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äkrkosä-lion.

EAsHenna bctrachteiscn / om tben<W Första Battringen af röda
gierningar/ ze. jan med sa
mycket större nöje lgcnolnläfit / som
jag ei annat kunnat finna/ an al ' m-
nistians syndaelllnde och diupa fc
samt ordnmgcn och sattet at kr m
til delachtighet af Nädcn i
ju/ aro thermi/ l grund af GUDs H.
ord och wara Symbolisteßöckcr/ ef-

Man önstar
thcrföre af Hicrtat/ at thet mä lända
them jakrom til och bckym-
NM SM sit tttstand: Them upwäktom
til upmuntring at fara fort i Battrin-
gen och Nadsökandct; jamt thcm blö-
digom til uprattelsc / tröst hug»walelsc/
bch förMran om Nad och salighet /
gcnom lEsum Christnm allcna.
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Uöretal.
Sanning älstande Lasare.

»,

mennlstligahlcrlals okanne och förderf
strackcr sig fä wida, at himat (om för?

dcrswtt sär räda) blifwer ciswogl emot,san«
ningen; i synncrher i thtt som nara drabbar pH
chcs willowägar och syndaband, sa at chee
inttt tillätcr mennistian stana i noga bkpröft
wande cher om; ja thtt kan ock hända, at
en sädan kötlsligen sinnad mennistia hoglöst
gar sädant sördi, säsom ginge thtt henne intet
an, cllcr ockaf ondsta al«
dclcs stär ther emot, och sörblifwer i sm»

Mr sönitfattade ffadcliga tanc->
kar och begrep om saken. Ondstoms hem«
ligbct i hicrtat bcstär tycr uti, at then, men"
nistian, säsom i mörkrcl stadd. ( aPetr.i: v«
9.) imet M och jördrager sannings liuset,
ftm igenom bcstraffnlngm upga wil.
v.i 1,12,13,) utan hatar tbtt, säsom Fralfarensagcr: Hwar och en som i!la Ziör, liw>
set, och tommer icke ti! liuset, at Hans
gierningar stola icke warda stmstade, loh,'
z: v. 20. Och wil intlt wela af fltt MersZ

):( stor-



Porlck och äswentyr; utan hcldre blindwis sar
Lort ther uti, thet mä pä flutet gä huru chct
Hvll eller fan: eller ock högst bemötcr och slu,
ier altsammans med ett fallsmnigt, GllD
Viäde otz, som dorbe det sullcr sä wara, at
hon bordc battra sig, och sola 3iäd>>salt hiettä.
Mm som hemics omstandighetcr stulle sordra
annat som wore angclägnare, och som hade
ihon ftihct at dragas mcd werlden sssom an<
dra, thc ther annu äro utan alswarlig omsorg
om salighcten, nemligm at sördiupas i wcrld<
siiga omsorgcr, hwar med likwal GUDs
vrds goda sad, säsom med törnen bliswcr för<«
pwaP, sä at thet bar ingen srucht. ( Luc.
8: v. 14.) Mm har hctcr thet: Martha,
Martha, tu haswer o,nsorg och
om mangghanda. Men ett <ir nödtorsi
tiZt: Maria hafwer uttoeat l then goda
delen, hwilken henne icke stal isra tagas.
Luc. i0:v.4i,42. Sorec fZrst ester GUDs
rite, och Hans rättsiiroighei; sii saller eder
altthetla til. Matth. 6:v.»zz, Nu kara och
scmning alstande Asare,,astu intttsä sinnad;
(Mlroilintetftamdtlrs slana i m sädcm widrig,
het;) utqli titt hieya ar genom GUDs Nad bögl
iil battre omsorg o m tin salighet, sä nyttia thct<
ia lilla arbtte ock annorlundä, HErrm GUD
af hwilkom ali god gaswa kommcr; (lac. i:
v. 17.) knn afsin Nad förlana walsignclse
ther iil, at thet bliswcr tin sial til upbyggclse
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ech nntta, anlingm Gcr ull, at Nti l)lettas
tilstand warder för tig afmälat i silt strdersoch
elandc i sig sielft, sä at tu kannes wid cht
syndersom har besiraffade warda, Msruchtan
för GUD, samt til at undfiy then til«
kommande wreden, hwilket rcdan -wore en god
början til battring. Eller ock at tu -finner har-
mi litt tllsiänd äss)!ldat, säfom tu lhct sicls
rönt och sörfarit i thm sörsta bclttnngm (the<
rest tbcn annors ar rätteligm för sig gängm)
i hwäd bedröswclsts och hugswalelses miltl
tbtt och stekunnat, allenast tu hafwer "försa,
renbct thcr utas,altig arßarmhetticchetwcder-
farcn. (i. T>m.i:v. ,6.) Sä larer tu af
lhcnna astiilden thcsto mera warda .upmumrcid
til thet goda, och i öswertygelse i titt hierea
cher om. at GllDs arbcte och wcrckcm up«
pä tin M redan drabbat pä t»g l fin rstta
ordning, mcr och mcra ödmiukas under GUVs
machttga Hand, pä thct Han tig uchöjcr i
sinom tid. ( i.Petr.s.-v.S,) och ,nu hellre
läggia tin winning om, ai >tu Pi3r tin
tallclst och utkarelse fafi: tv om tn twt
gior, sa saller tu icke nägon tid. < -.«Pet.
i: v. 10.) Och inttt achta welldenes .qunst
och karlck. icke Heller thes hat och ftrftljelse.
wal wctandes, at, Kn orättsiirdig man sr
them tMferdigom en och thensom pa en nltt wäg ä,r, han är 4l)ens o-»
gudachtigas stysgelse. OrdsSpr.B. »9:«.



2?: jckmsör Gal. 6:K 14.) Aswcr alt, om M
hafwer thcn Chrisitliga karlckcns smak i titthicr-
ta, sä tarct eu csler thcs ratta att, ftögda
tig öswcr ftnningcn (i.Cor. iz:v. 6.) och al->
lena gifwa HErranom GUDI arona tbcr-
söre. Hwad
för tig synes kara läsare i thetta arbctct, la-
m tu ock tä i tarleken öfwcrse med, och inttt
täncka argt, (i.Cor.i z:v.s.) UtanhoppaS
all ting til thct bäsia. ( ibid. 7.) yttcrmcra
kclra och sanning alstcmdclasare, raWka sictf
Skrifterna. ( loh.s:v. 39.) och i hwad tu
i chcnna lilla Bok finncr ther til anlcdning.
genom Mrade, mcn ickc utsörde, Spräk, sä
siä wid tagligil tilsälle siclf up, efter lilt tget
behag och as GUDi strlanta lust til GUDs
ords sanning, och thcs ratta kundffap; och
war opartist str sannmgen, sa m m inttt bo-
jcr tig estcr gamla Adams inlcrcsse wid be-
pröfroande om tilt tilsiand, cmcdan thct tig
intet anstar, at agera en sullmachtig ftc
thm gamla Adom, som til döbcn dömd är,
säsom en öfwmradarc; ock nu sast mcw thcs
dödsdom bör desordras til m alswarlig cxc-
cution; tMtdau the som Chrij'to tzMra,
tochsästa sitt kstt,samt mkd lustar och becrck-
rclst. Ga1.5w.21. Far ock sott i titt tilständs
bepröfwcmde, samt i Nadsökande afalt hima,
lil thcs HErren astena giör hicrla: wist: Ty,
Hwar ock en tycker sin wäg rättan wara:
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Mcn HKrren allena Ziör hierian witz
OrdsSpr.B. 21: v. 2.

För ösrigit, hwad anqär milt syftemäl i
gemen wid thella arbetct, sa hafwcr chct gcnom
GUDs Nad warit, til at upläcka chct be-
draZcri, som i thenna tidsens mäst kallsinni"
ga och osta fasi lisiösa Chrisiendom ster, hos
the sakra och ogudachtiga, undcr the gcmenli-
gcn allom, ja ock för the ensaldigaste, mast be<
kanta och kunnoga bättrings dclarna, i än-
gcr och Tron, och hwad-thcr til hörer;
samttilat wisa,at sädana battrings stycken estcr
GllDs ords grund, säsom ock eftcr Sym-
bolista Mckcrna, jasi mcra haswa at inne-
bara, an i thcn mast allmailna sakerheten sten-barligen hallcs sörc; som ock til at instärpa
chcn sorsia battringens nödwandighct och be-
staffenhet as döda gicrninqar, til Trona pö
MID och Fralsarm lEsum Christum.HErrm GUD sörlane sm Nad och wal-
signelse ther til jör lEsu döds-karlek och dy-
ra utgutna Blod stul, at thet mätte lända
sialar til updyggclse och sromma! jagenom
Tin Näd min GUD och Fralsare sr chcttaarbcte sullandat, Tu haswer ock til at bcsty,
ra om ches nylta och sromma. Tig bör as-wen ock allahraoch pris och los, saharutin-nan, som i all ting,nu ock sörutan alländal

Sa Hsrer nu, och,n<ircker til,och trotser icke: HGrran haswer thet sagt.



Gifwer HGrransm eörsm GUDi ähro-
na, for än thet mstkt warder, och for än
<dra sitter ststa sig pä the mörta berg: s<i at
i wcknten cster liusit, och Han stal doch
gioratalt til morcker och stugga: Icr. «z:
v. 15,16. Men Honom som riteliga f3r-
mär Ziora, öfwer alt thet wi bediom, e<<
ler tHnckiom ester then traft som werckar
i «H; Honom ware ähra i forsamlinZen,
genom Chriftum li3sum, i allan tid, »Msrsn ewiZhet til ewigyet: AMGITI.

Eph« v. 20, 21.



I HErrans lEsu Namn.
! Tapitel.

Om BMringen l gemen/samt om
dm första Battringen af döoa
ylcrnmgar til Trona pä Gud.

t. Fräg Hwad är en sun bättring i
gemcn?

Cn san bsltring är hiettats
sinrets och hogens förändring af
HErrans Guds upwackandc och
chrbltkdaiwe Nsd, igenom Guds

ord warckad Hckge Anda, kwarutin-
nan en rpM t.mnde lindfar et firkrotzadt
ki«a'o.r, en san ock lewandc Tro, til at
trarda dehlachtig as Näd och syndcrnas Mla^
tclse ld och ftid as lEsu dyra dödssörsomng,
ftmt til at' sörbliswa andeligen sinnad, och at
damliaen lefwa sin kortzsasta lEsu och icke siZ
sltl.wom. .Jaa st<»l Lifwa eder.ett nrtt hiett
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ta och en ny anöa uti eöer, och taga bort
utur edart tott chet stenhiertat, och.Mwa
eder et hierta astött. lc. Hes. 36: v.
chetze <Zro strifne, pä ther i Tro, stolen; at
IGsus ckr CHristus GUDs Son: och at

» gensin Trona stolm hafwa lisi Hans
lTlamn. I0H.20: v. 31. Han är ssrchenstul
öod for alla, at the som nu scswa, stola
zcke nu lestyä sta sielswom, utan Ho?tom,som for them dod och upstanden är. 2.Cor.
<:v. is.

2. Grag Huru börjas en sadan KiMe-
l«g bättring och sinnets förändrmg?
Gwar. Der til kan man inlcl löpa mcd sin

sgtn krast och sörmäga; loh i: v. iz. Rom.
Z:v. 16. utan dcn hierleliga battttngcn och sin-
mts strandringm ster da, nar en syndare sch
säker Sial genöm GUDs ord sär styng i
hiertat Act. 2: v. 37. och blifwcr förstrakt i sil
sammelc öswcr sinä syndcrs swara börda och
fördömelighet. Pf. 38: v. 4,5. och wan--
ber tilbakas isrän sin synda wäg, Oste 2.
v. 6. öfmergzlrocr asnßn ock sinä hzertans onda
tanckar och upsat, Esai. 55:0.6,7. M at as
hiettat söka Näd hos GUD och Fralsarcn
lEsum Chrisium, Hwar och en som atal<°
lar Chrisii Mamn Zange isran orätfärdig-
hetene. 2. Tim. 2: v. 19. tTlalkens GllDisa nalkaZ Hgn edcr. Rener ehrg händer i
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syndare, och renser cdor l)ierta, l osiadige.
warer elände, och ssrjer och gräter: edart
lsje wände siZ i Zrnt, och Zlädien i sorZ,
Jae. 4: v. 8,9-
Z. Frag M lcke det nog til cn san bat-

tring/ at en mennistla llr fokd af
Christna föräldrar/ och ar na urllgeir
sillla ellcr ftomtil sinnes/och förcr et
l utwörles matto arbmt lefwerne/
giör sin ulwartcs Gudstienst/ gar til
Skrift och <>Elran,s Natward?

Swar. Nchwld alt detta kan bilttcl (?n>
nu wara ouplysi ouplatit och oförändrat, och
fasibundit ickc allcnast til <n fyndig egenkärlck,
tgm fnd,cgen samt i hemliga syndcrs
licbag och ursächtande som more tbe icke synd,
uchan ock til litande upps Usta siöder,
pn en blätt ulwärtcs Christendom och utmar-
tes gicrningar. Thet som är ftöt af kött
thet är kött; loh- V.6. Kott och blsö tun<
na icke ärftva GUDs rike. i.Cor. i s.'v.so.
Thop. nuturlicsa mmnistian sornnmner in-
tct aflhetGUDs andatilh:rsr::c. ?. (50r.2:
v. tckncker icke at i weZen säjn wid eder
Ds: wi haswom Abraham M sader: ty
iag säger eder, at GUD är mächtiZ at up--
wäcka aschche stenar Ilbrahe barn. Matth.
3: v. 9. edcr icke uppä lögn,

A 2 säfON!»
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schande: här är HOrrans Tempel, h-ir cir
HGrrans Tempelchärär HHrcazw Cempel,
Utan bättter edart leswcme sch
wi hasivom ätit sch druckit med liZ och
tu haswer lärdt pä wam Zator. «Vch han
stal sitla:lag stZer eder> jag wet intet af
hwadani tiren; Z«r ifta mig alk'i oZier-i
ninZsmän. Luc. 13:0.26,27. jamKMatth.
7: v. 21, 22,2 ?. intet tött tiin aflagsens ZierZ
ningar waröa raitftirdiZt for honsm:
Rom. z:v<2o.
4. Drag Sa behofwa da alla dm

första buttnngs Nadcn/ som ännu
stadoe i sit naturliga tiistands

förders i sit hlcrta och sannrete och
lcte blätt de som lefwa i utwartes
och uppenbara synder ochlaster?

Swar. Ia dm första bcw
t.rmgen behöswa icke allenast de uppenbara syn^
dalralar, safum swarjare och the som sit dö?
eelstb sörbund munteligen bryta och sörsaka,
lgeuom sastliga danpor och swordomar i dieft
wulens ädcropande, samt spclare och
dobblare, ttatosamme, otuchtige, girige och
oratträdige, rösware mördare, horkarlar,tius-
war u. utan ock the i utwartes mckto arba-
ra och stdiga, som dock mmu leswa mi sit na-

tur,
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Mliga fördcrsoch tilständ; ja alla tse som sn-
nu äro döde, sast an i hemliga sorbehalna och
bekaaade synder, the haswa alla as nöden at
htifwa upwakte och förnyade til lEsu sansar-
diga U i Twnc, genom then sorsia bättringen
af döda qiemingar til Trona pa GUD. 2ln-
dock GUD haswer sfwersedt härti! oage
sadana säwisthets tii>, fMnnar han dock
nu mennjstiomen, at alle allestäds stola
bHttra sig. G, i7.v< 30, HErren
strdrojer intet sit lsste, sasom somlige me<
na chet wara fordrojelse: men han haswer
tolamod mcd o§, och wil icke at nägre sto-
la sorgaZ, utan at hwar och en wänder
sig til bättring. 2,pet. 3: v. 9: Har hielpcr
intet at m ar lard, aldrig, arbar, i utwar-
tes hedcr och anseende, (rik och förmögen) han
bchöswer andock den sorsia bättringen annu,
när hcm ar stadd i sit naturliga tilsiänds för-
dcrs och elande i sit hima och samwete, Här
galler och int« til ursacht at m ar Md och
okunnig, una, och hunden i sit hierta til merlds
srihet och srackhet at synda, A en haswer lan-
ge warit wahn wid stna hchagade synder och
synda salstap, icke Heller at en ar bekant sör
sädan som ar utan liknelse til en san Gud-
ochtighct, och lange giordt bcgabberi as et
Gudeligit och ömt samwete, och nu blygdes
wid til at warda annors sinnad, Har tages
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6
znttt undan fattige ringa cch förachtc>de,som
destutan haswa utwancs nöd ock lidande i
roerlden; alla alla som aw ulom Nadcnestil-
ständ, muste uppä dm fanna batlrings wä-
Zen til ltfs, om the ffola sralste och salige war-
da. Marckeligen star har om i Smalkaldi-
fte Aniklama, pag. 27. Act. 17. Nuför-
kunnar GUD mennistiomen/ at alle
tlllcstades stola bättra ssg. Han siiger
alle, mc-en undantagen. som allenast är
mennistia. battringen lärer otz at
erkänna simden, nemligen sä at lhet är al-
öeles ute meö <s§ a!lesamman,och at uti
«tz, ach uti wart tött bor intetgodt, utan
«vi mäste warda stätt andre och men«

5. Frag. Hwad är then sörsta battrin--
Ken af döda gicrnlngar til Trona
pä GUD?

Swar. Then strsia battringen ar, en
fynda sa?sr mennistias sorsia hicttcliga omwan<
dclse til GUD, med bicrtans sorg och för-
krotzllse samt en san och lefwcmde Tro, dä
Sialen undsär Näd, sjs, syndcmas förlätclst,
och ithen helige anba. samt thcs witnesbörd
om barnastqp hoS GUD, och then cwiga
Saligheten i Twne; tillika jämwal ct om«
stapat ellcr sörandmt sch förnyat hi<rta, til

at



at tagK sit kor§ uppo siq hwardag'lil at föl»
ja lEsum ck r, i lara leswcrne och'lidande.
Match.- i?:v« 5. Pbil. 2: v. f. ic.,. loh. 2:
v. 6. 2l. lc. at sälunda lcswa es-
ter GUBs wilja och wandra Evangclio war-
bcliga. Act. 26: v. 18. Tu stalt opna theä
raZ sgon, at the stola omwändaZ isrä
morckret til liustt, isrsn satans macht til
GUD; at che stola fa strlätelse,
ochlottibland themsöm helgadeäro, ge-
nom Trona til miZ. 2. Tim. 2: v, 25,26.
Om GUD engang wil Ziftva chem bättllng
til at firstä sannnlZen; och besinna sig istä
diefwulcns snaro, as hwilkom che sangne
äro ester Hans wilja. v. 23. Sade
han ock til them alla: hwilken mig ester-
sslja wil han wedersäje sig sielf, och tage
sit tortz pa sig hwaeoag och stlje mig.

"

6. Frag. kallas thct then
förjta battringen af döda glerningar
tllTronapaGUD^

Swar. Emcdan dm i sielfwa warcket
är dm sorsia bättringcn och m begynnelse tll
et Christeligit leswerne i Tpne, sör allachemsom sta utom omwnndelsms Näd, i sinä syn-
der och döda gicrmngar; neml. om detza stolasörnyas til bättring,maste the witzerligakommc»
til dtnna början.at che w bsttrings sora och
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bMats Dkrotzclse och <?rcfnM"ä,
chrona pä GUD och Fralscmn
Christum; thcras samrocten msste sorsi
Christi Blod bliswa af we dsca
gierningar innan the kumia tienä lch- ande

9:0.14. ocd all an-cr baltti-g
ulan hiertats och sinncts sörandring och utan
chet gndeliga lifwtt i Cbristo lEft' l Twna,
utan samwetots rening i lEsu Blod, ar med
all twungen ssrisl-anger och siellqiord
ft til HErrans Natward, fal,?, lögnachtia. och
btdrägelig, som intet kan bcfordra Salighc-
tm; utan aro dcr wid radande en död <ro,
hödt hopp, döda ftuchter och döda .qi"rnin,
gar; hwilka bchäila mcnnistian awar i döden
och fördömelsen, isrsn hrrilka döda gicrnin-
gar jorchenskull then första battringm 06, om-
wändclsen sa ssebör, at Sialen, undfär lis
i Näden, til en lefwande Tw, lefwande
hopp, och sädana lifiiga mbans ftuchter och
goda giemingar, som af en san lelmans
de Tro harfiyta; och utan en sädan san
battring, kan mcnnistian intet undgä sörderft
lvet, säsom Fralsarcn sager: Gzn l icke bät-
trm eöer, stolen i saminalunda firgäs,
Luc. 33: v. Denna samia battringen
M hos the omwanda i alla thcras lissda-»
Zar suUöllias «ch sortsaras mcd, i anseende
M ben dagetiga Mringen och fornyelsen, til-
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Mcmde i Nävm, och sMaranbe i kampen
emot synden, hwar om tbtt til che ommans
Va hmr: Hster wjnu haswe si.dane !3ste.
Niine käreste sa Zisrom ost rena af all
töttsens och andans besmittclse, sulbordam
de helgclsen i GUDs 2. Cor,
?:v. l, och i Gbr. 12: v, i, Ester rvi nu»
haswe om ost en sii sior hop med rritne,.
l»»: ost afiäMg syndena, som aliid Nder
wib ost, och gsr ost troga; och M ost metz
tolamod lopa i chen wmp som ost forelaFd
är. Hwilcket afwtn ock ar lEsu förftnings»
och öterlösniilgs anbamal; neml, at v?i ftäw
ste «tu w<ira owänners hand, m< tte
nom tienä utan ftuchtan: i helixhet och
rMsärdiZhet, fsr Honom, i alla Gära liss»'daZar:L.uc, i:v. ?4,?5<

7. Frag< sr det da möicligtt at cn om«
wäno Släl kan bllswa bestundig l
den första dättrmgens ochNadencstMnd in til andan?

Swar. Ia det ar möjcliai l, om en bet-
Mig och Trogm Släl stadigt baller fig til
GUD och Frälsaren lEsum Christum,fiyr
werldenes onda sälffap och karlck,snmt stemmaostickcliga wästnde; wagar sig i sörsokelse och
lidande för Chrisij namn stul, HMer sig tatt
in til then blälti, och oförstylta Nqden i lE-su
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10
su Chrisii dyra dödsförsoning, Utan til at llta
pa sig siclf och sin cgen förbaltring. Waw
drar dageligai Gudsftuchtan, och tagcr sig'
iil wara sör synd och sakerhet, sör bekymmer-,
löshctom sm Sial, samt för werldenes bc-
ki)wmcr och detungande omsorger.ftyr andclig
högmod och förmätenhet, eget bewg, pris ta-
gande as mcmnstior; brukar Nade-medlcn i
Tronc, kampar in god trones kamp, sörbidar
HErrans hiclp i,btdröswelft ocd anfachtning,
hasw« sin umgängelse i himmtlen, och slstar
astundar, och, i cmdelig waksambet och bön,
«vantar chet saliga hoppct i lEst» Chrisii
ankowst och uppenbarelse, ss bewaras then
Trogna siälen med GUDs macht genom
Trona ti! Salighet, i. Petr. i: v. 5. fasom
och Aposi. Petrus, i sin 2. Erisi. i:v.io.
saqer; läZZer eder helre winninZ om, at i
Ziören edor kallelse och utkorelse sast, ty om
i chet gisren, sii fallen i icke naZon tid. och
Aposi. Johannes, wi wete, at then af
GUDisodd är,han syndar icke: utan chensom sodd <ir afGUDi,han forwarar sig
och chen onde tommer icke wid honom:
I.IOH. 5-v. 18. annors, om diefwulm sär
igenom srestelser ätcr räda til syndencs och
werldenes karlck, samt til undftyckt sör woch
ulwartes kortz och GUDs barnas lidands
gmomköttfligsrthet och sakerhet, tilat hedrös-



wa GllDs onda och jorwswa Ponom umr
hierlat, sä Mr snarligcn affal isrmi Nadcn,
ta til bätlring iqen är fast swära-
re 2<Pet. 2: v 20 och kan Mda, at dcn
assalna bliswer mcd all fin kunstap och ihug-
komst tilsiand der liggian-
dcs i sin död, om intet HErren GUÄ.far.
pä nytt satt uppa det sirlorade särtt, och
tuchtar chen affalna och arma Sialen
san bättring igm, hwilken bättrmg dock lik<
wal en gäng matte bliswa bestandig, om Nä-«
dea och Salighcten intet stall förlorad marda.
Likwal wil HErrm GUD aswen thcn aiM
ltgas omwandelst, sasom det heter. Wänöer nu
om, i assMZe barn, sH wil ja hela eder
af eora 22. jamförv. 12,13,

tig Istacl, til HzOrmn ii?,
G!W: Tytu äst fallm fol: tin mitzhandel
stul. TaZcr thetza oröen med eder och
wänder eder om til HGrran. och säger
til Honom:f3rl<it alla sMder; och giör oZ
godt, sä wil ie wi ossra wara läppars oxar.
Gsee 14:0:2,3.
8. Frag. Hulu ftal jag komma til

den första battrmgcn?
Swar. Kära öm du 'Wgar der

tfter, af en biettelig wilja och lust at wilja
komma til GUD och Bn Fralfare lEfumChrisim, sa uMt icke et ognablcck längre

Md

II



medsökanbe öch winläggande alt funna ingck ig«
num den tränqa portm. V tbclta fökandk och
winlaMnte hörcr Fmo at dit hierta och
tvete stulle igenom Tro til GllDs ords san«
ning om den trsnga porten och smala wckgm
til liswet. (Maltb.?:v. 13,14. Luc. i z.-v.L?,
24.) Bliswa lipwakt til et hiertinnerltglt lx«
kywmer om din Sials ewya walfard och fa«
lighel; lät förchenstull dit hierm upwäckas til
at Tro och betancka tbet, at tu haswer cn
odödclig Sial, och at tuigenomaNsyndensZrus-
ryeliga sörders, "samt igenom wärcksyndcr och
Utbmtt ther ys, ösi i tig sicsswLin sörtappad
och sörlorad; jcimwal ock at Näd och Barm?
hcrtighet ar tig sörmarswat igenom lEsu
rn dödssörsoning, icke til el blckt ulwartes och
siclstagil litande der uppä, utcm sasi mera til
tn märckelU delachtighet der utas i battringe-,
nes och Trones ordnjng; som och at tbcn
Nädm ingalunda stall as tig strsummas, eller
hragas til lösgchtighet som che ogudachtiga
til sin S>äls ssada och aswemyr, i lös Tro
hopv och bckannelse, chet giora. Ach lhcrsi-
re upmakna til at af hiertat detla, fä at
du 2:do med hat och leda til synden.och wid
din onda wags öwsergifwandc Esai. sf: v.6,7.
innerligen heder GUÄ om Näd och förbar-
mande sör Fralsarens lEsu dyra bödssörft,--
MZ stul, och anropar och äkallar Fraisa-

ren

,5



M Wfum, Match. ?: v.?/ 8. om dit tilssutna
hiettas öpncuM, omdit harda fötfros-
sclse, M dit stälta hilttas vtn dit
olrogna hicttas uptändande til en san och left
roande Tro, om dit orena hicnas ttnande med
lEfu blod isrön tina syndcrs stuld och
ftrdömclst, Wn tina syndtrs karlek och
syndnbcmd, samt istön syndeme macht och
hmawalde; jamwal om dit kalPnniga skr-

itandande til GUDs och FrcZlstitens
ICsu karlek, och til at rrarda nid
dit bckymmcr och hitttals öpning rattcligm
uplyst til sanningcncs och ftllghcttncs wags
kundstap. ya til at komma rätt til bckymm»,
och nt undsä öpning idit hicrta, sö bcgyn

til at mcd achlsamhct läfa och bclrachmGUDs ord, och bcd GUD om Nöd til at
Tro GUTs old i sin ralta ordning, och om
fbrsiändcls bpningtil at strliä utan
dit salsia hopps och inbilnings Tros sbrklaring
til et kötlstigit sinncs jördtrswtliga sörstönd,
och Utc>n GUDs ords sörwarring til dincgen
fbrtapptlse. Och när du beqnnner til at Trs
Gl.!Dö ord, at tu eftcr GUDe ords be»
strefna ordning och inttt annors kan warda
Salig, f 6 satla ds i lEsu Ncmn dct fcsiallpsötct, at du lntet annrrlunda rril wards
Salig a'n kstcr GUDsord, ncml. i m sanbättringe och lcswande Ttvs ordning, lcg ds

4tto dit
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4:lo dli korsi uppä ch bäde l!fwsr<
tes, tll at inwärtts i dit hima sinda cmot alla
upkommande onda lustar och begarelser as di-
na bebagade syndcr, icke med egna kraftcr
och blslt med sörnuftels m
lan mcd inncriig bön och akallan om
Md och förlatclse, rcning, och fralt i lEsu
dyra blod, at scgra och öfwcrwmna; och war
Trogen i dmna kampen litan gamla Adams
intmtze och fördcl, sa at du/intet samlyckc?
iil, mindre upsätcliZen sallcr j nchon synd.
Tagoch dit kochuppä dig utwartcs til at li-
da af wcrlden motfajelse, smalck och föracht,
samt sörfölttlse för Gudsfruchlan ochsamwttet
stul, för ratfardiqhcten, och lEsu Christi
Namn stch 2. Tim. 3: v. 12. 1. Pct. 2: v.
19: 1. Ptt. 3: v, 13, i<i.. 1. Pct. v 12.
13,14. Da° sta! tu sörnimma at HErrans
Md star tig btt, och GUD hörcr ti, bm,
och Hitler tig, icke allcnasi til dcn bal-
«ingens liusiiga Nadc smak, ulan och styro
ker alt mchr och mehr i sinä heliga wcha?,sa at du larer til at i dmna ösnmg, kanna

' GUDs Nades Trofasthet i Chrisw lE<su, til al wandra i Trone och i GUDs och Fral-sarens lEsu CKristi karlck, lil at intet achta
hwad wcrldmk, utan hwad GUDi lilhöm; och
pä et sadant satt komme du iDn chen sörstc,

goda
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guda rciljan, stm GUD warckar, omsidcr lil
Troms sriwodighet och lröst i Nabenpä ratt-
särdighctcncs wäg; och far ock smaka lEsuwtdcrqwackclse och bclungade,
samt undcr lEsu Saliga och hclsosamma of,
finncr ro ti! din Sial, fä at Hans ok ryarder
tig lustigt ock Hans börda latt, ester Hans
ttofasia kaNlse och löste. Rommer ti! mig
a!!e i som arbeten och ärm betungade och
jaZ wil werderqwackia eder. TaZer ps
eder mitt ok, och lärer afmiZ: ty jagär
mild och sdmmk af hiertat; och i stolen
sinna ro ti! edm Siälar. Ty mit ok är
lustigt och min börda är Utt. Match, li:
v:
9. Fräq. Huru skal jag förwaras <

dcn Första bättrmgens Nad?
Swar. Dttla är "rcdan mcra an du ps

en gang behöfrocr til at rocla, ty man bchöf-
wcr intct sörut asmata roagen lil himmclcn,
utan til at bcgiswa sig at ga et sieg där uppä;
morgon bags omftrgen kan ock i det andcliga
sömos i GUDs Hand, och bör m upwak-
nande Sial för narwarande finnas Tro-
gen, och allid wid hwart stcg förbida GUDs
hielp ledande och larcmde undcr siclswa öfnin-
gen i HErrans wag, s<ssom Navid sager.
Vesalla HGrranom tin wäg; och hoppas

«5
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<uppä Honom, Hän stal Gch
Han stal fta<nbära tina rattsärönM s,
st>m et lius, och tin rätt sisom en
dag. Psi 37: v.5,6. och i ps.2f:

wisa miZ tina wägar, och lär mig Ti-
na stigar. Z.ed miZ uti Tine Saw i.iZ
ochlir miZ: ty Tu äst then GUD som
miZ hielper; dageliga strbiöar «ag Dg.

dag, om isa hora HOrrans röst ft
s3chärder,cke edor hierta Mr. 3:0.?, 8.
jamM v. 13. Narstrthmstul kara Sial
angclagen om at komma til den sorsia bäft
lnngen, at sa Näd til bättring til lifs? fedcm
fsrdu komma til försarcnhcten as HErrans
ledande pä sinä wagar: dock til at nu strart
upmuntra <ig til en bestandig och aljwarlig
battring; sä marck hwad oswanstre om mö-
jelighetM til at blistva bcstandig i batlringen,
idm 7. Fräg. allorcdan anfön qr, som ock i
synncrhel at du byggcr bin battrings hus up-
pä then rätla grunden och Helltberget Ckti-
stum lEsum, neml. uppä Hans blatta och
osörffylta Nad i Hans dyra dödsförsoning.
Skulle Han som redan giswit sit lis sor tig
i döden.ickc ock gifwa tig Nad til bestandig-
het uxpä dmna sin dyra sörsonings död< Om
the Trogna hctcr det. Är GUD med otz,
ho tan ta wara emot otz? Hwilcken ock ic-
te hasrver stonat sin egen Son, utan Zis-

rrit



tvtt Honsm ut Dr SZ aZla; hum stulle Han
icke ock Ziswa oZ all tinZ mcd Honom?
Rom.B: v. Zi,32< jämfor Hom.f: v:8,9,
10. nck' HErrcn strlant sin Nad
nt komma iil dcnförsta battringen as döda qier«
ningar tii T.rona ps GUD, sa beder lEsus
sör tig.( loh. l?: v. 20, 21.) ja HErren äe
Twfai't och styrckcr sinä barn, nar the alle-
nast ars och as hiettat wilja wara HcmS ral<«
tabaw. ( i.Cor.
«,.) Denna GUDs Nads Trofasthet i Chri-
sto lEsu sär du fcban fbrsara i then dageliga
kampcn och batmngen. Men annors,omdu
byggcr tin dältrinZ upps egen wtjjhet, kM
macht, mmnlffiu ordoch bud, utom GUDs
ow och then rcitta och hclsosamma grunden l
Chrisio lEsu; ss cZstu hwarcken fommen til
then sörsta bättrtngen, icke Heller kan ssrwaho
ras thorutinnar;, umn siormcn och watuftoden
stbrcer tin bygnad omkull, och thes sali blir
stort, ja ewigt och strsträckeligit. (Match.
7: v< 26,27.)
iQ. Frag. Hurn stall zag det cmse at

dcn hopcu ar sä stor / och the
fiastes lefwcrne och wasende imet rt-
mar sig med GUDs ord / hwurltetl
l et heligt lchvcrne / eller i lidande
för Gudsftuchtan ssull/ lcke Heller i

B ftr-
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förfarenhet af den första bätuiNgs
sorgen efter GUDs sinne/ öch ther
pa följande kraftiga ia-
pm ock GUDs och Fraisarens lE-su lefwande kannedom i hiertcliä Tro
och kärlck/ samt med Nads wifte-
ten i Andans witnesbörd om GUDs
barnastav/äro alt ftämande och obe«

.kanm suker hos sa manssa oförfarna
sch wcrldssätra imnnWor. Dttta
har länge warit til förhlnder nl min

emcdcm jag tanckt jom
ficra sndra: stullc alla blifwa för>
tappade som sa lcfwa? och sa baf-
wer jag/ ty warr/, ett blindl inbil-
mugs hopp/ wagat mig at sara
fort mcd i en fördömclig säkcrbct?

Swar. Detla stalldu anst, som et o°
trones mästarstycke, som hnller sa mänga
ma sialar fangne i sin blindhet och säkerhel >

neml. at the taga sig i sit blinda inbilnings
hopp styrcka ther as at chen allmänna synda
sakcchetcn haswer sä tagit öfwerhanden; och at
de thcrföre mera Tro det allmmna sakra les-
wernct, an GUDs ord. Men du kara sial
om du wil undsattia dm arma sial, Tro
sast GUDs ord, at tu intet utan en sanomarosndel-

'H



wcmdclse fan warda ftalst, och at intct chm
stara hopen, och the manga som gä p<l
then brcda wägen som drager til fordömel-
st, (Match. i-.) ja ickc berg och klip,
por en qäng kunna tiZ s3r Hans am
sichte som sttter pä stolen och for 2.amb-
stns wrede, när then stora Hans wredes
daZ ar kommen, och the tä ropa, ho tan
bcsin ( lsppcnb.B. 6: v. 16, 17.) chsn Zro-
pen ar diup och wio nog, som HiLrrans
Anda stal uptanda som en sivasivelslrZm.
(Esa». :o:v. 33. ) cherftre stal tu icke Ma
hopen efter til thet ondt är. 2. Mos. B.
23: v. 2. Och närtu crkanncr tin siäls sara
och anvmtyr, wid «sadant tilstand som inttt
lik!iar och rimar sig md GUDs ord, sil
hält tig intct langre up mcd scmde,l!ppä an»
dra sakra wcrldcncs barn, hmilka i deffa yt»
lcrsta dagarnas sarliga tidcr. lW'a iet sadant
otroncsochogudachtiahcts fardcrs, som bcMroitsiar i 2. Tim. 3: iftän i. in til och mcd
den 9. utan ssynda tig,il at söka Nad til ensan Christenbom eftcr GUDs ord; ty dcc ar
faststaldt: Gm i icke bättren eder stolen i al<
le sammalunda sörgas. Luc. 3: v. 3, 5. li-
tan i omwänden eder och wardcr sasombarn stolen i icke tomma i Himmelritet.Match. iß:v. 3. yxen är satt til rotena pa
ttsn: thersöre hwart och et trä soin icke

B 2 gisr
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giör goda stucht, blisiver achuggii och ka-
stat i elden. Match. 5: o. 10. Utan hclgelse
sar ingense HMMn. El?r. 12. v. 14.
sta! intet inkomma som besnntkligit är, e!>
llerthet gior och lsgn: utan the
jom strifne äro i ä.amstns leswandc Bok.
tlppenb. B. 21: v. 27.

Frag. Sä gallcr ta thet imet/
at Mom en san bättrings ordning
ltta uppä GUDs Nad och Christi
förtienst/ och lemua lm Sallgher up-
pa ma sä/ och pa ssutet kalla prasten
til sig at mcddcla HErrans Nalt-
ward.''

Swar. la, alt dctta Mcr intct, wm
intct cn sial undsar GUDs Nadc-warck i sit
hicrta til en san baming och leswandc Tro, ty
sialen har utom battringen ingm dcl i GUDs
Nad och Cbristi dyra dödsjörsoning. Dcn sor-
sia öpning Ul GUTs Nadsoch lEsu dyra
dödssörsonings dclacktiohtt, ar c-tbättra siZoch
Tro Gvangelio, (Marc.i:v.is.)thtthe«r, s<i
bättrer eder nu, och wänoer eder om: p<j
thet at. edra mage asssrapade war-
da. Aposll.G. Z:v. 19. och dcnna Näden
tilbiudcr GUD tig i dag, mcdan tu annu
ast hclbrcgda, och mcdan tu annu lef-
wtr, thersöre lcmna intet un salighctuppa mc»
sa, och upstiut intct med tin balttjng til döds-

siun>
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siundm. Om det falffa pslitande uppH
GllDs Näd, heter det; Hwad beprydec tu

titt wäsende, at laF stal wam tig
tTladelig? under sadana sten bedristver tu
mer och merondt. ler. 2:0.33. thewän-
de mig til och icke anstchtet; men
när noo ar pa, sa säja the: up och hielp
otz. ibid. v. 27. betanck sorchmstul GUDs
hotelse. OrdsSpr. B. 1: v.
28,29,30,31. Gstcrjag nu kallar och i
neken thet; laZ räcker minä hand ui, och
inZen achtar ther til: och i laten sara all
»nin rad, och wiljen icke mit straff: Ss
wil jag ock le at edro ofärd, och begabba
eder när thet kommer som i sruchten; lc«
«2. Frag Hr da et sadant falstt litande

uppäGUDs Nad ochChnsti fortienst
utom bättrmgs ordningen them lyn-
da-Mrom stadeligit och fördclf-
weliglt?

Swar. Ia witzerligen, ty hade the in-
tetden säfänga sörlröstan, sa wordo thcras ö-
gon öpnade at se then tilkommande wrcden, och
at mcd sörstrakt mod och samwete söka at
undfiy then samma. Ingen är then som
angrar sinä ondsto, och sikZer hwad
Ziör jaZ dock? the löpa alle sitt lspp, likasom en hast i stridene, ler. 8- v.
6. la, sirlater eder cher uppa, at thet stal

ingen
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inZen nsd haswa, ckndock lntet nodt f3r
handene ckr; och at i stolen helade warda,
ändock icke annat än ond sär for handene
Hr. ibid. V. is.
,z. Frag. M en san bot och bätm'ng

ja nödwandlg t'lSallgheren/ sälät
mig dä enfallcligen fa wctn / om ensnn bättrmgs nre och bcstaffenbct?
Swar. la, det wil man nu genom GUDs

Md giöra i dct följande.

11. Mpites.
Om Bättringenes art och Be<

staffenhct/ enkannerligen om syn-
denes kannwom.
'. Fi-ag Hwilka stycken höra til en

juu bot och bnttring?
Swar. Twenne stycken. i:mo Sorg eft

M GUDs si!,ne til bnttring li! Sa!iah«t2-do en San och leswande Tro uppa GUDs
Md och sir lEsu Chrisiibyra försonings stu!?.
2, Hwilka stycken höra til sora cfter

GUDs sinne?
Swar. Trcnne i:mo Syndencs kanne-

Hom. 2:do fyndenes bckannclse. Z:tio sielswasorgcn



sorgen öswer synden ester GUDs sinne, eller
en hzcrtclig änger och ruclse
2. Fräg. Sa hör jag doch at det än-

da intet kommet an pa nägon rätt
banring och hicrtats förändiing; e«
medan bot och bämings delarna af-
glörcs härmed/ neml med syndenes
känncdom / syndencs bckannelle ochsorgen eUcr angcrn/ samtmedTron
uppa GUDs Nad och Christi för-
sonlng. Jag wilte gierna weta om
en jadan battring/ at mit onda hier-
ta ssuUc bllfwa fträndrat til bät«
tring/ til Salighet/at jag efter
GUDs ord matte waida förwlsiad
om Naden/ Uom en/ hwilkom BarM'
hertighet wederfaren wore til hicr-
tats och sinnets förändring / och til
et nytt andeligit lif i Chrisio IE»
su?

Swar. Kara sial, det wore ratt kckt
och bchageligitom tig, om Titt hierta wore
rördt och upwakt til et sädant alsware; iy
thet mäste sannerligen ock komma der til, ncml,
ickc blatt til nagon förändring, hurudanthen ocV
wara ma; utan til förändring ester GUDs
ord, efter Andans sinne och mening: annors
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sr hätiringen inbissav och faVang. Fchang
ar annors och inbillad tin syndcnes kanncdom,
ssfang är lin synda bekaniulse, safang är tin
öngcr och battringssorg, Ucmg är ock ante-
ligen tin Tro och sörtröstan, ja et insöfwan-
de i sakcrhctcn, et fördcrfwcligit örnagät un<
ber titt hliswud at insomna i thcn cwiga döden,
«n sarlig sömndryck som insöswar tig i helswc-
te. Hwarsöre marck, at mi GUÄs ord al-
<id fordras en sädan battrings sorg, som has-
wer hiertats och sinncts sörändring mcd sia, och en
sädan Tro hwarjgcnomsialenpä nnttsödcstil ct
nyttlefwandc och andtligit lfti Christo lEsu;
Sä at denna hiertats och sinncts sörandringen
gr altid sörknippad med dm sanna batiringen:
lhwarsöre det SMct Marc. i: v. i/. b.Nrer
eder och Eror OpanZelio, Ester grund-
spröket heter, kommcr tillMats och sinnctsstrcindring och Tror Evangclio. Ss at thctinttt ar nog at allcnast utwcktcs bättra sig,
utan sielfwa himat maste blifwa sorandrat ochuptandt ti! en sadan Tro, som Gll2 undcr
battrings sorgcn och wid hiertats förkrostclstwarckar och astad kommcr.

'

Ty -enoin sorg
warder hiertat fkd.ntmo (Prcd"B.
och then forg som ck.' cher GUDs jmne,
hon to«nmer ästao battri,iZ ( hiertats sin-Vtts och hogens förandrmg ) til Salig^t,
«hen man icke ä^igrar: lwn werldcncs sorg

hon
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hon kommer asiad döden 2. Cor. ?. v. 10. ster
nu intct en saoan hicrtats sörändring, sä ar
then sorgen ännu intct estcr GUDs sinne:
utan ar falst och strymachtig, ekler ock en
wcrldenes sorg, som haswcr döden til sölje-
slagare. Sa ar ock Tron, hwarmed det rcw
ta andeliga li,wet i Christo lEsu wärckas
och upwackcZ, m sudan kraftig ltng, at hier-
tat warder thcr igmom sörwandlat, safom
Luchcrus sager i soretalct til Epistclcn til the
Romare. Tro är ett GUDe wärck i ost,som otz forwandlar och pa nvtt f3der as
GUDi. loh. i: och dKoar then gamla
2löam, som giZr otz plait a,ldra mennistior
i hierta hog och sinne, och i alla traster;
och hafwer then Anda med sig u.
Hwarsöre war thcr witz uppa, at om tu an-
nors kommer til en san ballrings sorg cfterGUDö sinne, til syndmcs lefwande kanne-

upriktiga bekannelse, och til en hierte-lig och ossrymtad sorg, samt til en san ochlefwande Tro; ja stal tu witzerligm sinna,
at tilt hicrta, sinne och hog blifwer sörandrat,sasom then thcrßarmhmighet wederfaren ar,
och har kömmit til ct nytt Andeligil lis i Cbri-
jto lEsu. Ty syndcnes rälta tannedom lcm-nar cnom inm smak för synwn, ftMnesrätta bekännelse haswcr stam och blygd medsig, then sauna battriiigs sorgen hajwcr med
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sig sirid och lcda til synden, och Tron ssm
GUDS warck ar, lemnar intct himat oför-
wandlat och jordist sinnadt. Salunda bc-
strifwes ock chen sanna hattringcn och omwan-
delsen un Symbolissa böckerne, sorm. concorb.
siricte sic dict, i Swmsta tdition pag
Thöt ckr en oftlbar sanning, at uti en san
omwckndelse Wr en strändring, fömyelst
och rorelse stie uti mennistians särsteind,
wilia och hierta: nemligen at mennissian
tänner synderna: fruchtar jör GUDs wres
de, och wänocr sig sran synden, erkänner
och annammar lTladelöftet i Lhristo, har
GudeliZa tanckar och Zodt upsilt, ochwi«sar m ähoZa at styra sit leswerne, samt
sirioer emot töttet. Tp ther intct as alt
chetta stier, är icke Heller en san omwan»
delse til GID. Och i Ausburgista bckan-
nelsens apologia pag. 261. och 262, icke Hel-
ler tan naZon sanstyllig omwändelse, eller
sanstylliZ änZer och ruelse wara, ther icke
Mtscns dödande och Zoda sruchter päsöl-
ja ; The rätte och sanne sorsträckelser, then
rätta Menes angest och qwal, the läta
icke rroppen sola och uMra sig uti a!!ehan<-
öa kottjAZa wälluster. Then sanna Tron
är icke otacksam emot GUD, icke Heller
ssrachtarchsn GUDs bud och defallningar.
ÄnteliZa sä är in§en mwärtes btittrinZ ,sa



sa staml then icke jckmwäl utwärtes foder
tZttstns unöerkufwanöe, och chet är lo-
hannis mening, t<i han siiZer:- giörer
förthcnstui tilbörllg barmngs ftncht;
( 2.uc. z:v. 8.) ja ock Pauli när han saZer:
glfwer ock nu edra lcinmar nfttfar-dighetenc til tienst/ ( Roin. 6: v 9 )

saftm han ockannorsiäoes talar och säZer:
Mg'fwcr edor lekamen til ct offcr/som
m lefwaudc hcllgr och GUD» bchn-
gclzgit / cdra sMligi GUDstlenst.
( Rom. 12: V. 1:) och när Lhristus siZc^er:giörcr bältring (Matth 4:0.17.) talar
han wisterZiga oin hela battrinZen, om
hela thst p.ya leswernet och stuchterna.
4. Fräg. Sa lnt mig nu fa höra or-

demcllgcn om thetza stycken ncml-
först om bättrings sorgens delor
och ttocken/ i syndcncs "Mnnedom/
i sondencs bekännclst/ rch l sielfwa
lorgen och angern öfwcr synden/
och sedän om then jannn och lefwan-
de Tron.- emedan ther med fölzerthen hiertats sinnets och hogs förän-dring/ som til en san lwt och bättring
hörcr?

Swar. lag wil, estcr thmnc, lin sslun-i
dan, icke ailenost ordmteligen handla om thetznsiycken;
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siycken; utan ock stban ester at sarstildt, hw
rudan hiertats sinnekö och hogms sörandrina
then samia battrings sorgen och Tron ästad
kommcr: men et wil jag saja tig förut, nem-
ligen, at om tu inlct, und<r thet tu ransakar
SMcrna, hörer laser och bettachtar GUDs
md,i IGsu Namn ratt hiert-innerligen bcder
GUD om Nad och then Helge Anda, som uv-
wacker titt hkrta, öfwertygar thet om synden,

rörer til battrings sorg ochsyndenes bckannetft,
upwacker til Twncs bcgar hungcr och törst
ester Nädm, samt til Trones wiZa sömöstan,
och i sä mätto annammar GUD Sicls til
tiu larare och Scholmastare, sä larcr tu tig
aldrig uthom thotta GUDs Nädewarck i titt
hiettä, til at hwarcken rält kanna syndcn,
tller bckänna then, eller hiertcligen soria thcr
ofwcr; icke Heller til at Tro, eller komma til
hicrtats, sinnets och hogens sörandrinq'. ty alt
thetta ar et sädant halsosamt GUDs Andas
Nädewarck, som ingalunda lälcr sig laras
mcd mcnnistlig wishct konst och krasl eller för-
maga. Thersöre heler thet ock i Symbolista
lböckeraa. form. conc. stricre sic dict.pag< 309.
<l)m HlTrrm Siels icke är wär lckmre och
S.holemastare, kan ma«l intetlära utas thetsom är Honom bchagelimt, samt och
androm hälsosamt. och pag. 221. s<i
stamt chen hcliZe Andas tTlaöe icke är

til-
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tilstädes, st! är all wsr willje Hch lopp,
wärt l plantcrande, saende och watnan,
he aldeles fäfängt sä sramt han icke Ziswer
wäxten; (i.Cor.Z:v.7.)ty Lhrzsius säyer:
Mig Mitan kunna l intet glöra.(Iol).
is: v. 5.) har htter ch<t fönhenstul: Hwar nu
llägrom ibland eder fattas wisdom: han
bedic afGUDi, Then ther gisiver ensalleli-
Za allom, och forwiter icke; och han stal
honom gtsiven rvarda. luc. i:v. 5.
5. Frag. laq finner det hos mig at

zag det wcherligcn gtZra bör; wille
ftrchenssul nu sorst weta/om thet
är nödigt nl battringcn/ at kanna
sinä jynders börda och fördömelse /
och om man ickc thes utom kan hin»
na til hiertats och sinncts förandring/
samt tll delachtightt af chen Näd /

som tgenom lE<u Blod och död
ör förwärfwud?

Swar. Thetär nHcrligcn nödigkal kän-
na sinä syndcrs börda och fördömelst; ly utan
m icke kanncr swcda och fmärtza af en siuk-
dom, sn ar han inttt angelägcn om lakaren
och lakcdomm: sasom Fralsarcn sagcr, ihehelbregdabchsfwaickeläkare uran the krano
ke (Match. 9: v. 12. ) Wn tina miMier-nmg, at tu emot HErren tm GUD ftn->

dat
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dat haftver. siär i M. z:v. i?. Förchenssul
ärchcn bclhr^qda, chcn samwttö stid och w
som m mcnnima baswcr för syndencs och iyn,
dasördcrswctS kainicdom, inlet af siala läkaren
lEsu, icke bcllcr af hicrmtS om
Näden: uuni chen ar af olrones tackclse, af
syndafakcchetcn och hiertats hardhctcn, samt
afdmwlckns förblindande och bedräger,, bos
alla döda fakra ocd kantzlolösa sicklar/som uti
tverldssrid och «o förnöta sin svru-nta Nsdcncs lid
och dag, nied ett i st)Nden insöfwat och sörsoft
sat fgmmete. thc warda ga;nla mcd goda
dagar; och fsrsträckas som nogast ei Kg-
nabZeck jor helwetit. Iol?s2i: v< iZ. jam-
för Esa,. 28:0.15.
6 Fräg. Är thet icke rwg tjl jyndencs

känncdonl/ nar e«l lnennistltt: gcmen
ivet och bckänner sig wara cn syn-
dare / känncr ock at hon da och oa
fclat/ lncd nagon angcr thcr öfw?rät hon ja giordt haswcr?

Swar. Nei, detta kan alt annu wara
naturligit; Tyock hedningarna hajwa käiidts
wid at the warit felachlige, utan at kan-
na rält sit syndafördcrss fördömelse; och Hr
chet intet undcr, omafwm hos oomwända mm-
nistior ,Christenheten,finnes nagon mcra we-
ienstap om sy>wen, cmcdan the icke allcnast
haswa chet naturliga samwetet som hednin-
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garna,ut<m ock ttidt och osta läsit och hördt as
GUDs ord och lagm, hwad GllD förbudit
och befalt haswer; hwilckct nalurliga samwtte
alwcn haswcr nngon ängcr mcd sig; halst dä'
syndm nysi ar giord och södd, och samwetet
ännu intet dliswit msöftt: ellcr ock nar igenom
lagsens hot upkommcr i samwete nägon sruch-
lan för döden och demcn, fom dock scdan,
hos en i Mrhetens band annu bundm men-
nistia, alcr förqwasics mcd falst Tro, falssl
hopp, salst tröst och srid, ulan at upsta i-srsn sakcrhetencs sömn och at syn<
dawägen och fyndakarlckcn; ellcr ock nar en scl-
kcr mennistia estcr en wahna sielstwingar sig
til sörment sngcr, nar hon sta! gä lil Skrist
och YErrans Natward; hrrar pa° dock in,
tet ncigonratt batlring Mr, cmcdan alt then,
nn fyndenes kanncdom icke warit grund<iig och
Himclig/M kommcn lil en sadan fssiamdc incr-
lig sialanöd;at sialmintttstullc sunnit c.norstadcs
tröst och srid, cm allcna hos sialalökarcn lEsum
Christum. Altsä ar chcttntet nog lil syndenes
kanncdom at allcnast wcta sinä syndcr, ochthcr mcd fördlisiva i fyndMrlckcn, fssom Pau-lus om hcdmngarna schcr. Hwilka, ämäthe GUDs rättwiso wcta, at the ssm s«-
dant Zisra, äro wärde döden, likwäl gisra
the thet icte allenast, utan ock hclla medthem fom thet Ma. Rom. i: v. Z3. jam-
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str Rom. 2: v. ,5. Pwrao bckande sighaf-
wa fyndat, i sruchtmr för sirassct, och sade:
lal hafwer i thenna resone sambat;
ren är rättsiiröig, men jag och mitt folct
äro ogudachtiZe. Mm narplägan gick öftwer, syndade l)an MrliZare'. och ftchär-
dabe sit hierta, han och Hans tienare. 2.
Mos. B. 9:0.27,-34.
7. Frag. Hwad är thct ta m känna

jynden och lN räetcilgen upwakna
til sinä lynders kännedom?

Swar. Thet ar til at lcke allenast
kanna hos sig samwetes nyck och ow öswcr
«n ellcr annan gicrn,!,g, icke blatt cil at kannans logsens hoi nsgon fruchtan sör chen tilkom-
mande dödcn och domen; ulan til at rattcligm
kanna synden, nr, til at kannu sinä syndcrs,
(icke allenast the bchagade ochbarskande syn-
dcrs, ulan ock thct namrl!gä'sördrrfwcts och
inneboende syndens) bördaoch fördömelsc, at
man sör thet narwarandc stul, och i fruchtan och
sörsträckelseförGUDswttdcmnan dödin och
domm kommer, haswcringmroi sir hiettä och
samwcte utan rcdan kanncrGUDswrcdeafla."
gm,scrsig redan waraför stnasyndcr stul sörtap-
pad och sördömd isig siclswan, sa aldclcs at
thct intet nu mcra hiclpa wil, nemligcn til en
stöd ellcr trösi i Sialcncs bekymmcr, at hon
sngrarsina synder,at syndcn ör heune sroör, led

och
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och bitter och- baff som malört ja
som tt dödcligit stniist; emldan lagcn wisar sig
sä kraftiy i bcnncs sial ti! dödande och
mande: at son ingm hiclp och tröst
na kan hos siq siclswan, icke Heller i werlden
i tbes salstap ellcr lösa trösicr, om icke sialen
lindsar Nad af GUD, sasom en arm och
fvrlomd syndme, och sinncr Nad för Nada-
stolcn > lEsu Blod gmom Trona; hwar-
före thcn beangstade sicken bcder sökcr och
ktc.pxar i denna sialanödm, tils bon af GU-
Ti fär Nad och kraster til en icke mera in-
billad, utan lil en san och lefwande Tro;
at omfatta GUDs Nad i Christo lEsu,,
til syndcrnas förlatclse lis och Saligbct. Kor-
tcligen sagl, da ar sialen ratleligen upwakt
tilsyndmcs kannedom,.nar syndcn harsit listil at oroa och sördöma. lils sialen mcd allo»
ne ftydt til lagsens stilbordare Cbristum til
at warda rättfardig af Trone. ( Gal. 3: v,
24. ) Nar nu nvden sälunda rpoär til Me-nes sörstrackelse, sä stal thct ock witzerliga be-
ta : Ta stal titt hierta tänna hum stor tin
ondsta är. O! huru ar n,ig sa ondt i
hiertat: mitt hierta bultar i rroppen, ochhasiver ingen ro: ler, 18,19. och asPsalm. 38: v. 3,4, s. Cm stott äro fastnadei mig; och tin hand trycker Mig chet är
intet helbregda i minom Kopp, fsr titt
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hot stul; och ingen srid i mlnom benbM
fFr minä fynder stul. Ty minä ftnder gässwer mit huswud, sasom en tung borda
äro the mig for swam wordna. Mcd syli»
nerlig efttMyck syndmes kannedom
as lagen, i Smalcaldista Aniclarna, om
bot och baltring. pag. 19. och 20. Thetta
zagsenZ ämbete behalles i tTlya Testamcn-
tet, och driswes sasom Paulus gisr, Rom.
«: cher han säger: GUBs wrede as hlM<
melen warder uppenbal öfwer alla
Niennistior. och cap ?. Alle hafwa
nfwikit; allcsamman aro onytttgc word-
ne:then ar icke til som rätttardig ar.
ochChristussager loh.l6.Thcn heligcAn-
de stal slrassa werldena för synd.
Forthenstul är thetta GUDs ömtdersiag,
med hwilcket han bade forsträcker uppen-
bara syndare och och fortiarar
ingen sor rättsärdig, utan drifwer alla til
sörsträclelse och fortwiftan (ncmligm sä la»
ge lagen allena giör sit ambcte utan, Evange-
gclio ) thenna hammaren är, om hwil,
ten Jeremias cap. 23. talar: Mltt ord arsasom en Hammar then dcrg löndcr star.
Thetta är en hiertans förbrakelst, hwilken
man intet sielf gisr och astaokommcr, u,
tan then man lider, best<Zende i samwets
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agg, hiertais sanfardiga libande och täne
ni«;q afdöden. Säledes sta! man weta
at tyen ratta bättringen beZynnes. och uli
Ausburg. bckmmclsens Apolog. pag. 230.
Uti thcha sorsträckelser tänner samwetet
GIIDZ wreoe Zfwer s^nderna, then the?
obekant är for the sitra mennistior, som
wandra esisr kötcet. och ther sammastädes
pag. 268. mi handclm emot the Pamista lil-
syllcstglörciscr: Chet är gansta darachtigt
och orinlcliZit, at draga thet ordet straff
til che siif.inZa och kailsinniZa tilft>zlestgi3«
relscr, och icke l.impa thet ti! the grusiveli-
na samwctcs forstrackelser, hwar om
vid saZer ( Psalm. 18: v. 6. ) Helwctes
band baflva oiufattat mig/ och död-sens hafwa öfwcrfallit nug.
Ho stulleicke Heller, wilja Za mcd si,lt har-nest omniordad til St. Jacobs <Msier och
petriv Capcll, och fieraMes, än iida och
utsia lhen outsiijeliga anZest och sorsträckel-se, som är ickmwäl uti the medelmattiga,
om battringenar sann och uprichtig. och än-
nu i Smalck. Articl.pclg.2o. Johannes has-
wer straffat a>la och öswertygat them atthe aro ftndars, pa thet the stulleweta hwaöthe in for GUD woro, samt erkänna sig
wara sörtappabe mennistior, och the säle-Oes beredas GUDi, ti! at omsatta Näden,
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samt forwänta och undfa forlck
telse af Honom.
s. Frag. lag fruchtnr/ at ;ag inm i

första steget rcdan va bclttnugs wa--
gcnf neml. i Mwenes kanmdom /
matre försumma vch förqwafja ups
wäMjcs Nät m / vch stana i mi-
nä Orta synderö dand/ och l wctld?
stns to/ faftnga ftld och lösa tröst/
UMN M at komma iii Nadcnrs tll-
Md/ ochNllEsuMi Tronc. sa
wille jaq ta wkta/ huru lynden kun-
dc blifwa Mia rätt swar / sa at zag
intn utan BUDs Nao och förbar-
wande i Christo lEsu / och utan
warckeligit och sanfardlgt ltf l saa-
den / kundeMredsstalt och mjöfwat
warda

Swar. Bed GUD om Md och lius
ber til, vch fömo lig Hans ledande och sb-

in i battrings srdiungcn ty bma kan
<ntcl laras som nogon konst eller handtwarck,
har bchöswes GUDs Nadcwarck, ltdande,
vch förande igcnom then lranga at
tu matte rcktcligen konima til Nadencs lilsiänd,
och Bel andeligit lifi Cbristo lEsu i Trone.
Nar GUDs cinda stadsc sär bestraffa och ös-
wcrtyga tig igenom GUDöäag owsyndenes
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fsrdersoch fsrdömelst, samt om dit hierlaK
salsta ftid och salsta förlröstanstilftycht,och
lagen sar sälunda wara din tuchtemastare tik
Cbrisium, ss at tu intet emolstar GUDs.
andas Mrckan, intet sörsummar och sörqnM
jer chen samma; dH kan du intet tilsredsstal«

kas «cm sansardigt och warckeligit lif i
den; ty titt synda tilftand artig ta altidjor«
strackcligit och sördöVcligit, i.cke allenast dcl,,
yqr tu betrachtar och betäncker GUDs lag
och GUDs rattwisa rattfardiZhet öswer syM
dm, neml. at fyndmes lön, ar doden. (

<5:V.2Z.) Gm i lesivön efter kotcet fä
stolm i dö; ( RoV.. 8; The ft>M
sndana giom stola icke GUDs rike.
(Gal. /-. v. 21.) utan ock da,, nar tu
tar sielswa lEsu lOande och död, lEsu
kampning, Blodhad, hudftaugnmg, lörntkrö<
ning, fastnaglande wid kor§et« öswergismande
af sm himmelsta fsdcr, och anlcligen kortzcns
bittra död, sä hör dig och harmmnan anse
GUDs wrede och stranga rcktsckdighet hswey
syndm, cmedan tina synder Fralsaren lEsu
en sadan marm pina och död förorsakat «ch
tilstyndat haswa, och du thcr as.Wm gs en
GUDs rättwisos och siranga rättfärdlghets
spegtl, maite finng, huru swära ting synder
för GUD maste waraansedda, emedan thm
karleks rika GUDen, under thems börda,

för
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för sin rattwisos stull, inttt m gänn funnas
fiona sin cnda Son, suru nu)cket mindre kan
bä du bliswa sörssont för Gllßs wredes nijt,
om tu förbliswer > tit synda tilsiand, och intct
igenom ct sanfardigt lif i Vladcn och igenom
en san warckclig delachtigbet af lEsu dyra
dödssörsoning undslipper tina fyndcrs
mclsc. Ty är chetta steöt pa det färsta
trad, hwad sta! ta ste pa thet tarra. Luc.
23: v. ;:. Och sä wida ar Christi lidcmde
och död, för tig ännu intct egenteligen nagot
Evangelium. hwar om star" i formula con-
rord. ftricte sic dicta, pag. 365. Then
Helge Ande ftal slrassa werldcn för
jynd: ty the Tro icke pa mig ja,hwad
är stränZare och ssrstrackeligare fyrwnnan-
de och predikan, om GUDs wrede emot
synden, än sielsiva GUDs Sons lidande
och dod? Men likwä! sa wida alt chetta
sortlarar GUDs wrede och forstrckcker men-
Nistian, är thet ännu intet egenteligen i3-
vangelir, eller Chrisii preditan: utan sast
Heller Masis och 2»aZen emot the obotfär-«
diga. Gack sörchenstul lil tit bntta, och
gif acht uppa GUDs Andas beslraffande
och öswettygnnde om synden och GUDs
wrede. sasom thct heecr: I Zftverträdare Z<w
ti! edart hierta. Esai-. 46: v. 8.. ps thet
ju Mle ss se tina syndtw stuld och fördö-
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melse, samt syndastadan i det widladande syn-
da elandet och sördersivct, hwarisran tu intet
kan helad och lakl warda, om tu intct som
en andelig siuk och kranck ansörtror dig lE-
su Nädefulla och möchtiga lakare Hand,
Som da i sm försonings Blod Renar tig
ss alla ftnder. i. loh. i: v. 7°

För öftigit sts angscnde syndenes <»srighl<«
känncdom, den z,,?z,34 35,z6,och)7.Fräg.

Z. Frag lag ar gunsta mörck och
blmd i mtt hicrta/ sa at iag nappe-
ligen ännu str nägra syndcr; Wille
förthenskul närmare weta bade om
synder i gemen / som glöres och ffe
emot SUDs lag/ som oct i synner-
het om the behagade hälstande och
radandc jynder/ samt änteligen om
fielfwa jyndaboet/ och det ännu
wioladande Hndaförderfwet i mitt
hlerta?

Swar. Uppa denna fragan wil jaa, nu
i förstone allcnasi fwam, <Vm synder i ges
men, som giöres och ste emot GUDs lag,
hwar wid tu mäste weta strut, at chet intetsr nog til at allenast bepröswa sitt leswcrne,
ester den andra taftan i GllDs lag, säsom
de giöra,hwilka som hasiigast löpa igettom
nägra bud med sinä lanckm, nma 11l at ur-
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fächtÄ och bcmantla sinä synder, än til at
Vöma sig thcrchre; och taucka'- !«g ar ingcn
mördare, horkarl, tius, orältradig,. lc< thcsia
kunna uti et sadant tilständ icke komma til si-
«a synders Unnedom, mcra än then stalta
Maristen i Templet. Nei,sicl<prösningcn mä-
ste ste efter alla budordcn i lagen, i symm--
het ock efter thet sbrsta budet och första tas-
lan; och thet icke allenast om chet onda som
man giordt, man ock om thet goda som man,
sirsummat. Icke allenast om thet onda, som
man warckeligen giordt, uian och om thet on-- >

da som man HM lust och bcnägmhet til atgiöra,
om intet llliällct sattats, ellcr nagot animt
sörhinter roarit as mcnnistio sruchtan ellcr dy-
likt. Och sä theremot aswen, icke allenast om
thet goda som man warckeligen och af ondsko
och illwilja sörsummat, utan och om thet
goda, som man i brist as lius och krvstcr och
sörmaga, i sit synda tilstand, i mro icke kunnat
wilja ellcr giöra och warckstalla. Icke allenast
om warcksyndcr i tanckar ord achafwor ocy
gierningar, i giörande och latande, utan ock
om stchwa arssynden, om w> lörsta otws
högmods uch ohörsiimhets syndcn i Adam,
hwukets art, til ct bcwls as thclta jyndcizcs
m<, ar mi siclswa hicrtat, och roisar sm frastsa i hicrtat, som i alla kwpscns lcmmar ocy
iedamntt. Ia GUDs lag wisar icke allenast
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yuruvan mmmstian bör wara i sinn ord och
giarningar, litan ock hurudcm hon bör wara
i sin natur och tanckar, om hon stal wara
GUDi täck och behagtlig, säsom stär i
svrm. concord. stricte sic dicta: wi tro l.ire
och betänne enhalleliZen, at laZen egentsß
ligen «r en Guöomesig lära. uti hwilken
Gl lDs rHttfardiga och ofiränderliga will-
je uppendaras. Hurudan mennistian bör
wara uti fin natur, tanckar ord och Ziär«
ningar; pa thet hon ma wara GUDi
täck och behaZeliZ. Men ther hos
nar oftverträdarenom GUDs wrede, samil
timeligit och ewiZt straff. Och altsä bör
sielfprösningen ste, icke allenast efter chet lius
som Mosis, lag i sig siels hafww, eiler eftcr
boksiafwen tilkanna giswer, utan och efter la-
Zens andeliga uttydning och sörklaring af
Fralsaren lEsu i Hans köttsdagar, hwa«
om atcr stär, loco cit. pag., 234. Mosis
täckelse hanZer str alla mennistiors ögon,sa lange the Hsra allenast lagsens predi-
kan och intetom Christo, therfore kanna
the icke rätteligen sinä synder utaflagen,
utan bliswa antingen strpmtare, som up»
bläsas och as egen rättsäröiZhetsindillan, säsom sordom the phariseer; el-
ler sirtwifia om sinä synder, sasom fott
rckdaren luöas. Tcrföre fsretog sig Chri-
stus at uttolcka lagen andeligen, och pa

sada

45



sädant säti uppenbaras GUDs wrede af
himmelen, oswer alla fyndare, a! ftdan
man haswer fZrstädt laZstns eFenteliga
mening, man ta f3rnimma mä huru stor
GUDb wrede är, och när syndaren äc sa"
ledes wist til laZen, t<l tänner l)an san-
färdeligen och rätteliZen sinä synder, men
en sildan syndernas eännedom hade Mo-
ses alorig kunnat as chem uttwinZa. Här
heter thet sorihenstul, lat oh mnsata och
stkia wart wästnde, och omwanda otz til
HHrran. ler. klagewisors 3: v. 40. och sä-
lunda wil jag gifwa tig en afntning uppä
the sörnamsta syndcr emot GUÄs lag, sä<som til et prof, huru margsalleligen en menni-
stia syndar i sit naturligasördersi köttstig sä"
kerhet, utan til at sörffrackas i sit samwete,
eller bcdröswas ester GUDs sinne til bättring
och asstäende isrän si)nden, sä lange hon
sort i sin otro och költstiga sakechet samt sym
dakarlek.

Första Budet.
ic>, Frag. Hwilka aro the förnämsta

spndcr emot tyet första budcti
Swar. Hiertans otro, misttrostan up-

pa G UD, okunmghet om GU2
Hans wäsende egenstaper och wilja. Ande^
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lig-blind födelse utan GUDs kunbstap och
känncdom. syndig egen wishetoch sielfklokhtt
förtröstan uppa sig siels, uppa j!ng
och andra mmnistior. Hwila och M>>
het i synden. Et köttstigit sinnes sienbstap och
strid emot GUD ock Hans wilia och wä-
gar. mangcl Mä GUDs kärlek, Wtaes
kallsinnighct emot GUD. Knrlek til mrl-
den, til ögonens bcgärelse, köttsens begarelse
och ct högsardigt lefwcrne. Gudlöshet.karlektil sig siclswan, eller en syndig egenkärlck.
Hitttans höqmod och siallhcl, Mammons
timsi och begar til sörgangelige agolelar. höl-
lä duken för sin GllD. Fruchta mcra men,
msiior an GUD. Otoligbet och knottande
emot GUD « molZang. KötlfliZ ftögb löje
och gladie i medgangen. Synda "upsMicen,
synda uppä Nadcr. Hicrtans hardhet ochmot-
sirajwighet, olydna och obörfamhet emot
GUD. Tröghet til altima GUD. Egetpris
sökande. Elimma all synd, som en mcnni-
stia alstar ellcr giöl,zar en afgudadyrckan och
henn s atzud. och bcdriswes afguderi med pen-
ningar, mcd mat , mcd kladcr, med manner
och sälstap, mcd stönhet och sagring, mcd
stnrckhct, med klokhet, sa at en syndasaker
mennistia gar och star, sofwcr och wakar,
cker och dricker i idel sördömmcligit afgudc-
ri, hwarutinnan,hon ock i syndig eaenkarkkföuattar M sinä systor och arendcr.
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»l. Fräg. Hwilckct arthcr goda fom
thcr emot kunnat blifwlt torjumat.''

Swar. Tronoch sörtröstan uppä GUTX
GUDs kunstap och kännedom. Hiertats
sirändring. GllDs fruchtan. Karlek til
GUD. Sin egen wijshcts, egen wiljasoch
egenkarleks sörfakclse. Tolamod i nöd och be-
dröfwclse. Förtrösian uppä GUÄshiclpoch
bistand. Lydna och undergiswenhet lmder
GUDs styrclse och wilja. Siä-
lenes ro och hwila i GUDi. ic.
11 Frag. Än om en omwand stal/

sig om alt thctta goda med np-
nchngt hiettä beftttar/ samtsökertll
anmdfiy synder emst

thet första Bndet. Hwilka »ynder
haswer en sadan siat da til at
wld samma Bud?

Swar. Nast det en omwänd sial bör
beläncka, at hon i alt dctta ofwannämda, med
mera, intet fan wara ostyldig för GllD, u«
tan i mängahanda mätto bäde upsatcligen sor
fin omwandelse, och sedän owemndes och af
sivaghet selät. Tt), ho tan mircka huru
oftä han forlät mig minä hemliga
brister. Psalm. 19: v. 1;. och det hcter af«
tvm om de Trogng, lckt otz aftaZgia synde<
na, fom altiö lader wiö oZ, och Zisr o§ trö«

44



VaCbr.!2:v.!.lr.sa maste hon dchutom roeta,
«t GUDs lag ar andclia och sordrar en suUkom-
lig lydna,inltt blckt sa wida som en omroänd
sial i denna firöplighct och estcr sin omwan-
dclsc kan det astad kcmma, ntan sullkomligcn;
sa at ingcn widrig rörclse, ingen- kallsinniq tanc-
ka, ingcn trögbct emclian kummit, altistan hen-
ms spada darndom och isran modcrlifwct, fä
yt hon intct ickeens wore asiad och södd i synd,
ellcr at synda loten intct rcorc hos henne; och
sä at siclswa arffyndcns stuld och brätt aswen
l GUTs bud inlöpcr; hwarcöre intct kött
wnrder rättsardigat af lagen, utan i lEsu

Lagsens sulibordare, bör ben Trogna smlen
söka tagsens Mbordan, Näd, lif och synder-
nas sörlatclse, giswa sig i syndakansian styl-
i)ig söt GUD til alla GUDs bnd, ty dm

ock brytcr i et han ar saker til alt; fast
mcra nar sn mönga tilsörene begangna syndcr,
,vch 6nnu wcblädande swaghctcr och aswen
hcmliga bristcr, giöra sialm sä siuf och kranck,
m hon altid bchöjwcr lEsum til sin stalala-
kiare. Hwilkct som nu cn oang sagt ör, äs,
>ven bör sörstas om alla andra buden.

Andra Budet
IZ. Frag. Hwllka äro the fornmllsta

synder emot thet andra Budtt?
Sy?är.
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Sroar. HErrans Namns ohclgande i
hiertat, igonom wldrtZa och wränga eller och
strwanda tanckar om GUD. Swärja och
bannas wid GUDs Namn. Skamta med
GUDs ord och andeliga ting. Bruka det
str ordsias. Lattsinnigt nämna GUDs och
lEsu dyra Namn, GUDs egenstapcr och
srttitlar i stamtwljS ellcr förundrans wtjs cllcr
tljest i annor fa?anga. Intet tildedia akalla
och loswa GUD, giöra det mcd srammande
tanckar, lwungit och aftraldoms sruchtan. In-
ict öswa sig sielf och sit hullssolck i bön och
Gudachlighct. Gä owardcliga och af m
wahna til HErrans Nattward. Haswa
Namn as Christo, thet är kallas en Christm,
och dock icke, jöra et Christcligit lefwcrne,icke
wandra Evangelw wardeliga, nliMruka GUDs
Näd lil en mantel och ursacht str sinä syn-
der, och Christi sörtienst för et jyndatäckclse.
Skrymta fön GUD, Laswa bcktring och
ickc ballat. Haswa sten til Gudachtighet och
des krast försccka. Utan oroo och bestrnffan-
de höra uppa andras swordomar. Försumma
Naden och förqwäsja des rörelstr > hiertat.
Förtrampa GUDs Sonoch Tesiamenlzens
Blod sasom orent achta. Alla sadana syn-
der, som dels omcdelbarligen höra undcr lagen,
dcls och »wdelbarllgen genom til-
budna Näos mitzbruk, ar HEmn GUD
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en ssarck hcmnare öfmcr, och later honom, es-
ter sin lag, intet blifwa ostraffad, som Hans
Nomn misibrukar.
14. Frag Hwilket är thet goda som

thcr emot kunnat bllfwit försum-
mat?

Swar. GUDs NamnS htlqande t
hicrtal. Bon och skallm, GUDs Ncimns
pris ock los. Hiertans lrängmn och sucknin-
gar til GUD. GUDs Namns bekannelst
bade i lärci och lcsmcrne, öfwen lidande
vch förstljclse. Älssa GUDs ord, wardtliga
bcga HErrans Nattmard. GuvachtighelS
öfnmgar för sig sielfoch med sinä barnoch
husfolck. Uprichtighet i bättrring och i les-werncs roandel estcr wclrs HErras lEsu
Cbristi helsosamma lardom. itcm sruchta för
GllDs wrcde och rattsardiM. Hoppas
pä GUDs godhct och Nsd, Föttrösta up'
pa GUDs Trohtt och Barmherlighcl. wan-
dra i MIDs bcliga närmarklst i helgclse.
sömo sig GUDs alwishct och alimacht.
wara uprichlig ulan ssrymleri och falsthet fördm alwctande Guden.

Trcdie Budet.
15. Frag. Hwilcka aro the förnam-

slu synder cmot thet tredle Budcl?
Swar. Sabbats dagsens ohchande,
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<n san GUDsliensis strsimimelst tllcrkallsin-
«iiqa förrattande. Försummelst at hcmböra
GUDi ratta anbeliga offer i bön och tack«°

fchelse. Icke upaiswa sin lckamen GUDi til
tt lesivande beligt och GUDi bchagiliczit offcr.
sörachtaGUDs ord, inm laggia det pä bicr-
tat. Imet haswa ellcr wilja haswa sin sials
roo och hwila i GUDi, ulan Utwalja wcrl-

roo l Köttsiiqa lustar och bcgarclscr, i
lek och danw-buus ellcr kamrar.

imet dä tacka och lofwa GUD sör ssarelsen
Hch aterlösningen, til hwilkas nminnclse Sab-
bathen firas och licgäs stal; Emcdan GllD
bwilade Mä den siunde dagen, och böd

äfwen til en ihogkommelsc as I-
,sraels barnaö farlotzning iMn Egypti lcmd
Hch traldems huset, hwarmed den andeliga
syndatraldomen bctccknas, hwarisrän ChristusPalmer otz ätcrlöst, tilmjcwig roo ochSab-
batt i himmclen; dem til godo, som i batlrmg
och Tro us lEsu dyra förjoning dcl haswa

Funna.
.»6 Frag. Hwilket är thet goda lom

thcr emot kunnat bllfwit förluln-
mat?

Swar. Sabbats dagscns bclgande med
«n sanstyldig GUDstienst. GllDs ords far-
lek och inrotande i hiettat. Andeliga ochGU-
Di behagelige offer j akallan bön och los. Sin

sials
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Ms förbattrings sokandc i Nadcn. söka sin ro
vch hwila i GUDi. Honom sig offra och
öswcrgtswa. Bcwisa knrleks och
hcls wckck < andeliZ' och lckammclig matlor
zicml. i andclig matto, med GUDs otds
keliga boenbe ibland otz, srimt mcd böners
Pfalmcrs och lolsaiigcrs och andcligä roisors
förmanmqar i Mde»e; i lckammelig mätto i
siukas besökande och hickp u. GllDö Namns
lof och för stapclsen och ätcrlösningm. lc.
Hafma i cn leswande Tro i Chrisio lEsu
sichwa kroppen , af gamla Tcstamcngcns
Sadbathcrs stuggewarck. (C01.2:v. 17.) Och
Hoiwm asalt hima lyda sasom fin Prophete,
vlwcrfta och Konung. (Malch.7-v.f.)
17. Frag 3«lro dctza sonder cmot dm

sörstaTliftanswara?
Swar. la, Gansta swära och

mcliqa hos alla dcm som i si)ndene lcswa, och
i Christo lEsti inttt aro bcstiade isrän synd-
stns sördömllse, thc thcr leswa efter köttet och
icke efter andan. Dctta oachladt, hälla de
säkra wcrldcncs Larn före, at om dc nägör,
lunda kunna achta sig för de utwärtcs grofroa
syndcr cmot den andra Tafian, sör hor,
mord, och tiufnad u. sa mma de sig inttt ma-
ra sardclcö stora syndare. Mm man stat
wcla, at fäsom de» första Taftm iuncfauar
det yppcrsta, och största budet, som Fral,

D saren
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saren talarom.Mätth.22:v.37,?B.Sä ärö sF
de synder som darcmvt ste de swarasie: tyotron
olydnan och ohörsamhctm emot GUD, samt
med Mangel upp<z Gudssnichtan och farlck tit
GUD, Mcd mera, aro icke allenäst groswä
syndcri sig (sqsom olydnan allcna at
in truldoms ft)nd och genstraswoghet är el aft.
gudcri och aUudadyrckän,) och' sälunda äf-
roen sördömcliga; utan öck de äro modrcn
och orsakm - til alla ändra Hnder emot
alla budorden. Hwariore ock Gudssruchtan
och GUDs kcklck namncs i Cachcchcsm, wid
ällä andrabudcn, sasom rotcn och grunden til
at Undfiy ällä ändra syndcr, samt til at eft
icrMfwa alla ändra Christcliga dygdcr, och
dctfbte bör saMwclet efter den sorsia Täfiartstrst ochstämst bcpröswas> bade til syndcrnas
swcklghets ssmock til ny lydno och
hörftmhct i et nytt och hcligt tcswcrne i Nadm>
nar cn siäl är kommen til bättrinZ til liss<

Ficrde Vudet.
'8 Frag. Hwilka äro jynder emot

den andra Tafian / enkannerligm
empt lhct fierde Budct?

Swar. Föraldrars sörächl wänhedran-
de och olydna och ohörsamhcl e-
mot thcm, samt mcd otacksamhet och et hardt
hima. til theras hiclp. Fast mera aro-be^

spot-
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fMande strsmadetse bannör tc, ätdetes OiM
turliga synder och wärre anhednistt wäsende,
som as natursens llus bätlre sststädt häfwa.
Hit hörcr ock olydna och Upror cmot sftvcft
het, samt olydna och. sttacht emot tarare
och emot det sutii de i GUDs nit as GUDs
ord förkulimii Som ock söratdrars synder
nnr de i sig sielfwan intet wisä sig hederwck-
da. sadana synder en wardslös
bärnatuchlan, söka mera eftet thcras
bring i tckammcliH matto sn csiek theras sia>
lars Oälfard. Zlathet emot barnen dä de, af
önsto ellet och vf ostrständ llla giöra, sa de
intct alfOarltgen undcrmises matnas eller agas
och napses. Mera waka Whn om chcras
wcrldstiga stlckelighct och hestedctighet, än al
astuja odpgder och synder som ste GUD e"
mot, mcd lögn, ohöfwl>?tlal,lattfardiga wisur>
syndlga ordasat, sqwaller, ondsto enwishet
o«.yegenwiW> Oudlöshct/höMd och hög'
wod> trator, swordom, och
ra dylikt< Intel lara dem sörstä sinä Chri-stendoms siycken, och inttt wisa dem lil GUD
Mcd bönen sörarga dem mcd onda okd äft
häswot och Zierningat. L<Zta dem umgas
Med ondt salstap och drtsma onskoiw hcmliga,intet wanja them wid nyttigt arbele, och intetsörsörla lhem med nödig klader och söda, el«Kr der cmot med öswerftöd, til GUDsgäsnwrs

tinga
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rmga achlande och sörachl, dem öfwkrlastO<
wmna dem til högfard srackhet och werldencs
granlai och högfardiga leswerne, wanw thcm
iil werldstigen srskt och frilt tahl, ulan tun-
gano siyrelse och raddhoga för dm Stora
GUDen. Ron sig och förlusta sig i bar-
nens qwickhct til ondstos snille och öswerdad,
sch dcremot sörachta deensalliga och stilla barn,som batire arlade aro til en barnsiig siilhct
och sachtmodighct. Rcta darnen til wrcde.
Giöra dem klenmodiga mcd otilbörlig och o-
malelig siranghet. Intet wisa dem en Chri-
steligen ahogad karlck, at the matte bewckasus karlck at hedra sinä siralbrar, och af
GUDe sanna stnchtan.
,9. Fräg. hwilkct är det goda jom

thcremot kunnat blifwitförsummat?
Swar. hcdcr och lydna emot Föral-.

drar, öfwcrhet/och lärare. Tacksamhct och
willig ticnst emot Föraldrarna. Bcdia GUD
sör them och wälsigna thcm. Rättstaffeirs
barnatuchtan. Barnms onda egm roil<
jas brytande. Aga och tuchlan i sinom
tid. Karlck emot barnen och sörsorg sör che-
raö sialar och kroppar, med mcra, som af
söugaende inhcmtas kan.

Fcmte Budet.
»o. Fräg. Hwllkn nro the förnämstcl

syndn thtt ftmte Budet?
, Su?gr
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Swar. Dräp, wrcde, ololighet, hat,
almund, osörsonlighct, obarmhcrtightt, lrata
osömia och oenigbet. Werldenes forg som kom-
mcrastad döden.Drapasin na»ia medstrargelse
mcd onda rad, och onda exempel. Skalsordök-'
namn och sorsmadcliga ordstasom sin nasta. För-
ackt och bcgMcri, sorsat och list; nar mar,
alstar nägot osornustigt creatur mcra an dcn
armaoch elända. Giöra ingom godt. Gifwc»
inga ellcr ringa allmosor mcd et owilligt hiettä,
intet älsta GUDsbarn och ILsum i sinalcm'
mc,r(i.lch.sw. i.)utanchem döma lasta och
sörfölja. Söka med almosor allenasi sin egenpris
utan karleks bewisnwg. Vämnd, illwillia och
hadsthet. Drapa mcd bannoroch swordsm,
mcd lögn och falstt witne, swarja wid man-
dräparm dicswulcn, och salunda haswaet warck
mcd honom, hwilket ar en onaturlig och dies-
wulff synd, hos yttcrsta tidsens ogudachtiga
och Gudlöfa Christna, da cheras tungor ss
gruswcligcn upcldas as hclswtte, emot sig sielf
eller andra.
21. Frag. Hwilket ar chet goda som

ther emotkunnat bliswit försummnt?
Swar. Karlck emot' sm nasta och

Barmhcriighets warck. SachlmodiM, Lana>
modichct, wlamod eNr lolighet. Böncr för
sinä owänner och sörstljare. Wanlighct. tienä

gicrna.
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Mna hwarjom och enom. Haswa
Ded sin nastas sörbrytclscr emot sig, gicrna
sörlqta, söka mcdcl och utwag til shrlikning
pch sprsonlighet. Winna sin owan til bat-
jling igenom wälgierningar. Stjstq ftid i«
hland andra. Haswa mcdlidanpe mcd andra
nöbtrangde ych nödlidande, Lida as karlck
jjl GUPs folck shrsmadelse med them hcldre
gn til en tid hqfwa lust j syndene, !c.

Sime Budet.
32. Fräg. Hwilka äro de förnämstg

syndcr emot thtt Sittte Budet?
Swgr. Hyr. Okysthcl och lqttfardightt

i hicMts hräna och bcgarelscr, j tanckar ord
sthäswor och gicrningar, Lattsardigt stamt,

tahl och fyndigt ätlyje. ohöswclig
och öfwcrftödtz klqdehynad. Omättclighet i
w.Kt och brjcka til delta liswels ellcr werldenes
mMusi, Aedriswa hemlig otvcht msd sig sielft
Mn. Otucktiga "drommar. otuchtiga wisor och
historicr, lqttfardjga Mnjngar. Bedriswq hos
Mi mch OMM, Med lycke om sm krosps
ssöiihct, FöraW sig sielj med sinä köttssW
jqnckar; mcd nöje ta!a om i hor-?poms syndcr och lsster, och likalches tjl kött-?
M w och syOanöze uHra om dyljkt hand-
lande rattcgWZtz acter och Mtoeoller. Mcd
s«Zje Osrg fOssnl och le per I M

sörlu^
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Alussa sig as köllstiZa achlenstaps tanckar.
hysa orena hegarclftr orcnt och okystt hierla i
ächtmssaptt. Förhälla sig osörnustiZt emotsm achta hustru, Mtet alsta. Henne
förachta hcdröswa och sörolämpa. Lasa mcd
föttsiigit sinne om hyrdoms excmpel i siristensom til straff warning och tilsorbod aro upteck-
nadc, Fordra köttet til Mia. Lattsardiga lc«-
kar och dantsMgar. Driswa lattia och fä<sanga. Inftt undfii) ti,lsa,lle til orenhet. Blat-
ja, sin kryp estcr maner ohöswelig».-
Den smincka och til werldenes wanstap ut-
sioffcra. Trycka lattsardiga och förargeliga'wi?
sor och hisiorier u,
»3 Frag. Hwilket är thet godq som

thw emot kunnat blsswit
Swar, Kysthet och renhtt i hiertat, en

tuchtig mun., Tuchtiga öthaswor. Tuchtiga
aicrninaar. Mältelightt i mat och dricka.
Höfwclig klädebonad ulan högfard och ftacf-
hct; underkuswa ungboms lustar och fty them
straxt isran ungdomen. Fly sörargeligit tilfal-
le och salffap, Kor§sasta sit kött samt med lu-
star och begarelser, Hhra och alsta sm ach--
ta maka. Täla och sörhaltrathcs seWWter,
Uprätta samja och försonlighet. Fly lrator
och kif osamja och oenighct, llpoffra sin leka-
mm GUBi til et leswande heligt och beha-
geligit offer, Wi,rda W Christs til Brud

sonl
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som m ren lunZftu och achla hwad HErra,<
nom tilhöm..

Siunde Budet,
»4- Fräg Hwtlka äro the förnämsta

syndcr emot chet Siunde Budet?
Swar, Tiufnad ocb stöld. Sin nasiasbc»

swikande i Händel, girighct, cgen nylttighct,
ockrande, salja salssa wawr. Bruka salff wicht
och mätt. Sättiä samwclct och Gudsfruchs
ilan ft sido för sicmwinn-ng stul. Wara os
harmhertig, icke giswq igen orattfängit gods,
hwilkct fordras 11l en scmKMg
tring. Icke tilgifma sin fatliga nasta thes
siuld, man med hardhcs satta honom om, halstn
i Hans nöd, imet hafwa, tolamod mcd honomz
M han kunde bctala. Köpa ulas the nödli-
dande för rmga pris eller halfma wcirde. Lag-
gia sit hicrta pä del timmeliga, församla sig
agodclar, mcd girighct och hednist omsorg.
Hafwa sin statt HHr pä jordene och achta,
hwad jorvme tilhörcr. Inlcthaswasin statt och
umgangclse i himmelen, Winna pcnnmZar
nom fpcl och km. Wistbruka sin cgendsm
til siöftri och dryckcnffap :c. lcmna sin gald
och mcd M ohttalt, Wilia uOandöl,a
thtt cn, sunnit haftocr.. undcr stm afrättcn nt-
iwinga gs sin nafta tryckandc msiyldcr. Wa-
ra gich i iickomsier och rsttighctcr., Bttun<

'M
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ga och kwinga de torstiga och fcittiga. Mcd
smekiande tal, och mennistio bchag draga til
sig sin nästas Zoda. Prcdika thcrsöre losattö-»
ster och som folcket kliar j öroncn.
och icke de i swanggäcnde syndcr för
slcm w-nning stul. Taga mutor och ssänckcr
öfwcr thcn 'ostyldiga. Icke lata nöje sig med
sin lön, uian söka otilbörliga mcdel och utwä--
gar til sicm winiiing. ;c.
23. Fräg. Hwilkct ar tbct goda <om

thcrciuot kunuat blifwit försummat?
Swar. RattradiM i Händel och wandel.

Et sömögt hlerta. Gifmlldhetemot the sattiga
och torftiga. Timmeliga tings strsakclst. Lang-
tan chcr dct himmclsta och cwiga. Försörja
sinä med ralt och icke mcd oratt< Erkanna
och med mättclighet och lacksajclse nyttla ochbruka GUDs walsignclsc. Fly siem winning,
och förczrgclsc i närings mcdel.

Ottonde Budtt.
24. Frag HwMa aro the förnämsta

jyndcr cmot thet Ottonde Budet.
Swar. Falstt witncöbörd cmot sin nä-

siä. Fatsthct,lögn, bcdrageri ochlist. Skrym-
teri och fagra ord mcd hwilka intct ester hicr-
tcus mcnlng bcwändt är. Karlek blatt med
tungonc och ficndsscip i himat och giamingcn»
Döma sin nMa, Illc, bcrychta Honom. soo

ökg
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Dka och utspribss hqns ftl. Skrymta Mb
honym i Hans synder. Bry och hesiahba
the enfaldjqa. Föra sqwallcr och fWngt
snack. Föchaswa sig siels til sirot och
M beröm scimt til andras, söracht.
das och sörtryta öfwcr andras goda rychte
pch namn. Förtyda GUDs bams
sruchtigas Gudachtighets nit och samwets öms
ma lefmcrne, för stenhclighct. lltsöra en Chri-
ftclig och rattmatig werldenes synders hestrafft
ning för gndelig hogsard. AN Gudacbtightts
nit för Wtankt HUa. Mrfalsta GUDs ord
fil lösa ttöstcr och Uangt hopp om Uwtt, gik
Za och herömma de fakra mennistiors stadjghet
j sörutfattade falsta inhilnjnZar, om en ratt
Gudachtighets ösnlng, fasi an de haswa et
hckymmerlöst och sörsoffat samwete.< salst bc«
romkonst i likprediknmM och Zrasstrifter, lc,

27. Frag Hwilket 6r thct goda som
ther emot kunnat hlifwit försummat?

Swar, UprKhtighet och sannma i ord
pch gierntngar, UvrichtiZ upsyn utan ftoek och
fiard. Kärlek til sanningen och thes hekqnnas
re< Hat emot lögn och strymtcri,
Zen hällq sin lofwen, Ofwerssyla sin nastas
swagheter sä wida chet meb Zydt samwete ste
fan. W Gudeligit hicrta, Christeligen och bcs
stedeligen, straffa sin nclstas sel. Tanckia och
tala godt om sin nDa, och uta.n Sannins
aenes och samwetcs fbrkrancktlst wanda aLI
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Wg til tbet basia, Och om nsgot yndt
roitnesbörd gifwas ssal, önsta sig hafwa tjls
Me at öiswa el hame wimeshörd,

Niionde Budet.
»8 Frag Hwilka aro tbe förnämsiq

synder emot thet Monde Budet.
Srvar, Hafwa lust til sin nästas hus och

Zods. Wara aswundsiuf, Haswg hcgarclfe t,l
Arvista ars och ägydelar och derföre önsta
qndras död. Om arsochjordissa agodelar fifwss
och trata, Icke tqncNa pa himmelenHrtiga och
sprdölja sin stuld til at fä ftämmande
gods. Stä estcr stn nastas cgmdpm. Brukaper til list och bcdrcherj. Hnodiga processtr
och safer, Eaga samwetslösa AdZ
vocatcr som sör pmningar ssull sörswarapm och oraltroisgn. Sluta obilliga conlram,

til obillig förliknjng,
s- Fw.q. Hwllkct är thet goda som

ther cmot kunnat dllfwil försummat?
Swar, Hawa lust i GUDi. llnna sin

nasta alt godl. Wara som resande och sram«
Mandc i wcrlden och haswa sin umgangelse i
hinimelen. Heldre förlikas mcd nägon sin sta--
da an myckct ga til ratta hesrämla sin nastas
hasta. Lida sör rattwisan ssul med tolamod.
Bampa den onda lustan i. hieriat. wara ratt«

Vis
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rois och Chrisiclig i contracttr. Egcnnyttiga
tanckar och anjlag hos sig dampa,

Tiionde Budet.
zo Frag. Hwilka äro the fornämsta

syndcr emot thet Tijondc Budet?
Swar. Arssynbcn ock siclswa medfödda

bcgarelsen i hicrtat; samtncke til köttsiiga bc->
garelstr och thcras esterfölgd. Mcd bcgarliaa
ogon och hicrt» se nästas hustw, tift
näre, tienarinno, ora «sna tc. Onda rörelser i
hiertat. onda orena och egennyttiga drömmar.
Icke dämpa och undcrkuswa költsliga begarcl-ser i hicrtat.
Zi. Frag. Hwilcket är thet goda som

ther einot kunnat blifwit förznulmat.
Swar. Köttsiiga bcgarclstr döda och

dämpa. Til onda och ogudachtiga tanckar in-,
ttt samtycka. Arsfynbens krast igcnom dagelig
önger ocH battring döda. Kanna assyndms
swärlghct och förgisi. De onda bcgarelscr an-
gra, bedia om Näd och sörlckclse. Winlaggia
sig om rcna och kysta tanckar ord och athaft
wor. Sbka sitt hicrte>s och samwctts rening
och beftedande i lEsu Blod. Wachta sig
söre at rcta nägon annan til synd och bcga-»
relsc. ( vid. Smvcrs Slalcstatts 2. del. 4.
prcd. 2v.§.)

z^.Frag.
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3?. Fräg. Huru stal jag nu anwän-
da mig til nytta denna bctrachtcljen,
sln tijo GUDs bud/ samt om de
manga syndcr som jag i mltt sam-
wete finner mig dcr cmot began-
git hafwa; at jag mam ratt kom--
ma til min a synders swärlghctz och
sördömcllgyets kännedom / til at
jom en cländfg och andelig kranck
joka mittsials läkcdom och helbiegda
hoslCln?

Swar. Alla syndcr som ste cmot GUDs
hcliga lag, bctrachta nu sasom un hopar
cllcr Classcr, ncmligm. i-mo öswcr alt och i
gcmcn nna tilstrcne bcxänZna 2:de
synncrligcn de syndcr som dig cftcr bit naturlft
gasirders, ond upsosiran och ondt salstap, och
igenom syndawanan, warit ocy kanste annu
aro mast dchagade härstandr och r<zdande,sa at dc icke aNenasi lika som fiyta och siuda
öswcrst , dit hicrtas onda luslar och bcgckel-
scr, ulan ock wid wanlig tilsallcn dä och dä
gicrna ja ock mcd wald och macht utbryta.
Zttio det innebocnde onda, at roten til alla
syndcr annu finncs i dit ccct hicrla, och de
Mörene bcgangna syndcr äro allcnast ft^som
sruchtm dcr as, sa at tu i alt thma ar i tig
stclf m förlappad och ftrlorad jyndarc, och

dchöf-
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behoswer lEsuni 11l lln siäialakiare meb D
Blod och dyra dödssörsoning, icke allcnqst M
de synder sotu har tils lilftrene aro begängne>
utcin ock emot bina synnerligcn behagade
stnnde och rädande synders sirdömelsi och
macht, ja och emot del mneboende onda soni
annu ar« sm rot,öch iarffyndm, dit hiettä.
Psalm. fi: v. 5, laZ känner minä
ZierninZ, och min Gynt» <ir attid f3r ,m'g>
ibid: v. 7<Si, jag är ss Sädsodd
och min Moder haswÄ Mig assnt.
lag wet at i mig thet ar"i mitc tött, bor-
i,ttet godt. Rom. ?: v. 18.
z 3 ,Fräg. Hmu stall jngKw til tik

kanna de tilsorene beglingna synders
swarighet och bördn?

.Swar. Nast det du undcr bön til
GUD bcpröfwar dit hierta och samwcte', Hu-
ru osta du giordt thet onda ftm du intet bort
giöra, och sbrsummat thet goda som du bort
suWlta, sä betänck hwad GllDs wredes
hamnd följet lig estcr, säsom en
sör alla tina begängna synder: samt huru
HErrans mnde stal sä tiu falt, i andelig mät-
to mcd bortkastelse iftän GUD, och i lekaM
mclig mckto med kanste snart mbrytande syn-
danraff, och i synnerhet i döden och domen,
dä du ock stal giöra rakenstap sör hwart och
« Wngt ord, ( Matth. 13: v. 56,) bttanck

GUDs
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GUDs allroetenhet ai wltt sr sördolt för
Noin. Mtanck GUDs hellZhet at hnn imet
tan baswa lust til synden och nnse dtn söt rint
ga. Bctanck GllDs rättfardiahet som kraft
wer vch,sdrdrarUödshamnd. Hiänck GUDs
SaMrdiohet at, btt ssal btiswa döMt cster
GUDs ord och icke lster dit tögnächtiga och
kötlsiiga tycke, icke hcllcr efttr wcrldkncs
het i syndcrs Ursacht och sbrtingande. Och
ämetigm bctanckGllDs alltnacht sdm M
mär sördctfroa bäde kropp och sial f hclwcte:
Öswet alt betänck at GllD inttt hasibcr sto»
Nat sin cgm Son lindcr syndabördan, umn
lät honom som cnsbtbanmlse hanga upps trad,
(Gal. Z:v. t2.) och bara GUDs rorcde
jamwal i itlEärdrn sä at hnn swtltadcs Blov
sbr dina synder stul. Ottcrligate> at dina
synders swarighct mätte komma dig desiä nar-»
mare an pa hierlat och samwetet, lika som til
stistt minne om dina begängna jyndct, sä be«
tänck och bctwchta wid dit sorra lcfwttne de
begängna synders rum<
met och personekna> nclr hwarcst och cmot
Hwilka, sanit Mcd hwilka du syndat. ( v,<j,

rieol. vi»corum
wid tidm betänckhutt! dll i din darndom warit
barnstigm därachtig,rcärdslös tgensinnig, ohör-

llög til det goda. Z din ungdom gisroit
lMlen lös st dina lusiar och begatelstt. I

din
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din manliga ähr stkt dm egen ara öch wcrldM
beröm och goda dagar. I din aldcrdom blift
M mcra til girighet ock jordista
sorgcr. Wid tiden bctanck och widarc, om tu
icke mitzbrukat til synd och säkcrhct dcn tiden,
dä du i syrmcrbet bort halla din Gudslicnst,
bcdla, fasta, söka Nad til battrmg och aslM
ende isrän syndm. Syndat om dagen, om
nalten, Söndag och <3)öcknedag. Nid rum-
mee och orten/ huru ofta hafwcr tu ickesyw,
dat i Kyrckan? I dit hus, pa marcken, i stog,
pa akcr,ang, eNcr annorstadts? pa din hwi<
lossad mcd syndiga drömmar lc. hwad pcrso-
nema widkommer, sä betänck i:mo emot
hwilka tu snndat?förnämligast emut dm ka>
lcksrika GUBm, som sa längc haft Taw
mod med dig kallat dig sa osta til bätlring, ja
giswit sm Son i dödmför dina syndcr stul. Om
ock icke äswen cmot öfwcrhtt, larare, söraldrar,
husböndcr, ja emottinjamn Christm och nasta,
cmot then torstiga arma och clanda, emot the
förtryckta och försölgda? Ia ock igenom för-
argelst cmot the smä och spada barncn, om
bwilken sömrgclscs synds swärhct Fralsaren
jager: HwiAn som af chcha
sinä, som tro pä mig, honoin More bät<
tre.at en qwarnsten wore bunöen roid Hans
hals , och han siwrtes neo i hasstns diup.
We werldene sir strargelst stul: Ty strar^
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Zjelst Msle B ksmma; Bock we thm
mennistio, genom hwilkn forärgelse ksm«
mer. Matth. 18: v. 6. 7. s«Z haswer tu ock
kunnat förarga tig sictsman. antingm med liri!
wnd kllcr sot, eNer öga. (ibid.v. 8,9.) ndo
Bctanck, mcd hwilka m syndat hafwet, med
ondt salffap, mcd sakert och ogudachtigl solck,
med Gudlösa himan och stamlösa
warit tttiswaw siallbrodcr, ogudachtlgas räd-
giswarc,de befpottarcs bisittlare, hast din del med
horkarlar. Da du ickc allenast giordt siels synd,
ulan ock giordt tig dclachtig i andras syndee
och HMil mcd thcm som sädant giordt hasma.
( Rom. 1: v. 52.) Och nar lu finner a: m
margftllleligen i sädana omstandigheter idit fotm
lefwerne haswcr syndat. sä betänck ock atthcsta synder icke allenast aro begängna, utanlock at de aro der lil et witnesbörd öswer tlg,at
hcla dic tilftänd den tidm, warit utan bäft
trinq.utan lw,och «an Näd, ulan lif ochSalighet, och altss undcrnna syndcrswärckeliga
sörrömclse; ty hw,Nm som tcke twr han äreedo dömb, loh< synöenes lön äy
döde». Rom. 6: v< 78< c»m i leswen estettöttet sii stolen i dö; Rom. 8: v< 1?, ja thebegängna synder haswa tilöswat tig i syndernas
herssande och rädande bchag och syndaband,
och lemnat hos tig qwar, et igenom dchltwärcksyndcr, «nnt, mcta fördersroal ondt och

E brent,
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66
orent,Mi härdt sakcrt och ogudachligt hieria,
och ct orent besölat och sörsoffat samwcte;om
inttt GUD nu igmom sit ord sar börja up-
wäcka dig, och arlieta uppa dit hiettas och
samwctts rening i lEsu Blod, sa bliswtr
du i dina synder sörlorad, och kcmst inttt me-
ta giöra godt, emcdan tu ast wahn atgiöra
ondl» Ran en Gthisper jorwandla sinä
hud, eller en pard sina fiäckar? sa tunnen
j ock nagot Zodt giora, efter i ondt wa-
m ären. Icr. iz-v.az.jömför Malch. 12:0.

34. sä swära aro the tilsörme bsgangna ft)n-
dcr, icke allenast til sin sördömtlse, utan ock
li! sin srucht och warckan, at giöra mennifiian
odugelig til det andellga goda.

Z 4 Frag. Ach jag märcker och finner
nu/ at jag margfalleligen jyndat
hafwer/ fast mera an l min ja-
kcrhet hafwer kunnat mnkt/ och i-
hogkomma/ HErrcn lElus förläne
mig ssn Nad til en alfwarl'g och
sanstyldlg upwäckclse ifran syndenes
död och sömn! Men jag Wille ock nu
weta / huru jag stal lara til at kan-
na de mast behagade och masi
HMande och radande Anders swarig-
het och börda/ s«mt huru jag ssaldem



anse och theras macht och Herrawäl-
de undfly och undkomma?

Swar. Du mclste strst wtta och märcka
hwilka barstande synder hos tig i synnerhet
äro? pröfwa dit hicrta och leswerne om tu ast
afnmuren, antingen hastig wredsam ellcr lsng-
roräckt bitter och osörsonlig chwaruti syndaond-
stan nvr och mera pä längden ttlmclxer; zs-
stadkommcr cn bitter rot; wil söka sin hwila i
hämnd antingen hemligm i sörtal list och rcinc>
kcr, eller ock uppenbarligen undcr sten asrcklt,
ellcr annorledcs. Ellcr om tu ast as naturen
bmagcn til olucht och lättfardighet, och Venom
syndawahnan lil ohöfwistt tal otuchtiga ögon
och annor lattsardighet. Ellcr ock til dryc-
kenstap och rcMust., Ellcr til smordom och
banstap; ellcr til girighct och begarelse esier
slcm winning. Ellcr til swek och salsthel, eller
at dit HKrta är lilöswadt i karlek til lögn,och
din tunga i snabbhet at utsöra det, ellcr tilat
tilöka tina dcrattclscr med lögnachtiga omstän,
dighctcr, til at> estcr t«t köttfliga lycke, giö-
ra saken i dit lal bchageligare. Eller til
högmod och högsärd, eller til otolighet och
knurrande. Eller til afwund och förlrytande.
eller til nagot annat som du malt alstat hal>
wer. Hro nu en eller fast mera fiera as detza
ellcr dylika syndcr hos tig bchagade harstane
de och rsdande, sä möste tu nHerllgm anseE» hem
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dem ester MlDs ord str fast swsra, och icke
cher dit tycke och werldenes ftackhet dem sö»
tinga: mml. sä anse dem at de säsom uppen-
bara köttsens gierningar utstuta dig isran
GUDs rike. ksttsens gierningar äro
uppenbara somärhor, boleri, orenlicchet,
löeachtighet; afguderi, troll>om,owlinstap
tif, nit, wrede, trätor, twedrächt parti;
aswuno, mord, frotzeri, och
sädant mer: chcr jaZ eder tilforene afsagt
hasiver, och säger ännu tilsörene, at thesom säöana gisra stola icke ärswa GllDs
rike. Gal. s:v. 19,20,21. jamsör i. Cor. 6:
v.9,10, Du maste anse dem s6, at du jgenom
dem äst styldig undcr domen, under rädet ja
til helsroetes eld, Match. 5:0.22. atlastasi
hachtelse. ibid.v.2s. at jörotuchtigt öga stull,
för en sörargande hand och soi stul, med hela
dia kropp kastas til helswetcs ibid.v.28,29,30.
jamftr Match. 18: v. 8,9. ja, atttinändeder
lvid ar sörtapelse. Phil. 3: 18,19. at tu utcsiu-
lcs isran dct nya Jerusalem. Uppenb. B< 21.
v. 2?. och haswer tin del i den siön som brinner
as eld ochswaswel.(ibid. v.8.) om tuinlel styn-
dar tig, och fär Nad, til en sann och ostrymtad
batlring. Sä maste du anse dina behagade och
harstande synder sör srcsra, la ftr det starckaste
dicfwulms garn, hwar mcd han söker atdra-
ga tig i sördömelsen, ja om dina harstande
synder intet. roarit, sa stulle du, jntel sä lange

, tjenl
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tieni dieswulen och fVttömat GUD, förargat
tin nasta, och fordcrswal tig sielfwan. Ty ss
lange en enda bchagad synd hos ch härffar
och rader, sa lange sökcr tu förqaswes til,at
sirlika Chrisium och Bclial. Hwarsire om
du nu wil undfiy och undkomma, theras
macht och Herrawalde, sa maste du ,:mo
sika at undkomma cheras sördömelse och sä
Nad och sörlalelse i lEsu Blod, och der-»
wid anse dina synder med hiertans sorg nöd
önger och blygd: 2:do bör du söka afGUD,
i Fralsarens lEsu Christi Blodsnäd, hela
dit lMats strandring och omstapelse isrän
dina synders walbehag och kärlek, och der
wid anse dina synder mcd hat och leda och
sirid emot dcm med sult hiertans alfware och
uprichtighet. 3:tw bör du söka Nad til at
haswa i HErranom rättfardighet och siarck-
het emot det tilkommar.de onda, atkunna det
med andelig utrustnina, gmom Tron.GUDs
ord, och bönm, öfweswmna och seger behalla
i Christo sasom en igenom andans lag srigiord
isran syndenes och dödsens lag. R0m.8:v.2.
och derwid bör du anse dina synder med
wamlelscoch ftuchtan, pädet du mättewarda
waksam i bönen, sä at tu saller icke uti ftestelse.
Match. 26: v. 4'. Tn säsom en fiende, hwa-
test han osta giordl sör sig lyckeliga insall, der
söker han ock tilfälle ct stamdeles inkomma;
aswen sä söker siala fienden dieswulen, det ige-
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pom be lilstrene llchagade harstanbe och rä<
bande syndcr; hwilket dä minsta dclm i sin
fmdcliga sömn och död mmcka kumia, eller i
waksamhet emotsia, sa liggia de alljamt un<
der dieswulens machtoch walde igenom de be<
hagade härstande och synders ondsta
pch utbrätt; oachlabt det upsät ibland til baft
tting, som de antingen as mmnissio sruchtan,
Mr as annor oro och samwetessörwitelse i syn-
den, sig siclfwa giordt haswa.
Z5. Frsg- Nu Wille jag ock wid syn-

denes käynedom antcligcn weta/ om
det lnncboeiche onda, at jag ock tnatte
ft och känna tbes swarighct/ och we-
ta om en ja eländig och i grund för-derwad siäl nsgonsin kan wardaftWiftml syndenes onda/ hwilket lag nu
fast glcrna och hiepteligen wcm Wil-
le/ fast jag tliföicne «min jynda
Mlck/ andcligablindhct och säkerhet/man önstad och sökt förlosimng ifrän
siclfwa jlmden/ allcnast önstat t>l at
undfit) straffet/ och det dock aldrig
med uprichtighet och alfware?

Swar. Tro ock hckw,d GllDs orb.
(som nogftmt btstriswcr och ulmälar lnmlij-
siians iymchga syndasördcrs och etande, lcke
Mt i Zimm, at dtt menniMa fhndasöldcrft
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«ti clr sädant; utan med en synnerlig tillämp-
ning lil dig sielswan, at (WDs sälun-
ba utmälar dit egit hierta, och « de synder
äro alla hos tig inneboende, som Skristen sör<
maler. Til exempel Fralsarens utsago om
mennistians hierta. 2lf hiertat utgä onda
tanckar, mord, hor. stsrlesnat, tiufweri,
falstt witne hädelse. Thet äro the stMsom besmitta mennisttona: Malt. 15: v.
19, 20. och i Marc. ?:v. 21,22,23. innan
efter utu mennistiors hierta,' utgä onda
tanckar, hor, boleri, mandräp. Stslö
ZiriZhet, swek, listiZhet otuchtighet, ondl
öga, hädelse, HKZsärd, galenstap, all theno
na onda Zä innanester ut, och the be-
jmitta mennistiona. Detta inneboende onda,
ärnu tweggehanda; i:mo rolenochboetlil
alt ondt, sä at hela hiertat, hela naturen med
alla kropsens lemmar och ledamöler aro sörderf,
wadebäde inwartes ochutwartes; inwartes hier<
tat och des innersta grund; ulwartcs, ögon,öron,
mun och tunga, hander och sotter, alle, snare
til And och sörargelse, som utas det inra för-
d.rs utgar. 2:do bestär det inneboende onda, i
mangcl och briii pä alt andeligit och GUDi
behageligit godt, säsom Gudsftuchtan, GUDZ
kärlek, en san och lcfwanpe Tro «. sä at
hiertat a'r hckdt och tilslutit, samt oförmögit
til det goda, lil syndenes kannedom, til sorg
öswer synden, tilhönen, til bslttitM och des
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fruchter, til lis, tilrattfardighct, och helgclse.
lusi som Paulus utmalar mennistian efter det
naturliga strderswct, asSkristen. Somstris-
wit stäe: Then är icke til som rättfardig
ckr; ingen är som achtar GIV» Alle
haswa asivikit, allesamman äro onyttige
«vorone: ingen är som Zoot gisr; icke til
en. Theras strupe är en öpen Zraf; the-
ras tungor bruta de til sivet; huggorma
etier sr unoer cheras läppar. Theras mun«
nar full med bgnnor och bitterhet: Theras
fFtter snara til at utgiuta blod. Förtryckel-»
ft och wehermoöa i theras wäZar, och
fribstns wäg weta che icke. GUDs rädd<
hoZe <ir icke fsr cheras oZon.
n, ia, 13,14,15,16,17, iz. Och hwad
det widkommer, om msa elandig och i grund
sörderfwad siä! nägonsin kan warda stcilst i»
ftän syndenes ondä, sä ar lEsus kommen i
rverldene ti! at ftälft thtt som sörtapat war.
Luc. 9: v. 10. nl at nedtrstä dieftuulms gier-
ningar 1. loh. 3: v.B. om du nu as hiettat
östundar sök<r och annammar Christl hckrliaa
rike, i dit hicrla och lätcr din Fralsare lE-sum fä riket machtcn och waldet uti din sial,
sä sär du ock sömimma i samung, at Christusär tig af GUDi Ziorö til wisöom, och til
rättfärdighci, och til hclgelfe, och til forlotz-
ninZ, ( i.Cor.i:v.3o^)
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Z6. Frag Nu Wille lag ännu yker-
ligare angäende spndcnes kännedom
weta/ hurn iag kunde komma at
känna synden rstt i kraft/ och icke
blatt stmia wid denna wmnstapen/
om tllförene dcgangna jynder/ om
de bchagade harstanoe och radande
syndci / och om det inneboende hier<
tats onda. To jag masie wal sin-
ua thet/ at thet intet är nog til at
weta syndaförderfwer/ utan thet
behöfwes et klaftigt och i himat
smärtzsfult samt kandb«nligen swi-
dande mtryck der tll/ at känna jyu-
dakranckheien och jyndasaren och 'hes
swära euerbölder. llka jom thet en
atstilnad är nl at hafwa en weten-ssap om lärens dödelighct/ stada och
förderf/ och emeUan det at hos sig
stels kanna saren swida och wärcka
döden?

Swar. Dttta ar ratteligcn pamintoch
nu i lw omlalat, gifwe GUD, at dit hima
ml?ttc warda ratt bcknmradt thcr om, at du
wtt mätte siana i salst srid och litande yfwen
allmast uppa denna wttenstaptn, VM synda-
fördcrswet och syndenes kannedom. Mm

marck
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märck nu, ai til at kanna syndasörderfwets
dödtliga swidande och dödswclrckan ut» hier<
tat, det clr intet näqot mennistio-warck;
utan der til hörer GUDs Anbas Nä«
be-warck Ai hierlat, til syndenes bö<
helighets och fördomclsens swärigklts uppen-
harclse och llus, c;cnom GUDs ords warckan
och kraft tilen kandbarlig smärtza och sweda;
hwilket och GUDs anba wil utratta och ä<
stadkomma, om du innerligen bedcr GUD
om dit hiertas öpning och sirkroyclse, til at
kanna dit syndaförders och elande; ar icke
miti ord Ma som en eld säZerHGrren; och
säsom en Hammar chen berg stndcrslär?
Icr. 2z:v. 29. Gch jaZ stal giftva eder et

hierta, och en n? ansa uti eder, och
taZa bort utur edart tstt thet. stmhierta,
och gifwa eder et hierta af tstt. Hcs. 36:v.26. Och benna snndmes kraftiga kanmbom,
och hiettats sörkrostelse wcirckar GUDsAndc, i
synnerhet pa femhanda satt. Neml. i:mo
igenom dm ftrsta samwelsdom, ftuchlan och
sörsträckelse, öswer ch« bcgangna syndcr; hwar
mcd HErren GUD igenom sit ords krast
tager en syndare satt upps sin syndawag ,

til upwackelse isran ftlkcrhelen, samt til be-
kymmer om sin Salighet. T<! the thetta
hords finZo the et i hiertat, och sa«
ds til petMn, och til the andra Avost-

lgrna

74



lama: I mckn och brsder, hwad stole wi
yiora? Aposil. G. 2: v< 37. 2:do nmckal
GUOs nnda dct under sielswa omwändclstn
isränsyndamagclilbekymcrombatlringsNäden;
dcls igcnom stn innerliga'bcsiraffning ochytler,
ligarc öfwmygandc i himat ( 10h.,6:v.8.) omsorra synders sördömcliga syndabehag , här-stande och rädande macht och syndaband.
Dcls ock igenom upwackande til at undfiy
de upkommande onda lustar och begarelstr,som nu igenom synbawahnan as det onda hier-<
tal upkomma, dä sialm witzerligen mcd hci-penhet angcst och smarta, far söwimma syn-
denes macht och krast, til at willja maldigt
utbryta, och giöra ösöenom frucht. (Rom.
7 : v. 5. ) som egit elande
och förderf, machilöshct och oduglighel
at giöra them motstand. Dä begynner sialentll at se, at lagen är andeliZ; mm hon är
tottsiig sald under syndena. ( Rom. ?: v.
14.) Och nar hon ba i all denna ängstan
Mr Näd hos GUD. gcnom Fral-saren lEsum Chrisium, sa wisar then Hel-ge anba äswcn ock thes syndasördcrs och elay-
de under Näd - sökandel der mcd , at honsar jörsara och förnimma, det bon inttinu mcra sa latt kan löpa til' Naden,som hon sormeni sig giöra kunna, sa lange
hon litte upps en Wng sörtröstan i sin«ngs lro; utan nu mäsle hon kanna mönga

sörhins
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sichmberyss sig, säsom sin hiertans härdhet, olro,
och obotsckdiqhet, Mstnnighel til böncr ashiertat, tröghct, krastlöshct och lamhet at
kumia nagot godt utratta; ja, hon finner at
hon uti alt haswcr M at söka och förbida
HEmn GUDs sörbarmande Nad och Nä"
des hielp, hwilken i omwclndelsenö kampen och
i ingängen gmom ihen tranga porten, ännu
synts öjwerstyggas mcd GUDs wredes ho-
ttlses moln, ja ock ofta lika som Nadmes dör
platt worc tilstängd och igensiutm. Da sia-
len sär strnimma. hwad chet haswer at betyda,
som siunges i Bot-Psalmen. Nuiy. 2/8:
v. 9.
Mig synes som jag Zräter alt forgclswes,
<öch som min rösttil tig alisasckngt HFfwes:

Tin wrede har lyckt tin barmhertighet,
Fördiupai mig i nsd och ängssiZbet.

Som ock, i sitt matt, hwad chet är,söm Esaias
sagcr: Tin stora hierteligaBarn, hertighet l)al-
ler sig hardeliga em?t miZ. Esa. 6?:v.iy.
och Jeremias i klagomisornes ?: v. 44. Tu
haswer betäckt mig med en sty, at ingen
bön ther igenom komma tan. och aswen
David, da han talade med sitthierta, och
«Hans ande 'ransakade. Man ta HGrren
förkasta ewinnerliga? <l)ch inZen tTlad
mer bewisa? är tyet sä aldeles ute med

Hans
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Hans godhet? <vch haswer tilsäjelsen en äm
da? Hasiver ta GllD strgätit til at roara

Gch sinä BarmhertiZhet
for wrede stul? Sela. Psalm. ??: v. 7. 8,
9, io« Mcn wal är dock den sialen,som afwen i en sädan nöd tragit söker och
sörbidar HErrans Nades hielp. Och med
all macht klappar pä Nädapotten ( Match.
7: 7, 8,-13,14. och af Evcmgelio upwäkt til
hunger och törst eftcr Näden, med wald rif-
wer himmelritet til sig. ( Malth.niv. 12.)
Ty dmna HGrrans rvreöe warar ett öZ-
nableck; och l)an haswer lusi til lis: om
astoncn warar gr<lten; Men om morgo,
nen Zläoien. Psalm. 50: v< 6. jamsör Esai.
54: v. 7, 8. zttio far cn bolsardig sial se syn-
denes sördömelighet, uti sielfwa syndaförla-
telsesllusct; eller i det Nadclius som ds upgar, nar
syndernawardasorlälna af GUTi, och i hicr-tat uxgar lius och krast, asNäden, tillissrid ochsrögd i Fralsaren lEsuChristo, och etförnHan-de, om en sörsomGUD och fader,i Trone: da
far sialen mcd gladictararse, buru arm och o-
wardig hon til Naten warit, hwad swcka ochfördömcliga synder GllD as blalta Nöd ochbarmhcrtighet igenom lEsum Chrisium, ochHansdi rn hcnne förlalit och til-
Lisirit haswcr. Da undrar hon sig fast dcr ös,
wer, hIW hon tilsörene j fin suisto ock sa-
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ttchet kunnat wara ss blind och molsträswigj
emot GUDs Nsde kallelse lil battring til liss;
da str hon huru ston GUDs Talamod mot
henne waril, som icke lätit siraffct sirart utgä
öswcr hennes syndcr, dä hon witzcrliga allore-
ban stulle liggia i hclfwettl; dö str hon GUDs
inmrliga karlek och sörbarmande, som annu
lätit sia wärda om hennes arma M, til at
draga henne lil Fralsaren lEsum Christum.
dä str hon ock huru helstsam HErrans sör«
sträckelse, och sördröjande med hiclpen för hm-
ne warit, at hon dcsto lragnare och bcstandi,
gare, stulle ratteligen tränga sig in til Na-
dasiolen. Da str hon huru sior HErrans
Näd och barmhertighet ock theruti ar, at
Dan icke strkastal henne jör sin synd och ond-
sto stul, utan gansta hierteligen sörbarmat sig
öswer henne. la, hon str ock huru Trofast
GUD är uti sinä Nädelösten, at ta hon
eftcr GUDs bcfallning, «kallat GUD i sm
nöd, at GUD hulpit henna, tilsinsNamnS
!os. ( Psalm. /o. v. 15. ) i synncrhct sörun,
drar hon sig öswer syndaförlälclsens Nads
siorlck och myckenhet. Ho ckr en saoana
GUD som Tu äst; Then ther synder for-
later, ;«--. Mich,?:v. 18. ach huru scmt och
wlsi ar dä för then omwantza siälm thel or-
det; tTlär honom ckr ssrlatelse.
Esai. 55: P, 7< Ai detta syndernas sörlckcl-

sts
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scs liuset, seck then bolfckdiga syndcrstan se,
at hcnne wardt glswit mycket lil, hmarsbn hon
ock Ästade mycket. Luc. 7: v. 41,42,43,4?.as denna sak, upwclktcs David ock, til tt fä
inncrligit GUDs lof, ncmligen, at honom
alla Hans synder wordo fsrlätna. Pfalm.
ioz: 1,2,3. :c. och sösom när HGrren GUD
är strlatelst, at man sta! ftuchta honsm,
( Psalm. i zo: v.4.) sä wil ock den Troende
sial, en ingen ting hcldre, an at Md halla M
til GUD i Trone, och af himat bliswa wid
stn Fralsare lEsum Ohristum, och honom
tienä utan utan traldoms sruchtan i helighet
och rättfiirdighct sor Honom i alla sinä liss-
dagar (Luc. i:v.74,75.) 4tto uptäcker HEr-ren GUD snndasördcrfwet och affalltts diupc»
elande, uti lhen dagcliga förnyclsin, dö lhcnHelge anda i sit siraff ambete (loh. 16: v.
8,9,i0,!1.) uppenbarar och bcMassärmän-
ga tilsörcnc i hicrtat söldolda syndtt, och föralla mennistiors ögon osynliga bristcr, at sialendels dcr mcd mäste altid ödmiukas af alt bittta
under rattsärdiggiörelsens osörstylta Md,' ochsom m andelig sallig bctta GUD om Näd
och syndcrnas sörlatclse. För chetta stole al-
le helige bedia tig i r<Zttan tid Psalm 32: v,
6. Dels ock at the uptäkte och desiraffade ftloch brister mäga, i then dageliga strnyclsen
sörlMrae, den gamla Mnnistian med thce
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qierningar asttädas, sch thett nya mennistian
lklädäs. (Col.;: v.9.10.) i synnechel war-«
det syndasördcrfwet ock uptackt, uti swcka
kommandenöder och syndasrasielstr, dä sialen os-
ta sär se, dtt hon tilförene intct stulle tmickt
at hon ärsast eländig och strderfwad i sig sicls-
wan. Och at uti hennes kstt bor intet goöt:
( Rom. ?:v. 18.) Dnlikt stcr och uti
dana swära ansachtningar och bcprösiungs
siunder,hwarmedHErren GUD
ter sinä barn mi st n bcpröfwelsts ugn, at the alt
mer och mera matte lära til at kanna sit in-
tet, och endast och akcnast byggia sin Salig«>
het uppo lEsu Christi dyra sörsonings grund.
(1 Cor. 3: v. ii.)

37. Frag Säg mig annu til et siut
om denna lak angacnde sondenes kän-
nedom/ hwarföre denna läran är/
afhandlat sa widlyftigt/ ja at icke al-
lenast af alla tijo budorden aro til
denna syndcnes känuedom/ synder

man ock jcdermera än-
nu denna jnk är med eftcrtryck eller
widlyftlgt utförl. lag kan fuller fin-
na at saken 6r angelägen och wichtig/
men jag önstade ock til at fa
keligen höm här sm

Swar. ijl stWige orfakn:
säsom
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sZsom i:mö at syndenes rotta kännedon,
ar del sorsia steget til ensann och ostrymlach-
tig bättling, och naren siäl sörst lommce
tältcligcn här in,masiehon seban stynda sig
nt ga widare, sä sramt hon imet med öpna
ögon wil lbpa i det ewiga sirdcrswet. Ach
hum nödigt wore!cke dc?, at ögonen förjt
wordcsu öpnade, atmennistian stulle sielf be<»
gynna til at st sin siäla wöda och afwentyr,
ti! syndenes ratta kännedom, om hon annors
stal söka til at undfty deo nlkommande wreo
den sch fördömclstn. Sker detta, at en syn«
dasakcr mmnistia upwaknar, til at kanna sitk
syndasördcrf och llände, sa sölja de andr»
battrinsss stycken, dcls af sig sielf, nemt. siM
dabckännclsm och synda angercn eller battringS
sorgen; lika som dtt soljeras sig sielf, at m
siuk och kranck, wid siuwomcns tannjng, ma-
ste klaga öfwer sin swcda och smärta, och af-
wen det, at hon ässin siukdom tanner nöd
och sorg, smärta och srocda, i des kropp och
des lcmmar; Mcd klagande kan hon bä in-
tct sörliga, och henncs smärta ar kandbar
sä snart hon bliswcr kranck och siuker. SZ
stlja ock syndenes dekännelst och balttings
sorgen af syndenes kanda nöd och nödgcmde, söi
at sadan som syndenes kannedomcn ar,' sadan a'r
och blisroer ock syndabckannclsen och baltrings
sorgen. Dels dliswcr och lagscns tuchmn, ii
syndenes kännedom, lil et driswande sch növ»

F «an.
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tzanbe tilat M hielp.at fiyck Ehrisium til
vt söka lissens rältsärdighet i Trone; och dcr<
stre säsom siälen af Evangelio förnimnur
GUT>s Nädeordninss i en sann battrlng och
lefroande Tro, sä mäste hon ock i sin kranck"
«>et wara angelägen at bedia GUD, om
Md til en san bättrmg om en sann, himats
och sinnets och hcgs Mnbrmg, samt om
<n lifachtig och lefwande Tro; Ty eW str
hon at hon mäste sörgäs i sinä synder, i
Heras stuld och fördömelse och i theras «sör-
t>ömande macht och Herrawälde, säsom en
chen ther ännu liggcr i sit synda affal och
fördcrf. Lika som dä Larjungarna strst
ksmmo med lEsu i baten, mäste de wäl se,
dan wara angeläane at wacka op lEsum
och ropa om hiclp, när stormwadret yppa-
des; säiande: HErre stäls osi wi strgas.
Matth. 8: v. 24,25. sä ock när lEsus sär
en sial först i syndencs kanncdom in i bat<
trings bcken, sn mäste hon wal upmakna i-
srän sin sorra säkerhet, icke allenast til atar-
beta och roo l roägcne, ulan ock til at äkalla
Fralsaren lEftm om Hans Nädes hielp.
2:do kan imet utcm en krastig och leswande
syndenes kannedom battringen bliswa sann och
alswarlig; Icke heNer wid et härdtoch osör-
Hrotzat helleberas hicrta bestandig i frästelse de-
dröswclse och sörföljelse sör ordet stul, säsom

. Fral-
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FMsarm sager: Men the som p« helleber,
Zet, chet äro the, som när the hora; an-
namma the ordet med Zlädie: och che
haswa inga rötter,the ther tro til en tid;
och ta frastelsen päkommer, salia the ther
isra. Luc. 8: v. lz. jamstr. Marc. 4: v. 16,
!?. ?:tlo Kan inttt Utan syndenes alswar-
liga fännedom, sialen finna GUDs och
Fralsarens lEsu Nad. Ty the helbregde
behoswa icke läkiare,ulan the krancke. Match.
<>:v, iH.jämsör Icr.z:v. 12, 13. Hr delta
siycktt fördenstul i detza sakerhets tider et styc-
ke, som mycktt mäste arbelas upps; emeda»
ben saken, at sialarna lita pa en ulruartes
Christendom, och aldrig komma 11l en ratt
batlringens första början i jyndenes kännedom,
niör dmi strlustiga as GUT)s och FralsarenslEsu Christi dyn sörwarfwade Nad; emedan
de säsom helbregda ställa sig tilsrcds med sinäsalsta lröstcr, och icke sa°ftm rättcligen andelige
krancke, bchöfwa lWare. Ia derueaf kom<°
mer ock det, at osta wälmenande sialar snartsialla sig lilfteds med sin egen förbäktring, i«
nar de genom dcn förckummande N6den,sädt
hog och lust til nägra Gudachtighets ösnin<
gar,sramsör det de tWrcne i synden
kre, och om sin saligbet aldeles hoglöse,och
iranga sig sä «nttt til Fralsarens lEsu Or-
ssnings Blods rattsärdighet, och til «Mt,
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as denna Naden til liss, genom Fralsarens
lEft enn reso uppä kortzet ftlllbordade förfo-
ningZ offcr. 4:lo ar syndenes kannedom ock
nödig lil at synnerligen driswas, bäde i pre-
dikningar och eljest; emedan utan alfwarlig
syndenes kannedom, predikans ahörande an«
nu blifwcr ojruchtsamt, och den allmenna sa-
kerheten är just deras, at fölckct intet kanna
sitt synda-Mnde och sirdcrf, läla sig icke Heller
der om öswerlygas, sa lange de haswa den
safänga strtröjian at ingen nöd wore, som
det star i ler. 8: v. 15. la, sorUter eder
ther upptt, at chet sta! ingen nöd haswa,
änoock intet Zodt forhandene ckr, och at
j stolen heladc waröa, ändock intet annat
än ond sar sochandcne ar. Ty stulle the
rätteligen kanna stna fynder, sitt syndasör-
derf och elande, sä stulle de intet haswa
iid lil at dröja nud Nädsökande til en ostrym-
tad och alfwarlig battring, til at kunna und-
fiy den tilkommandc wrcden, och til at sä iyn-
dcrnas Nädesulla sörlätelft och lif och Sa-
lighct i Christo lEsu. f:to ar syndenes
kannedom ock nödig til at dersöre utsörligen
dri^waS, emedan denna sak bör komma twga
an uppä mennistians egct samwctes bekymmer
ransakande och depröswande om sitt tiljtänd»
och versöre sasom denna saks ashandling i
predikningar snatt gck sördi, ochkommeriför-

gäten-
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Zätmhei hos de annu orörda och omökta och
sakra hierlan, sä fhnes wara nödigt och nyt-
tigt,at i sa matto as GUDs ords lius ochas Lagscns sörklaring och cflerlryck, strchalla
böjcliga sialar och samweten, likafom e» tafta
til syndems ratta kanncdom, at dewätte haft
wa tilsälle och handledning denna sak,
för sig sicls aswen, wid cgct bekymmcr om
sin salighet, undcr bön til GUD , noga
öswerwaga och bclrachta; pä det de sedän i
kanssa af sinä synter, matte warda bcgarige,
at giöra sig nytta äfwen af predikmngar och
sölmaningar, til widare fortkomst i battrings
ordningen, samt til gaende uppa M°gcn lilliswet.
M det da inlct nödigt at i achlaga GllDs
Andas förmaning? I oswertradare gar til
edart hierta, Esai.46:v.B. och eftcr Icr.
klcigewisors 3:0.40. 2.ät otz ransata och st-
tia wärt wäsende och omwända otz til
HOrra». 2>ät o§ uplysta wär hierta samt
med httnderna til GUD i himmelen. Tvi
wi haftve janoat och olydige warit; thers
sire hastver tu med rätto intet stonat.

Om syndenes bMnnelse.
G. Frag. När nn en mennistia blifwltigenom GUDs Nad upwäkt til jyn-
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dencs fwarighets kannedom/skal hon
da aldcles strtlga och behalla äng<
sian dold i sitt lmrta?

Swar, Nci, hon stal icke sörtigather med,
«tan hon msste bckanna sin synd. Ty tä
jag willesärtiZat, försmächtade min ben, Zes
nom min dageliga Mt, Psalm, 32: v. 3,
Är altsä syndabekannelstn nodig.
2 Fräg för hwem stal/ en l jnnda-

känssan andeligen siuck och kranck
siäl/ bckanna sin synd?

Swar. Förnembligast för GUD, emot
hwilkm synderna stcdde aro, hwilkcn bekän-»
nclse for GllD egmtcligen hörcr til bot och
battrings cgcnssap och Händel mcd GUD,
hwarsöre wi och allmast wilje handla om
denna hckännclsens ratta art och beffassmhel;
dock med dm warning nu förut, at dm ftmtil GUD komma wil, mäste ock weta och
finnda sig til at dckcknna sitt brätt för sin
nasta, i hwad han brulit honom emot, til
en bicrtelig sörsonllghet ock sörlikning, cstcr
ICfu lara Match. 5: v.» 2?,<24. 25.
26. Match. 6: v. 12,14,15. Luc. 1?: v. ?,

4< ittm. Marc. ii:5.25,26. Mm hwad wi«
dare hckanliclscr för församblingm och thcs
tienare angck', fä Kmnas sädant bar, dcls sä-ssm hsrande til extraordimw tilsMm, dcls

ock
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gck säsom siäende til hwars ock ens antingen
samwttcs nödgande eller ftihet; dock mästede
pcrsoncr ftm der til komma warnas at an-
wanda til nylta,och icke til siclstagm
lös och otidig tröst, och til asstanande, isrän
sin bckymmer, eller til Ma stöder
och et purr opuß opergeum der af, til
mera eller siörre syndasMchet; som osta ty
warr stcr, at uppä sadana hckännc-lscr, ingcn
räti hckantstap mcd GUD och Fralsarm
Mftm, icke Heller en sanstyldig och ratt-
staffens bättring i leswernet, söljcr. Hu-
ru nödigt ar icke da, at en siäl sirart i
den första battringen isrän the döda gierningar,
til Twna pä GUD,sielf wägar sig ftam med
sin dekännelse sör GUDs Barmherllghels dom-
M och Nädatron i Christo lEsu, säjande med
David; mot TiZ allena hastver jag
sch illa Ziordt strTigtc. Psalm. 51W.6 ochas Psalm 32: jag wil bekänna str HLrra»
nom min öfwerträdelse lc.
3. Fräg. När stall jag bekänna mi-

na syndel för GUD?
Swar. Äella kan ste allib cch allestä-»des, utan wist tilbinbande til tid eller rum; men

i synnerhet dä, nar tina synder tig bedröfwa ochsngsia, och du fär öpning och Näd til at ulwpc»
tin hierlans tryckande och ängsian sör GUD;
Tm hand war hgg och natt Mr pa ,nig;
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sä at min wäista borttorckades, st som
ihet om sommaren tort warder Sela.
f3re beranner jaZ Tig minä s^nd, och for-

intet minä mHZiermng; sadebckänna for HGrranom min os-
rverträoche; Ta forlätst Tu mig mine

mistgierning: Scla. Psalm 32: v. 4,5.
4. Fläg. Hulu skal ;ag beklwna

mina synder för GUD?
Swar, i:mo Mcd ct uprichligt

ta, säsom för en allwctcmdc GllD, utan at
msächla och bemantla sig, ly GUD söMcr
fynderna chem, I hwUens anda ingen salst-het är. Psalm. 32: v.2. dcr cmot hcler det om
the ogudachlige: V3e them som fordolde
«vilja wara for HErranom, til at for-

theras upsat, och halla cheras gier-
ninZar i morkrct, och scha: ho ser otz?och ho tänner otz? Esai 29:0. 15. 2:do
med en inncrlig sielsdom, hicrtals förbittran-
de och syndaangcr at mm, med sinä synder
sottörnal GUD och draait öswcr sig GUDs
tvrede, och giort sig styldig lil döden och
thcn cwiga Mdömelsen. mcd ct alft«atligit upsät och bckymmcr om m san ochostrymtad lxlttring, at litan sirbchall assts med
Ma bäde uppenbara ocb hemliga synder. Iaicke blätt et fadant upsck, som ulan f'icrteligt
hat och leda lil spnden, da och da hasiigt

sallas
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fattas, eller ock inbillas kan,afwm as de bättrings-
lösa och obotsardiga; utan medet sädant upsäl,
som rcdan siär i et wckckeligit öswergifwande af
alla synder,samt uli kamp och siridemot dem,
mcd et sädant inncrligit hat och lcda och siyggel-
se ril dem, at man aldrig mera wil til synden
samtycka; och sig thes walde och macht
och rclelst och begarelse undcrkasta. Then
sinä mHZieming netar, honom war-
öer icke wäi Zängande; Mm chen
hölme bekänner och ösiverqifwer, han stal
sa Barmhertighet. OrdSpr. b. 28: v. 13
Armors utan syndencs öfwcrgiswande, kan
hwarcken bön eller bekannclsc lichaga GUDi,ses Esai. 1: v. 15,16,17,18. och dör det no-
ga marckas at dcnna befannclsen bör ste ulan
förbehall af nagon enda hcmlig eller behagad
synd, ty GUD förlatcr syndcrna thcm,
i hwiltcns anda ingen falsthet är, ( Psalm
32: v. 2. ) Then oZudachtige öfwergisi
we sin wag och syndaren sinä tanckar; och
omwände siZ til HHrran!c. Esai. sf:V.?.
Hwarsörc ock HErrcn som intct haswer
hag lil nägon synd, insatten hclig'Salighetes
ncö ordmng,i en san battrmg och leswandeTro.
Bättrcr eder och Tror GvanZclio Marc.
1: v< 15. i Christi lTlamn stal predikas
battrinZ och ftnöernas strlatelst. ( Luc.
«4: v, 47' ) Sä bMrer eder nu och wck'»-
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der eder om; pa det edra m«ga
asi'krapade waröa: Act. Z:v. 19 qttcj

mcd cl i Trone hungranbe och törstande hicrta,
ester Nad och syndcmas förlälelse förFralfarens
ICsupina och död siull. ( Rom. Z:v. 24,^5.)
C!l>riore bKfpr jagmins hiertans knä,och
der TiZ HGrre om (Tlnde, ach HGrre
jaZ haswer s^ndat, syndat hafwer jag, och
tänner minä miWerninFar - - fbrlat
Mig chet O HHrre. forlat mig chtt; lA
mig icke i mme ft>nder forgäs, och Ut
siraffet icke bliiwa ervigr ofwer mig, utan
wstrdigas hielxa mig owäroiZan, essier
Tina stora Barmhertjghet, Manasse höns,
v. 11,12, i?< om en sadan bckamnlse, som
ster i en san battrnigs och leswande
ordning, heler thel. om wi bMnne wäm
ssnder, Han är Trosast och rattwis, at
Han forlater oD och renar ost af
alla orättfardiZhet. 1 loh. 1: v. 9<
5. Frag. Hwilka synder stall jag be-

Kwna för GUD?
Swar. Du stal icke ollen ast bckanna,

en och annan synd, ulan alla synder, dit he«
la fyndasördcrf och onda hicrta, din bcna-
genhet til dcl onda, och odugclighcl til det go,
da; jqdina bWngna syndcr, i sullsöljande af
det onda, i onda tanckar, onda lustar, onda
ckhafwor, onda Zicrningar, sörargclstr, .sam-

tycke
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tycke och inradandc til andras synder, meh
mera, ocl) afwcnledes dit förstnnmande as det
goda, i GudsfructMn. GUDs kcklek.Tw,
och fömöstan uppaGUD? i lydna och hör<
samhct emot GUD, u. Och kan du inttt
hekanna alla dinc, synder för GUD mcd
munncn, besynncrliM, ( somdock enkanncrlich
gm kan ste mcd de kanda synder som roarit
härstande och dchagade, samt tillika med dit
syndmlandc och andcliga odugelighet och man<
gel uppä det goda som du kanncr dia, saltas
badc i gemen och i fynncrbct. ) sä muste Du
dock mcd din himcms bckannelst wara uprich-»,
ch in sör tin GUD, och i alt gisma t,F
stuld och Ma bot i stost och i asto. ( lohg

6. Frag Hp det nödigt at bckwn»
sin synd for GUD?

Swar, Ia wistcrligen, ty utan denna
bckannclsen giswcr man i:mo GUDs ord
intet rckt, som allestadcs bade i Gamla och
Nya Tcstamenlet, witnar om mennistians
syndasördcrs och clande, och hicrtats ondstc»,
2:do Förncfar man annors GUDs ollwclen»
tcnhet, som scr och kanncr mennistians hicr<
lans ondsta, ja ock the hcmligasie anstag.
Z:tio emotstar man GUDs cmdas wilnan«
de dchmffandc och ösmmygande i hierlatoch
stmwclct, som wore det sälsit och ogrundai,

och
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och fiMafweZ och otilbörligen i syndakansM
och baltrings sorgcn sammctct päöördat.
4:to Gifwer man intet GUDi ratt i sin
siränga wrede och rätcfärdighet stmt rattwisa
dom, som hade GUD intet orsak til at wrcd-
gas och döma sialcn som en oqndachlig och
fyndare, för chcs bcgangnci synder och annu
narwarande hierlats ondsta och sördcrf stull,
om Han wille ga til doms eftcr sin siränga
ratlwija och rHttsardigbet. Erkanmr
man mtet GUDs Nabeordning i Chrisio
lEsu, hwar wid sialen mssie sorsi bliswa i
sit samwete dömd som en ogudachtig och syn-
dare, innan hon kan sä Nad och sörlätelse'
och lisscns rättfardning i lEsu Blod. Der-
före maste GUDi i alt dctla gifwas ratt,
igcnom en sann, bolsardiq och ödmiuk, samt
Nadelörstig syndadekannelse. 1. loh. 1: v.
10. Men säge wi at wi hafwom intet
syndat, t<i giörom wi honom til liugare,
«ch Hansord <ir ickei ost. Ncml. intet blott
och allcnast saja sig i gcmcn syndat, utan ock
i alt chet hafwa syndat, som GUDs Anda i-
genom ordct i synnerhet befiraffar och öswcrty-
gar hiertat och samwttet sörc. Sasom Da-
vid igenom sin syndabekännclft wille giswa
GUDs ord ratt, dä han bekanncr och sagcr:
laZ känner minä mitzgierning och min
ftnd tir altii» f3r mig. Mot Tig allena,

hap
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hasrver jag och illa gioröt for Tig;
pa chet Tu ma rätt bliswa i Tin ord, och
icke siraffaö bliswa ta Tu domd rvarder.
Si <aZ är as ftndelig siid fodt>, och min
Mooer hastver mig i synt aflat. Psalm
7. Frag. Kan da icke cn lUer men--

nistmoch en synda lral/ äfwcn betan-
na jalunda ssn synd för GUD?

Swar. Nei, det kan hon inttt, e-
huru hon mcd sin blolla muns bcksnnelse nal-
kas GUD mcd sinä lapparshedrande, sa ar
dock hcnncs hicrta langt ifrä GUD (Mailh.
15: v. 8.) henncs hicrta ar iniet uplätil och
sörandrat tll uprichlighct, botfardighel, innerlig
ödmiukhet, och hierteliqit begnr hungcr och
lörst tsttr Nadcn, icke Heller tanner hon syn-
denes swckighet och nöd< Huru stulle hon
da kunna as hicrlat sör GUD bckanna den
samma. Tanck intct at syndabckannclsm sör
GUD m der mcd besialt, at cn sakcr menni-
stia mcd hopcn las. lag fattig
mennistia tc. ncml. meb et sakcrt insöfwat och
i synden sörsoffat samwele. The oLudagtiZas
osser är en styggelse: Ty chet warder i
And ossrat. OrdsSpr.B.2l: v. 2?. Det
ar Sauls röst at bekanna med munnen och
sajn: laZ haswer janoat at jag hasrver
HftverZangit HHrmns befalning. (1 Sam.
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55:0.24.) och Vock inttt ässiä mcd fyndm
vch giira m san battring. Om m sädan
.obotsardighcl hctcr dtt: <l)m j ckn uträcken
«dm händer, sä bortgömmer jag dock
tznin sgon isrän eoer: och om j ckn myc,
ket bedien.sa Hsrer jag eder dock intet.» ty
«dra händer äro sulia meo blod. Esai i:
V. l/. jämför, Esai 59: v. 1,2, 3.

IV. Kapitel..
Om bttttrmg Sorg och syndasnaer.

l. Frag. Nu wiNe jag oct änteligen
höra/ om bättrmgs jorgen och iynda-
angern/ och i synncrliet nu när
denna bättrings sorgen wger sin
början?

Swar. Man ma intti tancka. aödcsta
?me'stycken, at känna bckänna och ängra
sin synd, wore wida stilde isran hwar andra,
ien san och ostrymtad baitring; i synner-
het ar syndaangem och bättrings sorgen re«
dan i sin början, sa snart sialcn bliswit up«
wäkt lil sinä synders lefwande kännedom, ja
ock rcdan sör, innan sialencs nöd driswcr och
nödgar henne til egentelig och rätt bekännclft,
fäsom David, medan Kan annu wille Mi,
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ga, fbrsmächlade Hans ben redan, wid synda-
känsian, genom Hans dagcliga grat, sclsotn Hall
ock stdan bles nödgad til bckannelse. ( Psal.

2,4,5. ) sä at sä snatt som syndencS
kamiedom wardcrsann och lefwande, sä arock
bättrings sorgen och synda angcrn redan der
i sm början, och nödgar til syndcrnns bc-
kannclse sör GUD. Bock likwal, at ock
bättrings sorgens ratta art och bcssasscnhet
annu narmare mnlte förstäs, och de sirära
mistbruk som derwid hos solckct är, ma rp-
tackte och kunnoge warda, wil man om bäl-
ttingS sorgen ellcr syndaängcren annu harsia-
des iarstilt och i synncrhct handla:
2. Frag Hwad är en sann bättrmgs

sorg och syndaangcr?
Swar. Then besiär inlet blätt ien sä-

dan ängerochsamwetSoro, esler nägön begän-
Zensynd,som ockhos hcdningarna finnes.Rom.
2:15. til hwilken oro samwMt lipwaknar dä dctonnu inlet är igenom syndamanan och förhar-
dclsen insösroat och strsoffat. Icke Heller är
synda ängcren och baltrings sorgen der mcd
bcstalt, at en Mr sial tanner as lagsens
hot, af GUDs wrede, nägon rörelse och för-
strackelse i sit samweic, i fruchtan sör syndcneS
lön i döden och enär denna forsträc-kelsen äter blifwer sörqmasd genom syndakar-
leken, blotta ulwnrlis ChristendomenS psli,

tande
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icmde, och andra salsta siöder och lösa trs<
sicr, eller ock gcnom syndasalffap sch
sian der uppa, at dm allmenna hopen cir Drsom sä leswcr. Hn mindre hielper har en
roisia gängcr om cihret sielstagcn och lwunM
strist--nngcr, ulan andans rörclst marckan ochöfmertygande om syndaelandels smärighct,
Och aldraminsi ci ftackt fynda sakert lcswer,
ne, som nappcligen haswer den Tron mcd sig,
l,t en sann bätlrings nöd angcst och sorg wore
«f nöden, nar en saker sial allenast utwaro
ies > bar namn ulasen Chrisim, och mcd
en lös och inbillad tto sörlalcr sig upps
GUDs Nad och Christi förtienst, och der mcd
blindwis giör et ulwarlcs «PUB oper2cum,
«ller som el dags wärck af sin Christendom,
mcd det hon fälcdes i sinä synders band och
mörcker gar til Kyrckan lil strist och HEr-
ranZ Nattward, allenast at hon mätte ock
HMas för en Christcn. I dclla alt bestar
intet den sanna bätlrings sorgen och syndaa»-
gcren. Hwad altsa angar sielswa sragan:
Hwad en sann bättrings och synoann-
Zer är? Saar en sann battrings sorg och
syndaanger, en sadan sialcnes nöd sörstrac-
kclse och ängest, som af GUDs lag och wre-
des hot ar igenom thens hclge cmdes Nade-

roarckan upkommen uti hiertat och samwcttt,
sä sast, al dHa HErrans statt, under erkaw



sla af syndmcs och sördömclse,
och GUDs tryckande hand och wrcbe öfwcl
synden, tranga sig in i bicrtans imiersia; bmar,
utaf sialen blifwcr upwakt, säsom then cher ser
sig sörgas i sinä Anders sördömclse i sig sielftn«an; ncml. til inncrlig hiertans nöd angcst
och mrar, och tillika til ct hicrtcligit bckym*
mcr der om, at henncs arma sial "matte kun-
na undfiy dm lilkommande wreden, ropan-
bes och suckcmdcs i sin nöd, Hwad stal
jag giora at jag ma blifwa SaliZ.Och detta ar det som HErren fordrar i
loels 2:v. 12, 13. N?änder eder til mig
af alt hierta mcd fasiante och med
tande, o'ch med s3rjande, rifroer edor
hierta och icke edor tläder «. och i lac.
4: v. 9. Warer elände, och sorjer och
Zrater: edart löje wände sig i Zrat, och M-dien i sorg
3» Frag. Hwar utaf härrörer en

jnnn bättrings jorg och syndaangel?
Swar. och fhndaan-

gcrn barrörcr cgcntcligen utaf GUDs lag»
ly af lagen känner man syndena. ( Rom.
3: v, 26. ) lagen wrede äsiad,
( Rom. 17,) L-ae-en ar en tuchtomDars
til Christum. (Gal. 3: v. 24.) ncml. nar
GUDs lag och budord sclr med sin krast m-
tranga sig uti himat til at upenbam simdm

G och
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och GUDs wrede der öswer, och til at up«
wacka synden, ( ftm eljest ligger sakcr likasom en orm i grästt) lil ett oroande och sör-
dömande, samt genom begarelsen klaftigt fte-
siande lis. Sasom Paulus schcr, utan lagen
war spnden dod. <vch jag lefde
utan lag: Men när budordet tom fictben lif. och dä bliswer synden öswer m<it>
ton syndig Zenom buöordet. ( Rom.
8, 9,-13.) och har ulaf harrörer dä dat-
trings sorgen ock syndaängeren, och yppar siZbekymmer nöd angest och förstrackclse, sasomns sig siels och otwungit, hwarest synden
och GUDs wrcdc kannes genom lagen.
Bock mäste man ock weta, at Evangelium
härulinnan räcker lagen handen, stl at
ju mcra hicrtat blifwcr upwäkt af Evangclii
Nadesiralar til suckan och langtan estcr Nad
och sbrlälclse, ju hicrleligare och Kclsosammare
bliswer ock batlrings sorgen och syndamigcren;
sä at den samma icke allenast stdan harftytcr
<ls sruchtan och förstrackclse för GUDs wrede
ochstranga ratsardighct, utan ock af langtan

och
(*) Thetta är ock sant, at lag>cns lara bliftver

uplysi och förtlarad gciwm Evangclium, mc»
ickc<hcs är och förblifwcr lagstns «-«

gniteliga ämbttc at straffc! syndcrna och laia om
Form. cunceld. smttfficdltt.

P«l!. 3^7.
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vch lrängkan efier dm goda och Garmhmiga
Glidm, som igmom si)ndcrna sä blifwit för-
lömad: hwilkel omsider hos de botsärdiga och
omwända stanar i !de! karlekö och glädie tä-
rar, wld smaken af MlDs godhet och af
HErranS lEsu Näd uti thcras sialar;
som dct gick mcd den botfärdiga synderffan,
som twädde lEsu söttcr meb sinä inncrliga
tärlcks tärar. ( ses Luc.?:v.zB,-4?.) säfom
vck Petrus as lEsu Barmhmiga päseende
rörd gick ut ock gcet bitte?!i2a. ( Luc, 22: v.
61,62.)
4 3räg Hurudant bekymmer haft

wer en sann Bäeerings sorg och syn-
yaanger mcd sig?

Swar. Mttrmgs sorgen hasmcr treg-
gchanda bekymmer mcd sig, imo hasmer
dm sit assecnde uppä the tilförcne bcgängm
synder. 2:do Uppä närwarande hiertcins
firdcrfwade tilständ och elande. gttio
Sträckcr battrinc)s sorgcn sig framät til be-
kymmer om Md hich och tröst, mkcmncr-
ligcn ock om en scmstyidig och alswarlig bcit-
tring. Dctta afmälar Fralsnren uli den fbr-
lorade <3>onens erempcl, hwilkcn icke allennst
kande och bckcmde sin tilförene begängna
syndcistulo, utan ock sin narmarandc owär-
dighct til fadrcns huldhet, jamwal hnde be-
kymmer om dct nlkommcmde; dä ban stulle

G 2 saja
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M til sin fadtti Faber jag hasrrer fyndai
l himmelen och för ig. laZ äricke nu wärd
tallas tin Son: L'ör mig en asti,
Na lcgodränger. Luc. 15:v. 18,19. Likc,
som en thcn thcr lätit sig sörrcillae ,Mi tl m
rstta mchm, och dcr mcd rokot i yllcrstanöd-
pch Mvcntyr, och i nattenes möräcr; ar icke
Klletiast strjanbe öfwcr sit sörnMande. r.ian
eck öswcr sm i räkade olägcnhn och äfmcmyr,
»ch aswen ock dcr bMr cl san mätleblima
hulpen och ulomma uppä rälta waficn igcn,
Hftven sä en botsartig <M,hon sörjcr ösmcr si«
no begängna synder med t,imans qrrida;
Hermes narwarandt elande och fördcrf ar hcnne
til tungaoch bcdröswclst; omdctnlkcmmcmde,

mcku sänsd til bamiig lilliss,ar
l)on ock fasi bckymwd. Har hclcr tstt md

Midc-; Ach hede. jag intct lsct cllcr
chct ciordt! Ach sade jag intct sä illa lcsrrnt!
jjllh sade jag inltt thct cllcr thct samwetö sä-
M! hadc jag intct alssat mit cgit kött mcd
des syndaluslar och hade joo, in»
M förftmmat Naden, förqwasdt Nadcrö<

HB fiendstap emot GUD och
Hflns mägar, ösmcrgi rcit HErran GUD och
stanat i dcnna wcrltencs karlck u. sar hclcr det.
Sä stal lu tomma tina wägar Hog och
stämmas. Hes. i<s: v. 61. jamwal ock kan
chtt har wid h«a, Chet tlr tine ondstos

stul
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stul, at tu sc plapät wnrder,'öch tine ohd-
nos, attu fti ncfpsi warber,'alssä maste
tu weta och fs>sara hwaö jämmer ochsorg thet med sin at tu öswerZisi»
y?er HGrran tin GUD, och icke ftuchtali
mig, sager HGrrcn HGrren Febaoch. ler.
«»: "v. 15. Likalcdcs, när Sialm tä i dcn,
na sorgen öswer de begängna synbcr, begynmr
til at bcdia GUD och alswarligen sökia
Nädcn , dä sirackcr sig och hennes sora til
det nawarande clandct? ly hon sär mcd ang?
sian och se kanna och förnimma sit
narwarande i bicrtat, ncml. at
bon bafwcr ct hardt och tilstutit hima, som
hwarken kan eftcr önssan Ma och Ma b<w
trings tsrar, icke bellcr rätteligen och i krast dcv
dia; alt ar tilstutit och fördcr"wal genom syn-
den, sä at hicrtat ar utan Tro och karlck, us
tan Näts och böns anda; hon finncr ock at
syndcn ellcr syndiga bcgärelserna,' upwäkte i«
genom la§m, äro »nächlige i hennes !em<
war, at giöra dödmom stucht. ( Rom.
?i v. s. ) samt at hon i sig siclf är swag
och machtlös at giöra thcm motständ.som nu den arbetande och betungade sialett
gicrna iville warda annors, sä upkommer wid
denna battrings sorgen ajwen bekymmer ochomsorg, om en sanstyldia och alswarlig bats
lring, til at akalla GUD i denna sin nöd,

och
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och at söka Na°d til baltrin,q til liss ; och säs
ltbes sträckcr stg ock dctta bekymret ftamst,
til at, estcr HErrans tuchtan til bättring,
utansörbchäll af nägon dchagad synd, och utan
upjkos, at flythen nlkommande wredcn;sore hon warder hiertelissen bckymrad ther-om>
at hon mälte finna Näd til en sann och o<
firymtad bättting, och isrän sinä syndcrs
swära sirdömclst. och isrän cheras macht och
Herrawalde af HErrans Nad befriad och
ftalst warda. Alt dttta bckymmcr ar hos
den lipwackla och botsörbiga Mm rätt hicrF
teligit, och aro chcssa sorger säsom Nya sö<
delfens smartor, hwilka inttt hoS den efter Nad
sökcmde, och i battrings och sm sials walsards
bekymmlr ftamhardande sialen, gä öswer
Mr stillas, innan sialm sar Näd sör
Mdasiolen, och lMats öpning och Nads
krast til at i en inncrlig Tw hälla sig wid
Frälsarens lEftl försonings döds dclachtighct
til Nad och syndcmas förlätclse, til lif och
rattsardighct i lEsu sörsonings Blod, samt
til fiälmes wcdtrqzvöckclsc ro och hwila i Fral-sarms lEsu öpnade silr. Och wal är dm
fialm som linder GUDs Hands tuchtan och
tryckande, latcr siZ driswas och nödgas in i-
gtliom then trchiga porten, til at ämiuta Näd
l!s och srid i lEsi'. Ty thct htter: Salige
»iro tw bchröftvadc: che stola sä hug-
swalelst, Maich, /:v.4. Della ar til at wara



arbet<»nt>eZ och betungad, och at tomma
til och sa wederqwäckelse. (Match.
11:0.28.)

5. Frag Ach jag märcker nu / at. det
intet warit bcwandt/ mera med
min./ an med andra Ma mennistl"
ors/ förmenta synda änger/ i min
fawltstos och läkerhetenes tilstand;
nar jag hwarken rätteligcn kandt
mitt tilförene förda jynda lefwernetz
fördömelighet/ än mmdre at jag
stnlle tändt mitt innebocnde förders/
i hiermts härdhet otro och ondsta,-
och aldraminst at jag ssulle warit
hiertellgen bckymrad om den goda
Gudens Nad til battring til lifi
tan ester min förmenta anger/ lem-
nade jag alt ater handlöst / och! syn-
dade lika jom pa en ny räkning.
Jag wllle förthenstnl nu höra om
denna lärans/ om sydaängven/stom
och swara mitzbruk/ pa det sädantmätte lända mig och androm til
närmare upwäckelse och warning?

Swar. Detla mitzbrukel uch beropan-
d« uppa at ängra sin synd, är ,sä siort, at
hela den sMranmldenes harnas hop, äl der

mch
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Kud, säsoM ock igmöm sin inbilniiigs Tro,
insöst» i syndaondsscin och safcrheten, langt
bort isrän GU2 och rättfardigbetencs wag,
öch Gudachtighcts krast och sanna iswcr, fastsn de mcd sin blotta utwärtcs Gudticnst ,

hafwa ct sten d« til. ( 2. Tim. 3:v. s. ) och
§r thtt witzerligm intct bewändt mcdallthcras
fbrmmla och sielstcigna, samt twungna syn-
taänger. Dctta Cbristmdoms sörders, j en
salst änger och mdilmngs tro, är likt lhet
ändrn willdiuret, som haoe tu Horn lika som
lambet, och chet talade som oraken.
( Uppenb. Bs. 13:0.11.) Ia harisicnom

likasom siclfwa helswctcs tungomalct,
Mn My och nägon stuchtan, kommctibland
chem soM inbilla sig at wara Christna,
redan har uppa jordcn, i sascliga swordo-
mar och dieswultns aberopande, fasom ct
hrakatalande och et willdmr i thcras lefwerne.
Wid benna synden wardcr tungan wistuptänö as ( lac. 3: v. 6. ) in-
ZeK är then som angrar sinä onosto, och
skZer, bwad giör jaZ dock? the lopa alle
sitt lop, lira som en grym HP i stridene.Zler. 5: v. 6. Nli; Then sorg so>n ar cf,
tee GUDZ sinne, hon koinmer äsiad bät-
tring til Sali: het, then man icke ängrar:
mcnz werlde!,es sorg hon tommer astad
ö3deft. 2 <3or. ?: v. 10. v.z<ap.
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V. Tamtel.
Om en Mn och lefwanve Tw.
Frag Hwad nr en jann och left

wande Tro? '

Srvar. En sann och lcfrbanbe Tw äk
en nAförlattlse och en inncrlig
sian, pa GUDs Näd och lEsu dyrg
dödssörsonmq, ( Ebr.n.v. i. Eph. 3:0.12.)
Af then Hcliga Anda igenom Evangclii ktast
tv>rckad och uptand uti el botsardigt och, sör<
fro§at hiettä, som blifwit rörd och upwakt,lil
Nadsökande och inncrlig hungcr och törst efcer
lEsum och Hans raltsardighet; igenom hw»l«
kcn Tro sialen haswcr kraft at i hjcttÄns
roisthcl halla sig til lEsu dods delachtighet,
at wara lEsu egendom i lis och i död,
gcnom lEsu dyra försonings Blod, och at
suga Nad och lisströst i Trone as lEsu sär,
sig til Nad och lis, snndernas förlätelse, listscns rattsardinng o<y cn emig Salighet.
Chet är GUDs warck, at i Tron pä ihen
han sandt hastver: Ish. 6: v. 29. jam-
sör Eph.2:v.f!. En sadan blott och oförffylt
Näd i rättsardiggiörelsen genom Trona bestrif-
wcr Paulus i Rom. 3: v. 22, 23, 24, 25,26,
Then GUDö
tommer afl<3su Christ,Tro til alla, och

öswer
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106sswer alla the som Tro. här är in-
xcn Milbnad; allesamman äro the syn-
öare, och hasiva intet bersmma sig as sör
GllDi: och waröa räitsäröige utan
lan, as Hans lTläd, genoin then sorlotz-
ning, som i Christo lEsu stedd ckr: Hwil<
ten GUD haswer satt ssr en lTlädastol
genom Trona i Hans Blod lc.
2. Frag Kan da icke en mcnnistia

Tro salunda när hon siclf wil/el-ler warder härutinnan med hcnnes
egen wijshet / konst/ starpsinntghet
egcn macht och kraft/ nagot uträttat/
til at gibra ssg sielfcn sadunwi§ hier-
tans förlatelse?

Swar. Nei ingalunda, tysörnust-M
egen wijshtt och konst hielpcr och gällcr här
intet. Uli sakcrhctcn länckcr mänacn mennistta
at hon nog kan Tro, och giör sig sicls et sä
dant förnufts flut mcd cgna krastcr; Mr
Chrsstus hafwcr lidit döden sör alla mennistiorss haswcr han lidit sör mig ock, cherjöre war-
der jag Salig. Mcn när sialen,. bliswer rat-<
teligen upwakt isrän syndmes sömn, och ögo-
nen warda öpnade til at se, öfwer sig en wrcd
GUD, undcr sig helswetet gapande ester sin
sial, sör sig alla stna sördömeliga syndcr, uli
sig el oroligt och öswertygande samwtte, som

cir



107
ar mcra an tustndc wttnm; ,da° m aste honmev
hapcnhtt märcka, m et sädant sielstagit för-
nusts siut hiclpcr och gckler aldeles intct; ja,
at hon intcl mcd ali sin wijshtt kraft och str-
maga kan Tw, ellcr giöra sig en nH hier-
tanö sörlröstniiig och om en Nädig
GUÄ och fadcr > Thcrest som in-
ttt sär ämiuta GlIDs Nad och förbarman-
dc sig til godo, sä at GUDs Anda warckar
Tron i hcinies hicrta. Da heler det, i den-
na nöden hoö den upwakta Sialen och i
det bckymrade samwctct och himat: Ach jag
kan imet Tro! om GUD allcnast wllle gis-
wa mig Nad och kraft lil at Tw! hit hörer
det som D. Lutchcr sager i forctalct til Episi«
til de Romare. Bei> GUD at l)an werc-
har Trona i tie;, annars blifwer tu wäl
utan Tro til ewig tid, chwad tu cl-
lergizr.
3. Frag. Hwad ther emot then

döda och falfka inbiUnings tron.
Swar. Thni döda inbillnings tronsr, när en som antingm lesrocr i uppcnbara

költsens glernMqar , hwilka ulcstum isrän
GUDs rike. (Z)al. 7: v. 19,20, 21. eller ock
i blott ulwartcs ächart leswerne, eller ock chensom är sallen ifrKi Nöden och ther mcd li?
dit stfps brött til Tron (i.Tim.i:v. 19.)
Vock förlMr sig pä sin utroäms munstns bc-



kanmlfe W M? ock pil sin blotta och
historiskakltndstap, Mr ock upps sin bicttans
bcdrägcllga mdillning och tmicka om Twn,som hwarcken hafwcr llf eller krast mcd
sig icks hcllcr et sörändrat hicrfa til An«
daus hclgtlfe och ett nylt hcliqt leswerne.
Thc-äro icke' a!!e Israeliter som äro as
Isiael; Rom. 9: v. 6, Tu haswer nam«

tu lcswer.och äst dod. Uppcnb. B.'
):, u. 1. ch? sija sig wara ludar och äro
i'e utan liuZa. ( Uppenb. B. ?: v. 9. )

Thetta solcket nalkas «nig med sin mun,
och ,nig med sinä läppar: Men

hierta är langt isrn Match.
is: v. K. The sija sig Linna GUD; men
Med giermngarna nerachethet: efter che
<lw jHr GllD, och olydige, och
til alla gooa gicrningar oduMZs. Tit.i?
v.16. Tu tror aten GUD är;chetaizrturM
uti: Kieftarna tro thet ock, och bäfwa, lac.Ä.v.
19. Sasomdroppen utan anda är är
ock tron utan lierninga? did. ih.v.26. Hmadhielptt da at thcm ogudachtiqsm lilbiudcs
Näd, nck dc dock sramharda i sin otros mör,
ker och i sin döda indillnings tro. Gm än
chem ogudachtigom tTlckde tilbuben war«
der, sa lära öock icke rättsirdightt:
utan pä joröene cher rätt ste stu!!e. ZiZra
the thet onot är: Ty the se intet HHrrang
h»WZHet,Esai26,v,io. 4. Fr.
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4 Fra.q. Huru manga sincken,'nnefatraS
utdi dcn janna sch Icfwande Tron

Swar. Tron mncfaltar mi siZ ?:ne
synncrllga syckcn. Sssom lmo Kunsta-
pcn. 2:do Samtyckc. ;:!io Fönrösian.
5. Frag. Hwad ärTronesklmtskap?

Swar. Troncs klmdstap ar icle blatt
tn wetenssap rm GllD Hans wsfende och
wilja , som en mennistiss l'aftr<r ännu i rn.i§-
ftt, likaftm utaf et ryä«cllcr c-s en bcrättclse
Vtan inncrlig
vch utan en
lEsu kanncdom, fssom ock de eiwDZ och
vZuvachtiga hafwa kunna, hwilka ock mi si-
nä himan icke i wHhtt lro det, utan hemli-
c«a lwifia der «ppö i sinä himan, cller ock
önsta efttr sitt köttsiiga sinne at det rror«
annors, ellcr ock aldclcs sörachla det, sast
de mcd sinä nnmnar fädanl af en rca«
na ellcr för menniffis fruchlan och excnkar-
lck, at synas wara Chrisine, bckanna.
Then ooudachtiZe är sä siolt och wred,
at l)an "stilo-ar cstcr inyen: uti alla sinä
tanckar hcller han GUD för intet. Pf.
io: v.4< och sssom Fralscrcn s«Zcr til thco-
lrogna ludar, hwilka dock rviste vm GUD.

hwarken nclgon tid hört
röst, eller scdt Hans fteppelse: och >^anH

ord
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ord hafrven i icke blisivandes i eder; i
3ron icke honom som han sckndt hastrer.
loh. 5: v. 37,38. Hwar och en som ftn<
dar, hanhafwerickesedtHonom, icke htl-
lertändt Honom. 1 loh. 3:v.6.jcmsör2 Tim.

Ai. i:v.l6. Menden Sanna och
leswandt TroncZ kundstap hafwcr en liflig och
krastig uplysning mcd s,Z af Mden til ensunn GUDs och FralsarenZ lEsu Christikännedom, och upwäcker siälcn lil el inner-
ligit hiertäne blgar til GUD, til hungcr och
törst ester lEst-m o.ch Hans en
sädanleswande kundstap at sialcn dcrutinanwar-
der roarckeligenftalst cstcr GUDs wilja, säsom
GUD rvil at alla niennistior stola sttilstewarda, och til sanningencs kundstap tom»
ma. ( 1 T»m. 2: v. 4. )om hwilken näde-
sulla GUDs kundstap och lcfroande kännedom
det ock httcr. Thctta är ewinuerligit lif, at
the tänna illig allena sannan GUD: och
Thm Tu sitndt hafwer, lEsumChrisium.
loh. !?: v. 3. jamsör Cfti. 53: v. 11. Uti
dcnna kundstapm tanner och erkänner sialei?
i:mo at hon ör i syndm aftad och södd, as
naturen et wrcdmcs baru, hwilken dcrsöre sä-som m i ssg sielfwan sörtappad och förlorad
syndare, vchösweren sörsonare och Saliggiöra-
re af en blott ochoförstylt Nad Christo lE-su, ( Match. 9: v. 12,13. ) 2'Hu kanncr

och
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och trkclnner GUDs inncrliga Barmhmig*
bct Näd och mistund i Christo lEsu, at
GUÄ Wswil sin cnda Son i döden, at,
dermed littllösci hcnne i!M syndencs fördö-mllse ticnsi och Hcrramälde och igcnom Här-
lWiörelfm isrsn aN synda-smitto och siröp-
lighct, och at hon i ingom androm has-
roer Salighet. ( Aposil. G:S v. 12. 1.
Cor. 3: v. 11. ) z:tio kclnncr och crkän-
ner det, at GUD sör samma lEsu sshrisii
mguma Blod pino och död stul, «i m sann
bot och bättttngs ordning wil hcnncs andeli<
ga och cwiga lif och : och derföre
tilsagt bot och bättrinZ ti! syndernas f3r,
Melse. ( Manalle Mn v. 7. Aposll. G:Zv. 19,« 26.) Dmna kundstapen inncsattar
icke allenasi ellcr blott en hisiorist wttenstap,
ulan ock m kraftig öswcrtygelsts lius och up-
lysning til lcftranbc känncdom och sörfarcnhet,
och dcrjämte en lcswande Troncs föruösining.
Säsom ock i Wgsburgjsta bckännclsm Augu-
st!!'., mcning omTron är insördochgillad p. 21.
I then heliZa Skrift, stal chet ordet Tron
icke bliswa uttvdt om nagon slätt tundstap,
sAdana ft»n the oZudachtige haswa, utan
for en förtrostning som hugswalar sch up,
rättar che bedrötwada hiertan. och isorm.
conc. siricte sic dict. M, p. 226. chen rättfär,
diZZiörande Tr«n « icke en dlott historist
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tundstap ym Christo, utan en stor och s<l,
dan GUDs gssiva/ hwar meo wi uti
iLvangelii ord rätteliZen tänne war ater-
lsfare Christum och p<i honom Mrsste.
s.Frag Huru upwäcker och förcr

OUD cn igcnom then förckomman-
de Nadcn willig och dojellg M tll

- Trsnes lmsoch kraftiga uplysmng?
Swar. i:mo upwäcktr'Gll,D thes

hierta' igenom sit ord til' et helftsamt bekymmer
och ähoga om sin Salightt, at sialen mtct
Wncr sig tilsrcds, wid sitt narwarande tro-
och ballrings lösa tilstand, litan kommcr i sruch-
lan sir GUD och dm tilkominande wreden,
famt tilbckymmcr der om huruhon mmlewarda
sralst. HErra ns stuchtan är begynnelsen til
ailära. ( OrdsSpr. b. i:v>7. ) HErrans
ftuchtan är wishetenes degynnclse. ( Ps.
iii:v. 10.) HErrans ftuchtan sordrar til liss.
<- OcdsSpr. 19: v. 23.) 2:do upwacker
GUD hicrtat i delta bekymret til annu mcra
cichtsamhtt och ftit om GUDs ord, at höra
lasa och btlrachta thet mcd willighel och
Hhoga til at warda Mst och komma til
Sanningenes kundstazz. Säsom HErren
3pnade 2.ydie purpurkrainerstans hierta,
athon gaf acht pa thet Paulus sade. ( A-
postl, g, 16: v. 14. ) och sasom the Bcre<
Mr annammade ordetgansta wiljeliga,

alla



M dagar sttanbe lSKlsteMa, om theb
oct sa hade sig ( Aposil. G. 17. v. 11. >

sä aulagcr den bckymrade siälcn fin salighelK
omwärdnad li! sit cZit bckymmcr, ulan as
langre lila pä sin blolka utwartes
bom, ellcr upps den allmenna sakcrhclens
dillmngs och blotta hisiorista lron. zttio»
upwackcr GUD hlcrmt til lrsgna böner och
suckninqar, ss m m bckymrad sicll begynner
til al äfalla Gl.lD om Nsd och strbarmande
bädc natt och dag. och i synncrhet ester Fräl«sarens lara och hclsosamma räd, Zär isin ka<>
»nar och beder sin himmclste Fader hem»
liga. (Mattb. 6:v.6.) äkallar GUD om
Nads och Bönö anda. (Zach.i2: v. io.) om
roistomscns och uppenbarelsts anda til GUDs
kundstap. ( Eph. 1:0.17.) ja om Md och
sörbarmande för Fralsarens lEsu pina och
död stul. Sä gifwcr GUD chen Helge
anda, them som bcdia Honom. (Luc. 117
v. 13.) och thet stal ste; ho som hälsiHEr-
rans Namn äkallcmdcs wardcr, han stal sralstwarda: ( locls 2:0.32.) allenast hwar oct>
cn ,som akallar Christi Namn gär isrön o-
raWrdighcten. (2. Tim. 2:v. H«ar-
före,HErrcn GUD upwacker himat, 4:lo
til m wärckelic; omwandclse ifrän thct onda til
det goda, isröi? sakerhctcncö sömn och synda
dödm ti! ct andeligil lif i Christo lEsu, och til

H dcl-

kltz



delachtighet af lEfu Nädes uplysning. Ss,som Paulus sager: U?ata up tu som sofwer;
och statt up ista He doda, s<i warder
Christus tig uplysandes. Eph.s: 14. säledS
warder sialen sörst omwandifränmörckrct tilliu<
set. (Act.26:v.iß.) Ta upgarTroncslius uti
hennes hierta til GUDs och Fralsarens lE-su lesmande kannedom. Tä undsar hon San-
ningeneZ anda, Chen werlden tcke tan und-
fä : (loh. 14: v. 17.) Ty wisheten tom-
mer icke Uti ena arM si.il, och bor icke u,
ti HeN krop> som UnVerZisivsn tin
ic. (Wissittencs O. i:v. 4,5. ) ja ju mera
ett tMlinistias hiettä begyniler til at omwcw
das tit til lEsu Christi Tro ochkarlek til lydnci och hörsamhet emot

til det dägeliga toGets bawnde i
lEsu esicrsötjetse, til strsakelst och hetgelse;
ju mera begynner det sarina Troncs lius> at
igenom strala öch uplysa des hiettä, sä at hon
gynncr i Nadenes lius liftigen och krastigt til at
sörsta, hwad Näd lifoch stid i Fratsarcn lE-su ar, hwad Tro kärlekj lydna, kortzbaran-
de och lEsu efterfötjelse, saMl helgclst och W
sörsakelse ar, ncml. uti Nadenes tiusel och för--
fattnheien der as; som och hwad GUDs
rike iliwartes icke i ordom utan i krast at,
i rättftkrdighet och srid och srögd i then
Helge Anoa. ( Luc. 1?: v. 20, 21. l. Cor.
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4: v. 2v. Rom. v. i?.) Da märcker
vch sattar öch Mm, hwad GUÄs AnbaS
larande, ledande och drifwande ck< (Psalm.
2s:v.4,j'.Ps<i43.v.io.) .Derföre sagcr FMsaren öm sin lara< Hwiikett som wil lföH
Hans wilja, han warder szrnimmandeg
om thenna lärdom är äf GUDi, «.( 10H.7:
v. 17.) det löstet hafwet FralWn giswit,at
mennistiörna uti Ttone och i lEsu ester-
följelse stulle undsa lius. Medan i hast
wen Brorpa L.iustt, at i mäblis-
wa liustnL barn. loh. 12: v. Z6< och i dm
46.vers. lag är tommen i werldenn för
ett 2.ius, at hwar och en som tror pa Mig,
sta! ickc blifwa i msrkket. och i loh. 8: v.
12. lag är werldenes Z.iuZ; Then Mig

söljer, haN sta! icke wandra i Utan
han stal sii 2.ifsen2 2.ius. Och ps det den
Trogna siaten intel mälte söchaswa sig,öswer
deita Nädenes tius i Trone; sä sorcr ock
GUD 5:10 sialen uti bedröfwclses el-
dar in, at hon mstte mcr och mera iäm
kanna sit cg'tt mörkcr clönde och ströplighet,
öch at hennes Tro mätte igenom bedröswelse
kommci til tolamod försatenhet och hopp
( Rom. 5.-0. ),4>/>) samt, pa thet hen-
nes Tro sta! rättsinnig och mycket tosteli-
Zare besunnen warda, än chet f3rZänZe-
liga gulo som prsswas med ell>, til lof

H 2 pris
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pris och <lhro, när Chrisius IGsus Uist
«r>er uppenbar. ( l. Petr. i: v. 6, 7. ) lti
k)wilkcn bcdröfroelscs t!d lra.bö, och sirä, af<>
brännes, nien guld och silswer och adla stc-
nar, as kundstapens bygnad, uppä salighcts
yrundtn Chrisium lEsum blsswa beständan»
des. ( i.'Cor. 3:0.11,12. :c.) Och dctta ärnu
talat om Trones lius och krastiga uxlysnlng,
lcke blott cslcr des sorsia början, ulan ock esier
des sortgäng i lEsu eftersiljelsc; pä det bc-
kymrade, och willigc sialar msttc msrcka, at
de i lEsu hasrra til at undfa mera lius i Nä-
denet tilständ, til m sann och warckclig Cbri-
flendoms sanning och alswate, ände säkra
»vcrldems barn, i sit syndamörkcr och andeli-
ga död, nögonsin kunna wara hogade at sökc»
och sara eftcr; sä lilnge>the strsaka, at i ensann
battrings och leswandeTrontsordning,stka och
annamma lEsum, som ckr dct sama Liusct
och kan spna hiertan til at sörsiö Skristcrna.
Hwarstre the, ulan at annamma lEsum sia
til wijldom, osta förwckra Skchten, hälst
med lös tr» och hopp, til sin egen förlappel-
st, (2. Pm. 3: v. ,6.) och säsvm ogudach-
tige draga wär GUDs tTläd til lseach-
tighst. (lud. Epist. v.4.)
5° Frag. Hwad »1r TroneS <am-tyckc?

Swar. Troms famtycke är icke i:mo
det



det allnMna «itnesbördet som GUDs ord
hafwer meb sig om des Sanning, äjwen
HG de ogudachtiga och oomwända, (stm icke
yro uppenbara Acheister och bespottare,) sä at
de i aemm tro Worien as GUDs ord,hwil<
kct kallas en bistorist tro, hwar med de ock
sä mycket mmdre haswa ursacht ps dome-
bagen, som Evangelium det de hirt haswa,
bliswer tä til ett witnesbörd öswer them: ss
haswer GUD uppenbarat luchlen afsinkund-
stap allestclds, ocksä ibland them som sö»
tappade warda, hwilket them igenom theras
eget förwällande bliswer en dödslucht til dö-
den. (2. Cor. 2: v. 14, 15,16.) 2:do
ör icke Heller Troncs samtycke, den lancka och
inbillnmg, som de sakra mennistior ssg sielswan
giöra, om Nad och syndernas sörlätelse, wid
sin blotta utwärtes Chrisiendom i kyrckio striftoch Nattwards gäng,utan battring och Nya
sidelsens lif; dä demed egen macht ochkraftriswa
GUDs ord til sig, ochgiörasig therafen Ma-
gmoch lös tröst.utomNädenes ratta ordningtil
salighcten; men detta är en död tro, som inlcthiel-
per, hwarom tilsörene rcdamomtalt ar. Utan
Trones samtycke »är intet annat <ln at en ester
Näden hungrande och«törstande M, intet är
ohörig GUDs ords knllelse och röst. (Ap«
G. 26. v.19. jemstrApostl.2:v. 41. i.Thesf.
2:,v» IL. loh. Z:v. 3).) ech befrsgar figin«
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M derom med kött och blod. vtan af GIIDZ
Ända öfwertygat, och aj GUDs ords och
Evangelii Sannina, i sit hierta öswcrwunnen,
Md et Gudomcligit' (Tbtt ar as GUDs anda
«verckat) bisall och samlycke faller til; (Gal,
,: v, 16. jamför Phil. 2: v. 13.) Och för sig

synnerhet komnm til lydno och lyd«
«chtighet (Hom.i:y.s. Rom< 16: y. 26. )

Z synnerhet giswcr den Troende sialen sithier-
Miga bifall, samlychr til och Tror, at sssomYEsus Chrlstus för des syndcr Dl huritOUDZwrede, swettalsAlodswett i örtcgarden,
bliswit hudflangd och törnekrönt, hlssmit be?
gabhad och bespotlad, lchlt sitt dyra Blod
Agiutas, och lidit koHens pina och död, ss ar
vch GllDs strängc, rcstlmisa- och tätMbig-
het dcr med försonad, och GUDs Evanaeli<!
fia Nädelöfien komma den Troende fialen j
Chrisio lEsu, säsom en, sasi än j sig sielsroanorm sattlg och sörlorad, dockigmom bcktrings
Näden nu mcra omwänd och henadad synda-
te, til. aoby, sasom thm thcr BarmhertiZhet»vedersaren är: (i.Tim.i: v. 15,16,) upps
hwilken FEsu Blodsnöds lryqga och fchaZkund, den Hroende ssalen aswen fanitycker
iil at lefwa och dö demppa, j lifijge»
sörtröstan och wi§a sörlnlelft; som med dettss
hiexteliga samtycket fast förbundit ar, och der
Mb osclharligen följer, Om hwilken Tro«
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ncs förtröstan gck nu siljer tll at hand,

6. Frag. Hwad Hr Trones förtld-
stan?

Swar, Trones, förtröstan clr icke i:mo
näqon siclfgiord och siclstagen. jnbillning, om
Näd och ft).ndcrnqs, Mm hos de o-
botfärdiga och otrognq, 2-do, är icke Heller
denna Troycs förtröstan en sadan köttstig sä-kerhet obtkywmcrfamhet och wsrdsiöshet, som
de olrogna afwen, sta utt, wid silt blmda ochsalsta hopv om MdW, ai the' sörsträckassom nogast ett ögnableck för helfwetit. (lobs
»i: v. ,3. jamför v. i. Thess. /:

v. z) Ulan Trones fhrtröstqn ar et GUDs
warck ych w liftig Wröstnings frast, asthen
Helge Andq iaenom «Epangcli» Nädelöftenwärckap och stadsästad uti et bolsärdigt och
jörfrotzat hierta, hwarmed den Troende siälen
icke allmast dristeliga sramgär til Nädastolen,
utan ock atnjuter lEsu dyra Blods och sör-
sonings rcktfardighet, sin siäl til godo; och
der as leswer i Christo lEsu med ett hierteligii
förlätande pä GUDs blolta och oförstylta
Nad, i Fralsarens lEsu strsoning; ochärsö»
witzad om lis och salighet i lif och » död
i lEsu , tgenom Andans besegling ochkrastiga witnesbörd uti sitt hiettä, sasom thencher undsadt GUDs Wda, och ksndt och
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Trodt GUDs karlek i Cbrisio lEsu. tzwar«m kunna cstcr ses eslcrföljande Sfriftcncs
iLph. z.v. 12. Gbr. 4: v. 16.

2Lbr. io:v. 22. i.loh. 3: v.21,22. i.loh.
F' v. 14. Rom. s:v. 2. Obr. 11: v.!. Rom.
Z:v 24, 25, 26. Rom. 85 v. 38, 39.
N. Tim. i:v. 12. Rom. B:v.i6. i. 10H.4:
V.

!7- Frag Jaa förnillcmer här af/ at
det fordras s.,sl mcra nl en lcfwande
Tronesfsrtröstan/ an en mcnmstia
'«M räa och omökca tllstand/ mcd
sin>'mbllnings tro och fafängaför»
trösian kiln' nagonsin astadkMuna?

Swar. Ia witzcrligen bchöswes tl'tt
ssast mera til en fann Trones leswande
<stan och wista sörlatelse. Ty i:mo for-
dras at en siäl ar igcnom GUBs upwackcm,
De och söchmdande Näd och kända kallclsts
3raft i himat, sörsatt uti GUDs ordnmg
«il salighttcn, sa at GUDs Evangelista Nä-
dclöften warckcligm gs benne an, säsom has-
«uande ett om Näden befymral botfardigt och
sVrkrotzat hiettä, säät hon sasom cn andelig
Zranck och fattig, bchöswcr lEsum til sin
fialaläkiare (Match. 5: v. 3.4,-6. Match. 9:
«, 32. Match., i:v. 28, Match. 12- v. 2a.

ilem
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ttcm Psalm 34: v. 19. Esa! f?.v. is. Ejai.
66: v. 2) 2:do Fordras har Trones liftiga
krasts upländande uti hierot, unbcr bön och
Nsdsökande kamp, genom Evanqelii Mdelös-
im ( Luc. 11: v. 9, io,. 15. 9: v,
25. jamjor Luc 17: v. 5. Rom. i: v. 16.
Rom. 4: v. 21. ) z.lio Fordras här
lEsu sörfonings warckliga delachtighet
1 Twne, til hiettcms wiZhel om Näd, syn<
dernas sörlatelse, lis, rattsardichtt, och srid, i
ILft. ( i.Cor.i: v. 9,-?o.Col. 1: v. 12,
,;, 14. Ebr.;: v. 14.1 loh. f: v. 12. item
R0m.5.-v:i.Rom.i4:v. 1?. Gal. 2:0.20. )
Hwarpä sedän söljer 4tto Andans undf<l<
ende i hicrtat och thes krastiga witnesbörb
om GUDs Nsde- barnastap. och i följe
dcr as altid tn drisiig sramgana til Nädastolen
mi thm Näd som sialen i lEsu Ehristo siör
mi. ( Rom. 5: v. 2. Ebr. 4: 16. Rom.
8: v. 15, 16. 1 loh. 7: v. 10. ) hclcr det
ickc om GUDs burn. Ther as wete wi,
at han bliswer i ch. ( ther af ar Troncs sör-
tröslnings wiMct. ) af andanom som han
otz Ziswit haftver, 1. Job. 3: v. 24.
hwar wid the Twgna stalar lata sig driswas afGUDs Anda, ( Rom. s:v. ,4.) söka sit
samwctes rming i lEsu Blod. ( Ebr. 9: v.
14.) och saledcs laggia sig wm om at haswa

«lt obesmittat samwtt, in för GUD och in
sör



str mennistior altib, (Aposil, G. 24: v. ,5,
,5, ) säät theras hierla.icke sördömer them.
( 1, loh, 3: v. 22. ) och the icke mcd up-,
säteliga slMr hortdriswq Tron och et godt

1:0,19,) Hwarsöre FMsarensager: water och beder O j sqllen icke uti srästel-se. ( Match. 26:y.41. ) och Äpostölm Pau-
lus, Then som later sig tyckja at han siär,
han st iil at han jcke saller. ( 1. Cor. ioz
v. 12. jamsör Ebr.6: v. n)
V» Frqg. Hwar uppä grundar sig den

sgnnq och lcfwaude förtrös
sian?Swar, Denna forlröstan grun-

dar sig intet pa nägon owitz fqlst och hcdrägelig
siöd och grund, Säfom i:mo icke
mennistians egen wärdighet i anstende til go<
da rörelser < syndenes kqnnedom, syndaänger
och battrings sorg, eller ltingtan ester Näden
och godt upsqt til leswernes hatlring, som
GUT>s uti de botsärdjga siälars om-
«vandelse warckar och sstad kommer, ty en
hotsärdD sial erkänner delta altsammans wa-
fa af GUDs Näd, och tilagnar sig mlct cher
af säsom wore det af hennes egen krqst eller
sörmaga; ulan sörblifwer i sin anveliga satl«
jjgdomS «kansio, at hon i sig sielf ar ett
jntet, och iytet haswer til at sömösta up-
po zsin egen wardighet eller rattfgrdighet.ses
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sts Dan, 9: v, ?,.ig. 13, M«
3: 4,«5- jMsör Match, s:v, 3, tzuc, 1?:
y, 10. An mindre grundar sig 2.d0
Tronesshrtröstan uppählottautwattes förmoner
pid sörsamblingen eller i Christenheten, neml,
ät född af Christna söraldrar, är en leni i
de kalladcs synliga hoop och sörsamling, och
giör sin hlolta utmartes Gudstimst,haftverkrM
kior och pedlkcmm ihlandsig: ty der omheterdet.Eäncker icke.at i wiljen säja wid eder
sielf: cvi haswom Abrahqm til fttder: lc.
Matth, 3: v, 9, som ock, f3rl<iter eder
icke uppä logn, säljande: här är HKrrans
Tempel, härär HErrans härär
HOrranZ Tempel: ljtsn bättrer edart left
werne och wäsenoe tzc. ler. 7: v. 4, f, jämsör
Match. 8-y, i,, 12. ochaldraminst grundar
sig 3-t>o Troncs söriröstan, uprä mcnniMans egct hjcrtans bedrageri, Ett argtiWndigt
hing ösiver g!l tjng är hiertat; Ho kan utram
satat? I"3 tan utransaka hiers
iat, och prssiva Mrarna.tc. Icr. 17:0.9,10.
shr dctta hiertats hedrageri hewarar GllÄ
sinä nOcharn, och med sil utraniakande (Ps«
»39: v. 23.) gijwer chem et uprjchtjgt hima',
Vthan fqlsthet j cheras anya. ( Psalw 32:p. 2,) Then sig uppa sit hierta jorläter;
han är en dare. ( Ords:Spr. B. 28: v«
36,) och sä giörg de säkra och oomwända.
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l?e strlsta slg uppä sinä hiertan, upps hwil<
ket bock Mosis täckelse hclnger at de
kumia se, och säleds giöra the sia sicls el,

falst inbilning om Ehristendom och Salig<
k)tt, mitt uti cheras syndasäkerhet, igenom
thwilkel bedrägcliaa hicrtans illjundighet b< ock
mistbruka GU Ds Barmhcrtiqhet och Thristi
firtiensi. samt med Nädemedlm, och-Nade-
löstcn sig til syndatäckelse. ( In. 2:v. 33,
ler. 15.! jämsör v. 6. lud. Epist.v.4.
litan den sanna och leftvande Trones förtrs»
sian grundar sig, igenom GllDs Nädllöflms
i Evangelio kanda och undsägna krast och
lifiighet i Trone, uppä GUDs innerliga Näd
ech Barmherlighct i Christo lEsu, samt uppä
lEsu dyra dödssörsonings sullkommcliga sull«
lbordan, neml. i dm ordning som GUD
insatt til Saligheten, at sialcn Kliswit up-
«M, och har upstädt istän syndasömnen',
bliftvit omwänd istän msrkret ti! liustt, och
ifrän satans macht til GU2) lc. Aposil. G.
26: v. 18. sädt lis i Christo lEsu. (

ls: v. 32. Gal. 2: v. 20. ) bliswit utta<
gen ftran mirksens wäldiczhet; och ftrsatt
i GUDs älstelige Jöns rik« at haswa
förloZning i "Z2su Nlod, nemliga, syn-
bernas forläteH. ( Col. 1: )

Vllswit astlvagen, helgad, ochrättfärdigad,
Zenom HErrans ISsu lTlamn, och ge.
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som svär GUDs 2lnda. (i.C0r.6:v.11.)
I lennä ordningm <ll TloncS sirlröstanö jast
tosicligc» filund, GUDs mncrliqa karlet

och Barmhcrtighcl,och lEsu Christi
dyra Dödsstrftning, som mi Evangclii Nä-
delöftcn den Tromde sialcn fast komma til
aoda. T 7 sä cilstade GUD lrerldena, at
yan utgafsin Enda Son, pä chet at hrrar
och en scm Tror pä honom, stal icke f3r<«
gäs, utan f<i elvmnerligit lif. :6.

m annan grund kan ingen laZZia, än
thcn som laZder <ir, hrrilten äc 2l3suv
Chrifius. l. Cor. 3: v. tl. jnmfor M. 3:
v. 4,5, 6, 7 Rom. 10: h. 4. Gnl. 3: v.
IZ. och idenna Nädcn, roaldlt dcn Ttoende
slälcn behnNen genom lEsum för »re-
oene, mttfiirdig giord i Hans Dlod.
( Rom. 5:0.9.) Säsom then thcr lälit stl«sona sig md GUD, ( 2. Cor. 5: v. 20. )
ingädt sridssörbundct i bsllnngs ordmngen
onnammat sörsoningcncs ord i Tronc, och
dcr u<i lEsu dym OrsonmZ til dllachlig-
hct. Sa at hon har forlotzning i lEsu
Blod nemliZa, syndernas strlätelse. (Col<
i:v. i^,.) mi hwilkm Tronce jömbsicin och
delachtighct as lEsu Blods rötlfärdlghet,
den Twmde siälen som rcdan bmädod och
Nädwunnen, förbliswcr lEsu Blods byte
och rof. ( Esai.s3: P, 11, ) och Mcs
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icke lcfiver sig sielswom, uthan Christö. ( 2.
Cor. 5: v. 17. )

9. Frag Hwar uti bestai Trbnes
sömöstans wisihet?

Sw. Trones förtröstans wiDet besisrul,
«nkrastig Nädenes öfmerlygelse i hicrtat, om Näd
hugswalelse och lröst i lEsu. ( Rom. 5. v. 1,
2. Rom. 8: v. 1,2. Gal. 2W. 20. 1.Pet. 1:
v. 3.) Hwilken öswettygelse aldrig ar liian
en inncrlig GUDs och Fralftrens lEsu
Chrisii Mck, (Rom. Gal. s:v.6<
Eph. 3: v. 1?. ) Och tt hierteligit upofsian<!
dctil GUDs och Fralsarms lEsu wilja och
walbchaq ( Rom. i2:v.i,2. i.Pet.äiv.y.)
Nti hwilkct hugncliga och liuftiga tilständ,
tat ar sast-wMat och sörwisiat om
om lis och Mardighct.i lEsu Blod, och
dm Trogna sialen sörlröstar sig har up-
pä GUD, som et barnuppa sin milda
och Barmhertiga sadcr. Har heter det,
hierteliga kär haswer jag Tig, HKrre
min starckhet: HGrre min Nippa, min borg,
min fbrlchare: min GUD, min tröst,
then jag mig wid hallcr; min stolo, och
mins salighets Horn och mitt bestydd. Ps.
18. v. 2,3. En sadan witzhel tillägges tro-
nes förtröstan aswen ock i symbolista böckerna.sorm. conrord. stricte sic dicl. pag. 355. Then
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rättsärdiZZiörande tron är en lisachtig och
fulkomlig sirtrsstatt pä GUDs tTläde, sii
säter at en mennistia stulle tustnde resor
l?elre dö> an latn samma sörtröstan sig
beröswatz. Thennä Mrsstan och GUDs
tTlades Zlör otz Zlada, trs-
stefulla> och stimodiga, b<ide for GUD
0,-h alla creatUr: hwilken glädie och sri«
NiodiZhet theN Helge ande upwäcker ge«
nom trona> Thenna owrörda öfwcrlygcl,
sen i Trone oin Nnd, warder kraftigt
styrkt genom then Helge andes rollms»
bord-i hicrtat om GUT)s barnastav, Thensamme andan witnar med wär anda, at
w> äre GUDs barn: hetet chet om the Trog-
na i Rom. 8: v. 16. och i i loh. f:v,
to. Then ther tror pä GUDs Son,
han haswer i sig sielstvom:
Dock om hugfwalelsen t Trones kända krast
roore strdold, och chwen Andans witnesbyrdtt
i btdröswclses stunden icke sa kraftigt, som dm
GUD kannande sialen langtar och astundar
efter,sa bestar dock Trones förlröstans wisi,
het, om andans lisi Chrtsto lEsu, ingalun-
da i sitlf-stid och bekymmerlöshet om Naden;
Aan jast mcra, wid sialmes bctymmer i nö-
derna, uti en sörborgad och hemlig Nades
kraft/til et hicrteligit förlroende lil GUBs
Vichh Trosajthet i Christo lEsu, ftmt til

för?
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strbidande eftcr GUDs hielpesiund; (i bcgär
och langtan och andans outsöijeliga suckan,)som ock til HErrcms ansichtcs sökande ester
GUÄSord,(Ps.2 Härhclct dcl. Mm
krast är mächtig i the fwaga.(2.Cor.i2:v.9.)
HErren är trofast then eöer styrckia stal,
«ch bewara ssr chet snda. (2. Thess. 3: v.
Z. jamstc i. Cor. i: v. 9. Ebr< 10: v. 23.)
och at, inZM kommer pn stam then Tig
strbidar; mcn the lsse fZwchtare tom,
ma ps stam. Psalm 2/: v. 3. lagg har
til. Psalm iß:v. 7.
»o. Frag. Pttrar sig dä intet dcnsanna och lefwande Tron/ hos den

Troende siälcn / utbi enahnnda »och
lika föftröstans lius och klarhet aMd?

Swar. Hos dcnna wcrldmcs barn sä<som hos döda, ar altid och lika lil<
siänd, angäilide dct andeliga lifwct, neml. en
död sakcrhet och en köttsiig tr^,, sä lange the
wolwilligt emotstä och förqwMa Mdcrörelser-
na til scmiwtteö upwackelse och bcittrings bc-
kymret, och fcisi halla sitt strmcnla sorbllnd
med dsden oä) sirwetande med helsmete,
( Esai. 28:0.15.) thct ar, sruchta för ingen
ting hwarken str död cllcr helfwele, mindre at
GUDs kädhoga stulle wara for theras ö-
«on. ( Rom. 3: v. 18.) Mm GUDs
vam, som haswa lis aj Nadcn och kansia och

smak
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smrck as det anbeliga liswel t hierlat, the <sro
lntet altid i lika tilständ, ty the haflva atige«
nom gä the trängsel, och de myckna bedröswcl-ser. som them mötavä wägen til GUDs rike.
(Match. 7: v. v.i 3,14. Apostt. 14: v. 22.)
Som the ock lhcrcmot öter älniula dm hug»
swalelst, som GllD the bcdröfwade mcd hua-
swalar. Dersöte aro the antingen i bedrös-
lvelse eller ock wld bugswalelse ( 2. Cor. i.
v.4, 5,6.) Och rbid godt mod. Som ock
Apostelm Jacob sagcr. 2.ider nägoe ibland
eder bedröftvelst han bedie, ärnagor wid
godt mod: han siunge pftlmer. Jae. 7:
v.iz. Schom et teswande bqrn ibland nra-
ler hungrar och törstar, ibland wederqwackes
och mallas i modrms stöte; mm ett dödt
barn haswer intet rörelst ellet lis ttt naaonche»
ra tilstandcl, man är altid dödt och käntsio-
löst; sn ar ockenotrogm och syndastN sia'lstil«
Md altid dödt och utankantflaoch lisiigrörclse:
Mm en bmädad sials tisständ sr der emul rör-
ligl kandbart och lisachtigt antingen i mcra
Nöd och kamp. (l. Tim. 6:0.12.) eller ock
i seger och winnande (Rom. 8: o. 37-2.Cot. 2:
V. ,4. Phil.4:v. iZ. ) la, Then rckt-
fiirdigom stal altid lius upgä igen,
frommHM hiertom ZUdie. Psatm. 97:

I ll.Fräg.
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11. Fräg. Nu Wille jag ock
hwad hiertats sinnes och hogs för-
ändring/ dättrings sorgcn och Tron
astadtoinmer/ til bätlnngs fruchter/
och er rätt lifachtigt Chrlsteliglt lej-
wcrue?

Swar. Til denna saks uttryckeliga ul>
,förande, fordrades wal en widlöftigare betrach-
tclse; men som manwiddctta amnct mi ma-«
sic wara kort; wil mm dock icke lcmna oför-
malt, om dm hiertats sinnes och hoasföran-
dringcn til baurings fwchtcr, och ct ratt lift
achtigl Chriftellgir leswerne, som en sann,bact-
tring och lefwande Tro ofclbart mcd sig
haswcr; ja alt isrän thcs första början, fH
ot uti sorsia upwackelsens rörelstr redan borjas
ftuchtan för GUD och bekymmer om salig-
hcten. Hwarsöre alt thei som hörcr til m

bättring , hafwcr hiertats sinnes och l'3gs
förandring med sig: Sälcdes wardcr i fyn-
denes kmmedom redan himat i sa matto sör-
andrat, atchet bcgynncr pa til at kanna syn--
den sör swar och fördömelig, som thet icke för

chcs syndasakcrhct kandt hade. I syndabc-
kannelsen wardcr hiertat uprichtigt at dckanna
syndcn sör GUD.,och wil inttt mcm
ga uxsächta och sördölja them. Uti battrings
sorgm och syndssangcrm wardcr syndcn led och

bitter
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biltck, och baiirlnsss bckyMttl begrMer p<l lil
at ga up med sult alfmare. Hwarstre thet
hcter: Senom sorg warder hiertat'förbät<
tmi. ( Pttd.B. q. ) Then sorg som
är efter GUDs sinne, hon kommer<lstad
bättrinZ ( sinnes sörändrmg ) til salighet:
then man icke änZrar: mm weriöenes
sorc;, hon tommer nstad döden. 2. Cor.
7: v. 10. i synncrhct stcr dmna sörändringen
i himat, när Tron warder undcr dmna bat-
ttinas sorgcn upmnd; dä ar dcc hicrtat smi
lilförcne mallat sig mcd swinadras, nu mcra up-
tändt «il hungcr och törst estcr lEsum vch
Hans rättsärdjghct allma; dä upgör et andeli-
gib lif i hicrtat' as andans lisgiswande krast i
Christo lEsu, (Rllm. B:v.2<) ,D 6 upgär
Nadcncs miehet om Pndcrnas sörlätclst och
lisstns i lEsu Blod; ( Rom.
5: v.9.) hicrtat blis.ver t,l GUDs thcnö hÄ-
gc andcs voning och nmpcl. ( 1. Cor. 6: v<
19,20. ) himat bliswcr sörandrat l>! lEsu
sinnc. (i.Cur. 2:0.16. Phil. 2:0.5.) Ka>
lckcn til GUD och Fralsarm lEsum Chri-
sium ar uptand. ( I.IOH. 4:0.19.) Hicr-
tat bliswcr willigt giordl lil lydnonc, lätcr sig
regcras och drifwas as GUDs anda, (Rom.
8: v< 14. Gal. 5: v. 18.) sä at Mn icke alie-
nast Kfwcr i andanom, ulan ock wandrar ianvanom. ( Gal.f:v<2/<) himat bliswcr rc-
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dtbogtt at aö in i forsaketse och kortzcls
lande i lEsu eftersöljclse. ( Luc. 9: v. 23. )
GUDs ord ar mplantad l hicrtat mcd sinkraft til at bära goda ftuchlcr. (lac. i: v.
<li. Ebr. B:v< to. Luc. 8:v. 15.) Munnen
bcredmillig al wndgiöra Hans dygd som sialen
kallat hafwcr as mörkm til silt underliga lius.
( 1. Pel. 2: v. 9.) Ia alla lcmmar warda
Ziorde til rättsardWtmcs wapn. ( Rom. 6:
v. 12, 13.) Har uptändes och karlekcn til nck
stan. icke mcd otdm cllcr tunqone lilan mcd
gicMing och sannlng ( l. loh. 3:0. 18.) i
synncrhel tN brodcrlig kcklck til alla GUDs
tarn som as wcrldene hatade försmadde och
sörfölade warda (t.10h.3:v.t3,14.)0ch en
ällmälMllia kartek til alla mcnnissiot; (2.Pct.z:v. ?.) Hckalstves andans ftuchlcr ibierlcit.
I tärlek, trsgd, srid, Ungttibdighchmild,
het, godhet, tro; sachtlnodighet tpstbet,
( Gal. 5:^.22.23.) hwllken inncrliga hicttatSförändring wlsat sig vch uiwcktcs i leswctnesliustt för andra mennistior ( Malth.s:v.t6.
Mi1.2:v.i5.) och as en sädcui inmlig hicr-
tals sörandring til et godt lra, härfiyta sedän
dö goda sruchter i lesmcrnct. Sä at dcn til
GllD omwanda siälen giör sädana ftuchlcrsom battrmg tilhörer (Match.3:v. 8.) Ochsar sort i dagclig nadsökande och sörnyelst.
( EO. 4: v. 22,25,,24.) och med stuchtan
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ech ssassar at hon salig wardcr.
( Phil. 2:v.i2.) Och dersöre intet blyes wit»
ssrälsaren lEsum och Hans helsoftmma M
doms cstersöljelse, (Luc. 9-v. 26. jamförßom.
1: v. 16.) I lära och bekännelse, i leswernet
och libandet sör Ehrlsti Namns stull. Fralssarm Mr: hwar och en som H3<
rer chetza min ord och giör cher efter,
honom litnar jag wid en wis man som
sitt hus bygde pä ett HHleberg, Sä stll
slagregn, och tom flod, och wädret hlä-
sle, och skötte p<i huset, och foll doch jcke
HMtull: C 7 thet wgr grundat pä HWeber-
get. Och hwgroch en som horer gs mig
chetza ord, och giör jcke ther efter, han lit-
nas wid en fäwist mgn, som bygde sifthus pä ftnden: och foll slagregn, ochtom flod, och wädret bläste, och sistte pä
huset; och chet foll omtull, och ches sall
war stort. Match. ?:v. 24,25,26,27. Hwgr
och en som mig betänner str menmstiom>honom wjl jgghetänna f3r min Faber somär j himmelen. Men chen som mig wee
dersatar for mennistiomen, honom staljag ock wedersaka sir min Faber, som är
i himmelen. Match. 1^.0.32, zz. Ochg<
denna bekännelsm stal icke blott ste wid ftidoch goda dagar, utan sast mera wid lidflndedtt giswer den stljande Z4« wstn lilkänna,

.
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stolen icke mena, ai jag är kommen til
at sända srid pä jordene: laZ är icke
Kommen til at sända stid, utan swardet,zc.ses v. 35,36. 37,38, :o. jamsör. Luc. 12:

v. 51,52,5'. Om lEW lefwcrnes Mrlölitlft>
fager Afost!. Then cher sitger
jzg blisiva i Honom, yan sta! ock wanöm
säsom han wanöraöe. ?< loh. 2: v. 6.
ock om lEsu kstcrföljclsc i lidandc, hcttr
U.Pct. 2: v. 21. Ty cher til ären i lallade,
esier ock Cbrisius led for otz, latanöes osi
en esterösmelft, at i stolen esierfölja Hans
fotspor. och i vers. 23. !77är Han blesbam
,mö, bannade han inter iZen; och när
han led hotades han intet: utan siälte
< hemnden ) til thm som rcktt dözner:
jämför, 1. Cor. 4: 12,13. och wid sadant
lidande for lEsu 3iamn, ftul, hcifwa the
trogna Mdie och srögd, fasom PttruS sagcr.
Glädiens heldre at i liöen med Lhristo:
pa thet i ock Zladiasj och srögdas
gen uti hanb harligheto uppenbarelse. Sa-°
lige ärcn i, om j för LhrNi tTlamn stul
biisiven sörsmädde: L 7 anden som är
härliZhetcnee och GIIDZ 3lnde, hwilas
pä eder: när ihem blifwer han sirsmädo;
<nsn när eber bepristld. i.Pcir.4: v. 13, 14.
jämsör Matth.
M tt s«k?« werldenks barn intet, ty hon les-

lZ4
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mr lifsiälligt mcd den sakra wcrldcn 06)
före alstar wcrlden thct hennes ckr. Hwilktt
fast annors gar med lEsu ratta lärjungar/
fts loh. 15: v. 18, 19. l- loh. v. 13.
Och sa ar Cbristcndomen lifachsig af Nadcn,
soiy rcgcrar bos dcm som aro komne til en
san'bättringoch leWande Tro, aro pa nyo södde
af GUD, haswaGUDs anda, ochiChri-
st< sinne. Sa at om du kara sial wil giöra
goda battrings ftuchtcr, ss maste du sörst i
hiertat warda förandrad til et godl trä. Sa
lzär hwart och et godt- trä goda srucht:
Men ett ondt trä, bsr onda srucht? Ett
nodt trä ban icke bära onda srucht, icke
la?z Heller et ondt trä bära Zoda srucht.
Hwart och et trä som icke bär goda srucht
ssal afhuggas, och tastas i elden. Matth.
7: b. 17,18,19. gisrer antingen träd gadt,
sa roarder stuchten god: eller och Zisrer träd
ondt, sa warder,stuchten ond: asstuchtet»
tänmr man träd. Matth. i2:v. 33. Ach
huru röjcr sig inttt den inbillade dattlingen och
döda «on, hos dc sakra mmnistior, i
onda leswcrncs ftuchtcr. Ty dct heter ju
om dc Twgna, icke allcnast at dc aro fralstegs Nädena genom Twna, och icke as gier-
ningar, ( Eph.2:v.8,9.) utan ock dcrjämte i
thcn straxi pasöljande 10. vcrsen om den sanna
Trons ftuchtcr i lcswcrnet. Ty wi äre Hans
wärck, stapade i Christo ti! goda
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nierninnar, til hwilla GUD oZ tilf3ren«
beredt yaftver, at wi uti them wandra sto-
le. LäW bär til T>t.2:v. li, 12, ,3,14,
~Petr. 3:0.24. item Rom. 2: v. 7. Col.
i:v.9,10,ii.
'»- Frag. jag wille ännu til et ssutwera / hwad ätstilnad som är emel-

lan en lwag doch sann och lrfwande
Tro/ och emellan en död inbillningS
tro?

Swar. Hwad <lr allmännare an at det
fäges, en swag lro sr ock en «o, dct ar och
sant: men dm swaga Tron ar dock intet
en kmstlös och käntstolös W död och inbiNat
tro; utan har pä ar sWlnaden klar och
dclig, och inaalunba sä ringasom den sakra,
werlden menar, sin döda tro kännes de intet
wid, och för en swG tro hslla de sielsgwrdai
tanckar om tro om Näd och syndernas sörlä»,
ielse, cll<r ock Wsmniga suckningar, sin
Worista kundstap, munsens bekännelse jag
<ror., et blott utwarles HErre HErre ropan-
be, sitt Christna namn, och mera sädcuit;sör
östW. aro the i hicrtan andeliZ, sorglöse N6<
belöse och lislöse, och alt sitt lcfwerne och
wästude osöröndrade. och ochrisine, syndenes.
MMe och wcrldeneö och köttsens stafwaroch,
<rala<; och hienais sndstan bryter m igenom.

mun-
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munnen och andra kropsens lcmmar, 'i tbe<
ras wanliga synbalop och sast ftora säkcrhei
och hiettans hsrdhel. Är det bä intet sast
sörgäswes, at inoilla sig om en swag tro, i en
sädan költsens willo och sracka ftihet i synda«
liensten: Dcrjore märck nu ätstilnaden emellan
en swag dock sann och lefwande Tro, och
emellan en döb inbillnings tro. Har ar
ätstidnad lmo deruti, at til den swaga
Tron ar stedt upwackelse istän synd och D
kerhet til en sann bot och lMrings kamp,
ja Mlcn mätte wara södd pa nytt af GUDi
genom sanningenes ord til et andeligit lis i
Christo lEsu, ty annors hade hon intet en
gäng m swag Tro, utan annu en köttslig
tro, om hon ftulle siä i stn gamla södclse,
Ty, thet som är ibdt as tstt chet <lr
tött; och chet som är födt af andanom
chet är anoe. loh. 3: v, 6. Allom chemsom Frälsaren IGsum annannna, gift
wer han macht at bliswa GUDs barn,
chem som Tro p<l Hans lTlamn. Hwil<
te icke af blod «. utan af GlIDi fobtw
äro. ( loh. 1: v. l2>iz.) död trq
dcr emot wet intet as nögou upwäckelse och
Ny södclse af GUD. sedän den arwa sialen
lange stdan inenom sm syndaMchet sallit
isrän sitt döpelscs sörbund; och aldeles intet»
jltt HKllas lilständ och lesmrm- wandral l

Nya-



!Z8NyaMelsenslif, ulani Gamla stdclsens rocm-
ari och jörderf i ondskoi:e; ock ar altsä dcn
döda lwn sadan iubilning som köttttwärckar
och ästadkommer. 2:do En swag Tro,
som dock ar sann och lefwande Tro, ikladcr
sta Christum lil liffens rattfärdighct i lEsuas en blott och ftistankt Nad.' HLrrans
traft ckr i the swaZa. ( 2. Cor. 12:
v. ?.) och i denna Naden, sta! ingen as de
rätta Fiona jäja: jaa, är swaZ,
Ty solcket som theruti borsta! haftvaftn-
denias sörllitelse, (Esai. z3: v. 24. ) <Dch
thet stal ste, at chen ther swag är pä'chm
tiden, han stal wara silsoin David; tc.
Zach. 12:0.8. Men der emot m död tro has-
wcr ingen del i Christo, och ingcn rattfardig-

delachtighet i Honom. Ty huru soril-
ta sig Lhristus och Velial: ( 2. Cor. 6: v<
is. ) stulle wi, som stte warda rättfär-
diZe genoin Christum; ock ännu sielfwe
sinnas wara svndare, sa worcEhristus en
svtldatienare? bort thet. Gal. 2:v. 17. De
l)ödlroZne liggia döde i sinä öjwcrtradtlser och
synder. z.'tio En swag Tro, som dockar
en sann och leswalide Tro förandrar mmni"
ftians hima hog och sinne, och giör dm Tro-
ende sialcn til en platt annor mennistia ester
chen leswande Trones egenstnp; Men dm
döda tron, lemnar mennistian i stlt osorandra-
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de bicrta och sinne, atwcira fiende tilChnfti
korst, och at le,ma cstcr si>m fyndiga lustar
och begckcher. 4tto En smag Tr.o,, som
doc? ä? sann och lcfwande segrar och
öswcrwinner wcrldena, korstsastcr kötttt, samt
mcd llistar ock dcgarelscr, T 7 alt the! som
är jodt afGUDi, thet oswerwiilner rverlde-
na: och thenna är segren som öswerwinner

w<!r I.IOH. s:v. 4. The,
sonl Christo tilh3ra kochfäsia sittkott,samt
meö tusiar och bsZgrelse. Gal. 5: v. 24.'
Mm en död tro lemnar mmnissmn til wcrl--
dencs wcm och GUDs owan, later hcnne
lcswa ester köctttsä at bon masie dö. /:td
En swag Trogcn hafwer Chn>'ii anda, och
läter sig. driswas as GUDs anda. som et
GUÄs barn. Ty hwilken icke hafwer
Chrisii anöa, han hsrer icke honom til.
Gch alle the som drisivas as GUDs anda
the äro GUDs barn. ( Rom. 8:v.9,-14.)
Mm en död tro laler himat wara then on-
da cmdans wärckstad, som warckar i olroncs
barn ( Eph. 2:0:2.) och sa kunna' de imet
IMM Chriftl Anda icke Heller driftvas as
GllDs anda. Ty werlden tan icke und-
sä sanninZenes anda: Ty hon fcr honom
icke, och tänner honom icke; (loh. 14. v.
l?.) 6:to En swag,Tru, ar dock en

kamp, sch kgmvar osiai ansizchtnings mörkcr
och'
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och nöb Mycket starfare sn nägonsin eljest.
SasoM Paulus ftigcr, lTlär jag jwag <l«sa är jag start, (2. C0r.12: v. ic>.) en s<l<
ban j nödme waldig, kan giöra wälö p<! him»
melriket och riswa thei ti! fig. ( Match, n:
v.12. ) mcd sin hynger och törst mcd sitt be<
gär och tränatan cfter Näden, och bryta sig
igenom til Nsdasiolm genom Trona i AEsuNlod. ( Rom. z:v<2s.) Och sö gär det«zswen an en swag Tro, hwad som Apost.
Paulus säger; Rampa en goolronestamp;
si»tta evinnerligit lis, (~ Vm. s: 0. 12.)
Hwar ock nu nagor kämpar, han trsnes
icke, utan han reoeliga tämpaö. 2: T>m.
2'. V.5» Men en död tro wet intet as dennss
knmpen, utan leswer sri och srack i sinä syn<
der och i sit sörderswade nalurliga tllstsnd.
?:mo E" swag Tw behäller ett godt sam<
«ete til GUD, ochsölar sig intetmed upssteliga
synder til at salln as iftsn GllD, utan
hcldre i sin rabdhoga och ömma samwcte, has<
wcr äterhäld afwen i sädana ting, som i sig
sielfwan intet aro synd, sssom Paulus sägcr':
Chen som swag <ir. han ätcr täi. Rom:
,4: y. 2. neml. en ssdan swaglrygen (ibid. v.
i.) stulle intet ata kött mcd twiswclachtigt
samwete, dH han thet intet giöra kunde i
( Rom. 14: v. 23.) Men en död tro sölar
sig som swintt i ttäcken, och leswer «an at

giöra



Ma sig samwtte i sinä wamiga synder och
werldsllisiar; Kwo En Tro clr icke
sälcdcö swag, al den ock icke stulle haswn sorsa.
rmbkt as Nadm, och kändt och Trodt GUDS
kcklek i Chrlsio ICju. ( t.10b.4:v.16. )

Och tcdan ock haft smak as GUDs godhet
pch Näd och Nöds w,'§set om syndetnaS
strlstelse och lif i Trone, Tn annors kunde
sialen intct tilftcdssiällas, om hon inltt ha-
de ctt andelic-it lis i Naden; icke Heller
ta chcr chen Nädes liufiighcl och siyrcka, som
hon i sin swaghet under bedröswclsen saknn
wände. Men en död Tro ör utan all förfa«
renhet vm NädZwisthet och thet Nndeliga
liswct i Chrisio lEsu. 9MO En swag
Tro länntnr och lrangtar sörthenstul estcr flyrc-
ka asMden, wardct ock siyrkt estcr HErranslöste. Zisiver them trötta trast, och
chem machtlssom siarchet nog< ihe som
wlinta ester Herran the sa en ny krasi :c.
Esai.4o: d. 29,-zl. Men m död tro ar u-
tan nN Nädcs krast. och lilsrcds 'i sin synda-
säkcrhet, och D altid lika död och inbillat,sa lcwge sakcrhcts stiden förblindar ögomn.
»o:mo En swag Tro haswer gicrningarna mcd
sig Mm en sann och lesnande Tro, ty an-
nors wore hon ock död. ( lac. 2: y.
26. ) Icke blotta ittwartcs lagsene gicr-
dingar jVsom lhen dvda «on; ulan sasi mc<-

55
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ra Ma anbans stuchtcr ("<) Och ZoW gW
ninga»'; til hwilka then döda tton ar odugllig<
( Tii. l:v. 16. jamför ler.! Z: v. 2^3) 1 i:mo
En swag TwZen lätcr sinä samwets fel 'drift
wa sig närmarctiZNadastolm, at söka Md
och sörlätclft i lEsu'Blod> samt.NHds krch
tcr l>! battting, ty han kan mttt lefwa utcul
GUD, och'GUDs Nad i Chrisio lEsu<
Men en dödttogm ftyr, mid sinä hörstands
syndaftll, alt' langre-och lmigre isrän GUD,
uch wiZ intet öfwcrgisroa sinä synder, och
omwanda sig as alt hicrta til GUD och sM-saren lEftm Christum., Summa lhct är

) Märck harwid Wilnadcn, uppä lag-
smS gierningar och andanö sruchtcr, af sorin,
eoncord. slvict»' sic dicta. pag. 375. Thtt au
slstilnad nti tzn-rniugarnc!, för thcn älstilna»
stul, som är cmcllau the thcr be,
siitä sig omat lrfwa cftcr snmma iczg ochGUDs
willia. T>) cn mennissla fom äin!'! inict ar ps n,'tt
född, thcn thcr nscMlunda lefwcr cftrr GUDs
lag, och göc thcrförc lagstns gicrningar, at thc
Zro sälcdcs p»budnc:w!fandcs en sadan HZrsiM»
het, af fruchtan för snaf, cllcr af ftopp om n<?«
gon bclöning: then a» änun undcr !>kasom cn träl, och thcs gerningar kal!as cglntr,
ligen afthcnbelga W!llo,lagjms gicrningar,
<y the äro twun<M' af laacn: och thrsia ärs
cainissa hclgon, ( sasom Cain giorde asscnast
«1 blott utwarles GUDsticnsi cllcr offcr)

, ihtt är silpmtare. Mcu »är mennissian är as
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en fä stor ätstilnad cmcllan cn swag och m
död «o. som cmellan cn siuklig och cn dud
miiinlstin; dcn siukliga haswer ju lif, Men
dcn döda ar ulan alt lif och lcfwlrne. Dm
siukliga som fadt lclkcdom cmot swkdomenS
tödclighct, och rädande macht, och är icke
mcra sangliZgjandcZ,, ssöler ock sit wcirf ss
godl han kan, ss ock den swagtrogne, som as
smlalMirenS lEsu Hand ar botad och he»
lad ifran syndasördömelstn 'och thes radcmdo
machl, ar inttt ftsäng iitt audcl-ga sörrattninsoch Troncs fruchtcr ; sast hon känncr
sin cgcn srrnghct och elande, undsär bon dock

styrka as HErranom lEfu, Ty
dtt bctcr. Uti HGrmnom haswer lag
rattfärdiZhst och starcchet. ( Efti. 45: v,

Mm dcn dödtrogne icke ss, han nr uli aK
dod och lisiös. Den siukliga bchöswtt dock

ick«
thcn Helga anda ps Bdd, och ftiad ftän
lagcn, thct a? iayscns twäng, och rcdan dnf,

. wco af GUDs tä lcfwcr hon cftcr
vförMdcrilga wilja som är uppcnbarad l lagl-n,
och g,or alt, sä wida hon är rä nytt foto, af
cn fr, och wälwiljog anoa. Och sai:a,na.giclN!N«
gar böra eicgcnteligen kallaslagsens.utananblins
«rrninyar och fruchtcr: cllcr fckfom thcn hclge
Paulue thcm kallac: then lag som är i ho-
gen och Lhrisii lag. T>) -thc mcnmstioräro intet mera unöerlagm, >uan undir Ns.
d«ne, >äsom samma Paulus becygar. I Tim. il
3lvm. i,' p. cap. f: v. ,z.
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icke Heller attid wara fius. uean stka Nsd til
helbregda. ( Psal.zo:».).) lEsus är sia-
laläkiaren. Som man ock siunger i Psalmen.

2>ätiaren är otz gisiven
3hen samme heterlifwet

Christug alt med sin pina
L.iswet s3rw<irst»e sinä.

. Sialen mäste förtw sig under Hans lä,
kiare yand. är ta ingen saltwa i Gilcad?
eller är theringen lätiare? hwarssre är mins
tolcks dotter intet helad? Icr. 8: v. 22.
Apoft. Paulus sörmanar nud estmryck uti
Ebr. 12. v. 12, lz. Cherstre lyfter up edra
lata händeroch ttstta tnä. och siiger wG
steg.med edra sttter: at icke nagor hal-
iar sasom en otärdig, uchan hellre helbreg-
da rvarder.

Bestutet.
Til sielfprösninq och upmuntringS

trsst/ fsr böjeliga och bekymra-
da fiälar/ at stonda sig til at as
alt hima söka Md til bättring
til lifs / at säledes komma til
lifs-ttöstiTroneiMistolE-

su/
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su/ genom Hansdyra dsds stri
zonmgs delachtighet.

iHNär Mlnnisslsrna isrän en diup säkerhetZ
stmn, watda igenom GUDs ords be-

lrachtelst, ellcr och lgenom upbyggcligit ml, rör«
dc ril nägon eftcttancka och bckymmcr om sin:
MOtt, och the ännu intcl fulleligen wilja be-
mfwa sig in uppa chen ftnna bättrings wägen,
vch til at af alt hima söka Nnd hos GUT)
och Fralfarcn IEM Christum. Sö be-
lima the sig gcmmligen as tweggchanda för»
hinder til upstos istan battrmgs ordningen
samt til förvröjande i fin förra säkcrhets sömn;
( churuwal dcha sörhindcr i sielfwa wärckes
mo ftera, säfom olron, och hicrlans härdhelen,
ett köttsligit sinne som är ficndstap emot GUD
uch Hans wägar, syndcckärleken, siclsgiordcr
ftidcn, och lösa lrösten, olydna och motsiräs"
wighet, ja alla jörbchälne och behagade syn»
der, osta ock aldcles fördlindclsen och sörtM<»
dclstn. ) Mcn detza twenne sörhinder ars sä»
dana, at the ock antcligen, som the
Utan blygd, kunna ock wilja lhcm tilsis. ncml.
!:mo at the intet wal kunna eller wilja tto,
at tbcras tilstnnd wore ss sarligit och sH
sasi sordsrswadt, 2:do at de ursachta sig

K mcd
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Md sin swaghet och krastlöshct> at wardä
annors, ellcr at komma lil en sanstyldig oat-
lting och Nadenes wiya tiWnd. Thchci
swära och aswentyrliga sörhinder, wil mcm
nu wid bctta tilsälle bcmöta; dels mcd giswen
anledning til siclsprösning; dels ock mcd up-
wuntrings lilat stynda sig til
kande til battring lil lifsö

ll.
kommcr det dä tit, kärä Ml, at M

inlet wil tro litt tilstands sarlighet och
titt syndafördcrf och Mnde; enar du inlet
hafwcr sörsarenhet och krafl i titt hicrta as
bättrings Naden ttl lifs i Chrisio lEsu 1

, Mände tu sormena tig haswn Näd?
UtöN at annu finnas i Nsdenes och
i en sann och lifachlig ballringenes och Tto-
ncs lilsiand. Gack kata siat til bit hicrta >

vch bepröfwa tig uplichligt ( och bcd GUD
om Nnd och lius ther til. ) huru wcd litt
Mand ar bestWt? och j hwnd tilstnnd iin
'M ar? anlingen i Nsdenes ellcr ock wttde-
nes tilstand. Bcprbswa tig icke alwwst ester
lagcn > om litt leswcrne och wäsende, at tN
»ralte sa se tina syndcrs sördcrf och sördömcl-se; utan ock estcr Evangelium? oM tu annu
undfädt the Nades ssaller i titt hiettä, som
i Evangelio tjlbjches och sörchMes, newli-

gen
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M tin Fralsare lEsuw, och gcnom Honom
GUDs rike i rattfcrdighet och frid och srögd
jchcm Helga anda. (R0m.i4:v.17.) samt om
tu haswcr the sruchtcr som Eoangclium hos
the Trogna werckar och ästadkommet. Uti
biprösniligen ester lagcn, msste tU finna tig
wata albeles sördersmad Uti tig sielswan; icke
Menast igenom wercksynder, utan ock igenom
nrssyndens diupa sördcrf. Om detta synda«
sörderf at redan i det föregäende hanWt bädt
om synder , gemen som ock om the behngade
hckstande och rädande synder samt om dee
imicboende onda l hiertat; 3)u wil maN alle-
liastansöra OonfelfatsMHz mcniGom synda-
strderswets diuphet, l ymbolistg böckerna,
Form. csncord. stricle sic dicta pag> 287.
Först ät thet klart, at the Christne bömer,
tänna och tilsta, al icke allenast
derna och GUDs buds öfwerttädande
äro synder: utan ocksn, at chm forsträcke-
liga och wederstyggeliZa Zenom
hwilten hela naturen är foroerswad, bör
i synnechet hallas för en forsttäckelig synd,
ja for begynnelse och uphofti! alla synder,
as hwilken andra sswerträdelser uptomma
litasom afen rot, och utspringa litasom
af en springekälla. Och widare thtrsamma-
stades: - - cknstisnt en mennistia stulle
aldrig tala ellergisra Mgotsndt

K» (som
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( som doch efter wäm strsta fsr<jlbwlS
fa!l,i thetta lisivet ärfZr mennistians t>lß.
natur omöjeligit) sa är icke thes mindre
hennes natur och person s^ndig, thet är
meo arssynden ( lika som en andelig spe-
teista, ) aldeles hel och hällen i sitt »L.
innersta och hiertansgrund, in sor GUD,
lvesmittad, forZiftad och aldeles forderft
«vad; och fir thetta forderfwet och wara
firsta ssräldrars sall stul, anklagas och
sörd3mes mennistians natur eller person
af GUDs lag: sa at wt <lre as naturen
wredenes barn, dsdstns och soroömelsens
irälar, sa framt wi icke genom <thristi
strtienst stälsas och srias isran thetta onda<
Ach al tu nu kara sial, igenom thens Helge
Andes uplysands Nad, finge uti lagsens b«-
prösning se och kanna titt syndasörderf och
elande, at tu mattesörmmma tin sials öswew
tyr> sa lange tu ast och sörblifwer ulom Na-
dcnes ordning, Aan batlring til lisoch Mig-
het i lEsu,

§, II!.
AAE siana icke kara sial i denna bcprZft
"«i/» ning, ulan, al tu mckte aswen sa st,
thet tina sielftagna tröster ther emot intti hielpa
Hunna, om tu intet ast sansardeligm, ien
sftnnlMrings och.lefwande Trones ordning, del,

gchtig
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achtig worben af Chrisio ock af Hans dyra
bödsförsoning, och i then Näden beständig
bliswer in til andan; sa gack nu wibare til
iitt hiettä, och bcpröswa lig ock, som redan
namt ar, esler Evangelium, nemligen om tu
hafwer Evangelii Näd, och Nadestatter,
samt Evangelii sruchter? hwilken bepröfning är
sast nödig, ty Apostelen Paulus sager. Fsr-
sZker eder sielswa, om i ären i Trone, be-
proswer eder sielswa, eller tännen i eder
icke sielswa, at liLsus Christus <lr i eder?
utan s<i tunde wara, ad j odugelige <lren.
H. Cor«iz:v.s. ester lagen bcpröswa sig än-
boch kanste ftera i hwad malto thet ock ste
kan; men beprösningen ester Evangelium och
then Nsb som therutinnan tilbiudes, lemnas
aldeles handlöst i chetza sakcrhets tider, ibland
thcm som stanat i en sielstagen änger och iw°
billnings tro. Ach wata up, tu som soswer;
och statt up ista che döda, sä warder
Christus tig uplysandes. Ept). f: v. 14.
water up rätteliga, och synder icke: T?
somlige weta intet as GUDi. 1. Cor. 15:v. 34. Ss srcha sörchcnstul kara sial titt
tget samwete med chcha söljande bcprösmngs
frsgor. Hasiver tu kändt, ellec annu tän<
ner, at IHsus Chr<stus bor i litt hierta?
(2. Cor. 13: v. 5. Eph. 3:0.17.) Hajwer!
w igenom Tronee preditan lätit chen hel-
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Ze Anda, bereda titt hierta til IHsn bo<
nmZ ( Gal. 3:». 2. 2.Cor. 3:0.3.) Haf»
wer fu unösadt l7?ad ti! bättring til liss?
( Upostl, G. 1n v. 18.) Hafwer tu annam-
mai 2!ndgns plätzelius, til at i Anoans
fatiigdom tjlt emt elclnoe, och at
hunZra och tsrsta ester IGsum och Hans
rMftroighet? ( loh. 16: p. 8,9, 10, n.
Match, f: V. 3,6.) Hafwer tu sunnit t7?ad
for Zenom Trona i
Blod? ( Rom. 3:V. 25.) Hasiver tu kändt
och sorftrit IHsu lTlads wederqweckelse,som wedersars the arbetande och betunga-
gade siälar som tommit til liLsum?(Match. n:t). 28. ) Hastper tu fadt sym
dernas sorlätelse, iHrona i
t77amn? ( Apostl. G, ,0: v. 43. ) Gller
ha.swer tu strlostning genom IHsu Blod
ne,n?iZa syndernaZ förlätelst, st som ttMcher wore heqrpäm giord til at rva-
pa deZachtjg i the heligas arfwede! i liuset,
och Uttagen jstä morkstnZ wäloighet, och
forsattiGUDZ Meliga Sons rike. ( Col,
5: p. Z2,13.14. jamsörAposil, G. 26. p. 18.)
«Haswer tu ssrftzrelchct as IGsu Vlods re«
Nsnde krast j titt hierta och samwete ?

(Apostl. G. Is.'v<9. i.loh/i:p. 7, Ebr.
9> v. 34.) Hafwer tu tändt och röntliAsu sörsomnZZ stid i Utt ssmwete? (Rom.

s:v<



/: V. i. Rom. 8: v. i.) Haftver w sunnit
ro i tin siäj siisom then ther Tommit til

uudfiidt Hans wederqwecklse,
och taZit Hqns ok uppa tig? (Matth.n.
p. 28. 29,30,) Haswer tu undsädt tTlads
och b§ns anoa? ( Zach, 12:0. iv. Rom.
8:v, is,) Haswer tu andang witnesbyrd
med tinom anda, at tu ckst GUDs barn?
( Rom, 8: V. 16. 1. loh. i".p. 10,) <ater tu
tigdriswas afGUDs anda som et GUDs
barn? (R0m,8:v.i4.) Ränner tu cherp<i, at
tu bliswer i GUDi, och GUD i tig. at
Han hastver giswit tig af sinom anda ?

( 1. loh, 4: y. 13, jamsör I.IOH. 3:524.)
Hafwer tu lij i Sonen IGsu, lis genom
Erona i IBsu tTlamn? (1. loh. 5:, v,
12. loh. 20: p. zi.) Hafwer Andans lag,
som lisgiswer j Christo IHsu, giordttig
sri ifran syndenes och doosene lag? (Roin,.
8:V. 2,) Haswer tu kändt och trodt GUDs
Mek som GUD haftrer ti! otz? (1. loh.
4: p 16,)Hafwer tu smakat at HErren är
Zod; smatatchet goda GUDs ord och then
Mkommande werldenes trast? (1. Petr.
2: v, 3, Psftlm. 34: v. 9. Ebr. 6: v< 5« )

Är <ZUDs kärlek utguten i titi hierta ge-
nom then Helga Anda? ( Rom. 5. y. s. )

Ränner tu Christi kärlet then all kundstap
öfwergär. ? ( Eph. Z: v. 19.) Är tin tärlet

ych
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och tins hiertans <?ir<l ti! ai wwna Chri»
j?um sa, at tu med paulo räknar alt
f3r stada, emot then öswerswinnerliga
tins Harras IG<u funöstap. ( Phil. 3:
«?. 8. ) Hafwer tu Christi sinne? (1. Cor.
33: v. 16. Phil. 2:0.5. ) Wil tu lestva Chris
zsto, och icke tig sielswom? (2. Cor. 5: v.
36.) Sä at tu forftkar alla oZuöachticchet,
och werZdsiiZ lusta,och leftver tuchtcliZa,"rätl-'
deliga, och GudeliZa i thenna werlden:
och wäntar thet saliga hoppe,t, och
tl?en stora GUDZ och uxirs Fräljares
Msu Christi HMga ugpenbarelse? (M<
2: v, 11. 12, 13. i. loh>2. v, 1/, ,6,17.)
prisar tu, sasom en töpt, GI!D uti
sin kropp och i tinom anda, hwilke
«GUDi tichors? (1. Cor. 6: v. 20.) Uwis-
«ver tu tin ti! ett offer,
tzeswanbs, heligt, och SUDi beyaaeligit,
Rin stiäiiZH GudZiimstj? och Heller "tig
We estsr thenna utan fZrwand-
llar tig med tinZ sinnes fornyelse, at tu
Ma forfam, hwad GUDZ gode. bchages
sige, och sulkomlige n-ilje clr? ( Rom. 12:
V< 1,2.) tu Chrisii anöa och horer
tu Honom til? tilhörer tu Christo <a at tu
torMstcr titt kZtt samt mcd lusiar och dc,
gärelst? Rom. 8: v. 9. Gal. s: v. 24. )

Hasiver tu AndgnZ srucht j tcklek, frsgb,
srid
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srid, längmodiZhei, mildhet, Zodhet, Tro;
sachtmodiZhet, tysthet? (Gal. 5:0.22, 23.)
BMartu tig, säsom renao til-lEsu
Zcndom, om Zoöa giermngar? (Tit. 2: v.

Hans lemmar? mcd mcra. (ses Matth.
2s:v. 35,36, < 40. och widare, Esai.fß:
v. 6, 7,8, 9, ia, 11,12. Match.?:0.19,20,
21. 2. Cor.B:v. 2,3, 4,8. tt. 2.C0r.9. he-
la Capitlct, i syimcrhct v. 6,7, 8. lc. 12. lc.
Gal. 6:v. 9,10. 1. Dm. 6: v. 17, 18, 19.
i loh. 3: v.
is, 16, 17, 18. ) Hn bcpröswa tig ock,
famt srag« titt samwcte. Hwao hafwer tu
lidit somen Christen? ( 1. Petr. 4: v. «)-,

,6.) lu liöit en Clyristens hwar
da--s kortz , forftkelst och esterf3l<
jelsi? ( Luc. 9:0.25.) Hasiver tu ock
got lW fir sainlbete stul til GUT>? ( i<
Petr. 2: v. 19.) .Pr Gudsftuchtan och Gu«
dclich, ts stul i Christo (2. Tim. 3:
V. 12.) För GUDs rike stul? (2.Thess ir
v. s.) For Christi tTlamn stul? ( MattK.

diZhetm och fir rättwison stul? ( i< Petr.
?:v.i4. Mattb.s:v.io.) FörwalZiermngar
stul? ( 1. Petr. 2:0.20.) Hafwer tu <iswen
ock lidit de pMmmanöe lekamliga bedrssi
welstr ester GUDZ wilja. warit tolig och
hoppats uppft HGrrans hiclp.' (~ Petr,



154
s:v. 19, Fer. flagtw. 3: v, 26.) Hafiver tu
kandt andelig srogö och hugswalelse i I<3«su efter öswerstcknoen qndeljg bedroswelse?
(Matth. 5:0.4. Rom. 14.v. 17. Psalm.
Z26: v, 5,6.) Hajwer tu. tändt, eller täm
ner, en innerlig och hiertelig qfsqkngd och

siäl när hugswalelstn astTlas
den hos tig faltats, samt med längta.n och
begär, torst esiex lEsum och
Hans rättstroighet, och ches lifströst i-
Trone? ( Match, /: V. 6. Psylm, fl: p. 16.
Psalm. 94: v. 19, ) Hr tin umgckngelst i
himmeftn til at täoan rvänta Frälsarey
HGrran IGsum Chrisium? ( Phil. 3: v,
20.) Alstgr A HanH UPpendgrelse? (2.T>m,
<;:v. 8.) tpäntar och ästundar tu ester
GUDZ dags Mommelst? ( 2. Petr. 3: v.
,2: ) Ach kara sial löp dock inm sä ostrwas
gen in i ewighetm, latt HErren GUD uply-?
sa tina ögon til at hepröftva, pch sornimma,
pti hwsd tilstsnd tin arma sial ar, om hos
<ig finnes Evangelii Wd, och statter,
samt thes wchter?

§ IV.
at pröft

wa och doina om tit tilstqnd, som tu
j titt hierta och sammele finner tig wara in

för chen allwetande Guden, som ulwnsakar
h»er«
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Miat och pröswar nZyrarna: (ler. i?:y. in.)
och ffrider til tbet andra sörhindrcls bcmötanz
he, som ar ursachtande med swagheten och
krastlöshtten. Huru kommer thet til kara siat
qt tu jntet hafwcr kraster tjl at wardg annors
och bekomma Nad til en sann hckttrjng til liss?
Et sörhmder ar ftiller det, nar en mennistja
tror sitt tilständs sördcrs och aswmtyr i syndq-,
sakechcten, hwarsöre en sgdan > sin naturliga.
siels-srid och helbregda jntet behpfwer lEfum
til sin Siälalakiare: ( Match, 9; p, 12. )

Mm jag wil m hcldre handla med che höjclige
och hektMade hikttan, som redan inagor mal-
to blifwa marse sitt förderfoch aswmtyr, och
hcgynna ps til at truchta för lhen tilkomman-.
de wrehen; och tycka sig gicrna wilja hafwq
Md, om the allenast kunde finna, til ensan hältrings och leswande Tros tiWnd; samtsalunda bcständigt hqfwa Nad och. ma-,
ra GNDs Nadcharn. jag sager annu, 'huru
kommer thet til kara sial at tu intet haftvey
krafter? nemligen undfagna assralsarens INsu Nad, wid ettlragit och hicrtcliM sökande,
LlEnen GUD loswar ju lätq finna sig as
thcm, som af alt hierta sökia Honom. I stos
len sotia mig, och finnch miZ: o»n j mig
af alt hierta soken, sn stal jag lala mig, fim
na as eder, säyer HGrren, Icr. 29:0. 13,
14, Och HEttanZ orö är ftnMiZt; ochHM



hwad Han losivar ihel häller Han wiZerli-
ga. Psalm 33:v. 4. Han gisiver chem trsl-
ta kraft, och them machtlösom starckhet nog.
Ssai 40: v. 25», jämsör v. zi. Esai 4s: v.24.
» Cor. ,: v. 24. Pröfwa tig förthenstul,
manne tu sökt GUD och Nöd hos honom,
ycnom Fralsaren lEsum Christum, as alt hicrta?

mcnar tu hasmer giordt thet, halst stdan
tu blismit rord til nagot bekymmer och nägon
nhoga om tin salightt. Men kara sial, gack
nunu til litt hicrta, och bepröfwa tig om tu
nied alone och utan sörbehäll as nägon bcha<
gad synd, sökt HErrans Nädes ansichte; el-
ler om icke tu til afwentyrs dä roille haswa
Nad och salighct i lEsu, da äter tin srid i
lverlden och thcs lustar; Dä angrar och ast
lbekymrad om tin synba wag, da ater upsatc->
ligcn faller ther uti; chet ar inlet til at söka
GUD as alt hicrta. la, säger tu, jag les-
tocr likwal intel i upsätellga synder, sä mycket
jag wct. Swar, smör tm ögon mcd ögnasalf»
tvo, at tu mä sä st, ( llppcnb.B. Z:v. 18. )

bcd GUD om Nad och lius til at blijwa war-
se tina syndcrs harstandeoch radande macht;
thet ar et stort bedragcri hos the sm»
nade och oförandrade hicrtan, atthestnla sitt
onda wasende ajwen undcr thet orda sättct om
upsatclzga synder, som stulle cheras olndna e-
mot GUD och Hans ord, samtmed cheras

sram^



ftamhardande i lheras köitsiiga sinne, mles
wara nog upsättllgit ondt; jcmle andra thcr
wib harMnde och rödande syndcr. (*) Thcrs

sörs
(*) Thetäk thet tillommit, ats utom the gnusta

siyggelser») f<l «fficlfwa Sodoms snndelhällcs fib
ochfötdömcliza of thesakra vch ogud»

«chtiga. Si chetwartine sysicrs Sodoms mitz<«
gicrning: högmod och all tings öfwerfi3dlghel,
och god stid then hon uch henncs dömar

, hade: Mcn them sattiga och torffiga gior«»
de the icke (gierna) hiclp, utan woro stolla,
( Sl all hit lii sMa thr salra wcridenes barn
föga inge» synd för «piste!,g vch fordsmeliy,
emedan the intct Tro G?lDs ord och frncht»
HEvran) Och giordesiMelse sör mig;
strc haswer jag bortkastat them ixtt. Ts
jag begynte se ther til. Hes. ,6: v. 49,5?,H,o 'Ntet hsgmod och ali tings öfwcrfiödighet,
cller wällW och goda dagar, lH Zvd frid i sä»kcrhetcn,obannhertighet och ohielpiamhct emo«

the fattlga, samt mcd stoithct, af denna tid»sens gcnom syndawanan och lalcrheten säsom
priwilrHerade syndcr. ( scs ~Tim. 3: e. 2,3,4.)
Enhögfördig, fom sr just fin egcn afgud ss
nopenbarligen, at a!t tftes wäsende röjer thes
hiertans högfard , högmod, och siolthet»
inbillar sig dvck intet lefwa i nsZon up«
säteliz synd, fast han rllcr hon aldrin haft
nägvt annat upsät och förändring clnnu rätte»
llgcn i sit hiellä , an til at hösfardas och wa,
l« stolt, vch «Itrig ««nu kömmit til ,n ralt
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före märck fara sial, at upsattliga synbet äw
icke allmast lhe, som ste med betadt mod, scksom

yicrtans förnedring och sdMulhet. M hög«
»odig HUrta är HCrranvm en styggelse; och
stola >cke osiraffab blifwa om the ä» alle tilho»
pa Hollo. Prov. »6: v. f. Sif dagen, si, ha«
kommcr, han lomnter fratn: riset blolnsiras p

och thcn stotte Hes. 7: v. lc>. The
pralares siosant«e ftal sterwända. Ty HsrreN
HErrcn hafwer swotetwid sinä sial, sggcr HErr-ii
GUD Zcbaoth: mig fsrtrytc» Jacobs högfärdf
:c. Amos i:v. 7, 8. Cfti. ;: v. ,6,
zc. och HErre» sager : thctföte at
Zions döttrar aro stoltu ic. »-«4. GUV
Mr emot tl?e högftrdiga Men tyem ödMiukoM
Uifwex h<m Näd. Jae. 4: v. 6: ses vck,
OrdsSpr.B. n:». 4. Hes. 7:0.24. «!7atlh<

, !8:v.;. 4, >. Pet. 5: v. s. En öfwcrfiöbig
och wallusiig lncnar sig intet siä mjnavd i
säleliga syndclf fasthangwr buken ti! sin GUD,

Phil. ;:v. 19.) och söker fitt nöie > Köttsii-gabcgartlser,hwllkastr!dacmotsialma.(iPct.
-:v. ,i.) Förtunga, fit hieltä med swalg och
dryckenstap n. (Luc. 21: » Och a!dr,g
warit aunors sinnad, scdan thc»na synden kom,
mit t>! sitt Herrawalde och utbrott. Och l««
täncker intet, at drpckcnstap och ftätscri afmcn
»tessuta ifrän GUDs rike. (Gal.s:v. 19,20,
21. jämför Rom. ,;: p. i», iz.) En säker,
Och i den köttfllga säkcrhcts friden dud <nen«
nisiia, menar at hon »ntet syndar »psiteligen,
fast ho» inttt annat lan «n lefwa i ups<ltcli«»



'59fMM lius med sirut bctänckande begifwcr sig
til at stiala. En oratträdig med berädt mot>
giör sm nasta under sten as rätten, el-

ler

syndet i alt sili wäsende, ss wida hon intet up»
waknnt iflsn thcn andeliga döden lil l« san»
ftyldig battnngs upsät och aifware Ia t)cn«
nes säkethel är ju ett fölvund g,övanbemed dö»
den, och ett frtwctandc mcd hclfwctct, och ho«,
hafwcr giocdt sig En stllst tilflycht och M
bedtagelig starm. s C>a>. 28:»". >5. jamföc
2i:v.iz.) Thct ar VN orjat til Babylvns
fall at hon sägcr , sit hicrta: Ing fitter, och
st e» dtottmng och icke cnckia, och hafwcr in»
gcu sorg Upvenb. 8.i8:v.7.N0c och Lothi tids
fäkcthet, är satt til en afmäiuing af yttecsta tid»
scnL ondsia. (Luc.,?: v. ,6,27,-z, 23, ;o.)
En obmmhcrtig mcnar sig intet llfwa i ups<l»
leliga syndci, lasihan Mcr thcn ena nöd/i,
banoe gä ohulpcn ifiän sig eftcr then andra,
( och. iiuger «ndoch ther li!, och forrbär lögn
»ch öscwning» til at urlachta sig iftän thenn»
hlelplamhet, jom kunde han chel lvtet sstadkom»
ma, dä han bäde tunnat uchbort hielp bewlsa,)
lweit emot. Matth. 5: v. 4,. zc. in til «ndan.
Esai/8:v.7. :c. Dom utan barmhertWt
stal honom öswerga, som barmhertighet
icke giordt hafwer. lac. 2:v.iZ.iämsör i<
loh. 3: v. i?. och hwad orenlighem och
jtyggelser ste vck intet in fö» HEilc», hos the

och kötlstigcn sinnave wcnn,siio»-, fom the
Met Ma, f«l »pMeligtt vch fölvömel,«a spn»
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lcr annors beswlkcsigm. le. liian «psäMgH
syiider aro ock the, som ste l-mo i otto och

hlindo

ter; mcd them wara fördo/de för
HErranom, M at förssyla theras upfät, och
hälla theras gittnlngar , mörkret, och saja:
h» ser oh? och ho kanne? otz? öfwcr hwitka
»tropas Wc, i Esai. 2Z:v. is. Them orenon»
och otlognum, ärmtct rent; utan bädc theras
sinne och ,amwete är orent ( T>t. i: v. ,f. )

Gäledcs wi!l!> the säkra wcrltzenes barn, och
styla fin ondstos macht nti andra härstanoc
vch läd«nde synder. En Mg nh werlbeneS
tral, inbillar fig at iiuet iefwa l nägon upjA
telig synd, fast än ait thrs hiertas föincim»
fta bekymmer omsorg och ähoga, fruchtan vch
räddhoga, hop och frögd <är on, «het joroista
vch föraangeUaa, om Mammon och tienst;
vch leftver ther ul. !>ka lom uti en tivcklöckno
vch mörkcr, utan «nnat upsst, och ulan alf«
ware at afstä ifrän thetta girigheti syndabans,
fast an ar roten til a!t onot. (i.Tim.
<: v. 10.) Ingen k«n tienä t«<l Herrar n-,
I kunnen icke tienä GUD och Mammon.
Match. 6:v. 24. En swarjare, och the» somHberopar biefwulcn, u»b,llar sig i>»let til at
«psätcligen synda, «är hau swar utan ä>
wantcrdo, och utan all cftertancka, säftm
«!»<les besnalb i thenna ondstan och fim»
dawanan, fast han aidrig upwaknat än»
«u til batttings sors och til afstscnde «etz
then syndcn. Syrach sager. Then >om oftKfwäl» han synda,» vft«, och plsZan sM icke
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blindhel at en intet hällcr lhel sör synd, som
GUD i sitt ord förbudit. 2:do Af
lust och bchag til al synbci, «s. hwilkm

L syn-

blifwa ifts Hans hus, :c. Syr. »z: v. j«,
,z, 14. och i versen 17. wan icke t.n mun til
lattftldigt swärjande: t» lhrt kommrr af ondi
upsät. l. scs ock, Matth. 5- V. 34, 3 7,36, ;7.
Jacobs >: v. 1 l.> och yttcrliaarc sägcr Syrach,
i samma 2;: Cap. v. 15, »o. Thel ar ock et dö°
de!i<z,t bannaudt, chrr beware GUD Jacobs
huscföre: och the Gudachtige fi-) lädant, och
bcsnntta sig icke mcd lt>tza synd, thetta
dvde!,ga banauadc hor i tbrnna falliga t>d,
siigic zs högt, at the som inbilla sig at warc,
Chrislne, banlilis w,d diefwullii, Icka som Go«
!>alh wid sinä G»dar ( i.Sam »7:».4) ) om

det omsidcr(om the inttt sökaNäÄ
t,! en sann battnna) cfter GlIDs rättwisa, hela.
Han mille haswa förbannclst, thcn sial ock
komma honom, ha» mille icke wälsignclse,
sa stal ho» ock wera längt ifrä hunom. Och
han drog sövdanclsc uppä jigzäsom sinä stiorto;
zc. Psal. 109: v, >?, >B, 1?, Farcr icke Wille ,

GUD iäter icke gack>< sx;.- ta ywnd mennistiai»>sr, thet sial hon ock upstlna. >c< Gal. 6:v.
7, 8.

entioldoms synd, och gcnsiräfwoa,,
het ar ett afgndlli, och afgndadplckan: !.Sa>!».
is: v. ,z. Hade Kollluig Sau! !ä!l>t ihcl för
shnd at emot GUDs ord taga af thl Amallli»
lers lof, ss hade han intet födt hör« thenni»
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lyndalust mennisticm sedän, antingm owttan,
ves i sin sawitstos mörkcr, ellcr ock as synde-
nes rmga achtande, osta saller chcr Ut!, wid
gifna Mallen; z:tio Af the bchagade
Anders waldiga utbratt och rädande, fast an
med nögon kallsinnig anger cftcr ät, sedän
synda-utbrätlct stedt , hwaruti the bchagade
syndcr hos mänga aro sa komne i manan, at
the, litan at behöswa ett bcradt mod der lil,
synda likasult, i sa mätlo upsäteligen hwar
dag> emedan the intct annors wane aro; icke
Heller alswarligen söka Näd til at. igenom ensann bältring och hicrlals sörandring, och i«
genom lEft sörfonings kraft i
Trone, roarda beftiade iM sin otro och fä-

rok»

läran; mcn han bcstiönjade sin aicrning med
GUDs vffer ännn ther til. E<l menar l'ck
«erldcn, at h»n intet upsöteligen syndar m>h
dct hon drapcr GUDs barn, < ellet t>'cm för»
trnckcr vch försöljcr;) uran meuar <l<; giöra
GUDi tiensi thrr mcd. ( loh., 6: v. 2.) vch ,H
ficr thet äfwcn nti andra syndcr, < könssig
frihel och fracthet, hwaruti the sälra taga fig
fr,het,tilat ssyla med. ( 1. Pnr.
»: v, l«. Psai.7z:v. 6, :c.)

(*) Köttsligit sinne är en ficndstav emot GUD:
eftcr thet ar ickc GllDs lag undctdsnigt, ickt
!an thet hcller. M>n thc ftm aro köttsligc,
kunna lcke wara GUDi tacke. Rom. z: 0.7,
Köttsens sinne är döden. ib»d.».6.
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wieffos blindket, istän lust och bchag til at
synda, och istän behagade synders roaldiga ut-
bratt, samt isran thcn leda, ( sast an
lcke alttd mcd bcradt mod, stemde) syn-
dawanan. Synden kan imet amwrs an
mbryta, hwarest imet hicrtat igenom Naden
ar förandrat til at warda srom. Sasom thet
hetcr til Cain: Astu icke srom, sa bliswer
icke synden stiter och fordold; men stät>
henn,' icke hennes wilja, utan räd äfwer
henne. i.Mos. B- 4:v. 7. Mi, kara siäl
sa mäste tu anst synden som GllDs ord be-
tl,gar. Sanilerliga sannerliga sckger lag
eder: at hwar och en som syndena pisr,
han ärsyndenes träl. Han
syndar upsäteligen som ännu ar smdd, i syn-
dencs behag, under syndenes
rawalde, i syndawancm, och i syndadödm
och oiros sakcrhcten. Rötstigit sinne är fi-
endstap emotGllD,u. Rom.B:v. 7. <l)m
j leswen ester tötet, sii stolen j d3: Men
om j döden tötsens gierningar meh an-
danom, sä stolen j lefwa. Rom. 8: v. iz.Then ther giör synd han är as dieswulen;
Ty dieswulen syndar as begynmlstn: och
firchenstu! uppmbarades GUDs TsN, at
Han stulle nederslä diefwulens girrningar.
loh. z:v«s. Men lu bckymrada M,"jag
roll inlet tala on, uppenbara och witt

L 2 ttt>
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terliga syndcrs karlck och bchag, i sädani
mätle du rcdan finna siclf bestrasmng och öf-
wcrtygande i titt cgit samwete, Om lu annors

M!Ds,ord,och wil stanaiett alfwar-
ligit bckymmer om tm salighct. Utan jcg roill
ännu yttcrligare lcmna tig til sicljpröfwandc,
om tu sökt GUD at alt hima? ncmligcn
förchälla tig tina afsichlcr iKitt giöromal, om
jnttt assichten warit, cgm ahra, mennistio priZ
sökande, cgcnkarlck, merldencs karlck, wid tin
Gudsticnst och GllD-sokande, som borl-
stamt och sörderfwat alt ihop, i dct du rcdan
sörmmt tig hafwa sökt HErran. Hctcr thet icke;
Huru tunnen j Tro, j som tagen pris hrraras androm: och ihen pris som tommer
allena as GUDi, f?ten i intet. loh. s:v.
44. lllu bchöswer icke frogda tig, Israel,
ellcr beröma tig osiver annor solck: tm
Gudsticnst är et horeri emot tin GUD,
ther m med stker, at al?a ladorna
maga warda siilla med torn. Ostt9:v. i.
Hafwcr tu wal tt? til at untra tig thcr öswcr, at
/ia. sattas krastcr, om lu imct titt hicrta löfas
isrän sadana falsta aPchtcr. Ach at titt hicrta
stulle dli rattsmigj til at söka HErran, umn
fyndig eqmkarlck, sa at tu stulicsinaHonom och
Hans Nad esccr Hans Trofasta löfte. Än-
tcligcn roil jag ock förchalla titt bckymrade
samwcte chcnna swM: hwar uti titt hicrm

finna
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sinncr sin ro och hwila thcs emellan, som lhct-
ta dckymrct hos tig hwilar?Om lu inttt
finncr tiq tilsrcds mcd utroarlcs wcrldstiZa tm g
hela dagen igcnom; mcd tin lekamliga handlcr-
ring, (utan suckningar til GUD, och m bc-
kymmcrsam länglan efter Hans Nad, ) fin-
ncr tig tilfttds mcd tina manner och salstap,
mcd titt cget siand, stickclighet, och andra
utwartes sörmoner, och i alt thetta intet sragar
estcr GUD och Hans Näd, medan denna
mcrldsliga trösten pastar, och sörqmafjcr titt
bekymmcr. Sa at tu kansi wal hielpa tig
siclf sram , utan langtan ester GUD, kcm roa
sch tilfredsstalla ch siclf, utan til nt sakna
GUDs och Fralsarens lEsu dyra Näd,
och utan at haswa GUD til tms hiertäne
trsst och tin del. ( Psalm. ?z: v. 25, 26.)
ar wal chclta til at sota GUD as alt hic»
ta? cmnors siunger tu sielfi Psalmen.
L.ät ingen motgang lust elZer n3ö,

Sa stor mig tomma tilhanda, '

Hwad heldrejag stal lcfwa eller ds,
2lt che mig frän tiZ wända:

2.ätingen ting wara mig sa kir,
Som mig tan srnn tig draga,
I aila mixa dagar:

Oswer alt thet i werlden är
Stal tu mig allena behaga.
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tTlalkens GUDi, sa naltas Han eder.

eener edra hcinder, j spnoare, och renstr e«»
t»or hierta, j ostadige. lac. 4:0.8.

§ V.
ASN wibare kaza M, hwarigcnom unw

säs tö kraftcr? Aposielm sager: lag
ft<lmmes icke wit» Christi Gvangeliuin:
3y thet ckr GUDZ krast allom chem til
salighet som Tro : Rom.i: v. 16. bepröfwcl
iig huru tu haswcr umgärts mcd GUDs ord
och Nädesulla Evangclium, haswcr lu mist->
brukat thct til lös tröst i tina jyndcr och
syndaMrhet? haswcr tu asGUDs ordslius
blott sökt en säban fundffap, som lu sedän af
chna kraftcr kundeleswc, ester; utan til at ero
kanna GUDs ord sör et sädant mcbcl til sa»
lightten, som icke allenast .qiswcr lius, utal
ock Näd och krast af then Helge anda, som
«vsrckar genom ordct, nar thct lares ofor-
salstat, (a.Cor. 2: v. 1?. 2.C0r.4:v. 2.)
och «ti anöans och trastencs bewisning.
(i. C0r.2:v.4.) Ellcr ock, nar chtt mcd be-
gclr til GUD och Fralsarm lEsmn lasit
och bcllachtat warbcr. Lika som clden icke
allenast haswcr krast mcd sig at lysa, ulan
ock til at kraftigt warcka och warma, ja til
at bränna ock jörtära thct soml cld inttt bestil
kM, och urbnlnnas och asgä hör: ochnu

slär



»6?sisr hos Prophcien: Är icke mitt orl> titasom en eld, sckger HGrren; och siisow
en Hammar then bergjonderstär? 1er.23:v. 29. The ord jag säger eder, sager Frälsa»
rm.Äro ande och äro lif. loh.6:v.6z.GUDs
ordär lesivandeoch och starpare än
nagyt tweäggiatsivärd, lc. Ebr. 4: v. »2.
Nu om lu hafwer umgadls med GUDs
ord Mnast och blott til at söka tig kundstap,
och icke saknal i titt hierta GUDs andas
krast och wärckan genom ordet, intet emotta
git GUDs anbas helsosamma Nädewarck;
ulan HWt, sädant sör sarligit och för taltta
ri. (Osee 8: v. 12.) nar GUD melat
ka hos tig uv andra tanckar och annat sin-
ne, cln tu tilförcne lefwat och statt uti, ss
at tu icke giswit GUDS titt hierta; Ss has-
wcr tu intet Heller at undra öswer at tinbät-
tring intet hast sortgöng. Ty lhet heler ju;
Gismig min Son, titt hierta, och lätt ti-
nom ögom minä wägar behaga. OrdSpr.
8.23:0.26. Ach at tu ssulle en
sadan högachtning sör GUDs ord, som
David i then 19. och 119. Pfalmen. Ach
at tu wid HErrans Nades ansichles sökande
giorde det estcr GUDs ord, och Holt tig
ther wid, grundade lin Tw thcr upps, och ss
sökte HErran uppä Hans ord; säsom then al-
stelige David. Mitt hiettä haller tig titt ord
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f3re: i stolen jZkia mitt ausschte: therfZre
ter jaZ ock, HSrre titt ansichte. Psalm 27:
v 8. ochthcrsöre hor,las, och bctmchla GUDs
ord mcd et achtsamt hima. (2 Pclr: 1: v. 19.)
sä at tu gicrna lril annamma
2: v, 13. ) ncmligm sasom GUD lhct om
sin heliga wilja rippenbarat haswcr, och icke
«ncd olroncs förtydning och okärlighct til
ningena, hwilkct är sarligit. ( 2 Thcssi 2: v.
50, ii, 12. 2 Pm. z:v. 16. ) om lu chtt
giör, mi Troncs lydachtighct, ( Rom. 6: v.
26.) sa wärckar GUD sitt Nadc-warck hos
tig genom sit ord nu som sordomdags. Igc--
nom ordct ftngl) the styng i hicrtat. ( Apostl.
G. 2: v. 37. ) igcnom ordct öpnadc GliD
Lydie purplirframcrstans hima. ( Apostl. G.
,6: v.
hardadcrg sörkrotzal ( Icr. 23: v. 29. jämfor
Gbr. 4: v. 12. ) Igenom ordct uptandcs
<ron. ( Rom. io: v. 14, 15, 16, ,7, 18. )

Igenom ordct undfas cmdan ( Gal. 3: v.
2. ) 'SaKmda, ma tu lancka, och icke cm-
nors, wil GUD wara Larare och Scholma-»
siare, om Han sar igcnom sit ord upratta sitt
rickes Nadc-wcrck i titt hima, öpna chct til«
slutna kictta, sorkrotza chct harda hima, up-
wacke thct til hungcr och törsi eftcr Naden,
och rättfärdighcten, och cmtcligcn uptända thcr
mi Troncs lisoch krast til at ssnnamma och

omsat--



I6Zomsatta'Nädw i Christo lEfn. faml scdan
lcda, lara och sora tig. och dnfwagenomsin
hclge cmda, sasom et GUDs barn; leda och
ftra tig uti M scmning: saledes, wore GUDs
ord tina sötters lychta, och ett lius pa tinom
wäZoin. ( Psalm 119: v. 105. ) Titl orö
är en rätt lära. ( Psalm 9?: v. s. ) och
ftlsi an HErren GUD börjar sit Nadcwarck
isiälen, och förckommer mcd sin Nad igenom
ordct, utan' all mennistians medwcrckan och
gicrning. ( Tit. 3: v. 4,-s. ) Doch likwal
nar mennistian ckidcr GUDs ords hörandc,
Mr lascmde och bmachtande, ar rcdan rörd
til ahoga bckymmcr och omsorg om sin
het, sä ar GUDs Nadeordning sc< fatt, at
siälcn msstti lEsu Namn begynna, ratt hicrl-
inncrligm at bedia GUD, om Näd och thm
Helge cmda, til sitt rikes Nädemcrk i himat,
ickc mcr genom cgna, ulan igcnom the as
GUDs ords rörelse och werckan undfägna kras-
M; begynna at bcdia GUD om wisdom, som
hon igenom ordcts öfwtttycjande ser sig faltas,
och ingalunda lita lippa sin cgcn wisdom
konst rrast ellcr sörmaga. dersöre hcter thcl,
Gch thet stal ste; ho som HW HHcrans
tTlamn akallandes wärder, han stal srälst
warda: lc. locls 2: v, 32' och hwar ochsom äkallar Chrisii Zange isran

2Tim.2:V.i9. beder, och
eder
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eder stal gifwit ivaeda: stker och, , stolen
finna: klapper, och eder stal warda
C 7 then ther beder, har fär, ;c. Luc i i:v.
9, ic>. GUD giswer then Helga anda, theznsom bedia honom. (Luc.n: p. 13.)
fer med fruchtan och bäsivan, at i salige
roarden. T 5 GID är then som werc<
tar i eder, bade wilja. och Zierning eft
t«r sitt yoda bchag. Phil. 2: v. 12, 13.
Nemligen hos them som Hans Nadewarck
annamma och i sinä himan behalla. Han
a? then Wnom hwilkens N<id plantande och
roatnande bör ste, (2.Cor. 3:0.5,6,). Han
ar ock then som warlen gifwtr (i. Cor. z:v.
6.) Och thersöre ar ock nödigl til at bedia
GUD om, al Han sänder arhetare i sinq sad.
( Luc. 10: v. 2. )

§.VI.
kara sial, burudana siälar stl

<i/ Nad och krast as GUDi genom Hans
ord, och medeist bcbiande sökande och klap?
panbe? T« lsrcr mal sielf finna thet, at the
<?ro the bolfardige och the som giöra en sann
hattring, w> haswom fusser redan handlat om
GUD-sökande as alt hima, til sielspröf-
ning, om orsaken hwaOre intct undsaskras-
M? nemligen nar GUÄ intet sökes as alt
hicrta, man mcd sörbchsll as behagade syn,

dll,
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ver, mcd orena assichter, och wtd falff srid
thcs tsMmi som bekymret icke päsiar. Meri
annu äterstär , at ock lcmna t!g til siclfpröft
ning om tin hicrtans botscrdighet och bättrings
sorg. Haswcr then wcil warit efier GUDs
sinne och kömmit nstad bättring til salighct?
haswa syndcrna hlifwit lig ratt lcda och bil-
lra? hafwcr thcl yppats cn alslvarlig kamp och
strld cmot tina bchagade synder? haswcr wal
tin nöd warit sä stor, ("") at tu intct sun-
nit ro annorstades, an i lEsu och Hans

Bio-
Man wil intct härmed upsattia cllcr utma> c»

ka nsgon wiff och stor «rad til synociängcr vchbattnngj sorg, thct är en sak som t,l
GUDs allm-sa räd och förandc mcd siälall
l)u mästc kära siä! lcmna och onförtw tig i
HErrans Hand, (M'ch-7-v.Z. ) och icke sta»
nc> i eaet »ahl och tyckc thcr om, hwad för tin
siä! wore nyttigast. Man mifunnar t<g intct
fara gal cn ingäng cller mindre
«ätt af bcdrsfwelse. och fö>ffra'ckeisc, allcuast
tin bättring wvre sann och alla synde» fast bit»
trn och ,'cda, och tu mcd alla TroZoa GUDs
barn wist stuNc komina til Nädcn och Il)cs
lifliga kraft och witzhet, samt til cn lrfwande
och snn» Chlislcnbom. bsde i hicrtals förän.
drma/ och < lcfwcr^tt: thct fan dock scdan cf-
tls omwanbclftn mcra yppas then myctna t?e°
diöfwclse hwarigcnom tu mästc ings , GUD»
«K- s Act. ,4',v.2i.) Tp, Thet sr ju ,ctt
ftst ord: Bö wi mcd, ss stole rci lcsrsa
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Blodiga sär? wesiu at arbctande och be«
tungade mäste the wara jom kallas til lE'-sum at ätniuta Hans wcdcrqwtckclse? (Match.
ii:v. 28.) Han gistver chem trötta trast,
och chem machtlösom starckhet nog. Esai.

40: v.
med: Lide, roi, sa stole wi mcd rcgmra.
2.TIM.::v. !.', 12. Ulan tyct wil nm» mcd
nvdcnci sior>lck uttrycka, som orden tiikänna
gifwa, at tu intet skulle finna lu och frid an«
norstädcs an i lE>'u blodiga säi-.säsoni thet hcter:
Sa haswcr nu lagen warit mär tuchloma-
stare til Christum: pa thet wi stole war-
da rrattfcrdige as Trone. Gal. 3: v. 24.

st»!<e ock nägon swära,,'!' nöd och for»
sir.ickrlsc tig inötg i battrings iampcn, uch i
Ncidsökande, at thet inttt just ssulle tiigä
lhcr md sä lindrigt, som mcd Tau»
doces Kamarcrarc och nn-d fäogawachtaren i
Vhilippis , Apostl.B: och is.Cavitel, ( hwilkct
«ar nä>jut synncrligit och ickc just sädaxt somalgement sser. fts Matth. 26. v. ?s. ?ut,. 7:
». ;3. Luc. ,8:v. iz.ApostlG.?:».?. 2.Cor.
-lv. 7. 2 Cor,?:». i i.Psa!n! ;8:v.4,f. ler.

> Gä wct thet at cn s,vär äiigest thein
efta tilfönne bcmött, som t,l HEnan GUD,
mcd ct förkrotzat hicrla, omwandc blifwit.och
at Frälftrcn sic!f under syndabörda
jwcttats Blodswctt i rrtagärben; Och uppi
kort)ct ropade: min GUD, min GUD, hwi haf<
wcr tu öfweegifwit nnz? jämfor om D>'vid,
Ps«l>n. zi.v.,;. Pfa1m.?8!V.4.16. och om
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4o: v: 29. Gch chem sattiZom wardce
prcdikal Hvancselium. Match, li: v. s.
Tänck icke kara sial, at chct wore alt ute ds,
när titt cgct samwfle mäste döma tig sör en syn-
darc, som icke sruchtat GUD tilstrene itm
säkcrhct, sa at tu intet, tiq siclfwan finncr
ssonsmäi ro ock srid för tina syndcr ssul;
Ach nci, tä sörst äst lu thcn famma, som be-
höswcr nl at siy lil Blods-Nadm, som bc-
höfwer lEstm sasom en andclig kranck

lil

Hiss a Esai.
urpä rch pä hrllclllsttt cckr snart »p,
ly thct hafwcr icke dinpa jold, mrn »läl sv!e»
sär >lp, smwisnar thct :c. ( Mattft, iz: p. 5,
'6,,«, 2>. l»c 8!v.6, 1;.) um GUDs barnos

lch lid,<,nds hetcr tbel nnnu i Nya
Tcsiamenlct. Tagcr minebröbcr, Prophclcr-
na sörtftcrdömllst, tilbtdröswelst och lolamod,
hwilke tnlat haswa i HCrrans Namn:
Si wi HM lhcm saliga fom lidit haswa.
lobs tolamod hafwen j hört och HErranS
cinda haswen j stdl: Ty HErren är
hmig, och m strbarmare. lac. s:v.lo,n.
Gär in igcnom thcn trmiga porlen, ty then
portcn clr wid, och then wagcn är bnd ,som dragcr til sörvömelse; och the aro män-
ge som gä pa honom, och thcn porlen ar
träng, och then wagen smal,som dragcr tillit
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lil tm sialalakiare. lEsus faqcr: The ther
helbregda äro, bchöfwa icke 2.ätiare, utan
the som tranckeäro: lag <ir icke tommm
til at kalla the rättsäroiga, lilan syndare
til bältring. Marc. 2: v. 17. Battring, bät»
tring ar thet, hwar til Fralsarm syndarena
hciswa wil; ta wil lEsus gifwa thcmföroro och
pstid i theras synders kannedom, sin gmom
sitt dyra Blod sörwarswande sörsonings srid ,

Ty Chrisii Blodär machtigt tilat rena sam-
wetct as the dsda gierningar lil at tienä
lefwande GUD. ( Ebr. 9: v. 14. ) Ach
huru wal wore tig kiara sial, om m fi«ige del
i chmna Nädcn; <vm tina synder an woro
blod rsda, sa stulle the dock, snio-
hwita tc: ( Esai 1: v. 1<5,17, 18. ) Om
benadade sialar hctcr thct, oachmdl theras fbr-
ra tilständ, nemligm stdan the haswa kömmit

til

wel; och fä 'aro the som finna honom.
Matth. 7:r.i;,,4, D> scigcr, GUD ar ju Nä»
dlg och Barmhcrlig, Sm. thet är sunt, lofwat wa»

re GUDs hariiga Namn thelföre! Men tu ssalt
weta, at han ar ock lättftldiff, och lagen, som ar
GUDs rattfeldiyhets uppenban!s< och krast,
hal ock, cftcr GUDs allwtjshet, inrymme i sa,
lighets »ldningen til at uppenbara syndcn
str an Näden w>sar öfwlrsiödande , säsom
PaiUus sägcr, Mm lagen är ock sä har
mcd inkonmen, at syndm stulle öswttftöda:



llt en sann bätlring och til delachligsct
Mods-Mden. Thetta woren j somlige:
Mn i ärcn aftwagne, i ären helgade, i <i<-
ren rättfärdiZade, genom HGrrans IG-su tTlamn, och genom war GUDs anda.
l Cor. 6:v. 11. jcimför l Tim. l: v. I),
14. t 5, 16. Til. 2: V. 3,4, s, 6,7, 8.
Mm sager nägon sast bckymrad och bcdrösroad
sial, achjaa, liMr annu vti bctroswllse nöd och
tlmide sör minä synders stul! ack omjagkmi-
de Tro lEst, dyra Blods kraft och wcrckan
til rening iftän minä syndcr; men ach mitt
hima ar sä mitztröstigt och föttwistal, scdan
iag sä sörsummat Nädm, och sa bt-
kymmcrlöst sramhärdat i minä syndcr. Kara
sial tin himcliga bcdröswclse, och kanda nöd
och cla'nde osmcr synden, ar ett teckn thcr

til

men thcr synden ( nem!lgcn ! esntflan cllcr
snndcnes kännldom ) öswttsilldde, ther öswcr-
fiödde tä Näden myckel mcr. Rom.
5: v. ,a. jämför Cap. 6: v. 1,2. Hafwer tn kara
fiäl, ingen stlfarenhct häl utaf, ss beiöm ti»
intet, ftäga fast mria m«b bckymmcl ti<t sam,
wete '< «m tn » sonniNg sunnit Näd
l>f pch the» wederqweckelse i tttt bicrta som ar>
betando och belungade fiäiar hos lEsufars, nar the li! Honom konine ärv 1 ?ch om
lU l Nädcn bestWdi»bl)fw,l?
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M, at lin lEsus wil komma mcd hielpen, och
genom sitt ords wcrckan och krast giswa tig
krastcr lil at Tro ochhielpa lin beoröfmad? siat;
Mnast tu as alt hima fökc? HErran, och
sörbidar Hans Nädes hielp; Ty thct hc<
ttr; cher Fnöen öswersiödde, cher ös-
werfiobdetä mycket mer;(Rom. 5:
v. 20.,) Thct httcr, Stärckec the trstta hän-
dcr, och wederqwecker the machtiösa kncf.
Säger til the fsrtwiftada hicrta: warer wid
Zoöt mod, stuchter eöer intct; «. Esai.'
35:0. 3, 4. jawstr EM. 54: v. 5,6, 7,3,
9,10, ti. Cap, 77: v. is, 16. Cap. 61: v.
1,2,3. Cap. 66: v. 2. itcm Psalm. 34: v.
19. Han gior as mörkret morzonen, hctcr

chct i Amos s: v. 8. allenast sök och sörbida
HErrans biclp.. Sster mig sn stolen i lcst
wa. Mi Amos s: v. 4. ochi Psalm 25:
v. 3. ingen kommer pa ftam lhen tig fol>
bidar: men the l-ose forachtare romma pä
stam. T>! sadana bcdröfwadc och
'de bicrtcm, som aswen sia i ct hierteligit bcgär
och längtan estcr 3iädcn, tillämpas' thct ock
ratttligca ock ti! warckclig tröstö ämiutandc,
som star i Matth. 12: v. 20, 21. Then rssom trotzaö är, stal Han icke sonderbrytg;
och weka»; som rprer, stal han icke utsiäc»
tiss, til thes Han utfirer domen til

en
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en ftger ( ) ech i Hans lTlamn stols
hedningama hoppas.

§.VII.
ilflN kanock nögon annan btdrbhvad och an<

söchwd sial scha: lag hawr GUDi
los rönt och sörfaril HErrans Näd upps mw
sial; icke allenast lil upwäckelfe isran syiden,
utan ock til lijs och Näds wisthct i Cbrisio
lEsu i Trone: Men mig mö«r mängahan-
da vcdlöswelscr, utwärlcS gmcm wlrldcncs
hat och sörsöljelse, mwartcs igmom margchan-

M da

(* ) Men n» salla säl, hafwer lu »äl erhsllit
lllcl äiniNtil thcnna srger i Chlistu ICsu? haf»wev tu «f hirrtat sökt och föibidat tften sam«

iu >om thctta dyea Sprst >cl lange och ss ostan»tzbr,!tal tl! en löi ltöst > en falss sngct och
, en ,nbll!c,t lro i lin syndasälctytt, och fsfängt
myckct bvplytt titl wäftndc, at Gllv siulie
ivara t!g Nädelig, na,l tu »nder jsdaxa stinbetzlifwil ju mcr och mcl ondt. ( 111.,:v.,Zi)
vch drasiit w«lr GllDs Räd til lösachtighet,
(lud. Epist. v. 4, ) försummat GUDs Näd,
vch !äiit upwäxa en bitter rot, hwilken giotdl
hindcr, s< at mäuga Hro igenom henne besmi<»
tade ( Ebr.,-:v. ,5.) Ach bättra lig aflhen»nn tina ondssv, och bcd GUD, at lig l>ns
hiertas tancknr msga fiwstna narda. Ucl»
8: v. 22. Annvrs, hafwer tu hwaicken be! el'
ler lott i thctta urdel: «y titt hierta <r ickerält för GUDi. (ibid.,.,:.)
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da sialanödcr och srestelser, sä at jag ftuchtar
ot HErrcn min GUD är mig wrcd, eller
ock at jag intct kari uchärda i sä stor jammcr.
Swar. Kara sial, hafwer tu mtel giswit
acht uppä tin Fralfarcs ulsqao: <vm werl-
ten hatar cdec, sa weter, at hon hafwer
hcttat mil för än eder. woren j aswerl-
dens, sä «ilstade werlden thet hennes
wore: men ester thet j icke ären af werlden
ne, utan jag baswer eder utwaldt ifr<i,
wsrldene, therstre hatar werlden ed-cr.
loh. is: v. ,8,19. sä sager ock Aposil. Pau-
lus. Alle the ther Gudeliga wilja leswa i
Christo lOsu, maste lida firsoljelse, 2.
Vm, z:v.i2. i.Pttr.4:v.l2. lc. 1.
loh. 3: v. iz. Sä heter thet ock i Efai. 51.
v. ?. HorermiZ, j som tUnnen räitsärdig'
heten; tu solck i hwilkes hier-ta min lag
är: smchter eder iutet, när mennistiorna
forsmäda eder, och Ziswer eder icke nckr the
fFchäda eder. Fralsaren säger: rädens icke
for them som dräpa tcoppen, och hast
wa doch icke macht at dräpa sialena: u<
tan rädens mer Honom, som tan fordet>swa bäde siäl och rropp i helswete. Matth.
io:v.2B< och Apostl. Paulus säger: Utiln,
gen ting sorsträcken eder for edra mot-
standare, hwiiket them <ir et tekn til sor-
tappelse; men eder til salighet, och thetas <VUDi. T? eder <jr giswit sor Lhristo,

icke



icke allengst at 3wn p<l Honom, utan
jemwal liden sir.Hans.stul.. (5) Ms. i:
v. a5,39. och i 2.KHE. l:v.6,7. Cbet «ir
rättwist for MlDl, Ziswa them bedrsswel,
st igen som eder bedrsswa; ( ehliruwal lu
thetta intttbchöswcr önsta,utan lemna hemndm
i, HErrans Hand, och Ma tina .omanmr,
walsigna them som tiq banna Vc. 'Match, f:
v. 44, 45.) Men eder. som bedrofwens ro-
lighet mebost: ta HErren IGsus uppen-»
bar waroer as himmelen lc. och ehuru
wcrldm giör thcm molDnd fom ivändra i
sannmgcn; sä htltt thet doch:'rätt mäste
doch blifwn rckt; och thy mäsie a!l from
hftrta tilsalla. Pscilm. 94: an-
nu ytttrligare bäde utwarlcs och inwarlcs t>c-
dröfwclscr srcstclser och sialanöder aligär. Sck
6r GUD Trosast, som iite later cher t«-
stas östver eöra strmägo: lltan gisr mei>
srästelsen en utgang, sa atj tunnen dra-
Zat. ( i.Cor. 10: v. 13. ) HlLrren <ir
Irosast, then eder siMia stal, och bema-

ri

tig tu Ma siäl och wtlldencs
wä», c>m Slliftcn i ett l«!dant GUDs bar,
nas förföljelsts lidande, för
tens ssM och för Chrlsti ssull, .'ampas upps
titt tilsiänd, och npps then breoa »vag som tu
Mndrat hafwer och ännu wandrar, ss langc
t» i tin« spnytt dlazsf pk My the »lrvena.



!8o
ra ssr thet onoa. 2.Thess;:v.z. Thetta til<
stilnd,c Mmäst en MblirbkstäMgiNädsökan,
be, och hässcr sig til HErren nf alt hierta.)
sr sH litct för the Trogna GUDs barn,
«t tekn til onävcs och mredenes tilstsnd, at
chtt fast mera bclcr. I hwilkom j eder stHg<
ba stolen, j som nu en liten tit> liden be«
bröswelft, marnahanda försotelse,
hwar sa l?chsfwes; pa chet eoor Tro stal
rättsinnig och mycket kosteliZare befunnen
warda, <in chet fZrgHngeliZa guii» sompr3st
was m«d eld. i.Petr. nv.6,7. sssom ockA«
pvstelen Jacob fagcr: Mine bröder, häller
chtt s3r all nläoie, nsr j salien i männa-
hanon ftästelse: och weier at edor Cros
bcorssivelsi gisr iolamod. lac.i: v.2,3.
och i v. 12. Salig sr then man som tole!i«
aa lioer frestelft: t? tä han beprsfwat, är;
stal han sii lifsen» krono. then GUD los«
wat hafwn th-m som Honom älsta. Och
i chenna kampen hör then Mdmundna siälen
tvnra Trogcn; ty, hwar ock nu wiZor täm»
tznr, han krones icke, utan han redeliga
kllmpar. 2. Tim. 2: v. 5. War Trofast in til
öiden, sa stal j«g giftva til lifsinä tronoi
(Uppenh.s3.2:v.io.) Nu tu btdröswadc siäl,
sysi ä>i sll age nu icke wara til frsgo,
uw„ til <inM, s<3 at GllD
stdan weoer»Mer en stiosa,n rättstrdig»
hctemi ftucht, chem fom cheruti ös»

waoe



wade <lro; 2«n jutanaga, ashwilkom alle
delachtige worone äro,s<l ckren j oächta, och
icke barn. (ihid.v.B.) Aposil.Paulus fager om the
Trogna GUDö barn; lag haller chet s<l
före, at thenna tidstns wedermsda, är Äe
lita emot then härlighet, som pä otz up-
pcnbaras stal. Rom. lssgg hsr til
2.C0r.4:v.i6,i?,i8. lac.s:v.io, il.Dch
nckr HErrm GU2 ässin innerliga Näd öch
Barmhcrtighet i Christo lEsu hugnar och
tröstar tin sial, mcd andelig ftögd och glädif
i GUDi tinom Fralsare, och tu efter bedröf-
welsen sär hugswalclje ochtrösi i Trone. Sil
achta icke then Näben sör ringa; ty thelta <lr at
haswa GUDe rifes söresmak i rättsiiroighet
och srii» och srigo i them Helge andg.
ftßom. l4: v. i?.) och the som meo t<irar
sä, stoja med Zläoie upssära. T!he gä ä-
stao och gräta, och bärg ut <idla säd; och
komma meö Zlädie, och bära stna tärst
war. Psalm.i26:v.y,6. Fralsaren sager:
SannerliZa, sannerliga säger jag eoer: j
stolen zzräta och jämra eoer, men werl-
denstal Mdias: (*) I stolen warda

orzf,
»erldlnes gladie hlttt lhet: we «de»

ftm rilc «en: ty i hafwen eder hngnad. N«
eder fon» maue ären: ty i ssl»l«fi hunara: Ve
»der som n» le«: <, i ssalln grita. Wl l»e«
<H alla mennisslvi l»f»««be»: ty sammalu»b«
»af»v« ,«l lb<»as f«dll giolbl lhem ftlss«
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dröswade, Men tber sorg stal wändas i
Zlädie. loh. i6:v.20. lägg thtr lil v. 21,22,
thena andcliga srögden och gladim, bör >i:mo
fie i GUDi linom Frälsare i Trone.
Maria säger: Min iMprisar siorliga HGr-
ran: och min ande frsdar sig i GUDi mi-
nomFralsare: Luc. i: 2:do i hicr-
tans ödmiukhet, han hastver stdt tilsinetie-
narinnos ringhet. ibid.d.4B. ):tio i hicltelig
kcklek til GUD och Fralsaren, hiertcliga
kär hafwer, jag tig HGrre min siarckhet:
HErre min Nippa, min borg, min f3r-
lostare: «. Psalm.iB:v.2,z. (Dock afwm med
HErrans smchtan; som thet star,tienar HGr<
ranom med sruchtan;och frsgder eder med
bäfwande, Ps. 2:0.1 l.) 410 lil GUDs
pris ych lof; kosiva HErra,; min siäl och
alt thet i mig ar Hans Helga :c.
Psalm. i«z:v. 1,2. Igenom thcmia srögden,
warder hicrlat ftyrkt > Nadena M at lika som
löpandes halla GUDö wd: lTlär tu mitt
hiertatrostar, f<i lsper jag iin buos wäg.
Psalm. 119.V.32. Cu frogdar mitt hierta,
ändoch the andra win och torn
haftva. Psalm. 4: v. 8. Thet är godt

at
Prophetomcn. L»c. 6: v. 24, ,<. Wcrldcn
fergäs och hennes luita: Men then som gtö»
GUDs wilja, han blifwsr cwintlerliga. ».loh.
2: v. 17.jämftzl v 15, 16.



at stadfästa hertat, med tTladene; ickemed
maten: lc. Ebr. iz: v.9< ftsgd i HErranom
är edor siarcthet Neh.B:v. io. lagg här til
Phil. 4: v 4< Har ma mcm utbrista med Das
vid. Huru dvr a°r tin godhet GUD? at
mennistiors barn trKst hasiva under tina
wmgars stugga. tc. Psalm. z6.'v.'8,9,10.
Om thmna andeliga glädicn, som the Trogna
haswa jGllDi, htter thet ock: wal är the folc-te som frogdas tan; HGrre the stola waw
dra i Tms ansichtes lius. Pfalm. 89: v.
,5. la, Salige äro che som hungra och
iörsta ester rättserdighetena: ty the stola
bliswa mcktade. Match. 5: v. 6. sts ock
Esm 66:v. ia, 11, 12, iz, 14. Dssvid stög<
dadt sig ock öfwer HErrans Md i nödene,
Säsom Han schcr i Psalm zi: v. 8.
lag. srsZdar mig, och <ir glad sfwer tina
godhet; at tu anser mitt elände, och tän-
ner minä siä! i nsdene. Pst,lm. 31: v. 8.
Them som hasiva GUD k,ir, tienä all tinZtil thet tzästa. ( Rom.B:v. 28.)

§, Vili.
AICH sialar, stalar, styndcr eder förthenstul-<st lil Nadsökande, samt til GUDs och
fralfarms lEsu Christi.kiärlck, uti-en sann
battring och leswande Trones ordning, at
pck edn matte all ting tienä til thct Wa. Och

sat-



'B4
fatta nu luas hiertat hekymraoa siäl mod,och
et saN upsst i lEsu Namn til at fly lil Nä-
btstolen Christum lEsum as alt hicrta; op-
fiiut lnttt tängre thcr mtd, lättin orvärdiM
pch ostrmögcnhkt intit asstrackia tiq, lE-sus kan giöra tig wardig och sticketig; Si
nu är chen bebageliga tiden. Sl, nu <ir sa-
liahetenes dag. (2Cor. 6:v. 2.) At sökaMb och förbarmande: kom sörtkenssul til
B dyraFralsare. och wct at tu äst äierlöst med
Hans dyra blod isrän tilt fasänga lefwttne;
säsom chet heter: weter, at j icke med str--
gängeliglt sils ellet guld igenloste ckren istan
edart fäsänga lesiverne, efter sädernas sätt:
utan med Chtiftl t>M blod, siisom med
ett menlsst och obesmittadt s.ambs< l.Pet.
l: v. 18, 19. Kom til Npa Tcstamtntstns
medlate IHstiM,ochtilst<inckelseblodet, som
bätlte talar <in Ilbels blod. Ebr. 12.-0. 24.
Kom som cn elände och jammctlig,sattig, och
blind, och nakot, i tig siels, och köp Troncs
guld as Honom och rÄtlfclrdighets hlpita kla-
dertc. lTlu alle
j som torstige ären, kommer hit til watn;
och jsom icke penningat hafwen, tommer
l)it, tsper och äter: tommet hit och töper u-
tan penningar och f3r intet, bäde, win och
miolk. Efti. 55. v. 1. Hwav är tä som sat-
las? tig sattas krasier til at komma. Fa-

dten
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brm wil draaa tig til Sonen" Fralsarm
FEsum Christum. ( loh. Kv. 44< Phil.
2:p.i3. 2Pet.3.0,9.) Ach wil tu tä inttl kommc,
M lm Sralsare lEstm? thet
an lhcr pä, om tu igenom Nädcn sansärdeli-
gen wil gifwa lin wiljci thcr til. Then ther
tirster han komme,och chen ther wil, han ta-
Ze lissens watn f?r intet. Uppenb. B. 22:
y. 17. Wore roäl titt hicna sä hardt. at
lu wille läta ICsum langre wcinta ester tig?
Haswcr han tig icke igcnlöst mcd sitl Blod.
( Uopenb. B> 5: v. 9.) Ach hum ymniga
Blodsdroppar hafwcr han icke lätit
Hans särade hufwud och lckamen, Hans han-
der, och söllcr, ja Hans öpnade sida, hasmc»
fiulitafßlod, sörtinastul. Säsom strifwit
siör: Mig hastver tu arbete Ziordt uti tinon»
ftndom, och giordt mig mödo uti tinosw
mitzgiernmZom. Escn. 43: v. Hans
«cmar haswa warit utrackle uxpa kortzct, sä-som til at cmottaga arma syndare, som siai
til honom as himat omwanda. Han haswcr
lätit öpna sm sida, och lika som lätit roagcrr
gibras öptn til sitl karlekö hicrla. Fly, fty ka-
ra sial för then lilkommande wrcdcn, at tu k
nadencs nd mälte bliswa särwi§ad om tinj>
lighet, och i en sann battring och lefwandeTro kommat:! liss-iröst i lEsu, o.enomhanZ
dyra döds strfonings delachtightt, lEsus wil

N gi^
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Ma tig wH chcr om, allenast tuashiMigif,
tvcr tig, mi Hans Nadeordning; mm synden

tig i owWct, i falst ttöst och
tzopp, om lifhalsa och salighet, jaock umsiber'lemnar synden tig i en ewig och förstrackelig
fönwiftan , om tu iuttt as alt hicrta sökcr näd
'lil cn sanssyldig omwandclse och battring.Gud
>ir en rätt Domare; och en Gud soin
öagellga hotas. Ml »nan icke oinwandn
siZ, sa hafwer han wä§t sitt'sivärd, och
spändt sin boga, och mattar til. <l)ch haft
Mr laZt chtt öööeliZ siatt uppa; sinä pilar
haftver ha n tilredt til at forderswa. Psalm.
7: v. 12, 13, 14. Förchmstul, fruchter
'Gud och gifwer honom ähro: tp silm-
ien är kolinnen tll Hans dom,- och til-
'bedcr honoul som hafwer giordt hl'm-
znel och wrd/ hafwet och watukallorna.
.Ilppenb.B- i"!: v. 7. ja, Hvller Sonen, at
han icke sortsrnas, och j fsrZas pä wä-

iVonom ; Hans wrede sta! snart begynna
at bränna : men salige äro,chc som trssta

»pa honom. Psalm. 2: v.
!Hhra, och wishet, och tack, och priZ,och
traft, och ftarckhet, ware warom GUD

isr<in ewighet til cwighet: Amen.
7: v. 12.



Bön.
OssZlldasteFrälsareHErre Mu/som

af tin Faders innerliga ftrbar-
mande/ utgifwit Tig i döden/ och ta-
tit Titt dyra Blod nnna och utgiutas
för werldcnes jyndcr tll en fsrloning»
och i samma Tm förlonings krast ännu
blidklN Guds wrede ti! tolmnod och na»
des dag för then mäst i förderf liggmn»
de Christcnheten/ och nfwen ännu later
försontngenes ord predikus til bstlring
och snndernas förlatelse/ med all trygg--
het och wlfihet/af them (ehuru fä de ock
wara stulle)som Tig och Tm förjonings
grunds kostellghet/ och ewinnerligen gal-
lande Blods wärdc känna och af hier-m uppa byggia. Ach förbarma Hia
doch utöfwer sa u<anga usta SlMrv
fom ännu i then stora ChristenheteneZ
Nmiw?/ intet kuuna rätt Miha then
högra handen iftan then wanstra/hwil-
ka rörthenstnl sta i sin natmliga hel«
brcgda och inbitnings tro/ längt tfran
Titt nädes lis, och thes frögdefulla wäl»
Md och lallghet. Ach lät Tiu Anda ös-,
wcrtyga them om thcras Manöd och
siälawada/ then the icke se och känna/
giör thcras hiertan och samweten up-«

tMg



wättaiftän säkerhcten/och lät demwar,
da nödtrckigde til atmed en upriktigbe-
Mclse och hieltcinsförklogelse fty til Na<
dastoleniTittVlod/tilat undfa nadoch
llf och salighet i Trone/ och i et sadant
sansärdigtnadesljf/tll Andans helgclse
fiyrkteoch stadfäste warda.Tittstora ochNamn til pris och lof! Amcn.

Tryckfel-
?ag. ?. lin.«. fölunnar, las, sörkunnar. p. I'. l. 15.
ja, läs, jaa. p, ~.!.,«,. las, lac.pag. 4<--l. ,7.

läs, arf. p. 60. 1.13. las.arfMlcns. p. 7?.
lio. siäl, «n, läs.sialen. p. 96.1.7.1a5, swänghet.
I>?L. p. ,07. l. 7. fom, las, hon. p. no. l. ,e.
las, Näl» i Christl'. p. "4.1. 24,25. las, fslsakll»
se. p. ,;;. I. l-. las, w»l,ag ock bekanua. p. 15».
l. 5, och 10. läs, rättfäldeliaa. p. l sz.l. ?..Iä«,
grönssas. v. iso. l. ,7, och 28. las, «erwando.
~ lsz.l. 9."ch,lHs, c<lcl.ib,d.l.'s. är fiendskav,
lis.at en fiendskap. p. »6:. l. »o.vck, las,vck,s. >b.
1.,,. huse.las, hus. p:' 64. l. 20. ladm nc, ias: lador.

p.izi.1.,9. glsta, lagg til, och ,vria.
Spräk. p.'?> l. 2;. Luc,;, läs, ,;. p. e,.l.'?>
».11. las, i;. v. 6s. l: ,4. v. 18. 'as, 21. p. 7->
l. 2». luc y.laj, ,9. p. ,7. 1.25.v. 26. las, 75.
p. 1,2. l. 3. v. 22. las, 21. p. 124. l. ic». las,
Icr. «. P. 152. I. B.p. 16.1a5, is. p. isZ.l. ,2:

läs, Ivbs l'. v. ~. p. 16,. l. 28. läs, 1. loh.
z.p.i6B. l. ". las Rom.is.p. iBi.l.;.(lb>d.«.

8^)1ä5,E1,r.,2:v.1i,8.
Detza markwardigaste ftl an' uvtagne, th« mindre,
hchagade then gunstige läfarcn lilaledcs benägit u»«

sachta, och sielfwjd läsandet lätta.










