeligaste korthct afhandlai rärfärdiggörelstns
lära. En lära, hwilken ar sä mycket mer
wigtig, som alla öftiga lärustyckcn med henne
antingen besta i sin renhet, om Kon hälles ren,-
eller fölftlla ti! kätteri och, wiZlfarelse, om hon
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Mättras, sZ at pä denna lära, somrus det kommep an, o!m Guds kyrka
stal na eller falla. Se Lucheri Skrifter. L6ie

l'om, Xl. p, 23. En lära, som altsäär kärnan af all den Hel. Gkrift, och hwilsken predikad är, pä der alring stulle
fanade wardg i Christo, Kade det i himme»len och det pH jordene är genom den samma.Uph, 1: iv. En lära, säger fördenstul sterLutherus, som är den hsgstg och förnämstaafallg ChristMa rrosartiklar, kclit. Leip2.

nm. XX. p. Z5. som aldrig nog kan drif»
tvas, <3ch Pä hrvilkon all ting kommeran,
IX. p. 609. En lära, som aldrig kan blifwamlärd; VI. p. 219. ty hon flytcr in
och bor inflvtta ps hela wär wandel och Chri-stendoms utöfting, som utan rätt jnsigt j den-
na lära icke kan wara ellly blifwa Cvangelil?.
En lära, som ställer Christum för otz i sin här-lightt säsom salighetenes grund allena, dä honwisor otz tillämpningen af Hans försoning, ochgör med det samma männistan i sinä stolta in-billiingar til intet. Ia! det är ingen tina,hworigenum männistan sä kan blifwa i sinätankar til intet, som genom denna läran; mmtillika blir männiffan genom henne ss tröstad,uprättad och til fridsstald; at deruti ali grundtil ftid och trost och uprättelse siimes, och der-forutan för syndare aldeles ingen. O! hwadhafwe wi arme syndare icke för stor orsak atloswa Gud och wär Frälsare Christum, som
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hanat en sädan wäg för otz til ftälsning och
salighet, som denna nädefulla lära inneWer:
at wi, som äre styldige sä mänga tusende pund;som förtient död och ewigfördömelse; som al-
drig i ewighet kmide hielpa otz sielfwa derut,
wi bliftöe, sasom denna läran lärerotz, närwi
hafwe tron pä Christum, i honom stuldftic-,
ftie ifMn straff, rätfärdige, salige; och' sälun-da äterfä det bortmistade goda j längt högre
mätt, än wp för fallet kunnat hafwa. Dcr-
före är ock denne saken et under i änglarnas
och helgonens ögon, och är det saliga ämnet til
deras himmelsta lofsänger i alla ewighet, ho-nom, war Frälsare Cyristo. til ära, som dö«
dad är, och hafwer igenlöst ost Gudi med
sir blod. Apoc. 5: 5. följ. En hwar ibland
otz, som blifmit delaktig i samma rätfärdiggö-
rclses näd, som giort helgonm saliga, stäm-mer af willigt och troget hierta in med dem i
deras lofsäng sä godt han kan, tildes hanomsider med dem i f illkomlighet fär stunga den-
na nya sängen mför Lambsens tyron: Lamber,som dödar är, der är wärdigr ar haftva kraft
och rikedom och wisdom och starkher ochäro och pris och lof. Apoc. 5: 12. Amen!
ja! pris och ära ware Vig, Herre I!3silinnerlig! Amen.
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Söndagen.. Septuagesima.
At Gu6, i Rätfardigsssrelsen Me

hgtzdlar med mcnmMn efter för-
tMsi «ch gennngar/ mnn eftersmg näd.

§.i.

handia mcd dinom tienare efter
dina näd. Hr cn af den Gudftuktige
Konungen Dawiys härligaste böner, sum

finnet» upttcknad i hanS Psalm den 119: 124.
En bön, som, at jag mä druka det cftertryc-
kelige ordasätttt, aldralättast kan göra wsld
pä Guds hierta och winna oönhörelse. Näc
en fattig syndare wil nägot af Gud, fa
at han kan bcweka Guds hierta til förbarman-
de; sa ms han witzcrligen icke komma fram
och beropa sig pä sinä goda gerningar, sit go-
Ha hierta, som han menar sig hcchva, sit goda
upfät och wmlaggMdc om det goda, sin för-
menta ostraffeliga wandel; med et ord: pä sin
egen ratfärdighet, och i cfscende derpa bedia,
at Gud Wille handla med honom och gifwa honom
efterhans gerningar och Hans händersrmhet, och
efterhans sKrtienjt ochatbeteiHerranswingärd:
ty dä fär han til swar, ar han stal caga det
honom nlhörer och gtt sin n»äg; och dermed
blifwcr han dm olyckeligaste af alla Guds
Freaturz ty sedsn männiffan genom det bekla-
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Zeliga syndafalleträkadc i en ffuld yos Gud,
den hon sielf icke är i ständ at betal«; sä kan
hon icke mer wäga sig at träda ftam för Gud
pä sinä gerningar, och ännn mindre pä för-
tienst; och cj cllcr kan Gud fä handla medhen-
ne, dä han wil göra henne godt. Här gal-
ler ingen god gerning eller nägon förtienst
at beweka Guds hieroa ti! förbcmnandc: all
war förtienst är mclycöc, wi hafwe inZen an-
nan nlsivgr, an til nadcn maste wi falla.
Sw. ps B. r7:2 220.' i. Fördenffull hafwa
icke eNer de rätsinniaaste och trognaste Kuds
tienare ästundat, at Gud cfter föriienst och p-r-
-ningar stulle handia med dem, fom i SkMm
allestädes finnes. Daniel, som förstod det rät-
ta sattct at i sit aliggande handla med Gud, sä-
ger derföre i sin dön: N)i ligge infor dig ined
wara icke uppä wara rärfärdigher,
Man pa dina Sror« barmherrigder. Aek,
-Herre, hör! Ack, rvar niistundsam!
Ack, akta uppa och Zor der! Fördröj
icke för din egen stul, min Gud. Dan. 9:
18. 19.

§. 2. Af samma innelM war ock delma an-
förda Davids bön: handlamcd dinom
nenave efter dina näd! David wttste wäl,- at
han war en syndare och hade derföre ingen
ting at berömma sig afför Gudi; Rom. 3:23.
Man hwad godt han behöfde och stulle h,ifwa
af Glid, det kunde han allenast fa af Gllds
blotta näd, och icke af förtienst eller efttr sinä

gcr-
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och sit arbete; och derföre beropar

han sig ock allena ;ä näden: handla med di«
nom ricnare efter dina näd! Lät oss, k. Chri<sine, lärc, af honom detta sätt at handla mcd
Gild, ty Gud handlar ändä icke annorlunda
mcd otz. lesus lärer otz det i wärt H. Evan-
gelio gmom en liknelfe oin en husbonde, som
lcgdc sig arbetare i jm wingärd, och sedän,
m'r astunen kom och lönen stulle utdelas, ut-
delade den samma icke efter firtienst, eficr ger-
ningar och arbete, utan efter cgtt godtfmnan-
de, och altsä af b'ätta näd. Wi fH säledeS
widare anledning at tala härom c.f wärt när-
warande h. Evangelio, sedän wi i förstonened-
sallit för wär Gud, icke rä wära rätftrdighet,
utan pä Hans stora nad och barmhertighet, och
j lesu namn bedit: Fader wär :c.

Evangelimn, Math. 20: 1.
§. 3. Sedän den rike ynglingen, som ftsgat

lesum, hwad han stulle göra, at han mätte
blifwa salig, icke kunde finna sig hraid sörlesu rad ai sälja och öfwcrg.fva alt" hwad
Hans hierta hängde wid, taga sit kors pä sig
och följa Zesum; sä t<Znkte Petrus, at, cherhan och de andre hade,
sä hade de förtienst och rättig)et til den storalönen, som lesus lafwade den rika yng»
lingen, om han wille gH in i en sädan försci-kelse och efterföljclse. Petrus gaf ock sin tanke
for Frälsaren med denna frägan tilkanna: Siŵi
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wi hafwe öswerttifwir all tinZ och soljt dig,
hwad stole wi fä derföre? Mach. 19: Cap.
lesus, soM weste huru farlig,stadeligoch stri-dande emot Evangelium en sadan omföltienst war, Wille icke läta Petrus och de
andre Lärjungarna fä behälla d n samma, utan
sökte at öfwertyga dem om deras
högmod, dä de säsom syndare, inbillade sig
nägon rättighet hos Gud för och gmom sinä
gerningar. Och dä war dec, som tala-
de denna liknelsen, som innehälles j
bwars afsigt följakttligen är atwisa,dec Gudicke handlar med männistor efter gerningar,
och an mindre efter förrienst, uran efter sin<tnad.

§. 4. Tit at se denna lesu afstgt i wärt
Evangclio, jemte det, som angick ludarna,
torde wara nödigt at kortel. förklara denna
liknelsen, hwilken, i anseende til ätstillige det
föcekommande omständigheter, är en ibland de
swäcaste. Med husdonoen förstäs Gud. Med
lvingarden förstäs Christi kyrka och församling.
Med arbetare förstäs hwar och en lem i dm
synligc, fyrkan, och altsH icke larare allena.
Med de ätstillige stunder kunna förstäs de ät-
stillige tider, pH hwllka Gud pä nägit ut-
mäckt sätt kallat männistorna til sin kyrka.
Med aftonen förstäs nya testamenttts tid. MedSkaffaren förstäs Chrlstus. Med lönen, somutlofwades, och i nya testamenttts tid utdela-
des, förstäs: rättilher rit delakrigyeren i dm

Chri-
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Cbristeliga kyl'kans i nva testamentets borjatt
af leju forwärfwade friherer och förmaner.

§. 5. Denna lönen utdelades lika at alla
arbetarma, och altsä icke cfter förtienst
btte, utan eftcr hnsbondens goda wilja nch nädr
ty Zudarna, som dragit dagens tunga och He-
ta under de cercmonialijbe lcgn'ncs ok ochtral-
doMs fingo icke dcrföre nägon mer rättighet til
dcn Chrijte!ig3 kyrkans sawfund, än Hednin-
garna, som wid aftonstunden, eller i nya testa-
mentets tid woro inkomne i denna wingärdcnt
utan blcf lönen sä utdelad, at det begyrttes pä
de sista, intil de första; hwilket wäl i Christi
tid, hwad.utbicidandet angick, icke stedde; ty
Chr!stuS och Hans läriungar predikade auena
ibland Illdarna. Marh. ic>! 5. 6. 15: 24.
Men lefti Apostlcr nödgades öfwcrgifwa lu-
darna och wända sig til Hedningarna, Acr.
13: 46, och b'gynte säledes ntdcla lönen idland
dche ftnare. I afsecnde härrä sägc< Apostelen
Paulus, at är Israel endels roe,
dcrfarm tildes hedningarnas fullhet inkom«
men är och sä warder hela Israel salig. Rom.
n: 2;. 26. Om dettastal betekna nägon in-
.stundaiide allman ludarnas omwändelse til dm
Christna läran, sedän lönen först b!ifwit ut-
delad at hevningirna, det dristar jagickesägZ,
ehuru Skriften pä nägra ställen synes gifwa
anledning dertil. Dan. 12: 8. Hos 13: v 4»
5. Luc. 2i'. 24. loh. io: 16. Men det är
wistt, m Zudarna icke ännu antagit



Icsum of Nazareth for dm rätta Mchias,
«ch altsä icke anrm nägon lön emottagit;
ty när lönen blcf dem tilbiuden och ibland
dem utdclad; sä kilorrade de: ywilket kom
deraf, at de mmte, det Metzias, da han ssiil-
le komma, stulle Mmc- hsra dem til, och det
efter förtienst, emedan de, under hopp om för-
lotzning wid Mestiä ankomst, sä länge dragit
reremonialissa lagarneS ok. Jyh. 1:49. Mach.
2: 2. 20: 21 Marc. 15: K. Mm när de hör-
de, at Evangelium ock prcdikadcs för hednin-
garna, ss at dc sielfwe häreftcr icke mer stusse
allena fä Heta och wara Guds egmdoms folk;
sä bleflvo de willrädige, och tyckte at det sted-
de dem orat, efter Gud icke giorde nagon räk-
ning pä deras längliga tiensi. Sielfwa lesu
Aposilar woro i början icke frie för deime för«
utfattade mening om m Frälsare, som allena
ssulle höra ludarna til. Ac. 1: 6. ia: 15.
20. 34. 35. Och de sum ibland Indakna b!if-
wit omwände til trona pä Christum, stodo isamma mening, som deras lärare;ty eliess ha-
de de icke kunnat faNa j förundran deröfwer,
ac den "lndes gafwo rvardc ock inguten
öfwer -Hedningarna. Acr. iv: 45. Omsider
förargade sig ludarna häröfwer, knorrade emot
Apostlarna, at de xredikcwe om Mestia
Hedningarna," och mille förbiuda dem det. 1.
Thejs. 2: 1?. 16. Ändteligen upkom en allmän'
redellion emot Christum idland ludarna, sä
Kt de förkastade honom och höllo tzonom icke

sbr
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för Metzias efter han icke kom som en jordistKs-
nnng, allena för deras stul, för at uprätta
deras rike, ochgiftva demallahandahärligaftiheter
och förmoner: utan predikades äfwen för Hed,
ningarna. Delta, jemte den förut nämde af-
sigten med denna liknelsen, wille lesus förebrädem i Evcmgelio, ock) wisa dem, huru liten or-
sak de hade til mitznöje; ty den dagspenning,som war dem lofwad, wardt dem ju tilbuden
och gifwen; Metzias war ju kommen; Evange-
lium om riket som af honoln uprättadcs, blef
ju för dem preoikade; och dem wart gifwen
rättighet til delaktighet deruti; frihet istän
ceremoniallffa lagens ok fingo de äfwen wid
Nya TestamentttS början i Zesu död, dä för-
lätten i templet remnade, och templet omsider
förstördes, hwar wid alla ccremonicr woro bund»
ne, och cj tilläcelige derutom. Men at Hed-
ningarna, utan at i Gamla Testamentets kyr«
ko-tienst hafwa dragit nägon tunga, fingo lika
lön, det hade de ingen orsak at knorra öfwct;
ty lönen urdelades icke ester arbere och yer»
ninyav, uran afnäd, och Gud kan i sin tirg
göra hwad han wil.

§. s'. Nu, ehuru lsnens utdelnlng, som fter
af r.äd och icke cfter gernirg r och arbete, ej
kan wgas i sä instränkt b grep, at dttMed
ffulle förstss rätftrdiggörelsens handling M,
na: ty det synes ock med liknelftns innchäll en-
ligt, at nagon slags utdelning äfwen ster til
sädana/ som icke iätä sig föras til rätfärdig-
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görelse, attenäst de äro lemmac i den synliga
tyrkan; sä wil jag dock pä denna stunden cn-
dast läMpa denna liknclsen ti! rälfärdiggöceisens
handling, och af denna anlcdnmg i Evangclio,i
följe af wärt förheredelft-fträk, genom Guds
näd bcwisa:
At Gud i rätfärdiggöretsens handling

icke handlar mcd manniffan efter för»
tienst och gerningar, Mau efter sinä
nad<

Wl tvilje derwib wisa
l. At ingen annan stggs tatfardiggörebse är Möjelig/ sedän manniffan sal-

lit i synd.
li. M i fölie demf Gnd gor en Manni-

sta ratfardig nf näden allena, utan aft
seeude pä förtienst och gerningar.

Förre DeleN.
s. 7. At ingen tätfärdiggörelse efter förtienst

är Möjelig for männissä», sedän hon sallit i
synd, är »a mycket mer tydligt, som Gud icke
en gang för fallet, och om männistan blifwit
deständandc i sin Medstapadefullkomlighet, kun-
nat handla metz henne efter förtienst: ty dm
soni stal förtiena nägot, han bör göra det,
fom han icke är styldig at göra. Sä länge
han bcira göc det, som han är styldig, och icke
NäM nm; sH betalar han Mnast sin stuld,

B soM
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som blifwit honom rrediterad, sch fortienar ins
gen ting Men nät hm, först giort alt
hwad l)an warit ssyldig, och sedän giott nägot
Mcr til, ellcr näqot annat, soM han icke wa>>
ritstyldig til, sä förtienar han dcrmed. Mli
ho ät nu ibland alla kreatur i ständ at gö-
ra nägot mer godt, än Man är styldig? Sä
längt som de medssapade frafterna kmma
drifwas och utsträckas, sä längt sträcker sig
n>är ssyldighet; och öfwer kraftrrna at
tunna göra, strider ju emot sig sielft. AltsH
fan intet kreatur af Gud nsgöt föttiena: icke
en Mg de hel. Hnglar. Men kunna icke dessse rene himMelens andct, soM i fullkoMliZ)et
hafwa tient Gud eftcr sinä storä kraftersoch
aldrig giort Gud nägot emot, kunna bche äns
dock icke tala M sörtienst: huru mycket min»
dre en männistä, dm malen, och ens männ ssosb<lrn, den matken? Job. 25: 6. Wi Mä
söre göra sä Mycket godt, som näg.msin mö-
jeligt är, oM wi ock, som icke ste kan, stulle
hl:ma til en ängla fullkoMlightt; sä giotde wi
snda aldrig sä Mycket, at wi hade nägra öft
tverlops gerningar, soM kunde anses sssomför-
tjenst: utan Zesus sager häroM: När I has.
wen giordt alt der eder budet äv; sä sager:
wi äre oNyttige rienare: wi häfwom giort det
wi worom pliktige at Zora. Luc. 17: ia.

Z. 8. Sä har dä icke förtienst rum en gäng
t anseende til änglatna, Utan Mäste Gud äf-wen handia med dem efter sinä nad, som dH

iss-
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i Watt hMMse tages> nt Mb Mtes emot
förrienst, NieN icke emot gremnZar: ty Mcd
Änglarna ka„ GuV likwäl handla esier ger»
ningar, öch anse Lem för rätfätbiZe, esier M
görä rätfärhiZhet; fä at lagens gerningar äw
tvägen för dem til at blifwa i GuVs ögon föe
tätftrdige gnseöhe och förklarade, och de haft
rva sin egen rälftrdighC, som gälter för GiM
Pä samma sätt war det ösiven mcd Manniffati
för Met, och hade, pa samMa sätt
öni hon blifwit bestanbande. Men iM, seöan
manniffan fattit i synd, stägas, M en M
rälfäroiggörelses Hanvling mcd yenne är möje-
tig, Ni,sware härpä,ochffoledetsaMmaMeoo-
omklillstZteliga ffäl b'wisa,,at, öM en' syndate
ssal rätfärdigMras;,sä är ingeli ännä, stags
rätfärdiggövelft inöjclig, «n ett sadan, sc»m
ster af blorka näb, uran nfsecnde p>a gernin»

§.'9. Seban männistan sallit i synd; ss Mhon i en budb't stultz hos Gav, öch Hr icke
allenast nu, sä wäl sM for fallet, ffyldig ai
Ma Guds lag, hwartilhon undfätt tilräcke-
liga krafter; tydennä ssyldigheten kunde icke
Zenpm fallet blifwa uphäfwen, fastkraftekna til
des' upfiMnde förlorades oH sakilas; utall has
öfiven männistan genom fMt rskät i en ny
stu!d,.och är styldig til straff Dr sin öfröer-AltsH fordras iiu twänne ting til
ties rätfärdiggörelse, hwitka hon aldriH i ewiA,
het kan DMoinma. Oonj. 8: s> Det äk M
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icke mer nog til hennes rätfärdiggörelse, at
hon gör rärfärdiqher,' utan hon maste ockmstä jlc förcienra ftndastrasf. Vägg? lika nö-
dige; genom det förra kan hon förklaras förrätfärdig, och genom det sednare kunna synder-
na förlätas;'ty sedän hon är genom syndm
räkad i Guds onäo, kan hon icke tagas til
näd igen, och syndcrna icke eftergifwas, innan
hon betalt denne sm stuld, emedan Gud, försin wäsendteliga rätfärdighet ssul, den samma
utan betalning omöjeligcn kan eftergifwa ochförläta: och sä länge synderna äro cförlätne,
siär syndaren under lagens förbannelse, i sölje
hwaraf ingen rätfärdiggörclse eftcr lag är nu
efter fallet möjeliq utan snndaförlatelse, säsomej eller syndaförlätclsen är möjelig utan synda>
stuldens betalning. Men bwarmed kan dä densamma betalas och utplänas? med silfwer ochguld? Nej; icke annorlunda, än med det siraff,som synden förtient.

§. 10. Lät H nu tänka efter om en Man-
nista är i ständ at sielf utsiä sit siraff, ochderigenom sielf bana sig wäg til syndernas för.lätelse, som först är nödig til rätfärdiggörel-sens handling, sedän hon räkät i stuld. Skrif-ten lärer oss, at en syndare, som kommer at
siraffas för sin fynd emot Gud, kan,i anseen-de til sin synds oändeliga straffbarhet och stuld,ej straffas med mindre, än en ewig bortkastel-se och ewiga plägor i det yttersta mörkret, atder betala sin stuld ända intil yttersta stärfwen,

hwil-
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hwilken säledes i ewig tid icke blifwer betald.
Mach. i«: 8. 34. 25: 41. 46. loh. 8: 51.
2, Tyesi. i: 9. lud, v. 6, Esa. 66. 24. Hwar-
före icke? mätte nagon fraga: hwarföre kan
icke en syndare efter nagon wiZ tids pinc»
pa utur pinorummet? Zcsus pätog sig ju syn-
dares stuldcr at betala, och han wardt ju i-
frän desta tilräknade stulder rätfärdigad i sittupftändelse, efter nägra fä stunderö utstäidenpina, emot ewigheten at rakna. Hwarförekunde icke det samma ock wederfaras en syn-
dare, omhans egen person stulle genom syn-
dastraffets utstaende bana sig wäg til synda-
stuldens forlätelse? Nei! en syndare har inga
oändeliga krafccr, som Icsus, at kunna uthär-da pH en gäng alt hwad synden förticnar. Hanhar icke styrka ni'g at laca dragi tilsammansofwer sig de ewig,i plagorna sör at
dem pä en gang, sä at, hwad som stulle min-
stas af läiigom det stulle dragas ihop och forhöja Stil oändelig bittcrhet och swä,rhet," ochökas i högd och diup. Pä sädant sätt kan en
ewig pina förkortas til tideu och läncchen, dä
den i stallet ökes i högdm och diupet,>tt är t
bitterhet och swächet: och kan likafullt wara
en oändelig pina, sadan, som Guds rätfärdig-
hetfordrar til detalning för syndassulden, innan
den kan efter gifwas och, utsttykaö. Men eo
syndare Mr icke nt dcrmed; ty Hans wä-
sende och bans äro icke oändeliqe umu
instränkte. Da hcm fördenssul stal msia

' D 3 m.
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fä mäste de oändeliga plägorna mZtqst

ät honom, sä mycktt i sender, fom han kan
siä ut med, utan at hlifwq til intet» Dch meh

sadan utmätning gär det i ewighet ut, in-
nan den sista stärfwen hlir hetalb, om synda-
ren stal sielf hetala och derigenom
sig syndaförlätelft: at förtiga, det han hwarh
ögnchlich, under pästHende pina, synhar genom
sörlwiffan, försmädelse emot Gud, m. m. och
sälcdes ouMrligen okap stuld pä stuld, soU
ouphörljgen mäste bttalas, innan den fan för-lstas. När stal Yä syndaföplfltelfen genom m
sadan httcilning ste? den kan icke st? fhrr är
ssulden hlir hetald, och hen fan icke j
hetalas. Altsa mDe männjssan antingen i al-
fa ewighet blifwa och maya ftzrtappad, eller
Mäste hon-Dnom tilräkning undfg hetalnjnH
af en annan, at hon dermed, kan trädq ftam.
för Gud och sägcn Lag an det tzyva Hlod,som ymnigc är ucZutet pa korsens galga, och
för min stuld är urflucer. Sw. Ps!B. 256: 6.
Men hwad hon genom tilräkning fär af en an-
nan, dethar hon icke af sig sielf; och altsa är
het en blott och oförssyld nstd: ty hon mDe
fäsom e>, fattig se m annan i händcr efter be-
jalning för sin stuld, om den eljest nägonsin
stal kunna sörlätas. Och altsä är efter falley
ingen annan slags syndaförlacelse möjelig, an
tzen som ster as nad, uwn afftende pa för»
tzienst cch gerningar.

§, ii. Wen det är icke nog til rätfärdiggö-
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relse at fyndaffulden förlstes. Det sr wäl en
stor falighet at siippa henna swära ssuld och
följakteligen dcs ewiga straff: hwarfyre ocff
Paulus säger, at salige äro de, som deras
orärfärdigheker aro förlärna, och deras fvn-
der öfwerffylda; Salil är den man, som Gud
jngen st'nd bilräknar. Rom. 4: 7. 8. M en,
ehum detta hörer och fordras til rälftrdiggy-
pclfen nu efter fallet, det dock ensamt icke
tiiräckeligt dertil: Man om en mHnni!ra ssal
kunna föMaras för ss mDe hon
och Mka gora rätsärdighet, nntingm i egen per-
son, eller sä, at en annan M rätfärdigheten
i hennes stässe, och den fedan warder hennetil-
läknad, Mom Paulus falar, at salilheten är
den mänmstos, hwilko Gud rilräknar räcfär»
digberena Man gerningar 3>onz. 4: 6. Mm

mäste nydwändigt göras; det
är: G.ids lag mWe tilpricka urfyllas, til Ma
detz dud och jörhud, efter. deff yttersta strang-
het och helighet, Man den Minsta eftorgift afnsgon plikt, innan männissan kan syr rätftr-
dig förklaras: ty lesus ftger: gör der, sa far
du lefwa; Nlarh. 19: 17. och rvil du ingK
i lifwer, st; halr budorden, Knc. 10! 28. cfr.
Eccl. 12: iz. 2a: 11, PH annan wag,
an at HWa budordm, antmgen i egen person.,
Mr genom en annan, kan komma til lif-
wet och saligheten, och altsä lcke eller til räl>
färdiggörelstn, som är grunden til det ewigss
lifwit och salighctcn. Rom. 4: b. 7. 8,

D 4 §. IH.,
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§. 12. Men lät otz nu äfwen undersöka, ommännijkan kan siclf gZra rätfärdighet, och der-

med bana sig sielf wäg til rätfärdiggyrelse.
Det behöfwes, k. Christne, icke sämycken un-dersokimg och tanke pä hela wärt stägte, sä-dait som det är efter ftllet, och i synuerhet
xn ch siclfwe, M M finna, at sa litet wi sielf-we kunne utstä wärt förtienta syndastraff til
at d rigenom komma til snndernas förlätelse; sälittt kunne wi ock sielfwe göra rätfärdighet el-lcr Wa Guds lag, til at derigenom kunna
forklaras for rätf,lrdige genom gerningar: ty

länge den domen i Guds oföranderliga rät-färdighet och helighet är grundad, at förban-nad är hwar och en, som icke fnllkomnar all
lagjens ord; Deut. 2?: 26. sH länge är icke
at tanka xa nägon rätfärdiggörelse för synda-re genom deras gcrningar: ty Skriften bestrif-wer dem alle, sadane som de äro af naturen,och af naturen genom eget arbtte kunna blifwa,
och säger at den är icke til, som rätsärdig är,
icke en, uran alle hafwa afwikir; allesam»mans äro onyrtige wordne; ingen är, somnodt gör, icke cil en: uran hrvar och en munfial rilstoppas och all werlden för Gudibrotslig warda, dersöre ar inrcr körr kan aflagsens Zerningar rc rsärdigt warda för Gudi,
Mesammans.<rodesyndare och haftveinter be,
röma sg af för Gudi. Rom. 3: io, 12. 19.
20 23. Hrvad <!r en männistä, at hon ssul<
le wara ren, och at han stulle wara ratf r-

dig



57

big, fom afqwinno foddär, Si, ibland Hans
helige är ingen ostrasftlig, och himlarna äro
icke rene for honom -Hmu mindre
mäin iffan, som är stpFg och ond, den der
oräcfärdiZherena dricker sasom wam? Job.
15: 14. 15. 16. Och fastän mcnig'nom bätt-
ting och tra kommer til helgelse, ja at man
kinner kraftcr at göra rätfäroightt; sä är dock
denna lefwernes rätfärdighet dels icke nägot e-
gct werk, som man kan tilsirifwa sig stelf: dels
blir den här i lifwet efter lagen icke sä full-komlig, at man dermcd kan desiä rätftrdig för
Gud, utan de bäste Guds tienare stän-
digt orsak at bedia med David: Hcrre, gack
icke nl doms med dm tienare, för rig är
ingen leswande rärfärgigher, ps. 143 2. O,n
du wil tilrakna syndcrna, -Herre, hokanblif<
iva bestandandes? Ly si! jag är as syndelig
säd född, och min moder hafwer mig i synd
astac 51: 7. N)i äre allesammans s;som de
srene, och alla wara räcfärdighcrer ävo sä«som ec orenr kläde. Esa. 64- 6. Och densom emot alt detta nägot har at inwanda,
och tiltror sig, at, utom lesumoch Guds näd
i honom, med sinä kunna bcstä rät-
f'rdig för G.id, han sware i sit samwete pä
detza frägor: Om Hans goda sumhan gör, äro förutan ali swaghet, sä at deeftter lagen i det minsta icke kunna ogillas; om
Hans yicrta icke böjes til nägot ondt; om Hans
natur är sä helig och ren, och i den ostyldig-

D 5 htt



58
het, soin dä männissan kom ifts.n Ollds händcr;
om han ingen synd begar genom gyrande, med
fankar, böjelftr, ord och Fpningar, och om
han kan hringcl sig högc genom bättring,
kamp och stM, at han i detta mälet warder.
syndfti; om han ingen synd heM genom läs
tairde; det «Hr: om han ing?n ting
försummar af alla sinä ffyldigheter emot Guo,
emot sig sielf, emot näsiän; om han, i fäljtz
häras kan läta Gud fH hälla pansakning med
sig, och siippa cfver sinä gcpmngar, at deref-
ter döma hgnom, M at det efter lagens. ytt,er-
siä siräs-ghO och hclighet ssal beftnnas, at han
i aft tagit alt, som är b'f'lt, och undfiytt alt,som är förbudet, Men är det nujngcn af alla
Männiffor, som delta alt med sit samweteö wit-
nesbörd kan säqa om sig; ja är ellersom af sig sicif fan hestä rätftrdiginför Gud,
och genom egna g?rningcp komma til pätfar-
diggöpelse; ty lagens dom är tydelig: Förban-
nai) ware dm, som icke fullkomnar H ali all
jstgsens ortz; Vrister han j et, i det aldra-
Minsta, sH Hr han fordannad, om det stal
handlas m.d honom i egen person, utom nädm
j Christo lesu. AIM mDe männistan an-
tingen i alla ewighet förgas och förkastas, sa°
wida hon, som wi hört öewisas, hwarken kan
förwärfwa sig syndaförlätelfe genom lidande,
ej eller rätfärdighet genom gZrande; eller «rnu
efter saller ingen annan siags rärfsrdiWHrel>
sis hgnylinZ mojelP, än dm som ster afnäd i
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Lhristse fä at Chpisti lidande tilräknas til
fyndnsörlätelfe, och Chyisti görande til rätfär-highet.

GedMre Dolen.
§. iz. Wj wilje nl< i följe häraf j httpak-

telsens schnare de! hewjsa, ar Gud icke eller
annorlilnda handlar med männMail i xärsär,
djglärelsen, «n efrer sinä ngd, ucan asseende
fzg Fevliingar.

Wi tage häp d?t ordet nad, jche i den he-
märkelse Mnast, i tzwilken det säges om de
H. Änglar, och om männissan jnnan hon fal?
ljt, at Gud icke ellep annorlunda kan och kun-
nat handia, med dem, an efter sinä näo; ty
herwid utestutep näden allmast all förcienst,
och icke gernmgar, Men när en syndare stal
pätfärdiggöras; ss utssutcr näden icke allenastfövrienft, utan äfwen alla stags Ferningav,
sä af pa dem icke det minsta afsecnde göres.

lZcres snledes här emor germngar.
Wi wcirde nu icke mer genom gerningar rät-
färdige som änglarna. och männiffgn, iftllhon
icke f,Mt, och wi kunne icke nu mer anses för
fätfärdige, sasom de der gora och hafwa gjort
rätfärdighet. Wi warde nu rätfävdiggiorde afsamma stags näd, af hwilken sin
Son i werldena, och om hwilken det heter:
Ga älstllde Gud werlden, at han mgaf sin
enda Gon. loh. z: 16. Här säger lesus:W glstade Gud: Gud, soly äk barmhercig»

here»
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hetenes Fader; 2< Cor. i: som är rik i
barmhenigheren för sin storakärlek stul, der-
med han ost älstar hafwer ?- - - pader han
i rilkommande tid bewisa stulle sinä nads öf-
werswinnerllZa rikedom genom sinä mildhet
öfwer otz i Christo lesu; ry af nadene äre
u)i frälste, och der icke af ost sielftve, Guds
gafwa är der: icke af gerningar, pa der in,
Fen stal bersma sig. Eph. 2:4 7. 8- 9. I
sädan bemärkelse tages här nädm, och anfts
säledes icke eller säsom en werkning uri ost.

§. 14. At nu Gud efter ftllet af blärra nad,
i sadan bemärkelse tagen, gör otz rätfärdiga,
dtt intygar Skriften päsä mänga ställen, at
alla des witnesbörd derom wor., nästan omö-
ligt at pä en gang anföra. Wi wilje allenast
höra nägra of de märkcligasie: Genom Esai-
am säger Gud: Nu wäl alle I: som corsti-
ge ären, konnner hit ril watn, och I, som
icke penningar hafwen, konnner hic och kö-
per uran penningar och för inter dade rvin
och miolk. Esa, 55! 1. Genom deha Pro-
phetista talesätt kallar Gnd assa upwäckta siä-
lar, som hungra och törsta efter rätftrdighe-
ten och dermed wisa sig hcfwa en leswande tro,
Mach. 5: 6. at de stola i sin andas fattig-
dom komma til lesum, och der fa för inter
M den salighet, som han genom gö.ande och
lidande förwärfwat. Och Ap, Paulus sager:
"Nu är Guds rätfärdighet utan lagens til

uppenbar worden - - - och wi wardc
«rät-
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"lätfärdige utan sörstyllan af Hans näd, ge-
"nom dm förlotzning, som iChristolesu ffedd
"ar, hwilkm Gud hafwer satt för en Räda-
"stol, genom trona i yans blod. Rom. z: 21.
«24. 45. 'Ar det nn af näd, sä är det icke
"af gerningar, annars wore näd icke näd."
n: 6. Och pa et annat sialle säger hau?lal borrkastar icke näd; ty om rät-
färdighetcn kominer af lagen, s« är Christusfäfängc död: Gal, 2: 2-. da hade Hans dy-
ra försonmgs-offer warit onödigt; han hade
utgutit sit blod i oträngdt mcil, och uthärdat
helwetes pina i sin siäl, och dragit syndares
ssulder, och lätit sig i syndares sialle af Gud
öfwergifwas och plägas, utan nägon ftugt och
nytta för dem, i fall deras rätfärdighec nu
mcr ssulle komma af lagcn: men jag, wil A-
postclen säga, jag wil för min del halla mig
til näden allcna; jag bortkastar ickeGuds näd.

§. 15. Denna rätfärdiqgörelsens handling,
huru den ster af blätta näd, utan afsenndepH
gerningar, uplyses ännu mer af en anMdjemnförelse imellän Christum under Hans lidan-
de, och dc trogne i deras rätfärdiggörelst: tysom Christus dä stod i deras sialle, sä fHde twärtom siä och anses i Hans. Paulus sä,
ger härom: Den der af, intsm synd wecste,
honom hafwer Gud för ost giort cil synd,
pa det wi stulle warda Gllds rätfärMghet
Yenom honom. 2. Cor. 5: 21. Altsä, sasomdg ingalunda kunde wara efter lesu gerningar

och
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och fsttienst, athanbiefoFermnFs»
malmom lik räkliad, Usa. 53: 12. "och inM
Gllds dom a! sedd, som wi Me hade Utt det,
och gwrd til synv; ty, han hat sirlf alvrig
giorr nägon synd; 1. f)et, 2: 22. Esa, 53: 9«
han wcrste icke afsyNd; han ivat dm aidrahel-
gasie och rätfttdigaste, sä at han itke tn gsnH
hade syttd. 1. loh. 3-.5. Men hän blef
giord til synd genotn tilräkning äf wara syn»
der, ellct ftM Esaias säger: Herren kastade
aUes wara syndcr pZ hoNom; Esa. ;z: 6.
sä kan det twärt om lcke eller rvara efter wZ-
ta gerniiigat och förtienst, at wi i
götelsen blifwe lika cmsedde som Christus> sä
yelige och ftm haii; ty dä lvi mars
de Guds rätfärdighct, mon wi hafwe förtient
det Med wära gerinnM, mon wistMeför rät»
färdiZe förklaras, eftek wi hafwe giorträtfär-
dighet? O! nti; wi hafwe sotut, äldrig giott
rätfärdightt, som til rälfndigßr-else gällct;
wi wcte icke en Mig sf sadan rätfätdighet,
äfwen som ChrisNls jcke wetste cf synd; wi
äre cf nilturcn de oheligciste utan deN niiNsta
renhet i otz sielfwa: De tz. t2. men wi watde

genom rilräkmnF af Christi rätfär.
diFher, och altsä af näd och cfcet wära get-
ningot äfwen sä litet,.som det war eftek Zesli
getningat, at han blcf giord til synd, den han
sielf aldrig giort.

§. 16. Af denna nDefulla lära fiyta M
stilliga lärdomar, hwilka, jemte det de närMa-
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te uptysa det soni scgt är; hafwa Myckcn in-
ftytning i nM Chrijtcnöoms utöfting: men ä-
w för'de flcjte ibland c>§, atmiiistone hwad lef-
wande kunffap angär, aldeles rb,kantc; j söl-
je hwavof wär Christendums tunst'äp, sadanssm den i atlMälihet ut, af ingen ting mindrt

förtienar än af EvangeliiA Ni läte dä
häraf:

§. i?< 1:0 Huru det bör fötstäs, när wär
r.itfärdightt, dermcd wi kunne besia i»,för Gud,
scg s warä as trone; Aom. ic): 6. at män-
mstan warder vätsardig af rroM; 3: 28. at
rron väknas til värfärdigher. 4, 35. 3)e
ftcste sä kallade Christne, afmeri i wär Evan-
gcliffa ftrsamting, siä i den Mtningen, och det
jer sä äflven ut wid strsta päseendet, som stulle
tron hchva nägon wlU'dWet t sig sielf, pH
hwilken Gud har ragot afseenßez sä at, eftcr
Männiffan nu kölvmit sä wida, at hou. bllfwjt
oMlvänd och fatt en lefwandc tvo; säskulle hon
dcrigenom kömmit i sädan aktnwg hos Gud,.
M han för tron stul ei annat kundi, än anss
henne för rätfärdig, och berättigad til Vätfär-
diggörelse, och at följakteligen saligheten sedaN
stulle tilfaNa henne sasom.en nabelön förhen-
lies rro. Nci! ingalunda. Trön sättes icke e-
Wot näden, och rätfärdigar icke säsoM en ger-
Ning cller hufwud-dygd hos Männistan; och der<-
före siär det icke eNcr pä nägot ställe, i Skrisi
ten, at männistan warder rätfärdiq för crons
stul: utan af och nsnont trott j sa at rätfär-dig
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diggörelsens grund och orsak tiMr icke i Mn
sielf, utan i honöm, som tron emsttager,
fattar och häller hwilken äc Zesus Chrjftus<
För Hans stu! allma har tron en rätfordiggZ-
rande kraft, ds hon häller honom i sit begär
fattad och innestuten. Teon anses säledes i
frdlggörclsens handling sasom m hand, somöpnas af en. annan, tagcr emot och hallcr detsom der inlägges; och kan lron säledes äfwmsä litet hafwa nägon rättighet, eller wärdighet,
eller sörtienst i sig sielf, som en tiagare hat ns-"
gon rättighet til allmosa för det"at han hashand at tcgi den samma emotmed. Skulle det
annorlunda wara; och stulle männistan hafwaragon wärdighct och rättighet til lesu rätftr-dighet, för oet, at hon hungrar och tötstae
derefttt, tager den samma emot och tilegnar sig;sa stulle ock lesus warit wärdig och hafwaförtient, at werldenes synder stulle blifwa Hanscgne, P 5 40: 13, f°r det, at han ftiwillWoch mev en innerlig törst cfterwar salighet,wil«
le at de stulle honom tilräknas. Men sa litet
det kan fägas, at han derföre sörtient denna
tilräknmg, som sevankostade honom sä mycket;
sä litet kan och tron derföre rätfärdiga, at hontzungrae, omfattar och tilegnar: utatt
Menosi derföre at lEsus är med hcnne för<enad. Phil. 3: 9. Och altsä, k. Christne, fälvi ingen ting räkna pä wär tro, ellet tycka oZnägot wara för trons stul; utan wi mästekafullt, fch wj henne hafwe, afnäd rätfär-

dtzas
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diqas och stonas för dtt, at m annan, ncml.wsr wälsignadelchis, den war lMer, har
urbetat, och kämpät, och lidit för H: men wi
fa.ttige, owärdig? syndare hcfwe giört ingen ting,
initt ardetat, iittet kämpät, intec lidit för war
rälf/irdighet, ntan fä den samina icke annor-
lunda än tiggare undsä allmosor, allenast wi
hafwe hand at taga enwt med.

§. 18. Härof följer 2:0, at det i
Zörclfcn icke fommer an pä starkarc eller swas
gare ttn; ty tron icke nagot wärde i sig
sielf, soin til rätfärdighet räknas: och altfa,
när tron allenast i andanS fattigdoM allwarli-
Zen hungrar och törstar efter rätfärdighet, och
utfträcker sit bcgär efter lesuM och Hans för-somng, fast hun icke med sädan ftill wWtt,
di istjghet och ftimodighct, soM en trones hielt/,
kan sima och lilegna; fa är hon rätt sä wäl
och sä fullkomligt tätftrdiggörandt,.soM Vcn
stnrkaste lro; ty den swaga trons föremäl är
ju öfwen allena lesuS, och rätfärdiggörelsen,som ntoMdes inga grader har, stcr su allena
för Hans stul.

§. iy. Z:o Följer häraf, at tftet tron i sig
sielf icke nägot räknas och anses til wärdighet
i sä anses sa Mycket mindre
de weckningar och rörelser ochsom fötegä tron. At männistan af förekom-
mande naden Aifwit npwäckt; at hott widars
warit nädens werkningar lydig; at hon känt
och bekänt fin synd; at det uppenbarc, utbrot-

E tet
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tet af synden stadnat; at hon blifwit förkros-sad och stagen; at hiertat öfwer synden blifwitsatt i angcst och wända och. fötlägenhet; at
hennes cgon ofta ftutit i tärar, omdeockkun-
de warit af bara blod, och hiertat af suckarupwält, at hon härigenom blifwit mycket för-ändrad, m. m. det gifwer henne ingen närma-
re rätt til rätfärdiggörelse; ty der handlas al-
lena pä näd. Frägir nägon, hwarföre dä alla
sädana werkningar och förändringar jkula wa-
ra, efter de ej nägot bidraga til rätfärdiggö-
relsen; sä at alt detta är icke i nä-
gon annan afstgt nödigt, än för trons stul,
pä dtt at hon mätte kunna upwäckas: ty dmsom icke känncr nagon siukdom, han har icke
begär efter nägon läkedom: Mach. 9: 12 och
utan et fädant begär, som är tron, är det icke
rätwist för Gud, at trug.i rä mänissan nägon
läkedom, som allena i Christo finnes. Sale-
des haftva alla rörelstr och förändringar, somföregä tron, icke nagon försonande, bewekan-
de och til rätfätdiggörelsen bidragande kraft.Gud gifwe, at urwackta stälcr detta til sinfordel betänkte; sä ffulle de icke förhäfwa sig
nägot öfwer andra, och irbilla sig nägot före-träde blott för det, at de blifwit upwäckta,
förändrade, och äro icke som andra. Detta
är eljest en wanlig afwäg, som de gerna rä-
kä upps. De stusse da icke eller j elenrätfär-dig afsigc företaga sig assehanda öfningar förat dcrigenom Sora sig lösa jftän samwetets

dom
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dom och angest, dä somlige wilja fasta sig lö-sa; andre grHm sig lösa, och äter andre köpa
sig losa med allmosor, m. m.; och ej, ffulle deeller i sadan afstgc ardeea, och kampa
da emot det onda. Jag förkastar lng,'lmlda
deras öfningar i sig/sielfwe, och ännu mindreders kamp och strid i sig sielf. Den är wis-
serligen nödig; och Oi:d beware ost för at lä-ra, det en upwäckt siä! utan Motständ ssolföl!a sinä lustar hwart de och drifwa.Nej! dcras egcnrätfardiga afstgt, som de mcdsinä öfningar och sin strid hafwa, förkastasallenast, sä om emot och rätfär-diggörclstns lära stridande: ty i ratfärdiggörel-sm gälla inga gerningar, inga öfningar, ingenstrid,.ingen förandring och förbättring, fast än
delta alr är närwarande i tron,- utan der He-ller det: "icke at> du hafwer kallat Mig, eller"at du hafwer arbetat om mig; du hafwer"icke ftamburit-mig dins bränneoffers fac, el-elet hedrat mig meo dit offer; jag hafverickc"haft lust til dina tienst i spisoffer; jag haft"wer ej eller lust af dit arbete i rökelse; mig
"hafwer du icke köpt Calmos for penningar;"Mig hafwer du icke fyllt Med dins offers ftt<"ma." Det wil säga: du har inga öfningar
foretagit dig, och inga gerningar Mt, i af-seende pä hwilka'jag kunde handia med dig iräiftrdiggörelsen: men nägot har du likwäl
Ziort, wil Zesus, säga, och hwad är det? ja
yan säger simt: Mig hafwer du arbecs

E 2 gisn
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giort i dnwm syndom, och giort mig mödo
uri dinon» misigerninlom: ,och altsä har syn-
dorm jnttt arl)"lc och gcrningar giortsom

mäsi? ruf ste af blätM
för Ehristi stul,, som Icsus i föl-

jande ordm säger: lac^, ucsirykcr din öf<
ivercrädelse för mlna och kommer dinas nder
läZgen I da, i egenrälf rdig afsigt, ur pm«
,mngar, der imec bröd är, och eoerr arbere,
deraf I ickc mäcre rvarden? lap 55: 2.

§. Men efter dä öfningar, inga
ingm sirid, ingcn förb,Ntring i r,tt-

f rdiggörelfen anses eller raknas; sä föl-zer 4:0 at männistön i rätfärdiggörelsen ansessom ogudaknF. säger ock Paulus,
at Gud gor den ogudakcila rärfardig. Rom.
4 5. Hoz-s mening är icke dermed, at en
männissä, dä hun rätfördiggöres, äridenstun-
d- r>; lölyärdad, en obotf.-rdig, en grof och
!o cr,:'lig syndnre, som alt in til rätftrdiggö-

stlmd »ört et ogudaftigt lefwerne; men
da, säfom en sadan, tagen til näd ochss nad fö? Coristi stul. dä han allenast i sin

lö.sliga jäkeshel, i hwilfen han dä ännu lig-
.q r, kan beropa sig pä förfoning,. pa Christiölod och sar. Beware «§ Gud för en sädan
q'!d!ös lära! Nej; en männistä dä hon rät-
färdiggöres, har ju en lefwcmde tro, och innan

Mt den, har hon undergätt bättring ochmän-
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mänga strändringor, och är sig icke li?, som
hon warit för-t: och tron har jemwäl i sin
natur hekgelfts och goda gerning.irs säd sä o-
ffiljaktigt, som warma är ostUMiq isran eld.
Men som alla desta gcrniligarochförändringar,som dcls föregä, dels följa tron st, icke nägotanses i rätsardg;örelsen, ellcr männistan d'r
liäg't gäller för d?m; sä ansts hon icke an-
norlundu än som en og!'.dakcig- ry Gud haf-
wcr alc bcstutit under pa der han stal
fördarma sil öftver Rom. il: Z 2. Gal-
Z: 22.

§, 21. Haraf följer 5:0 ar i rätfardMö,
reisin Zorcs ingen skilnad pä syndare. Pau-
lus säger ju sä: -Här är ingen äcstilnad) ulan
allcftmmans aro de syndare, och hafroa m,
ter beröma sig af för Gudi. Rom, 3:22. 23.
Der är icke GrcL och Jude, omMrelse och
förhud, Barbarist och Gchyrist, rienars och
fri: u7ran air i allon» Christus. Coll, 3-. n.
Dmna lära läter gansta hard för en egen-
rätftrdig männissä, som tänker: laZ ju
icke som andra.mämnstor, röfware, ovärsär»
dige, ho,kar!ar. Luc. 18'. 19. Jag har icke
stulit, som dm; jag swär icke som en annan;
jag öfwar ick? wZld, obarmhertighet,, ockcr,
bedräqeri, som somliga m. m.: utan jag sruk-
tar G >d; jag älffar min nästa; jag gör sa
och sä!c sä mälte iag dä wara nsg,'t bättre
ön la,-du har rätt i wiht ssieende:
Du är bättre än grofwe och förargeligc syn-

E Z da-
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dare inför männistor, och utan asscende ps
rätfärdiggörelsen. Men oin dcn aldrasthrfta
syndare stulle kumma til battring och tro (det
Mer ganffa hsrdt, innan m sadan kan kom-
ma dcrtil, i synnerhet om han kömmit til wa-
ne i synden ler iz, Zz. och til förhärdclse)
men om en sadan syndare ändock stulle kunna
läta sit hierta förändras och i lrone bojas til
Christum, och saledcs tillika med dig, om ock
du, efter ffcdd försakclse af dina egmrätfärdi-
ga inbillnmgar, Phil. :6. :c stulle komma
til tro, framsiailas, inför domstolen at rätfär-digas; fä anses du lika som han, och han somdu; ty pä Hans onda gcrningar, om de ock
woru blodröda, och tufende gängcr ftere, än
all sanden i hafwet, raknas äfwen sä litet til
fördömelse, Esa. i: ,8. som det räknas pä di-
na fyrut giorda goda gerningar nogot ti! salig-
het; ty der handlas Mena pä näd. Om en
upwäckt siäl hade rät jnsigt i denna Evange-
liffa sanning; sa stusse hon aldrig förtwifta pä
Guds näd; ty hwarföre förtwiftar hon? jo;
förty hon tänker: sag har lefwat sä illa, der-
före kan jag icke fä näd, likasom hon warit
nägot mer berättigad til näden, om hon lef-
wat gudftuttigare i sit Pharisäiffa tilständ,
dä likwäl i rätfärdiggörelsen äfwen sä liten
räkning göres pä gudsftuktan, som synd;
ty der Mer allena näden i Christo, och derses icke annat efter hos männistan, än om honhar allfwarligt begär dereftcr; ty utan et sädant

begär,
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begär, som tron är, wore det, som sades, o-
rätfärdigt at räcruga henne nälot, som honicke allwarligen wille hafoa. On ock män-
nissor detta wetste med lefwande kunffap; sHstulle de icke eller hofwa nägon enda hcrrffande
god tanka om sig sielfwa, eller inhilla sig nä-
got wara och Ma för det, at de kunde göra
lisgot ibland: utan de stulle altid, de mätte
göxa hwad godt för dem mhjeligt är, likcfullträkna sig hland de fyrnämligaste syndare; ty
Gud a„ser dem ända icke annorlunda i rät-
färdiggörelsen, eftcr de alle anses lika; och om
de anse sig sielfwe för nägot mer, än de för-nämligaste syndare; sa hindra de sin rälfärdig-
görelse, och tilstuta salighetenes dör sör sig,
ty den öpnas icke för andra, än för sadana,som bloftade pst alt egtt, tycke om sigsielfwa,
i sin andas fattigdom fly M Nada,tolen at
tigga af hlätta näd för Chrisii stul.

§. 22. Wi läre ändtcligen 6:0 och sista här-
af, at, ehwadwihälsthafweathandlamed Glld, wi

försomnF, Wilje wi bedia Gud; sä lätosti warc,
böner införhonompä näd och fyrsoiulig. Ic»h.
14: 13. 15. 16. Wilje wi nalkas til
at denne för syndare förrärade eldcn Ebr. 12.

29. icke stal förssräcka eller ssada sä lät
ot) grunda wär tilgang pä näd och förftniinq.
loh. 14: 6 Rom. 5: 2. >"ph. z! 12. Wilje
wi i nödeneS tid fty til ho.iom: för at fi.ma

E 4 Nöst
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tröst och hielp och förswar under Hans wingars
stugga; sa lät o§ komma pä näd och sorsuning.
tLbr. 4: 16. Wilje wi tienä Gud; sa lät og
icke tänka at wär tienst, wär bön, wär säng,
ivart lof, wär tacksägelsc, m. m. och i öftigt
M wär inwartes Gudstienst, hehagar honum
i sig siclf och cfter lagen, uran endast efter
EvanZelium, i afseende pH naden och försonin-
gen. Rom. 14: 23. Eph. 1: 6. Wiljewjsiil-
la wätt hierta för Gud; l. loh. z: 19. sa
tunne wi wäl medclbarligen grunda wär ftid
och stillhet pä wär rätsinniga wandel och hel-
geise, Job. 27: 6. Acr. 23: 1. fä widadenär
bewis til wär tro, och altsä et witnesbörd om
wärt barnaffap; 1. loh. 2: z. 5. 3. 14. mm
omedclbarligen icke pä annat, än pä näd och
försoning. 1. Cor. 4: 4. Nilje wi fara hä-
dän i frid, och wilje wi b?stä med frimodig-
het och icke komma pä ffam, da wi stule fram-
ställas for domstolen inför honom, som har o-
gon som en elds lage, Apoc. 1: 14. och för
hwilkom inczen ting är. sördolc; Edr. 4: iz.
sä lät otz äfwen i sista stunden och wid det si-
sia andetaget, i andans faltigdom och med en
lcfwcmde tro, ropa pä näd och försoning, och
säga: Anst, Gud, ac jag är renad genom
lesu Christi b!od; anse ac jag är forenad
mcd dmi Son, min frälsar god! -Herre, se
nng nadigr an, ac jag for dig sramgä kan!
Sw, ps"B. V7. 405: 14. 1. loh 2- 28. och
fäledes är denn» wär Evcmgelista lära om

rät-



rätfärdiggörelsen den aldrawigtigaste at> rZtt
siNta, förstä och anwända; ty ntom det, at
hon rätt uplyser och anwander läran omsom är SkrifteneS tärna; i. Cor. 3: 11. Eph.
1: in. 2: 20. och wisar den enda möjeliqa
wag til och Guds delätes uprättande
qenum tron, som i rälfärdiggörelsen fordras;
R0?7,. z: 31. och förklarar Guds ärn pH det
hö.gsta; Joh. iz- 31. 32. 17. 1. gifwer hon
ock en fattig- men botsiirdig fyndare
til Gud, ftmodighet, ftid, tröst, hugswaielse",
tryghtt, dristightt och et oförffräckt hicrta i
lifwet, i döden, i domen; Amen!

Andre Söndagen efter Päff.
gemenstap Hch delaktighct.

§. 1.

wän «r min, och jag är Hans.
Salunda yttrar sig Christi andeliga
Vrud, öfwer den saliga gemenstav

och delaktighet, som är inbördes imellän hen-
ne och hennes Brudgummc Christum« Orden
läsas i Höga W. 2:dra cap. 16. v. .

Hon kallar honom enwän; ty om nagon
föttienar det nWnet, sä är det wGcrligenchcm

E 5 frmn-
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framfor alla. Ho har kunnat Zifwa och aif-wit otz siere prof pä wänstap än han? Hwil-ken förbarmade sig öfwer ost, när wi lage i
n?arr blod? Hes. 16: 6. Hwilken har giftvic
sic lif ril arerlösning för ost, Mach, 20° 28.Marc. 10: 45. 'och laric sir lif for faren'loh 10: 15, 18. 1. I<ch. 3: 16. hwilken sök-te och iMsade ost, när wi alle Finge i ivill-
farelse sgsom fiir> Esa. 6. 1. per 2- 25.Hwilken ryckre ost utur ulfsens käftar, jag me-
nar: utur wär siälasiendcns diefwulens wäld?Nr 2: 14. Hwilken har hurit ost tilbaka tilhiurdm? Luc. 15: 4 5. hwilken föder ost pa
en gron äng, och förer ost ril sristc warn,
och wederqwicker wära siäl - - - och rrostärost med sm käpp och staf, och bereder nl ostet bord emoc ware fiend r, och smorjer w«N
hufwud med oljo, och instanker fulc för ost,sch altsä hielper, tröstar, styrker ost bäde i
lif och döo, sm icke lesus? pf 23. Mä hanicke dä med rätta kallas war wän, j synner-
het, som han alt detta giort och gör emot fall-ne, uproriffe, olydige, uste, owärdige och för-tappa.de kreatur, som wi äre? chr han dä icke
en wän, hwars like icke finnes, icke en qäng itankarna kan uptänkas; tn Hans kärlekofwer.ynr all kunstap? Eph. z: 19. Hans kärlekblir säledes i alla ewighet et ämne för alla he!-.qon, at begrunda, at uphöja, at lofsäga ochbeprisa. Apoc. 5: 8. 14.

§. 2. En sädan wän är lesus, och honom
kal-
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lar den trcgua siälen sin wän: min wän «rmm. tilegnar slg honom hel och hallen:Han är min, säger hon; han hörer Mig til.Detta cr i äZot stort för siälen, som ärsäli-
ten, sä r fattig, sä usel, ac hon kan
hafwa en jadan egendom,, som är siöne an
himmel och jord. Det faller icke sä lätt fören upwackc och af lagen sarad och försträcktsial at tro dttta och rileana sig en sädan egen-
dom. Me,, tron, när Gnds Andc den sätti henues hierta, satter detzaordeni mun-
nen at si/ilen med öfwettygelse om Icsu fan
säga: Min wän är min: Tcon läde
möjeligt och lätt: Tron forenar Zesum och stH-len: Tron omfactar lesulu med hela Hans för»tienst, och gör honom, med alt hwadhanbar,
til siälenes egen. Derföre är detallma ettro-nes ord at kunna säga om honom: Han är
Min; min wän är min. , Gud giflve, at wi
Me i sanning kunde sä säga!

§. 3 Men den, som sä i sanning stal kun-
na säga, han bor och tillika kanna tissäggades-sa orden: och jay är Hans. En ffrymtare tror
och sager uran swärig!)tt det förra, at lesusPnum til; ty han wet icke af nägon rro»
ms kamp; han har icke utstätt nagon stridför sin döda rro, som är ej annat an en fä-fäng inblllning: men när han wil säga det sed-
näre: och zag är Hans; sä kan h-ns famweteej annat, än anklaga honom En trogm ochsiäl kan altsä utan samwtttts

för-
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Miräelse allena wanda det om, och säga:och
jag är Hans: säsum Zesus är Min; sä ockjag Hans tildaka, är han min rvän, som äl-
ffar mig; sä är jag Hans wän tilb.ka, som
slssar honom: jag yörcr honom tilbaka he! ochhallen til, mcd siäl.ochkrupp, och alla kr fnroch böjelftr; och alt hmad jag har, och alt
hwad jag Zör och kan gvra, det är för Hans

t.l han, ara och tienst, sasom twärt
om: aU hmad han har och har giort och kan
gör.i, det är för mig: Min wän är mm ochjag är- Hans _ Delta gifwer fäledes tilkänna
den indördes gemenffap och"delaktighet, som är
imessan lesum och de trogne, i kraft hwarafde ä ömst sidor kunna säga om hwarandra:
min wän är nnn och är Hans. Om en
sädan för oZ arme salig gemenffap fä
wi widarc anledning at handla af wärt närwa-
ras.de h. ftdan wi i förstone bedit
j Zcsu Namn et andaktigt Fader wär Tc.

EvMMlmm, loh. IO: 11.
§. 4. Utom andra hugneliga och nädefullK

sanningar, som wärt upläste h. Evangelium in-
nehNer, äro lesu ord, med hwilka han ut-
trncker den imellän sig och de trogne warande
ilbördes delaktigdet och gemenffap, gansta rö-
rande och tröstelige, Gud wct huru manniffor
i allmänyet med sädan kallsinmghet utan rörelse
den ena M'gen cfter den andra kunna höra ochbetänka dcha Hans ord. Han förklarar sia

sieif



sielf för wara de trognas egendom och dem til-
baka för sinä egna. Han sägi-r: Jag känner
min fär, och mine kanna mig; sasom Fadren
ranncr mig och.jag känner Fadren. Säsom
emcllan mig och Fadren an en inbördes kän-
nedcins gemenstap med hwad dcrunder begri-
peö; äfwen emellan dem och mig Zag
känner dem, och de mig. Zag ölstar
de Mig; jag är deras wän, och de mine tilba-
ka; jttg hörer dem til; mit lif hörer dem til:
Jag larcr mic lif for farell; min herdawärdtil alla detzdelar hörer dem til. laglärermig
wärda on» faren. Och de miF
til: de äro mine och ingens annans; jag harköpt dem til min egendum med mit blod: de
äro min far, mine til kropp och siäl, och alt,
hwad de hafwa och kunna, hörer,mig til; dcras
kärlek och lydna hörer Mig til; de ftc-!a hörci
mma röst. Saledes kunne wi, jag safom de«
ras -Herde, och de sasom min far, wi kuniie
inbördes säga om ywarannan: Mill wän är
min och jag äv Hans. Dctta stal fördenstull
gifwa oZ anledning at genon S.ds nad til
Chrisieiig bctraktelse föreMa:
Iesu och de trognas inbördes gemenffap

och dclaktighet, at dc om hwaraudra
kunna sqga: Min wän ar mm och
jaq ar Hans.

Wi Marke:
I. Denna gemenffapens grund.

U. Des

77
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11. Des bessassenhet i gemcn.
111. Hurudan den är för de trogne, at

de om lesu kunim saga, Min wan ar
miu.

IV. Hurndan pä lesu sida, at ban detsamma ttlbaka kan siga om dem, och
de sälunda inbördes kunna saga: Minwan är min, och jag ar Hans.

Forste Delen.
§. 5. Delaktighet, Gcnlenstaft och Oam»sund äro i denna Berraktelsc lika bttydandeord,' som icke böra förblandaZ med Forening;

ty förenmgen ster förft genom ruon, hwarjge-
nom ChrijtuS och de trogne warda til tt sam-manbundne. Genom crona bor Chvistus i
wära hiertan; Cph, z: 17. Genom trona lef«wer han uti o§; Gal. 2: 2a. Genom trona
blisiver han uri otz och wi i honon,. loh.6: 56. Och af dmna förening följer ftdangemenstap och delaktighet emellan de sörenadeperfoner. D"n andeliga foreningen emellan
Christum ou) de trogne är saledcs den närma,
ste grund, pä hwilkcn den dem imellän waran-

gemenffap och delaktighet siar: ochom denna nrund är wart ändnmäl, at i be-
traktelsens först.' del rägot handla.

§. 6. Wi kunne icke g'ra ost häroM tilräc-
keliga begrep; ty ar otz för hög: hwar-
före ock Paulus, som hade sä stor uplysning,

< mä-
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mäste likwäl derom bekänna: denna hemligher
är stor. Eph. 5: g2. Wi göre dcrföre för-
sigtigast, om wi uti en sa hög, sak tänka ochtale med Skriftenes egna ord uch liknelser; ty
om w! ock wilje göra wär högsta flit, at med
andra människliga ord och talesttt göra denna
saken tyoelig för wärt begrep; sH stadne wi
i större mörker, och mäste gä lilbaka til Guds
Andes cgia ord, sum gifwa o§ mera lius.

§. 7. lesuZ förklarar sself denna hemligheten
Med en liknelse om et wimrad och des grenar.
laZ, säger han om sig sielf, är n?imräd, Iären grenarna. loh. 15: 5. Nu är emellan
grenarna pä et trädoch sielfwa stammen den
närmaste förening; och sa är jemwäl imellän
Christum och de trogne. I folje häraf brukar
Skriften sadana talesältmn denna andeligafore-
ning, hwilka patza sig efterliknelscn,säat,säsoM
en gren säges blifwa i stammen, och inympas
i honom; sä brukas samma talesätt om den
andeliga föreningen imellän Christum och de
trogne. Blifroer i honom. säger Johannes;
1. loh. 2: 28- och ännu förunderligare, somicke kan sägas om nägon annan föcening, sä-ger lesns sielf: Blifwer i mig, och M i e«
der: Ioh.! 5:4. lesus ide trogne ock de trogne i
lesu tilbaka; den ene uti den andrembördes. Hostulle utan Guds Ords anledning drista sig satala om denna föreningen? lag i minom Fa,
der, säger han pä annat Me, och I i mig,
och jag i eder. loh. 14: 20. Oi en storhem-
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hemlighct. Pä andra ställen uttryckeZ dcnna
förenmgcn med de ordcn: ac wara fmmen i
Christo; Phil. Z: 9. acwarainympad, Rom.
11: 17. och rotad i honom. Colt. 2! 7. Alla
dcha taiesätt hafwa sin grund i liknelsm, soin
är tagen af förenmgen imellän grenarna pa et
träd, och sielfwa stammen.

§. 3. Denna föreningen fötklaras pä andra
ställen i Skrifttn genom likticlser tagne afmän-
nistans kropp' at fäsom iw.cllan hufwudet och
.alle lcmmar i kroppcnär den närmaste förening;
sä är äfwcn imellän lesum och de trcgne: och
bmilken fsrening kan wara närmare,
lemmarne i männistans kropp, i hwilkcndlodttoch
liftandarne tränga sig til alla delar? Hjt höra
de talesätt i Skriften, at lesus kallas de trl'g-
nas hufrvud, Eph. 4: 15. fsrsaznlingens hnf<
wud; Eph. 1: 22. 5: 23. Loll. 1: 18. och de
troZM ka3as Hans krspp, Eph. 1: 23. 5: 23/
Hans upsyUelse, Aph. 1: 23. Hans lekamzn,
Eph. 4: 12. Hans lemznar, r. Cor. 6: 15.
ledarnär?!,- af Hans krop, af Hans vorr och
af Hans be;:om: Eph. 5: zo. och pH
siällcn, sägaö de lr.gne wara en andc «ned
nozn, 1. Cor. 5: 17. m kropp och cn ande.
Eph. 4-4. Sä fior,de:ma l>cM!jghet är, ochsä litet wi kunne b''gripa sattet derlil och des
rätta bestassenhet, sä tröst-fusst ar det för otz
usta och uwarv-ga männiffor, at wi gmom tron
kunne komma til en sä närä fmening metz
Christo, ftm är imellän lemmarne i wär kropp.

Af
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Af en sädan förening imcllan hnfwudei ochtemmarnc i den a-ideliga kroppen, följcr oemot-
sägcligcn, at imellän sielfwa lemmatne inbör-
des ock ät cn innttlig och närä förening, saat
hela kroppen tilhopu foFas afoch mi Chrifto,
so,n är hnfwndct, och en len; hänger in til
den andre genom all Eph, 4:16.

wi äre mi enon; alie döpce ci! en le«
kamen - - - och hafwe alle (i Nattwardcn)
druckit cil en ty lekaN:en är ickc en lem,
Man mange, - - - - och lekainen är eN. i«
Cor 12: 12. 20. De Christne kallas derföre
en fullkommen nian, den der är uri Lhristi
fullbordiga alders matt. Eph. 4: 13 Den-
nä förenwg .rullan de Christne inborLes och
med deras huswud, Christo, och g?nom honoM
med Gnd, wnr innesimad < Chrijti sista bön,
i hwilken han beder sin Fader: at dc Eola al>
le wara et, sasom du, Fader i miF, och jal
i dig, at de och stola wara et i" otz - - -

at de siola wara ec, stisoiN ock wi äroM et;
jag i dem och du i mig, at de stola w.ira
fllllksnine uci et Joh, 17: 21. 23. Dcnnct
saken bör sätta ost i bekymmer och eftertanka
och twifwclsmäls at de sseste ibland otz ickt
aro Christne; Det ser icke fä nt pä wärt
förande i allmänhet, som ssullc wi alle wara
et, en kropp, enledanien och lcmmar i eit
kropp; ty huru kan rärlefslöshet, kif, trätor,
rättegäpg, obitmherNgyet, hat, afund, oför-
sonlighet, ohiclpsamhet.oräträdlghtt, förföljel-

F se
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se, drsp, stagsmäl, parti, egennytta, siöldpa
oNahanda m. m. huru fan dttta alt ri-

sig tilsammans med denna föreningen, i
följe de Christne ffusse wara lemmar i
en kropp? kan der paHa wäl, at den ene lem-
men i en lropp förstörcr, hatar, utsuger och
förolämpar dm andre? Huru kan da nu gif-
was om de Christne det witnesbörd, som stär
om de försie Christne, at i hela hopen, som
crodde, war et hierrä och en siäl. Acc 4:32.
Sa dör det wara imellän de Christne; annor-
lunda är det icke uti en kropp, och annorlun-
lunda kan det eller wara. Derföre bety-
gar jag det i min öfver-Hcrdes namn, i hwars
stad och ställe jag talar, 2 Cor. 5- 20. uch
för hwilkcn jag stal göra räkenffap för minä
ord, at alle, som ickelefwa tllsainmans och sör-
halla sig inbördes emot hwarandre som lemmar
j en kropp, de äro icke Christi lemmar, ochaltsä icke eller höra Christo, sasom hufwudet,
til; säsom ej esscr de äro Christi lemmar, som
icke aro med detta hufwudet i den enigtzet,
som sakens bestaffenhet fordrar. Gud gifwe at
en hwar wille betänka detta til sin upwäckelse!

tz. 9. Wi gä tilbaka til den andeliga förc-
ningen igen; och da finne wi at Skriften
d<ire förklarar den samma genom liknelser tag-
ne af en bygning, til hwilken lesus är hörne»
stcn och grundwal, och de trogne äro bvgnin-
Ze-', lcfwande stenar i denna bygningen, och
et andeligr hus, som deruppa blMes. De äro



upbMbe, sägir Apostelen, pa ÄpostlarNas
och prophcrcrnas grnnd, der I'.3siw Cbri«
stus öfwerste hör>leste!'en är, pä hro lken ycls

geiu tilhopa wärer til et hetigr
tempcl i Herralleni; pa hwilkcn sck ) mcd
(hai, taiat til en del af Venna hela dyg"nng.'ch

til de Epheftr) upbygde waroen
di til et hemmän, Lftb. 2! 26.
21. 22 l. Cov z: 11 tolt, 2:7. 1 pet, 2! 5.
Häruti grundas de talesätt om dtt, andeligcl
för.'niligm, at lesus säg>'s bo i dc trogna,
Eph. z: 17. 2. Cor. 6-. i5 Joh rvct»
va i dem, loh. 17: 26. lefwa i dem, Gal«
2! 20, 2. Tsr wandra i dem, 2. Tor»
6: 16 5. 1. och de ttogne sägäs wändra i ho»
Nom tllbaka. (tolt. 2: 6. Ho ssttste drista sig
at' säga sädana ord, om ej Sktisten brukade
dem?

§. io. Pä cmdrä stMen l Skriftttt tiknas
hennaföremiigmwld etägteiistap, Eph, 5122.2c. t
hwilkct Christlls Brudgmnme, Mach. 9: 15.
25:1.5 ochdettogNe, som tiisammans utgöw en,
kropp, en församling, äto Hans andeliga Brud/

45 ic>. Cänt 4! 8. ?c 5: ,i, och.kallas
jemwäl Kainsins humu. Apoc. 19: 7. 21: 9.Berom talade Johannes Döpaten: Den ssni
Brudma (dm osynliga fyrkan och förfamlin-
gcn hafwer han är BrudMmmen. loh. 3: H9.
Och denna förening stracket sig äfwen til dett
Mumphcrade församlingm, sym, tillika MeV dett
stridMde utM'<tl)ristißrud;Apoc.2i:2.Z.i<-< ty
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det är et och samma band, en och samma för-
eninZ. Demia förcning kallas här i nädetiden
en trolöfning, omhwilkmZesussäger sielf: lag
wil crolofwa diF mig i cwig tid; lag> stal
troioftva dig mig mi rätfärdigher och dom,
un nnd och barmherrighec; Ia minoncwil
jag crolofwa dig mig, och du stal kanna
Herran. Hos 2! 19. O! hwad dttta ör för
en stor salighet, och hwad hugneligt at
pä för usta och owärdiga männijror, för >H
ringa och fatttge kreatur, at wi genom cron
kunne fä trolofwas lmd härlighctmcs Hcrre!Denna trolofning och förcning sial sedän i him<
melm onptösligm knytas och i alla ewighct
forlfättas. Har i nadmcs rike är dm wäl ockouplöölig. i snscendc til hela Christi brud ellcr
dm osvnliga församlingen, hwilken VrudguM-
men sä bcwarar, at helweces porrar stola icke
tvarda henne öfwermägcige. Math. 16: 18.
Men i cmsemde til nägve des lemmar än denne
förening icke här ouflöslig. lesus är pä fin
sida der icke orsaken ti!, utan hwar och m sa-
dan lem sielf, om han, säsom offickclig at
längre fä blifwa i kroppen, warder afhuggen,
och scisom en forcorkad gren kastad i clden ar
brinna. loh. 15:6. Gmom dm naturliga dö-
dm ster ingen sädan uplösning, utan allmast,
gmom dm andcliga och dm dermed samman-hängande ewiga dödm. Mm i himmelm, se-,dan Christi Brud biifwit derinwgm och införd'warder ingen lem mera afhrggenj ty der blir

för-
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föreningsbandet, jemwäl i cwseende't<l hwar
och enlem, onplösligt, och dä kallas dcnne före-
mnq cc dröllop, Marh.
bröllop. 2lpoc 19: 7 9. Ga läc otz da roa<
ka och hafwa der nir, ar tron och war 3är,
lek mabrinna: wi mgge här folja wär Brud>
gnm med fiir, och erviga salv"cher sinna, der
himmeistä drölloper, Tbnen! Sw. ps.B. N,o
314: 7.

Andre Delen.
§. ii. Wi wilje nu i bttraktelsensandredel

i allnlänhcc tala oM bcstafstnheren as den aw
deliga gemenstapcn och delakrighöc in«llan
Christum och de eronne, hwilkcn grundar sig
pä den nu omtaladc föreningen och följer deraf;
N) seoan twä eller ftere personer lräda tllsam-
mans i förening, sä dlifiva de hwarandras
egcndom inbördes, mcr eNcr mindrc, alt efter
föreningms bestaffenhet, geinenstapen
grundas. Gemenskap och delaktighet är säle-
des W räcriuhct, som förenade per«
ftncr hafwa cil hwarandra, och bwarandras
goda, dä de tilfammans stt goda fäsom
en gemensam c och hwad, dä den ene
eger, dtt cger ocö i kroft af föremngen den an-
dre gemensamt och jnbördcö: Millwäil ärznin
och jag är Hans.

§. 12. Lät otz betrakta denna ftkcn näg't
närmare j anledning af dc i förste delen ansörde
liknclscr. ,

F 3 Mr
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Rär qwistarna och stammm pä et träd hän-

gc, tilsammans i fymmig; säär ock dem emef-
lan en inlyrdes gemenstap och Dm
spugt och de hlad, som wc>xa ps dtz
hhra jemwäl siammen til, och Heta icle blott
qwjstornes ftugt, och blad, utan
hcla ttädets ftugt och blad; och dm saft ochkraft, som siammen hcr, horer jemwäl grenar-
l?a och de minsta qwistcr til, och tränger sig
genom sinä adror til dem. Det följer afföre-
ningm, sä länge nemligcn grmen blifwer i sinsiamm; tn han, sq uphörer sormin-
gen; och dä upyörcr jemwäl gemmssapm: dHhar ei grmen längpe nägon dclaktighet i stam?McnS saft och krasl.

SMn delaktighet och gemenffap är jemwäl
emellan hufwudet pä en kropp och allcs des
lemmar. Det hlchet, sum hörer lemmarn? til
det tilhörep jemwäl hufwudet, och löper gemen-
samt omkring til alla delar i kroppen. Den
ene lemmen är den andras: hufwudet hörey
kroppen tili och kroppen börey hufwudet cil;
derföre hetty det gemenfamt:, mir hriftvud,
N'ine lemmar, mit hicrra M. N7in y?än
är min och jag är Hans.

Uti en ägtenffaps-förening när twänne wän-
ncr träda nlsammans; sä Mjer siraxt afföre-yingen, at de ock eqa hwarandra, och ult hwadden ene eger, det hörer äfwen den andre til.
Ne lsgga sit goda ihop til gemensamt bruk.

De



87
De hafwa et hierta tilsammans: hwad dm me
wil, det wil ock den andre, om det gär rätt
til. De hafwa g!adie och sorg, lycka och ulyc-
ka tilsammans: ywad som wcdcrfares den ene,
det wcd rfares ellcr rörcr den andre: när den
ene lider sä har den andre medlidande:
när hnsct brinner för den ene; sä brinner det
ock för den andre: när den ene til ära uphojes;
sä uphöjes den andra med: när den ene blir rik
ellcr fattig; sä b?ir den andre sä med. Min
n?än är n;in och jaF är Hans, heter det oM
dem siclfwe, om alt hwad de eqa, och om alt
hwad dem wederfares, godt ellcr ondt.

§ i?. Wi wilje nu göm tillämpning häraf
til at «e gemenffapens imellän Chri-
stum och de trognc.

lesus är rvmrädet; de trogne äro grenar»
ne. Dm saft, dm kraft, den egenffap, som
finnes i denna wälsignade stannnen, flytcr ge-
nom tron til de trogne, som äro grmarne,och
hörer jemwäl dem i<l; och twärt om, dcn ftngt,
som dctze grenar kunna bara, sä länge deblif-
wa i lesu, sin stam, hörer lefu til, Mm
tvän är min och jag ar Hans.

lesus är hufwudec; de trogne äro krop-
pen ellcr upfylidstn: ty hufwudct för sig sielft
är icke napn hel kropp; utan de öfrige lem-
marne fordras ock dertil at upft>lla hwad som
bristcr i en hel kropp. Och dche lemmar ater
utan hufwud, utgöra icke eller nägon hei kropp:

F 4 der-
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derföre är ock lesiis twärt om de trog"as up-
fyllelse, sasom de' äro Hans. Nu yöra dä
lemmarne hufwudet til och hufwudcc hörcr
lemarne til: Zesus eger de trogne, och de ho<
nom tildaka: Min wän är min, och jag är
Hans

Zesus cr Brudgumc; de trogne tilsammanUtgöra Hans andcliga Brud. Dche manner
hafwa gcnom förening fiyttat tilsammans; ochsä länge derab förcningöband är ouplysligt, sä-som der i alla ewighet är; sty at nägre odu-
gelige lcmmc.r uplösas och afhuggas jftaa krop-
pcn, det uplöstr icke förenings/bandcr imellän
Brudgumm och Brudcn sielf) sä hafwa dctze
förenade wänncr all sin egendom tilsamans lagd;
sä at det, som Brudm förtmcd sig och eger dcc
tgerockZesus, somärßrudgume: och hwad leftis
ftrt mcd sig, htvad Zcsus förwärfwat, hwad
Zcsus egcr, det hörcr alt dc trogne til, dct är

egmdom i kraft c-f förcningm; det mcd-
delas dem altfammans, sä myckcr ochisasiortmätt, som ät et kreattir meddelas kan, af le-su fullhet: af Hans stlla egendom och af Hans
tnänga salighcts ffattcr. De ega jemlvul i del-
ta samfund hwarandra inburdcs, och kunna
derföre ä vmse sidor säga: Min wän.är mil,
och jag är Hans. Min wän är min, och hwad
han har, är alt mit; och jag är Hans, och
hwad jag har, det är alt Hans, «!c alrsaw'
mans Hans och nm.

Tredie
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Tredie Delcn.

§. 14. Sedän wi nu bestädat beffaffenheteni gcmen af dcnna andcliZa gemcnffap och delak-
tighet imellän Christum och de trogne; fii wil-
je wi anse den samma i synnerhet, och fählvardera sidan för sig sielf: och ds
mer först at tilfe: hnrudan delma gemenskapm
är pä do crogilas sid.i, ac de om lesu kun»
na siila: Mi!? wän är niin. Här
Mer nu syr tankar en mängd af. him-
melska eg>!de!ar, förmaner, rättigheter och ude-
ffrifveliga salighttö-ffatter, som lesus förermed sig i förenmgen til ät hwar ock
cn siäl, som-tror, och om hwilket alt honmcd
dctta trunes talefätt kan saga: det är altscun-
Mans mit, och min wän är min, sä jag wet
icke hwar jag stal begynna eller stuta. Jag
hinncr dock icke mer denna gangen, än allenastgifwa en kort,förtckn!l?g dcrpä.

§. 15. Min ivan är min, kan den trogna
siälen säga om lesu i cwseende til Hans knn»
stap, ty den är ock hennes fanffap. Sa säger
lesus sielf: 3llr det jag hörc hafwer asminomFader, hafwer jag kunZiorc edcr, loh. 15:15.nemligen sä mycket af lesu kunffap, som kan
fM pä insnnistan, och wara nödigt at weta
til saligheten; ty hela widden af lesu oände-
liga och, i anseende til GaddoMliga naturen,
wäsendteliga kunstap kan icke här förstaö, efterkan meddelas nsgon männistä, at honF 5 stul-



90

stulle saga:'den är min; jag wet sä mycket,som Zes.s. Det kunna icke en gäng
na och Hclgonen säga.

§. 16. Niin wän är min, kan en trogen
siäl säga om lesu, i anseende lil Hans Fodel»se af Fadrenom, fast icke pä f.mima sätt som
lesus: ty han allena är Guds Faders ende
Son, Joh. i: 14. 18, 3: 16. 18. Hans här«
lighers f?en och Hans wasendes räcca beläre,

i: z. född för all rid: 1: 2. 5.
8. io. och altsa kan ingen mer än Zesus Heta
och wura Guds Son i samma affeende son:
han. Men de trogne Heta ock Guds söner ochdöcrrar, 2. Lor. 6: 18. Gal. 4: 6. 7, Guds
barn; loh. 1: 12. Gal. 3: 26. och de äro sä
i sielfwa wcrket genom lesum och för lesu
stul; ty de äro fodde af Gud pa nyrr, af
oförgängeliF siid 1. per. 3: 23, stapade cil
Nsa kreacur i Christo, Aph. 4: 24. 2 Cor. 5.
17. ril Guds beläre, som äter uprättas i dem,
Coll. 3: 10. til delakllghet i sin Faders natur;
2. per. 1: 4, til likhec med Gud deras Far,
och med deras Broder lesu; Gal. 4: 19. cexc.
<3rXc Rom. 8: 29. sä at de warda sa ril sin-
nes, som Christus lesus war, Phil. 2: 5.
och kunna cfter sin nya natur begynna at rvan«
dra säsom han roandrade. i.loh. 2' 6. Pröf-
wen edcr om I kunnen i detta afseel,,
de sHga om lesu; min wän är min; Hans sö-
delse af Fadrenom, i denna bemärkelse, som
sagt är, Hans delaktightt j Guds natur, Hans

lik-
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likhet med Guds b?läte, Hans sinnelag och wan-
del, i sä stort mätt, fom detta genmn andelig
södelse kan at en männistä meddelaS, är mit:
NAn wän «r min»

§. 17. I fölie här'«f hafwa ock de trogne
M och samme Fadcr mcd lesu, och aro allsä
jemiyäl Hans hrödcr. Han sade sa sielf, nör
han efter sin upständclse uppenbarade sig wio
grafwen för Maria: Gak ril mi!'.e brodcrcch
säg dem laF fau up til min Fadcr och edar
Fad v, nl"min Gud, och edarGud loh, 20.

17. Öch cfter Gud är Christi och de lrognas
gemensmmm Fader; sä äro de af dcnne Fa-hreas kärlek, ftznromde, försorg och huldhet
lika delaktige, Zesus och de trogne äro likade-
laktige af Guds kärlek. Ack! tänk cfter, k.
siäl, hwad detta är för m salighet för et rin-
c,a, et uselt kreatur, et litet krak,ctt ega Guds
fwerliga kcrlek, atliggasäömtpa Guds hierta, pä,
Guds af ömhet hristandefadcrs-hierta, somlefus,
Guds enfödde Son. lag ssulle icke töras sä-
ga det, om icke min lesus sie!.f hade sagtdet:
men detta war med inncftttadt i Hans sistaHfwcrsta Presterliga bön, der han ihland an-
nat tiltalcf sin Fader: Fader, jag
hafwer kungiorc dem dit 3lainn och stal kun<
nörar, pä dcc at d?n kärlck, som du hafwer
älstar mig med, skal wara i dem och jal i
dem. Joh. 17? 26.

Häraf följa äter sä, mängi fördelar för
Guds barn, hwilka de, sasom barn, med Ze-su
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su hafwa gemmsamt, dem ämnets widlyftighet
dennc gäng ej tillätcr nämna. Zbland dem ärde-i barnölige anden, det barnsliga förtroendetoch tiigängen til Gud, som lesus har, äfwenGuds barns ande och förtroende och tilgäng,tillika och gemensamt mcd lesu. Och hwad del-
ta är för en stor salighet för Guds bo.rn, det
förstärs det tror ,',ch känmr ingcn annan andesielfwe, som- hcfva förfarenhet derom. Se<
dan, cfter Gud är de lrognas ffullehan kanna wcgra sinä barn nagot godt, detma Heta hwad det wil, när det allenasi länder
ti! deras bästa? Lue .n: n. 12. iz. Derföresägcr Icsuö: Gm I bllfwei: i mig och nun
ord dliswk i cder; alt dcc I n.'i!'en, mä Ibedia, och der stal ste cder. loh/i;: 7 le-su rät til bönhorelse är säledes äfwen deros,
när de framställa sig för Gud i leju ställe.loh. 16: 2Z. 24.

§. 18. Mill rvän är min, kan den trogna
siälen sägi om lesu i anseende- til hanö om-
siärelse, bans pina och död, och i syndares
ställe utständna straff och begrafnmg, och up-
siändelse, och lif, och seger öfwer alla fiendcr;
ty altfammans hörer henne til genom tron.
Det tilräknas henne i rätfärdiggörelfcn, och honanses för Gud bäde j rätfärdiggörelsens hand-ling och tilständ, säsom hade hon i eq?n person
detta alt lidit och undergätt. Derföre säges
Apostelen Paulus: om en, ncmligen ZesuS,
är död för alla, sa äro de alle döde: 2. Cor.

5'-
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s'. 14. alle, som i sanning kunna saga om
Zesu: nnn wäit är min, och gcnom tron haf-wa del i honum. Derföre htter det oek pa
andra stallen, i synncrhet i Pauli ssriftcr:N?iäri omskärclsen, lvi som - - - berölnmom ostaf Chnsto Icsu; Phil 3: 3. wi äre korsfäste
mcd Christo. Gal 2: 19 )Vi äre döde mcd
Christo; Rom. 6: 3. 5. 8. Coll. 2: 20. 3:3.wi äre bcgrafne mcd Christo;,Rom, 6: 4.Coll 2 12, wi äre upstandne med Christo;
Rom 6: ;. Coll. 3: i. wi lefwe med.honon,
och i honom; Rom. 6: 8. Gal. 2: 2a. Coll.
3: 3. 1, loh. 5: 12. wi äre med honom lcft
wande giorde; Coll, 2: 13. wi äre upwäckce
med honom; Eph. 2! s. wi känne honom ochHans upftändelscs kraft och Hans pinosde!ak<
righcr, like wordnc Hans död. Phil 3: io Ochdttta altickeallcnast i rätfHrdigtsörelsenqcnomnl»
rärmng,atlesuomffärelse,Zisuforöftstelselc-
fu pma och död och dcgrafmng och upständclst ochlif och scgcr tilräknas dem trognom, som stä i
dclaktighet mcd Icsu likasom hadc dc sielsinehlifwit omstnrne, korsftste, pinadc, dödade,
bcgrafne, siclfwe upstätt och seqrat, och i kraftaf denne scgcr aro förlotzade ifrän synd, död,
förbannelse, diefwul, hclmctc: utan äfwen i
förnyelscn gcnoM inwärtcS förändring, at de
ock »verkeligcn sieifwe warda oinstornc, med
den omstärelse, som ster uran händer, ha de
aflägga synda-kroppcn i korret; Coll. 2: 1.korsfäste, pa der ar sMa kroppm sM rvarda

oin
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om mret, Rom. 6: 6. gmom det at de holwm
kort-sästa, sa:nr med lustar och begäretstr;
Gal 5: 24 dsde och begrafne, dä den gam-
la mänmfian dödas l.<ch dagcligen undertryctes;
denna männisrans lcnnnar, som pä wvycne
äro, dödas: Loll, 5, UpMndne, da etnytt
iif i siälen. en ny och andelig natut
staras, en ny Mannista upstär,' den i rätfäri
digher och renher ewinncrngen för Gudi les»
wa stal, och er nyt Icfwevne wandrar;
Ronl, 6: 4. scFrande, Apoc, 2: 7. 1:. 16
5. dä siälen i Zesu kraft, i Hans mMidelscs
kraft, trampar ficnderna under sinä fölter, ochsegrar öfwer dicswulen, werlden och kötttt, i
trone, som öt en ftg-r; ry a!c det som Hr fodtas Sudi, dn öfwerwinncr werldena, och den-
ne «r som öft-ocrwinncr werldena wäv
no i. loh. >: 4 ; Pröfiven edet, k.
stne, om I ärcn koMne til denna delaktighet
M?d lesu.

§. 19. Min wän ar min, kuntia de ttoM
ännu widare sägi um lesn i anseende til Hans

pch det bade i räcfärdiZgörclseN
och sornyetsen.

,I rätfardjggörelsen de i lesu Mtzev/ps 4;: 15, 'Lsa. 6i: 22: 11. l2<
Gal, 27, Ipoc, 18-dä Ifsu offulh,su rcnhec och futtkMjMt, lesu ob,'smjttade
och oslNisseliga wandei, Zcsu heligaste lefwer-
ne och Hans fullkomligäste lags upfpllelse biif-wce
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w-er deras genom rilräkning, Rom. 4: 6. sä
at de aldeles fä siä i lesu sialle och warda
anscdde i Guds ögon för la offyldige,-säube-
smittade och ostraf,eiige, sa syndfrie, sa rene,
hclige och rätfärdige, som Zesus sielf. Eph.
5° 27. Men ar siäl, som af naturen ar sa
siygg, sa syndig och cken, kan genom tron sa
waroa öfwerkläod mcd rätfärdighet, Ro>n, 5:
17: 18. 1. Cor. 1: 30. 2. Cor. 5! 21. Phil.
3: 9. at hon i Guds ögon anses som lesus
sielf, det är sä glädjcfM, sä högt och förun-
drrligt, at hon tan icke med nog förundran de-
prisa och uphöja Guds odestrifweliga godhet och
nöd, Härigenom blifwcr hon högt uphöjd öf-
wcr de Helige Hnglar, och sä myckethärZiga-
re an de>, som le,u Chrisii rätfärdighet
gar deras egna rätfärdighet. Tänk! om män-
nistliga ögon kunde se denna härligtzeten pä en
Christen, sasom Gud ser.den, huru han da
stulie anses pä jordm. Utom denna tilraknade
rätfärdigheten fa äfrven Guds barn gmom hel-
gelse en lefwernes rärfardigher, in-
kXsivZm. Job 27: 6. ps! 10631. prc»v. 14:
34, Eph 5- 9, hwilken wäl här i lifmet icke
hinner til nägon fullkomZighet cfcer lagen: ps.
143: 2, Dan. 9: ,8, Tir. 3: 5. men Guds

begynna likwäl här genom denna rätfär-
dighet at likna sin föregängare Christo, sa
Mycket möieligt är för det widlädande förderf-
wet, som icke här aldcles fan utrotas. Ebu.
12: 1. Rom. 7: 24. i. Job. 1:8. De aro

säle-
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säledes barmyettige ftm Icsns, ödmnike,
modige,, talige, undergifiic Guds wilja, lydigc
emot sin Far, M. m. som Zesus; Mach. n.
29: loh. 13. 15. Phil. 2: 5, 1. per, 2: 21.
i. loh. 2: 6. och kunna saledcs äfwen i detta
asseende faga om honom: Min wän «r min:
<hcms ar mii!, äfwengenom efter-följttse: Hans ycigelse är min, fäsom lesus det
slelf hafwer sagt: lag helgar mig sielf för
denl, at de och stola warda helgade i sannin»
Zen. loh, 17: 19, 1. Cor. 1: 30.

§. 20. Min wän är mi,:, kunna de trognesaga om Zefu i anseende til Hans crem-e em'
beren; ty de äro ock af Guds Ande smorde
1. loh. 2: 20. 27. 4: 13 til at wara ande-
lige prester och prsphcrer, soMlesus. De kallas derföre Christie, Act. n:
26. det är: smorde, hwilket namn de hafwa
cf sit hilfwud, som htter Lhristus, dtt betyder':
en Gmord; tySn.dhafwl-rsmorc honommeddmHelige Ande och krast; 2lcr. ia: 38, sä äfwen
Hans lcmmar. De kallas dcrfore i kraft af denne
smör!>lsemcdleftiti!hansemiitten:derNonungs«
liga presterskaper, i. pet. 2:9. et heligt prcstcr-
fiap ci! at offra andeliZ osscr, som Gudi ävo
tacknämlig genom lesum Christum. i. pcc.
2: 5, Iclus dasiver gisre otz rosrom Gudi til
Ronungar och prester, at wi stulle regncra
pa jordene; Apoc. 10, i: 6. och han siclfär Forstc öfwcr deste andelige pä
jordene. Apoc. 1: 5. De Christnas prophe.

tista



embete mbegripes ofta i Slriften under det
presterliga: men cljest nämnes det »ck ofta sär-
stildt. <soll. 3: 16, ps. 1. 2: 2. Tim. q-. 15.
Och sälunda hafwa de Chriswe af Christi full<
hec alle seur, och nad för nad. loh. 1: 16.

§. 21. Min wän är iniil, kunna dc trogne
säga om lesu, i cmsecnde til hansrwänne ci!>
Mnd, Hans förncdrings och udhöjclses; ty de
höra äfwen dem til gemmsamt."..cd lesu.
I lesu förncdringStilständfaller wäl lcke stor

de! pä deras lott, ty han har rrdmpar win«
prätzen allena, sch ingen affolkec med honom;
?Lsa. sg! 3. hwcrföre "han ock, när det stulle
gälla som härdasi, wille hafwa sinäsum da förejiällte Hans församling och andeli-
ga kropp, derisräli aldeles undantagne, dä han
sade til sinne fiender! söken I mig; sä läcer
deste M. loh, 18! 8. Mcn aN delaktighet i
Hans förncdrmgs tilständ kunna dock Hans lem-
mar icke aldeles .undandraga siq, fast denna
dclaktighet är icke mera känbar för dem,änat
de med Sinwn af Cyrenen mäfte upbära ef-
ter honom den lättaste ändan afkorsic;ty den
tyngfta blifwer aliid liggande pä Hans ffuldror.
Och stor sak! k. Christne, om wi här pä en
liten tid ffole bära lesu försmädelse, och lida'
nagot litet med honom för racwisans stul,
Mach. 5: ia. för wär Christendoms och Guds-
ftuktanX stul, och derföre af werlden blifmc»

försmädde, förföljde; Mach. 5: ".

G 1. per.
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i. pet, 4> 14. derföre ofta M tilbaka, när
nndrc gä stam; derföre sakna ochförlora myc-
kct af delta goda, som andre kunna
hnfwa, efter wär Chrlstendom tillärer osticke

.at söka det pä samma sätt, svm de. Stor sak!
det fa wi luf at tola; ty är icke
öswer Mästaren, och icke ellcr nenarcn öfwer
si,i Mach. io: 24. Wilje wi hafwa

med Zefti i det ena; sa fa wi icke
undandriga otz det andra. Wilje wi arfwa
med lesn, och med honom komma ril har»
ligheccn; sa maste wi ock lidä mcd honom.
Rom. 8: 17. Och om wi tänke saken rätt
efter; sa hcftve wi med Moseorsak, at halla Chri-
sti försmadelst för större rikedom, an de haf«
wor uri Edr. n: 26. och med
Apostlarna glädia osi, ac wi äre wardige, li>
da smälek för lesu V7amns stul. Acc. 5.' 41.
1. per 4: 13. 15. Wär tröst derwid Hr stur;
ty wi böre halla der sa före,acdmna cidsens
wedermöda är icke lika emot dcn härligher,
som pa oh uppcnbaras stal. Rom. Äre
wi delakrige i lidander- sa warde wi ock de?
laktige i bugswalelsen. 2. Cor. 1: 7. Live
wi mcd; sa stole wi ock med regnera. 2. Tim.
2: 12.

Altsä äre och bliflve wi tillika delaktige i
left, liphöjelses rilstand. Hans Uvstälidelse
och Seger är war; det hafwe wi redan hört.
Hans Him>n'elsfärd är wHr: wi fä i trone,
nu mrdan wi ännu wandre här nedre i jäm-

mer,



99

merdalen, dageligen hä!l-a himmelsflrd, och sa-
ra up med wära wara begär, wart
hierrä ti! war starc, Lnc. 12: der han sit-
tcr mhögd i sin härligket pä Majcstärsens hö«
gra sido i högdcne; 1: 3 Wi sä dage-
ligen h fwa war oingängelft i himiyelen, i-
bl'nd Änglarua och dä wi altid fä
smaka nägra smulor af dcras burd: Phil, z:
20, Ebr.6: ;. wi kallas derföre redan här
Helga manna mcdborgare cch Guds busfolk;
Eph. 2! 19, och äre samrined Christo insarre
i der himmeistä wäsendet, 2: 6. medan
wi ännu äre pä wägm. Mm i stutet af war
wandring fä wi halla wär sista saliga himmels-
färd, Luc, 16: 22. och ftytta hem, der lesusbor; ty hanS boning är war bomng. Han
bad derom i fin sisia bör: F«der, jaF ivil, ar
der jag är, der stola ock de wara med mig,som du mig gifwic hafwer, ar de stola se
minä härligher. loh. 17: 24. Altsä or ock
lesu härlrZher war harlighet; ty at se lesti har«
lighecär ar smakc, och cgc, left, härlightt: det
är sä Skrifccnes talesätc pä ftere ställen, sä-som när det heter: at icke se dödcn; loh, 8:
5. sä är det sä.mvcket: sumat ickcftnakadöden.
v, 52. Derföre säger lesus det ännu uttryc-
keligare: lag haftver ssiswir dem dcn harlil»
het, som du'nig giftvit hcfwer. loh 17:22.
Rom. 8: 17. lesuförklaring ärwärförklaring;
först här i begynnelse:
loh. 17: io. och scdin dä han

G 2 war



war ströpliga stal förklara, pa der
han stal gora honom ltk med sinom förklara»
de Ickamen. Phil. z: 20. lesu fullkomliga
Zladie och frid är wär. lesus säger sä: De
stola hafwa minä fullkomliga gladie uti si'F.Joh. 17:
niin frid gifwer jag eder; loh. 14: 27, min
egen frid, mit stilla lugn i siälen,mit tilfrids-
siällda hierta qifwer jag eder, här i begynncl-
se, och der i fullkomlighct, dä wi med honom
fä srögdas och glädHas i Hans härlighccs up«
penbavelfe: 1. per 4: 13. lesu Christi arf
är wart arf; ty ivi kaNas Guds arfwingar
och lesu Christi n)edarfwingar. Rom. 8: 17.
Gal. 4: 7. Ack! k. siäl, tänk, hwad detta är!
Wi ftttigc barn, wi uste ssole gä i lika arf
med lesu Guds Son! Ha s rike är dä wart
rike: )ag wil beställa eder riket, sasoiu min
Fader yafwer der bestälc mig: Klic, 22: 29.
Mach. 25: 34. 2. Tim, 4: 18. Hans krona,
wär krona; 2. Tim. 4: 8. Hans spira, war
spira; Hans saligher, war salighet; Ebr. ,9:
28. Hans ewinnerliga lif, wärt lif; loh.
2. Hans Komingjliga magt och ära wär, ty wi
ssole döma med honom: Luc, 22: zo. N?eren

icke,, ar de helige stsla döma werldena och
Änglarna. ~ Lor. 6: 2. 3. nemligen de fassneänglar; Och jag sag stolar, sägcr Johannes,
och de sarro pa dem, och.de>n warc gifwen
dom. 2lpoc. 20: 4. Wi stole regnera med
honom. 2lpoc. 23: 5. Lide wi med, ja ffole

wi
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,vi med regncra. 2. Tim. 2: 12. Och hansager fä äfwen sielf: Den derwinner, honom
sta! jal sitta lata min stol, säsom jagoch
wunnir hc-.fwer, och är sirrandes worden mcd
minom- Fader pa Hans stol. 2lpoc. 31 21.
SälcdcS är hela lesu uphöjeisis rilstand wärt:
men lvi maste roinna, Apoc. 2: 7. n. 26.
säger Ilsus, om det sä ffal wara; och om det
sä är, at wi winne, hwilkct ssal wara wärt
xrof, wärt känneteckn, at wi horc Icftl til,
och hafwc smAfund med honom; sä arc wi re-
"dan komne nl Zions berg, och til lefwandes
"Guds siad, det himmeissä Jerusalem, och til
"den otaliga Änglastaran; och til de förslföd-
"das församlmg, som j himmeten äro bcstref-
"ne, och til Gud, som alla dömer, och til de
"flillkomliga rätfärdigas Andar, och til Nya
"Testamentets Medlare lesum, och til stänkel-"se-blodet, som bättre talar än.Abels blod.
Übr. 12: 22. 23. 24.

§. 22. Sadan är gemenstapen pä delrognas
sida; fä at hela Icsus är dcras, med alt
hwad han har och eger, Derföre heter det:
N7in wän är mm, min -Herde, ps 23: 1.
min Förlosiare, Job. 19: 25. min -Herre och
min Gud, loh. 20: 28. mic lius, min häl«sa, och nun lifskraft, ps 27: 1. min stark-
hec, min Nippa, min borg, min rröst, milu
stöld, min salighers Horn, mic bestydd: ps
18: 2. 3. Min n?än är min. lesus kallar sig
äfwen siclf de trognas egmdom. Hft. 41: ,Q.

GZ 2. Cor.
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2. Cor. 6: 16 18. Och efttr Gud Fader och
d?n Hel. A.ide äro offiljaktig.'.iftän
Son; i. loh, 5: 7. sä är ock hela dm Hözt-
lofmad? Treenighctm dc trognas egendom, de-
ras tröst och dcl, pf 73: 26. efttr de gmom
lesum äro yied Gud förmade. loh. 14: 23.

Ficrde Delen.
§. 23. Nu ätersiär i betraktelsens sista del,

at bessäda dell gen,enstapen är pä I<3<su sida, at han kan ftga om sin a!,de-
liga Brud: Min wän är min. Wistolehär
finna, at ehuni delaktighttm säges w7,ra pH
lesu sida; sä är dock winnmgm ästven här-
wid fä war sida; ty lesus behöfwcr ingm
ting; Hans lycksalighct b'stä? föratan otz, uch
kan genom geinenffap mcd o§ icke warda för-
ökad; han är sig nog: och wi äre
desutan sä fattige, sä uste, sä ~'förmögne, at
wi hafwe ingn, ting af otz f.ue dugeligt,
s>im wi uti söreningen ftra med otz til
delaktighet ät Ich,.

§. 24. Men sä nste wi är?; sa höre rvi ho»
nom likwäl til, som han det säger i wärt
Evangelio. Och innan han dettakunde winna;
Mäste förut wär fynd och förbannelse och död
och helwetes pina, som H tilhörde, höra ho-
nom til. ps 40: 13. Detta onda har, när
han Wille hafwa H til sin egmdom, sorsi blif-
wit honom til del; det har han lätit kasta »0-
pä sig; M. 53: 6. det har han utstätti wart

sialle
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slälle: och sc kara M, hunidan winningcn
war lefu sida, wid dm härigcnom
tade gemenssapen mcd o§s Men hai, wanr otz
likwal härigenom til sin egendom, sasom Lat-
herus - , - p»
der wi stole wara Hans egne. Lilla Catcch.
2-dra Artikeln De trogne kallas ock derlöre
i Skriften Hans egendoms folk, i. pcr, 2: 9.
Hans egendom, :: 14, Hans härliga e«
gendom; 2 Thetz. 2: 14, och han kan, om
nagon eljeft kan, med högsta rätt saga om dcm:
Mm wäi? är min. Och eftcr de aro Hans
egendom, och l-an gaf sig sielf ut för dem, pä
der Heli stulle förlotza dem ifran all oräcfär,
dighcr och rcna dem sigsielfwom et folk til
egendom, der sig om goda gerningar befiirer:
Dr, 2: 14, efter Gud hcifwcr stänkt dem ho-
non: til egendom, loh, 17! 6. 9. ia. n. och
de höra ho«»m ril; Acc. 27: ,23, Rom 14: 8.
sä har han ju ftihet at handia med sin egen-
dom som han wil. Detta lan icke förnckas
en egendoms Herre, aldraminst honom; ftm sz
dvrt har köpc och bttalt sin cgcndcm, i,Cor.

Mcn efter ingen, atminstone ickelcsus,
forsiör sin egendom och forderftvar sit eget, ei
cller lätcr nagin annan fördsrfwa det; sa haf-
we wi, som äre Hans egendom, det aldrasiar-
kaste förswar och bestydd; och dtt kan otz här
i wcrlden aldrig ga illa i hand, dtt mä synas
gä huru det wil. Äre wi dcrföre trogne, och

G 4 ge-
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genom lron förcnade med lesu til en andelig
tropp: sa kärc! stulle wi da icke wara nögde
mcd, hwad Zesus wil med otz, antingen sa el-
let sä Han kan ju icke hara sir eget kotr: Eph.
5: 29. hcin kan icke'försiöra sinä lemmar, sin
andra hälft, sin kropps upfyllelse. Hans för-sorg kan icke fela otz; ty han kan jn icke för-summa sin egen kwrp, sin egendom, sin egen
ande. Derföre är det godt, alt det han Mmcdost, och tillater androm at göra med otz,
om det ser aldrig säswärtnt. Lät denne tan-
ken wara war tröst bäde i lif och död: ja, in-
för sielfwa domen kunne wi wara frinwdige,'
ty lesus kan ju icke fördöma sig siclf, hwil-
ket han stulle göra, om han, säson: hufwudet
stulle fordöma sin upfyllelse, sin rgen kropp.
Derföre til at wid domen kunna bestä, ar in-
tet annat mcdcl möjeligt, än at hänga wid ho-
nom, blifwa och wara funncn i honom: Blift
iver i honom, ar när han uppenda»:d war«
der, mäge n'i hafv.'a förrröstning, och icke
komma pci stam för honom i Hans rildom»
melse. 1. loh. 2: 28,

§. 25. Sasom sin egendom handlar ock le-sus i altmeddetrognc.Hanregerar,hanstyrrr, han
drifwer dcm, och handlar med dem efter som
Hans afsigttr och ändamä! det fordra, men alt
til deras egct bästa. loh. ic>: 116. 27. 28.
Rom. 8: 28. Säsom lemmar i sin andeliga
kroM betienar han sig af dem til redstap,
Acr. 9: 15. för sin Försyn i sinä begge riken

här-
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härilppZ jorden; sä at den ene tienar den an-
dre cfter det wcrk, soni hwar lem hafwer i
sir mäcr och göu, ac krsppcn wäxer sig sielf
ti! förd.°rn'i<lg gcnom kärlekm. E,ph.
Och pröfme sig m hwi«r, fom menar sig wa>
ra en Fesc, lem kropp
huru han lätcr sig brukas sassm et redstap til
lesti ära, som är hufwudet: och til medlem-
Marnas inbördes ticnst, hwar efter sin förmä-
ga, och utan at söka sir, i. Cor. 73: 5.

,3. 26.'Hr hela kroppen lefu egendom; sä
gäller det samma om hwar ochenlemsärstildt.
En hwar. trogen"Männij?a hörer lesu ril med
kropp och M, 1. Cor. 6: 20. 3:23. 15:23.
Rom. 14: 8. Gal. 5: 24, sä at hela hennes
kropp och alle lemmar i kroppen böra uposfta?
honom til timst och ära; och hennes M med
alla des kraftcr bör höra honom til: men hier-
tat med des böjelse och begär ser han mäst cf-
Mv 1. Sam. 16: 7. hiertat fordrar han af ost
förnämligast, prov 23: 26. och det ffal höra
honom til; at han der stal fä hafwa sin boning
och werkstad; 2, Cor. 6' ,6. Auoc. 3: 20 ar
det stal wara böjdt til honom öfwcr alt. Jos
24: 23. Men när wi detta höre, sä ms wi
ätcr b'dröfwas öfwer wär nu wcvrande Chri-
stenher: ty wi finnc sgonssenligen, at werlden
och werldenes kärlek har intagit de flesta man-
nistors biermn/ss at har deruli gmsta
liten eller ingm del. Ellcr huru är det? hwart
drages dit yierta mer och oftare, til Zeft,m

G 5 eller
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eller til det lordissa? hwad tänker du mäft pä?
hmad hungrar och törstar din siäl mäst eftcr?
Hwad winlägger du dig mast om atwinna, at
ega, at hchaga? 3ät die samwete litan förblin-delfe af fordomar siVara pä detzaftägor; sä fär
du weta ywärest din ffarr är, nemligen der
dic, hicrra är: Lue> 12! Z4. men ar icke le-sus, utan weNden, dit hiertaii statt och hogsta
goda; fa är du ei eller tiibaka Hans ffatt och
egendom; ty du söMllcr dig icke säsom Hans
lgendom, eller som stulle din. lropp, dina lem-
mar, din sial, dit försiänd, dina tankar, diim
begar, dit hiertc, höra lesu til: ty hwad
hafwev rätfärdighercn beställc uied, ora: fär-
dilhetene? eller "hwad de lakcic;her haftver lm-
sir med mörkrcr? eller huru förlika sig Chri-
stus och Belial? .eller huru kommer Guds
rnnpe! ofwcrens med afgudar, sum efter dit
hierms lo,elfe äro werlden och werldencs ting?
2, Cor. 6: 14. 15. 16. Gud gifwe dig öfwcr-
tygelse derom;

§. 27. Min wan är min, säger Icsus ock
andteligcn om de trogna i det affeendc, athananscr alt hwad dem wcderftres, likasom wore
det honom sielf wcdcrfaret, cmtmgm, det är
godt eller ondt. Det är icke radligt dä, at
förolämpa Guds barn; ty den, som är sä 0-
lyckelig at göra det, hau förolämpar icke alle-
nast heln samfundet, hela kroppen, hela sam-
manfätningcn af a3a Chrisii lemmar, som äro
hade i himmeicn och pä fordm, och taga del i
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hwarandra, efter de utgora en kropp; on»
lem lider nägor, sii lida alle lennnar»

ne med; i. Cor. 12: 26. ulan han föröfäm-
par i synnerhet Christum siclf, sum är hufwu-
det för kroppen, Han rörer lesu
Gach, 2! 8. och lesus har jn sielf sagd det:
Den. eder förakcar, han föraötar mig; L,uc.
10: 16, och twärt om: den som eder annam>
znar, han annainmar nng; Mach. 10: 40»
18: ?- loh, iz'. 2c>. Den, ssm Guds barn

han bedrofroar och honom, som
är deras Fr.Usare: Esa. 6z: 9. och til Pau-
luM, dä förföljde de Christna: Saul,
Saul, hrvi förföljer du-!Mg? Act. 9: 4. 5.
Och pa yttersta dagcn: laF war hunZrig och
I gafwen mig icke äca; - - - tsrstig, och
I gafwen mil icke dricka; - - - huswiil och
I herhcrgaden mig icke, nakoc och I klädei,
mig icke; - - - siuk och i häkcelse och I sök-
ten miy icre, m. m. Mach, 2;: 35. 40. 42.'
45, Sadan delaktighet tager Zesus i sinä lem-
Mars nöd e!!?r wätgäng, at han cmser den säsom
sin egen. Derföre kallas de trog,!,?.s lidande et
Christi lidai-de, 2. >sor. 1: 5. en upfyllelst afder,som fartas l Christi lidande, Coll, 1:24 I Chri-
sti försoningö lidandefattas ingen ting; ty med et
offer hafwer han ewinnerliga fullkomnac dcm,
si>»n helise warda: Ebr. ic>: 14 9: 26. 28. MM
han mä>te ock lida i sinä lemmar: och detta lidan-
det fuklkomnas icke, förrän Christi brndwarderin-
tagen i bröllops-salen, sedän han, som är Brud-
gmne, laZc alla sinä fielwerundersinaförrer; 1.

Cor
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Csr. 15? 25. 26, utan mZsie en hwar lein ifftmlttupfM hwadsom änmi fatws och ätmM at Nda för,isbristi lekamen, som
nrfärfamlingen. Sc°l!inda kan d 8 lesus säga om siu audeliga
bnid:Min wan ar min; och oni alt hwad hon cger: det ärmitt;
em cilt hwad hon lan gora: det Zr siruni! rHkning, til miu tieust

«Hmine lemmars tieust och nytta i»bördes;och cm alt
hwad>, hsuue wederfarcs: det wederfares min.

3. 28. Nu, sK tuima da lesus och de' trognc lägga sitgoda tilsammans, och ssga om hwarandra inbördes: Min
Hroän ar min och jag ar Hans; och om detta snmmanlag-

da och gemeusamma goda: Det ar wärt: wär, husbielkar
aro cederrra, wcire sparrar aro cyprest. Cant.
Salige liro dc, som kallade aro til Guds Gons, lesu
Cdr-sti wärZ HerraS, delaktighet. 1, i>y. Wi
haswe heffsdat demia salighet til uägon litcu del allenast; ty
det mässa är osHgeligt och obegripeligt: mcu s 5 mycket hafwe
wi likwäl sett, at wi utan motsagclse tunne gifwa bifall til
detza Sprachs ord: BZrstar, Herrar och regenter aro i
stor aro; men s» stor ars de icke som en der fruktar
Gud; Sir. 7Q 27. tp ssstm mau kan snga om tärlekeu,
at deu gör ositit MaZ ticuare; sä kau det sägas om trou, athon
gör osi til Herrar ifwer alt; och likwäl nro Guds bar» icke höa-modige, ntau ju mer „8d ju siirre Audans fattigdom. Här i del-
ta lifwet synes det icke pä Gnds baru, hwad dc äro; 1. Job. Z:
2. utan deras lifar forooldt mrd Christo i Gudi, CoL.
Z: Z, icke allcuastför cmdre, uwuäfwcu för dem siclfwc til storrc dc«
len; ftsi delikwäl iblaud se naarablickar af sinhärlighct, och hnfwa ns,
gou försmak afstu salighet, som en gäng sial uppeudaras i sin fulla
kraft;tydetäroZ ss lofwat:nar wart lif Chriftus uppenba-
radcrvarder,s»wardewiockuppenbarade Mcd honom i
harligder. Cell. Z:4, MBn detdz är uuderligt, at en Christeu ak«
tar alt det jordenetilhörer för stoft och ingen tiug; at han förcza-
ter detta, som tllryggaar;aihan siräcker sigtil det, som
framman til ar, at han jagarcfter mälet; Phil. 3: IZ. 14.

- «t hau i hoppet riknar dngarna,efter hwilkas förlopp h«ns här wa«
rande fördolda lifflal uppeubaras i härlighet?Men beredder hslt
lvil hämra til frögdesalen ur iemmerdalcn dii Brud, den
huharlafwathuBswala;ja,Amen.Sw.Ps.B.N:o4ii:lZ,






