?

ILSU Namn!

WESU Me Mungars
Eller

De Trogms Andcltga Swaghetcr,
Förestälda uti

GhgMssoDredilan,
Pä

Andre Dng Päsk/
I Wasa Stads och Mustasaari Mrsamlings
-

Nr 1779^
en Wäld Hhörares begämn och omkvstnah
Kyttä,

Och pa

til Trycket ftamgisna

Af

Kavander,
Shristian
wid Tn». Sch«l«n i W»s<>.
Recwr

WASA, Tryckt «f Georg

Wilhelm Londicer.

lmprimarur
ln K6em prorocolli

dHOI<äB
?»c, 'lkeol.

tt^Ll.l'.
Notariul,

Mars Herras lesuChristiGud, Härlighetens Faber, gifwe Eder
Wisdomens ochUppenbarelsens Ande til sin kunstap: Och uply«
seEdra förstands ögon, atl förstä tunnen, hwad hopp Han haf,
wer kallat Eoer uti, och huru rik Hans arfs harlighet ar uti helgonen; Och huru öfwerswinneliga stor Hans kraft är til dem,
som tro efter Hans magtiga siarkhets werkan: suckar, önstar och
beder jag til en walsignad b orjan af wart Gudeliga företagande
pä denna stunden/ochgördetidenHögstläfwade och i ewighet
wälstgnade TreEnhetens, Guds Faders, Sons/ och dens Heli'
ge Andes Nanm, Amen!

tmg kan for ofi/wälsignadeÄhorare!wa'
ra nodwändlgare,angc!agnare och nyttigare,an
V3IV at rätt och wal öfwerwäga och lagga pa hjarrat
ändamälet af war Dyraste Frälsares lesti Christi heliga.
ste lefnad pä jorden,darunder utständna mängfaldiga smarte»
fullaste lidande och försmädeligaste samt bittraste dod pä kor.
set, darpä jedan följande seqer.och frögdefullaste upsiändelst ifrän de döda, samt andteligen om alt det förenamndas fullbor.
dan siuteligen witnande härligaste och gladaste himmelssärd,
cm at,säger jag, pä det fiitigastt/ nogaste och ömaste betrakta och
behjarta ywarsöre eller til hwilken anda alt detta Eedt,och där>
jamte pä det högsta wara angelagna"darom, at samma andas
mäl mätte ps och afog alla winnas,wettMas och sullbordas.
§. 2.
A 2
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F. 2. Detta andamäl är twäfaldlgt, i
ga, namliqen pä Guds sida, och pä war

allmauhet at sä'

sida.

pä Guds sida ar det Hans aldrastörsta, pris»och för-

undranwardasta sullkomlighcters uppenbarande

/

eller

Hans obegripeligen stora hellghets/ rattfardighets, godbets,
näds, barmhertlghets, karleks, wishets, sanfardighets och alslnagtighets ä daga lagqande,samt erkanncmde och wördande af
ost manniffor. Gud och wär Fralsare IcsusChristus har ined
och genom hela det stora Attrlösnings-werket och alt hwad i«
frän början til siutet dartil hörer, a fin sida uppenbarat, wisat
och pä det aldrawdeligaste ä daga lagt, at Han är helig och rätt-

fardig, som omöjligen kunde lamna synden ostrassad: god eller
karleks rik/ nädlg och barmbertig, som dock förbarmat sig öfwer

hela mauniffo.stagtet, och gifwit det et fullkomligt försoningsochfralsnings.samt afwen detjenligasie tillampmngs-medel:
wis,som för det Sig aldeles wardiga och stora andamälet,nalw
ligen at alla manniffor ffulle kunna raddas iftän en ewig un.
dergäng och göras ouphörligen salla/ pafunnit och nyttjat desta
medel: sanfardig, som Hällit och upfylt alt hwad i denna de»
len straxt eftcr fallet och sedän igenom hela Gamla Testamentets
tid blifwit läfwat, förut spädt och afbildat: och alsmagtig,som
«lt detta förmät utföra, werkstalla och fullborda; samt där»
jamte päsyftat och welat, at
Hans höga egenffaper mätte
wordas
kannas,
och beprifas.
af ost alla ratt
förnamliqast
tanka pä detta stora werks
§.z.Men wi wele nn
andamäl pä wär sida. Har är det ater, i gemen at tala/
twäfaldigt.

Det sorsia och fsmamsta är hela männistö siagtets
sralsning och forsoning med Gud, hwartll fordrades et Mräckeligt lidande för alla manniffors alla synder,och et fullkom»
ligt Guds heliga Lags npfyllande afwen för
alla/emedan wt
ej
göm.
lyera
Nar
kunde
det
denna lesu
Lelfwe efter fallet

os

sull-
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fullgiltiga-dubblabetalning, eller Hans lidande och werkande
lydna, dlifwer den pä nytt födda manntstan aenom tron tilraknad, sä ar hou just dariaenom fullkomligen defriad ifrän synda»

stulden och straffet/ sa»nt rattfardig och salia, redan har i tiden,
och berattigad til den ewtga och oföranderliga salighctcn l harlighttens rike.
Det andra ar rvar igenom jynden i grund fördärf.

wade naturs
eller Gnds belates äter uprät»
tande,siimtsäledes mannifkornas sterförande til det hellghcts
stand, som Adam och Ewa hade förr an de söllo t spnd. Til
detta andamcils winnande harlesus förwarfwat osi näd til om»

wandelse och battrinq,och den HeligeAnde/ som genom saliabe»
tens medel, i den föreffrefne battrings»ordningen, med fina
kraftiga näde-wcrkningar, gör den tsynden döda mannistan an»
deligen lefwande, dä en rattstassens tro i hennes hjarta uptan«
des, med hwilket lif hon, jamre fyndernas förlatelse och rattfar»
dighet för lesu lidande och görande fful,som tron emot tager
och gör til sir eget, nu jämwal fär wilje och kraftcr til gamla
manniffans korsfastande, dödande och aftladande, samt den nya
mannistans Madande eller farande efter helgelst/ hwarigenom

bos henne förnyas.
Malsignade
F. 4.
wi alla i synden sallna
Ahorare! N)i,
manniffor,
och bcswaras t synnerhet af twasaldige
ondt, sä lange wi blifwe otörandrade i wärt naturlM tilständ,
nämliqen i) afen storjynda ssuld<«),si>mgor otzbeqwäma
til och fZrrjenta af andeligt och lekamligt, timcllgt och ewigt
hwitkct ock nodwandigt bliswer wär lott, om dcnna
wär ffuld ej blifwer betalt, och straffet osi har i tiden eftergiswit.
Detta ffuldens och straffets onda,af hwilka det senare fin»
ter af det förra, och ar darmed nödwändigt förenadt, hwarföre
ock de nn blisivit tagna tilsammans imder et/ har lesus genom
wsp
A 3
Gnds

«)Eir.9:c.
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w3r äterlösningfusskomligen bort tassit <), och detta samma on.
da sttpper hwar och en männissä, som läter Guds Ande i sit
hjarta werta den rotta twn, hwarmed hon allena kan emot taga lesu fullkomliga försoning och förtjenst.
2) Tryckas wi af et djupt synda-fordärf eller
af
en stor j>nda-ssada </), hwilken däri bestär, at wi genomfallet i synden förlorade Guds belate, och samns bild inpraglades
i des stalle i allas wära sials och krops kraster och förmögenheter,
hwarest den nu utöfwar en tyranniss magt öfwer den nfla lnan«
Nissan i des opänyttfödda tilständ, beröfwar benne hennes adla
frlhet, och gör henne til en jyndens tral och satans fänge e).
Detta senare onda har lesus med wär äterlösning aswen
haft for andamäl at dota, och det botas jamwal til en början,
nar mannistan t den forsta battringen och omwandelsen föres
til trona pä lesum, eller dä hon läter Guds Ande fida sig pä
nytt,samtförbattras eller borttages sedän an mer och mer i den
darpä följande dageliqa battrinaen och förnyelsen,genom den
kraft,som samma aldrahellgaste tro/) ager och bewisarF)
til en ossrymtad helgelse.
Dessa pä war sida twänne stora andamäl af 5
terlofntngen, eller af lesu pina/död och upständelse,namllgen
allas wär försoning med Gud, och forbckttrmg redan
har i tiden,aro i den beligaSkrift pä det fastaste grundade och
pä det nckrmaste förenade med hwarandra,hwarföre de ock pH
mänqa ställen förestallas och intryckas i en och samma vers.
Aposielen vaulus sager, at det är et fast ord, och i alla
matto rM wardt at mcm der anammar, at Chnstus
lesus är kommen i werldena til at frälsa fyndare ö),
namliqcn ifrän alt det onda, som synden hade med sig, och säle»
des ifrän des stuldj straffoch stada. Han witnar pä et annat

</)iM05.8.6:5. 8:»i.
e)Ioh.8-.Z4. 2Tim.2l2s.
/)lud.Ep. v. 20.
i)iTlM.ils.
F)Val-s:s. i Ich.s'3»
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nat ställe, at Christus lesus hafwer gifwit sig sself för
alla til äterlösn och bctrgar aswen, ar Gud darigeno,n
forjonar werlden med sig
men bau sager jannväl,
at i) Christus är sördenstul död for alla, at 2) de som
lefwa, ffola icke nu lefwa sig sjelfwom, uran Honom/
för dem dsd och upstanden ar /). At Icsus Chrisom aas
sig sself fsr oH, pa der san i) ffulle förlosta ofi
stus
orättfärdlgher, och 2) rena osi sig sjelfwom er
all
ifran
egendom,
der sig om goda garnMgar bestirar «?).
folk til
Petrus betygar, at Christus 1) ossrade wara synder i sin
lekamen pa träd; pa det 2) wi ffulle wara dsde syndene,
och lefwa rättftirdtgherene «). Gud haswer, efter 3a<
charie utjago, genom sin Son, so,n wn kallar et salighe.
tens Horn, bejokt och forlojsat sit folk, til den andan, at

Han 1) ffulle frälsa otz ifran wara owanners hand, och

at wi 2) sedän strart, til bewts darpä, at wi werteligen tagit emot och aqe del i denna fralsning och forlosininq, matte tjena
Honom man(tralaktia)fruktan, i helighet och rätrfardig.

het, for Honom, i alla wara lissdagar s). Lutherus
har uti andra Arrikelns fsrklaring i warCateches,lart oH
en och hwar,at barom afiaqqa en sädan bekännelse: Jag rror,
at Jefus Christus hafwer mig föreappada och fordsm.
da manniffa 1) forlosiat, fsrwarfwat och wunnit ifrän
alla synder, isrän dsden och djeswulens wald: inaalunda til den andan, at jag ffulle fä hälla före, tanta och tro mig
werkeliqcn t tillampningen bafwa del i denna förlosining,och
andock fä lesswa efter mit syndiga kötts och blods bet>aq; nei!
uran 2) pä det jag ssal wara Hans egen, blifwa och
lefwa under Honom i Hans rike, och Honom tje.
na i ewig rättsardighet, menlösher och salighet: det
H

ar

itim.,:s.

«)3it.2:i4.

F)2Cor.s:rB/',.
»)l Plt.2i-4.

/)

e)

2550r.5l

15. lamf.Slom.l4:S.

«uc. i; 63,7;.

sr wisserliga sant.
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Kärteligen: manniffan

war i början ssa-

pad til at ara Gud, til at lyda och tjenaHonom, och at därun»
der och darigenom tillika sjelf wara lycklig, sall och salig: Äter«
lösningens andamäl kan nu omöjligen wara stridande mcd den«
Skapelsens afsigt; utan ar det en orygglig sanning, at wär
Aterlösning af Gud t ewighec icke kunnat beflutas, ej eller i ti.
dens fullbordan werkstallas/om icke det namnda dubbla siora
ändamalet a wär sida darigenom ffulle kunnat winnas, det
ar, wi ei allenast fullkomligen kuuna darigenom förlossis ifrän
fynda.ffulden och straffec, dä wi med hjartals tro i sanning
tilegne osi lesum; utan ock tillika genom
tro förbattras,
synda-fördarfwet
jynda-ffadan
eller det herrffande
ifrän
för»

samma

hjelpas, begäfwas med en öfwernaturlig kraft til at segra of»
wersynden,ochsäledes görasfficklige,willigeochförmogne til at
äter garna, med lust, nöje och gladje/) tjena Gud, eller befor»
draHans ära genom lydna för Hans bud och befallningar; fast
wi darigenom ej mer klmde blifwa rattfardige for Gud och salige,
Aterlösningens andamäl, nämligen wär
icke eller detta
natursförbättring,har
i lifwetsäfullkomligen wiN'
fördarfwade
nas och erhällas,at icke daruti altid finnas och förekomma stör»
re eller mindre andeliga ofnllkomligheter, brister och swagheter.
F. 6. Men om desiä de pa nytt föddas eller trogne ssä.
lars andeliga swagheter, are wi, N>. A! sinnade at, genom
Guds näd/pä dennaftnndcn nägot widlnftigare handla och tala.
Herre lesu/ gif osi Din uäd ä bäda sidor, at detta företagan»
de mätte af ost ffe efter Din wilje! Sä at Du, jamte Fadren
och den Helige Ande,afwen genom denna betraktelse mätte be«
prisas, och wär
sallhet och saligbet befordras! At wi
mer
alle alt
och mer mätte lara rätt iuse,förstä och kanna, at
wi hafwe ej annat an strsplighet, i Gud Mr all war
salighet,
O! at wi alle Wille
ffe pris och ära
/>)Ps. 1:2. 19:11. 119: 72.12Z.127. WIM. V. 14,
0H

senare

sanna

?)

Sw.Ps.B.N:y H2Q:v.2(l!.
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Sch kunde med barnsllgen upriktiga, ödlujuka och förtröstans.
sulla hjärtan widare bedja harom, dä wi nn i lesu namn sage:
Fader war, m. m.
F. 7-

Evangelium/ Luc. 24: v. iz.följ.
At lesn Apostlar och jjuttie Larjunqar i gemen, och säledes
äfwen de twaune ibland deN senare,om hwilka talas i Högttds»
uppen-

dagens upMsta heliga Evanqelium,ej warit nägre sakre,
bart ogudaktige och förstäckadeludar,lcsum ocyHaus wanner
och trogne
föraktande man; utan redelige,wälmenande,fromme
Sclwla,
i
sig
den föraktade lesu
gifwit
och söljde
Istaeliter/
darpä
kunde anfoms fiera
Honom i lara? leswerne och lidande/
bewis, men gäs nu fördi, för kärthetens fful; i synnerhet,
wi dock tillika mäste tilstä, at wi ej äre i ftänd, at til alla delar
utreda deras sjals ttlständs egenteliga beffassenhet, under den
tiden de följde lesum, smnt under Hans döo, och narmast ef.
ter Hans vpständelse. (Den söljande tiden fingo de et stort ljus
öfwerwagande. Icke
och mycken kraft, soin nu ej hörer tildetwärt
anförda.)
Sä mycket ar
eller ar Jude Iffariots affall emot
darjamte wist, afwen as narwarande Evangelium, at de an
woro mtagne, ätminstone dä och dä beswarade af deras gamla
fördom, om lesu jordiffa rike, och at hos dem an fanns mycken
okunnighet om Hans andeliga rike, om Hans lidandes, döds
och upständelses ratta bessaffenhet ändamäl och nytta. lesus
bestmffar därföre de twänne Larftmqar l Evanqelio, saqandes:
pro»
O Igalne och senhjärtade til at tro, uti alt det
dna om aftonen foreraphererne
hafwa. Och
jämwal de ellofwa Apostlar deras otro och
stadeHan
hade
hjärtas härdhet, at de icke trodt hade dem
»nycket
upständen
om
De
troddc
Ie»
sedr Honom wara
war
lefwandes Guds Son /):
sus, til exempel/ at San
"b
/) Matth. 16: ie.
B
Marc. 16: 14.

som

som

/

saunna

som

som
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At Han war dm utlafwade Chrisius eNer Messias, och
at Hans Ura war ewlga lifstus ord
alt hwadPro.
pheteme om Honom förkunnat/ochHan afwen Sjelf dem lart,
och förehällit, trodde de an icke. Summa: de woro an behäfta-

de med fiera ej smä Man betydande swagheter i andelig mätto.
Sedän wi, N). E! de förfintna ären, af narwarande Hög»
tidsdags heltga Evangelium, genom Guds näd afhandlat fiera flags nyttiga amnen, wele wl, t anledning af det som om
Larjungarnas swagheter nukärtellqenblifwit namnt,dennagä«.
gen til etwalmentßetraneljes amne förestalla, efter dennäd/
Herren otz darttl förlane!

som

ratte Larjungars eller de trognas andeliga
swagheter.
l. I hwilket asseende andeliga swagheter kunna fagas om de trogne eller Guds barn.
ii. De trognas andeliga swagheters art och bestasi

lesu

fenhet.

Och

111. Läkedomen emot dem.

O Gud och männistä lesu Christ, m. m. Ps.B. N:o 288: v- 3.

Förste Delen.

L.g.lallmanhet at säga,tV.A! ftla de ftesia mänmstor beklageligen! ej litet, pä twafaldigt satt, l anseende til

fin Cbriftendoms
Ä ena

utöfning.

sidan arbetasdäpä mängahanda satt pä

egna rätt-

man antingen med den naturliga
fardighetens uprattande,
naturliga
kunffapen,
arbarheten och sedigheten, naturliga och
borgerliga oygderna, menar fig kunna behaga Gudi; eller sä il<
zg förstär och anwänder den uppenbarade kunffapen/ de gudak»
tighetS
«)I»h.s:ez.S3.
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tighets öfningar, detGudsOrds läsande,hörande ochbetraktan.
man
de, de böner, den Kyrko Skrift. ochNattwards gäng,
man
t
hufwud-stycken
akttager,at
ager
och
oin Christendomcns
rätt
ösumgars
sig
wara
en
Chri«
fful inbittar och tror
för dessa
sten, tackas Gudi och erhälla den ewtga salighetcn; eller ätminstone häller sä fore, at Gnd, för desiä öfningars mer eller min»
dre flitiga och noga i akt tagande, gör manniffan delattig af sin
näd och Christi fortjenst, samt säledes rattfardig och salig, och
blandar pä jädant satt, ofta oförmarkt, dock ganska illa, sinä
göromäl och öfningar, säsom nägon wardighet och fortjenst til
saligheten agande, i hop med Guds näd och Christi fortjenst.
A andra sidan gör man sig äter sädan föreställning om
Guds näd och Christi fortjenst/ samt om sattet at erhälla del i
den samma och följakteligen i den ewiga saligheten,
kan haf-

°

som

som

wa beständ med det köttsliga sinnet, som läter fördarfwet hos
manniffan behälla sit herrffande lif eller herrawälde qwar öswer henne, som läinnar syndaren frihet at fortfara i säkerheten
och sinä behagada synda-lustar; och smickrar sig dock darunder
med den behageliga tankan, den ffadeliga inbillningen, det o»
grundade hoppet, at Gud är sä nädig och barmhertig, at Han
ej kan wara nog raknad med en ffröpltg männissä, ej fördoma
henne för hennes synder/ dem hon anser för tdel swagheter,utan
gör henne ewigt salig, om hon ock dör <ädan som hon är.
F. 9. Twanne den ursfwande Christendomms huf<
wudsakeligasia grund-arnklar blifrva pä detta sättet ur
tilbörlig akt lätna, förgätna, iUa förstädda och anwända, fast
de ofta nog pä det tydellgaste förestallas och intryckas, samt ester bokstaswen och uwr minnet om dem aswen en riktig bekännelse afiägges. Den ena är, at wi blifwe rattsärdige och sali»
ge utan war wärdighet och forffyllan, utan wsra gärningar och
öfningar, af Guds blotta näd/ ttenom dm fsrlotzmng,

som i Christo lesu ssedd är

«).

Den andm, soin ester fit
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innehäll förhindrar och bör förhindra, atden forra aldradvrba.
rasta och owarderligasta läran ej mätte illa anwandas och mitz«

ar, at ingen manniffa dockrattfardig-ochsalig göres
utan den grnndeliqe och store förandnngcn, som kallas en n>>
hjärtats omffarclft --)., sten
(ny ffapelje
fodclst
hjartaw borrtagande och et djartas giftvande
inympning i Christo 6), andcligt llfgifwande c), delaktig gorelse af Guds natur <i), Chrisii sinnes gisivande/),m. m.) gcnom hwilken den utur sakeryeten ratt upwakna.
da och botfardiga männiffan kommer til trona pä lesum/ och
brukas,

danqenom i

Honom sä

inlifwas, at

i förnpelsens tilständ

se

hon i Honom ar et nytt
sedän fittigt sar efter hel.

ingen far Herran 6 gsr sig dageli»
gen rcn ifran all andans och könew bcsmittelst, full»
dordande helgelien iGuds räddhaga
eller pharisaiffa egell rattsisrdighets wäPä den
gen fömates och förattas det sota och halsosammaEvangelinm,
ellev
ja,det qöres bar onyttigt och til intet; och pä den
hottsliga säkerhets wagen sker det samma med Guds heliga
gelse, uran

hwilkelt

,

sorra

senare

och olöränderllgaLag/igmomEvangelil misibruk och förtydning
det köttsliga sinnet til behag, samt igenom en sjelf gjord eller

inbillad tro.

Bagge dcjsa ffadeliga afwägar wele wi,

sämvcket

möjligt

wara kan, jämwal genom dennaßetrattelse wederlagga och förcbvgga.
F. io. Nar wi altsä, N). A! nu komme närmnre til det am.
ne, som wt denna gängcn läftvat utreda,nälnl. omlesu ratte
»

Larjungars andeliga swagheter, jä ar det qansta tydeligt,
at dcnna Mtraktelse ej anqclr säkra, t synden döda, oomwgnda
ratteligen npwak«
och opänyttsödda mannissor; utan deM/
nat

som

ö)Rom.il!24.
/)

1

loh. 5:

20.

»)2Cyr.7:l.

?)Rom.2:2K.
<,) Hesel. 36:26 27,
</)2Pet.i:4c)Epb.2:5.6.
ö)Ebr. l-: /4.
Gal. 6:15.

I0H.15: l.fili
F) 2 Cor. 5:17»
i10h.3:2.<

13
nat utur synda.och säkerhets-sönmen;

som därpZ, uuder en lefars-

wande, oemotsagelig, djr.p, smartande och tryckande
och
werk.syndernas kännedom, innerligen auhällit darom,atGuds
Ande mätte böja, samt i sjelfwa werket lätit Honom böja och
draga sit hjarta til och fasta detwid lEsns; som, sager jag, i
denna ordning blifwtt til sialens förmögenheter, böjelser och begarelser förandrade, omffapade, och säledes i sanning kömmit til

samt nu äro stadde i den ratta hjartats tron pä lesmn.
§. l 1. Desie i sjelswa werket omwande, pä nytt sodde, trogne
s/älar och Guds barn tllcanas nu pä mänga stallen i den heli«
ga Skrift en fullkomllgyet, de kallas osta fullkomllge.
AbraNoah sages warit en from och fullkomllg man
ham vefaltes wandra for Gud, och wara fullkomllg /).
lesus sade til sinaLarjungar: warcr fullkomllge, jast»m eoar Himmelste Fader ftillkomllg är
Paulus och bcms
niedbröder arbetade med alla krafter darvä, at de stulle sialla
hwar männistä fuUbordada(fmlkomlig) lChrlstolesu
la, Kan kallar uttrncteligen de t;l lesum omwande Colosicr
ftlllkomllge s),ochförmanardem wid flutet atEpisteln,at dlif.
wa siandande fullkomllge/). Til de Cormthter sager hmu
?«>.

«).

warer l förständet fullkomllge
och i Episteln til de G«
phestr fordrar hcm, at alla trogna ssola wara en fullkom»
men man, l Christl fullbordlga alders nratt?-). At forbt»

gä mänga andra ställen *).
Sä tpdcligt som det nu ar, at de trogne t sanning aro och
kallas i wiU afseende fullkomllge; sä nödigt ar det ock, at detta
ratt förstäs. Och darföre haswe wi i närwarande Betraktelfes
wisa, i hwilket afseende andeliga ftvaghe.
försie del länvat
siigas
ter kunna
oni de trogne, eiler hurn laran om de trog.
nas fullkomlighet kan förlikas med dm,
wi nn egenteligen
B 3
omtale,
/)Cep. I?: l.
»,)Matb 5: 48.
Mos, B. 6:9.
») Colost i: 2F»,
«)Cap.,:io.

som

!

*)Ee«l33;3.

e)ssap.4:i2.

?)iCor

2O.

Ephcs. 4:1 t.

Ebr.s;i4. 6:1. Iak.l;»
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omtale, och handlarvm deras ofullkomligheter eller swagheter.
F. 12. Nar de trogne i den belw Skrift kallas fullkolnlige,
ja sörstäs darmed ingenLagist fullkomlighet, eller fullkomlig-

het efter Lagens innehäll och förestrlft aUena. Denna bestär i
allasjäls och krops krafters sinnt in-ochutwärtesgärningars
fullkomliga eller nogaste och bestaudiga öfwerensstammelse med
hela Guds i 3agm sorestalda heliga wttje, utan den aldramin»
sta brist. Sä lange Adam och Ewa woro i offyldighetens
tllständ,ägde de en sadan fullkomlighet; men af deras bany som
aftas och födas i synd, kan den har i tiden icke erhällas/).
Den Mlkomlighet, som Guds barn tilegnas, ar altsH
Ovangelist, eller en sädan, som Evangelii lära omtalar; men

hwarigenomGuds oföranderligaSedo-lag ingen ting lider,utan
blir tillika sullkomligen upfdld /). Denna, för det anförda Mlet,Evangelist Lagista fullkomlighet är nu aftwägge<
handa flag, och tilkommer säledes de trogne fsrst och främsi
uri och i anseende til rättfärdiggSrelsen, jamt för det andra
äfwen uti fornyelsen eller den dageliqa helgelsen.
F. 13. Uti rattfärdiggsrelsen bestär deras fullkomlig»
het i Fralsarens lesu fsrwärfwada fullkomliga rättfardighets ellerLagens upfyllelses tilräknande och delaktig»
het genom trona. I anseende til lesuin ar denna en Lagens
fullkomlighet. Tv emedan den Heltge Guden icke kunde eftergiftva det aldraminsta af fina fordrlngar iLagen w); ftl har wär
Löftesman, genom sm görande lndna,pä wära wagnar til min.
sta prick upchlt oem alla n). Men i anseende pä de trogne ar
den en Evangelist ftlllkomlighet, emedan den, som af en Annan
är förwarfwad, blifwer dem, man all deras förstyllan, af
Guds blotta näd, genom trona M) tilerkänd, säsom Evanaelii hugneliga lara och jota Men pä det tydeligaste och wissaste

förkunna och forsakra

/)Ps.i4z:2. Pred.B.?:2i. il»h.i:B.
»)v.i7. Rm-s:;. 10:4. M.4:4-5.

I

t)R0m.3:31.

«)Matth.s:lB.l9.
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kraft af denna lesu tilräknada rattfardighet, hwarmed Hans fullkomliga lidandes (för alles wära alla synder)til.
?

raknande altid ar förkmppadt, aga de trogne, iftän det ögnablick dä de det blifwit eller tilegnat sig lesmn, pä en qäng cn
fullkomlig
och en fullkomlig ratt.
sardigdct,
därföre knllas en Guds rättfärdighet

som

en fullkomlig befrielfe ifran synda-ffuldcll och
<-),
ifran Guds wrede ö), Lagens forbannelfe c),
straffet
djeswulens tyranni </), den ewiga dodcn och fordomel»
sen e), ja, ifran all trälaktig ja,nweters oro, ängstan,
De

äqa

sruktan och fsrstrackelse

/), attenast tron fullkomligen gör
egen.
Ty
til
emedan
fin
Sonen gjort dem fri, sii
lesum rättsliga
at ingen sordomelft ar i demF),
äro de
utan de kunna saga: ej kan mig doden och satans magt be«
drsfwa,minlejus hafwer dem all sin kraft bersfwat6).

De äga ock er fullkomligt barnassap och en fullkomlig

arfs-ratt til det ewiga liftvet, den ewiga saligheten /'). O
stora och owarderliga förmöner! Oen sall och salig belagenhet,
at wara agare af dem! Ack at alla, alla mannissor wisite, Wille och kunde dem ratt wardera! Ack at alla medhögsta fitt sökte
delaktighet i dem, i sannina redan agde dem!
§. 14. Uti fornyelsin eller den dageliga helgelsin wage
wi icke,i öfwerwagande af det, som i denna Betraktelses andre

del ffal anföras, sträcka de trognas fullkomlighet längre,
at wi sisge den wara deras upriktiga, fanfardigaz
williga och brinnande, af den
Ande werkada degär och upsät, at af alla krafter begynna i trone til at ef.

terfolja eller lyda alla

i

samma
>)

lydna

Guds bud, och at sedän waxa til
mer och m.er: hwllttn deras uprtktiga och
til-

3or. 5 l «r. jsmf. EH. 5: «7. Philip. 3: 9.
<)Mich. 7:1819. ö)Rom.s;io.
,)Tal.z:i38:37.34.
-)iCor. »5:54-57. /)Ebr.2:,5. 10:22. L)10h,8:36. H)R?l«.
ö)Ps.P.M,4ii:y.g.
i)WM.3:i5.«6.1?.
«:i.

Colos.

1: 14.

«) 2
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anses

tiltagande lydna är Gudi behageliq
samt
af Honom
fullkomllga
fullgörande,
för lesu stul,som den
sisom Lagens
för dem upsylt, och mcd hwilken de genom trona aro forenade.
Denna stnare fullkomligherett, namligen uti dageliga
helgelsen, är wal hos et Guos varu pä dct narmaste fsrenad
tilkommer henne i anseende til rättfardig.
med den sorra,
ja
görelsen; men är likwäl dem imellän en ganska stor M.
nad. Den förra finnes icke inom dcn trogna ftalen, och är
icke pä det sattet hennes egen, utan Chrifti, och warder allenast
henne tilraknad, samt blir silcdes des egen genom trona; men
spörjes uti de pH nntt föddas krafter och förmögenden
gär förut; den
heter, som blifwit förnyade. Den
rärtfardiggöreljcn
gär för
pä
följer
näre
efter,
sätt som
trona;
genom
den
helgelsen. Den förra förwarnvas
genom garntngarna. Dell förra ar altid och pä en gäng li.
ka stor hos alla trogna, sast icke deras tro ar lika stark, och kan
säledes icke ökas, sast tron kan och bör förökas och starkas; men
den jenare kan wara större eller mindre, i anseende til de trog.
nas ollka älder, fiit och tilwärt i helgelsen, samt gär säledes hos
dem ifrän den ena graden til den andra t fullkomlighet, sä lange
de lefwa. Den förra agde intet rum for fallet/ ty dä behöfdes
ingen Frälsare, men ar dock högre an den wi hade i Adam /),
ja, större an de gode Nnglars rattfardighet, emedan den ar en
Guds ränfardlghcr «l); men den
fanns afwen dä,
och uti längt större mätt an nu, sanlt kunde dä genom manni»

som

senare

samma

sorra

se«senare:

senare

naturliga krafter ästadkommas,, lnen icke sä
genom
nädens krafter. Den forra upfyller
efter fallet, utan
Laaen fullkomliaen, och ar säledes utan alla brister; men den
icke, tn daruti finnas alttd omllkomligheter, brlstsallig<
heter och swagheter. Den förra gör off rattfardiga för Gud,
och ar altsä allena tilrackelig til salighetens winnande«); men
dM
Match. 12:33.35. Ebr. 11. 6. föli. Rom. 12:1.

ffans merffapade

senare

»»)Ebr.i:4.

«Cor.s:2i>
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sinare

dm

endast för mmlnissor s), och är sil
mer otilrackeltg tll saltgheten, som at des ofullkomlighe'
ter stulle ewigt fordöma mannistan/), om de icke genom den
stulle betackas 5), och darigenom deras fordömande kraft
sorra
dein betagas, nälnligen dä och sä länge mannistan
i Christo
mycket

genom trona pä Honom.
F. 15. Ar altsä, w. Ä! af det anforda ofelbart qausta tyde«
ligt/ i hwad afsicnde de trogne ckro fttllkomlige, och i
hwilket afstcnde andellga ofullkomllgheter, ffropliahetcr och sivaghcter lada wid dem. Namligen det
i synnerher i anftende til rattsiirdiggsrelsin: ty tilraknelst'
wts eller genom trona pä lesum aro de i alt asseende altid fnll.
komlige; men det sinare l anftende til nya fodelsin och
fsrnyelsin eller dageliga helgelsin, och det ej pa Guds si.
da,
ar uphofslnan til delja näde>werk: tv Hans kraft,
werkningar och göromäl äro fullkolnlige; Man pä manmffor.
ej kunna fullkomligen emottaga Guds Andes
nas sida,
nädiga werkan och inflytande, genom salighets medlen, pä och t
deras sials formögenheter. Och harafkommer det, at hwarken
uti nya fodelstn en sä fullkomlig tro och et sä fullkomligt an.
deligt lif hos mannistan kan werkas, at de icke mer skulle
behöfwa förökas, stadgas och stärkas/): icke eller uti fsrnyel«
ät den rättfardigqjorda mannistan en sä oforanderlig wilje
och sä stora krafter gifwas, til at in «och utwartes lefwa efter
Guds Lags förestrift, samt dessa krafter af mannistan afwen sä
kunna anwandas,at lnga ofullkomligheter och swagheter hos
henne mer stulle finnas; utan är de trognas fullkomlighet i an«
seende til sörnyelsen eller helgelsen har i lifwet mer en upriktlg»
het i Gudaktighetens öfningar,m.m. an werkelig fullkomlighet;
mer en upsttets, än sullbordandets fullkomlighet; mer en be«
gynr
C
s)Gal.z:lo. P5.143:2.
»)lak2:Cap.
s)R»m.B;l.
/)L«c. 17:5. i.Thess.ii Z.

lesu

),

/

som

som

sen

sorra
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och tiltagande, samt i jämförelse emot andrat
naden mindre för sig komna sä kallad, än en utcm alt undantag
och all brlst, i alt afseende eller tll alla delar och grader, til all

gynt, fortfatt

bredd, djuplek och langd, eller med all manniffans förmäga, emot alla budord och beständtgt warande samt säledes fulländad
fullkomlighet; ty denna winnes först i den tilkommande werl»
altid wid dem »), och säledes
den ?), men har lädar
öfwen ofuUkomllgherer och swagheter.

Andre Delen.
F. !6. M osi nu, w. A! i Betraktelsins andre del öf.
werwaga dessa de trognas andcliga ofullkomligheters eller swagheters art och bessaffenher.
Fast an de trognas

och swagheter pä n3>
got fatt kunna stiljas ifrän hwarandra, och det säledes, at med
dessa scnare dä forstäs nägra besvnnerliga flaqs ofullkomlighe.
ter,hos en del omwandeChristne,wid wiss' tilfatten,hwilka lika
ofullkomligheter

ejannorledes ankropsszuk«
ftm andeligasiukdomardem ansatta,
domar cmgripa och beswara en del mannifkor, nägra likwal mer
an andra,halft wid wiss, äldrar,och det afwen pä mycket olika
satt,i anseende til sjukdomarnas sarffildta natur, t det nägra
äro mer och snarare an andra förswagande/ afmattande, ja,
dödande, i synnerhet om deras ffötsel wärdstösas: nägra mer
andra allenast wissa des yttre eller in»
hela kroppen angripande,
re delar plägande: nägra mer smittande, langre pästäende, och
liotade an andra, m. m.; men anffönt, ftger jag, answärare
swagheter
eller sjukdomar, som pä samma satt knnna wa«
deliga
ra mängahanda,ej sallan ffiljas ifrän andeliqa ofnllkomltgheter

i gemen, O bruke wi likwal, i narwarande Betraktelse, bägge
winna
dessa orden i en och samma bemarketse,for atardarigenom
dock ej tilrackelig
nilgon tärthet. Denna instränkta stunden
til at antöra och förklara alt, hwad om de trognas osullkomlig-
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heter och swagheter,formooeligen icke utatt nytta, ikunde ssgas;
wi fä därföre nu amnärka allenast det fornämsta detta.ämne.
F. 17. 3 anfeende til arren och bestassenheren aro de
swagyeter, i gemen at ja.
ofullromligheter

eller
ga,annngen mwarres eller utwartes. De forra e!ler
tnwartes swagheterna fiunas i dcras sjals ätffilllga krafter
och formögenheter, samt i deras andeliga gäfwor, färdigheter
och inre ösningar. Ty ehnru alla deras Ms förmögenhcter,
förständet,wiljan,siunwetet, nnnnet, affckterna och inbillmngs
traften, m. m. aro af näden andrade, förbattrade, helgade och
trognas

med nya andeliga krafter, gäfwor och färdigheter forsedda; ia
kunna de likwäl aldrig här t lifwet hinna til den högsta fullkom.
lighets graden, eller st längt, at utt dem inaen ting widare wore til at ombyta, förandra och förbättra» me eller deras gäfwor
och färdigheter, bliftva sä stora, at de ei mer kunde och behöfde
i det goda tiltaga, waxa, starkas och förökas. Utan det for.
häller sig sä med dem, sä länge de wistas i denna narwarande
werld, at i deras fsrständ altid finnes nagon större eller
mindre okunmghet eller brist pä kunstap om Gudomeliga och
naturliqa, andeliga och lekmnliga ting; ty wi fsrsia bar alle.
nast endels och därföre formanas Guds barn til at waxa
i wars Herras och Frälsares lesuChristt kunffap
och
Harlighe»
Paulus önEar de redan omwände Spheser, atuppenbarel.
tensFader willegtswa dem wisdomens och
til sin kunstap: och uplysa (mer och mer) deras
sens Ande sgon:
forsiänds
samt en David föregär alla Guds
barn med sit exempel, dä han beder: opna mig ogonen; at
under i Dm Lag .2).
Afwen sä beswäras de ibland med owWet och twifwelsmal i nägra delar om Guds Ord, eller dem brister öfwer»
tygelse och wWer omkunssapens riktighet, och i synnerhet om
deras
C 2

se

»)iC0r.13.'9.

ili7-IH.

«)PsllA:iz.

20
deras eget Ma tilständs bestassenhet wid wW tilfallen;hwar.
aft deras famwete harrörer oro/ angflan,raddhäga och ftuktan.
De andeliga färdigheter, som blifwlt wcrkade l deras
wilje, de Andens gäfrvor och frukter, soin den samma beprl).
da, och de andeliga sfmngar, uti bwilka deM böra yttra sig,
aro icke eUer Man bristcr och ofullkomligherer, fast de ej
altto aro lika markeliga. Säledes nr trons begär eftcr lesum, tilfiygt til och fsrlitande pä jononi, ej altid hos oem

lika otwunget, upriktigt, alswarligt, frlmodtqt, bestandigt, samt,
under andans fattigdom, efter Evangelii löstens innehäll,pä
Guds blotta näd och lesu försoning sig endast grundande, utan
nägon böjelse til tycke för sig sjels och sinä egna garninqar. Var>
leken til Gud och nastan är icke oföranderligeu sä hjartellg, sii
brinnande, sä intagande/ fägnande och förnöjande, sä sysielsät'
tande/ pädriftvande, werkande och walgörande, som den borde
wara. Bonen ej utan aterwando inrattad i lesu Nalnn, och
innerlig, alfwarlig, darnslig,
O ödmjuk, upriktig/ cmdäktig,
wördnads och förtröstans full, undergifwen/ tragen och bestöndig, som Herrans Ord föreffriftver. Hoppcr ej wid alla til<
falben sä ftMkomligt, sä rent, heligt, wal grundadt, wisit och o»
rorligt, <ä lefwande, kraftigt, werkande, och förnamligast i afsigt pä det tllkommande lifwet sysselsatt,sä tilsredsstattande,för.
nöjande, npmuntrande

och starkande,

som des ratta

natur in-

riefattar. Talamodet icke bestandigt sädant, at de sä wittigt
och utan all motsägelse och knorr, ja med Zladje fördraqa alt, a«
ro med Guds wilje och tilstadjelse förnöjde i alla fatt/sinut wan.
ta t stillhet pä den Allwise, Gode och Alsmagtige Hilnmelffe
Fadrens hjelpe stund, säsom deras ffvldighct sordrar.
lag hinner ej tala om de brister, som i andelig mätto fin°

nas i

de pä nptt föddas stals öfriga förmögenheter, aäfwor och
dvgder. Hwad anfört bltfwit förklarar redan nogjamt beffast

fenheten af dessa deras inwartes osullkomligheter/ hwilka äter
pä
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pädet tydeligaste witna darom, atsynden altid lädar wid
dem, och gsr dem trsga <,), namligen til det goda, men dra«
ger, lackar och retar dem til det som ondt ar; jamt äro sä«
ledes wedermalen darpä, at det andeliga lifwets forrattningar
och frutter hos dem mer och mindre kuuna forhindras.
F. 18. Angaendc trogne själars utwärtcs garningar>
werk och pliktev/ som dem i anseende til Gud,sig sjelfwa och andra manniffor äligga at i akt taga, D aro de wal goda, igemen
at saga, sä wida de komma öftverens medGuds heliga Lag, fin»
ta af Hans Näd, werkas af Hans Ande genom trona, och ffs
til Hans ara: men likwal haswa icke deras basta handlingar
en gäng all den futtkomliga godhet i sig, som Lagens helighet
och stränghet 5) fordrar. De kunna, for det nysiuamnda altid
t dem boende och i det godas utöfning dem förhindrande djupa
fördarfwets samt andra utwartes förströelsers fful, ej ste mcd
all den willighet, sardiqhet,latthet/ lust, nöje och oforanderliga
bestandighet, som sig borde. Darjautte hander det, at nägra
plitter af glömffa och swaghet försummas, och sädant blir ej
sällan beklageligen! gjordt, som aldeles borde wam borta; ty
det äk ingen männissä st>m icke simdar v I anledning
hwaraf wi nn komme til at i synnerhet tala om deras ut<
tvartes och manniffom äfwen mer eller mindre i ögonen fal»
lande osuUkomligheter,ftl och swagheter,jom kallas stvag.
Wid dessa anmarke wi följande omstandigheter.
hets synder.
F. ,9. 1) B<sra sivaghets fynder ssiljas ifran allmän»
«a männistliga naturliga swagherer egenteligen sä kalla»
de. DeM har wär Frälsare lesus i anseende til fin mannistli»
aa natur afwen ätagit sig, namligen dels sädana, som utan
synd tilkomma hela mannisko-siägtet eller det närwarande mä«'
nistliga lifwet, l jämförelse emot det tilkommande, stsom ata/
dricka,
C 3
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drlcka, stlfwa, m. m. dels ock sädana, som wäl leda ftän sy««
den sin ursprung,men woro likwal hos Honom icke syndiga,
stsom frestas, uttröttas, bedröfwas, ängflas, m. m.
Icke eller hora hit enfflldta eller personliga mänlliff.
llga uarurliga swagherer, som tilkomma endaft nagra mänmskor/ stlsom wisse uukdomar, til exempel spetelffan, fallande
soten,ftossan,m.m.; ty desse haswa wal snndeu til sin första
orsak och uprinnelse, men aro llkwäl i sig sjelfwe ej syno, utan
et stags synda-strass, och dem kunna des utom bäde omwanda
och oomwanda mannistor wara underkastade.
An uteflmcs jamwal denna den männissliga nam»
rens swanhet eller namrliga oformogenhet harifran, at
ingen männistä efter jället, af egna krafter, kan upfylla
.

hrvarren naturllFa eller uppenbaradaScdo-Lalen; ty
detta ar ock en swaghet,som ladar wid alla mmmiffor i gemen,
men nu talas endast om trognaGuds barns andeligaswagheter.
F. 20. 2) Böra swaghets simder ssiljas iftan wane.
lynder. De äga wäl bägge darutt nägon likhet med hwaran»
dra, at de begss utan forntgängen öfwerläggning, säsom,hwad
oomwande syndare angsr, scs af deras sorhallande, hwilka be«
tlageligen! want sig wid at swarja, och darsore knapt kltnna tala nagra mentngar, soran de, osta oformarkt,nytt)atflereswor.
domar; mensädant oaktadt aro dsck dess, synder wida stilde i«
ftän hwarandra. Oomwände sakre syndare äro altid fardige,
de mä göra hwad som halst, at stjuta stulden därpä, at de aro
swaga och ströpliga männistor, och at ingen ar utan manniffliga fel eller swagheter. Men en opänytt södd männistä mä haf.
wa kömmit l wane at synda pä hwad sätt som HM/ sä aro ltk.
wal hos henne alla emot Herrans Lag stridande garningar icke
swaghets utan upstteliga synder; ty det tilständ, hwaruti hon
dem bedrifwer/ ar upsäteligen ondt,emedan hon ej med alsware
wll
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tvil blifwa battre, ei wil läta Snds Ande, under en grnndelig
och ostrymtad battring, förandra och omffapa sit Wrta/ däock
henms garningar ffulle fä den beffaffenhet,somHerren fordrar.
§.21.

3) Bora ändteligen swaghets

som

simder ssiljas

onvssans-

«.

dode.
kallas upsatellga
sian alla stdana,
Uga. eller dsdande' och fördömande synder. At denna
högst nödwändiga ätlkilnad lnätte blifwa sä mycket tydeligare,
sch säkre syndare jaledes i möjligaste mätto bttagas all anled»
ning at blanda dessa synder ihop, hwilket degarna wela gora,
D ansoras foljande anmarkningar, dem en och hwar bör wal
-

öftverwäqa.

Swaghets synder begäs endast af pa nytt födda
eller af dem, som i stumlng aga hos sig nade.
kännetekn,
ibland hwilka dessa aro de sakrasta,ncuN'
stallders
ligen en innerlig leda och hat til alla wetterliga synder/ och en,
nnder andans fattigdom/hjartelig langtan efter näden i Christo
och ätminstone nägot tilegnande därjamte afdensamma,fast

manuistor

ej altid ftrtröstansfullt lttande darpä, samt en upriktig lust och
karlek til alt godt, ftalnför alt til Honom, som dem älffat och
forlätit hafwer, och säledes tittika et alfwarliqt farande efter
helgetsi, utan hwilken ingen ftir Herran />.
Sasom en död manniffa ej kan kallas fjuk och swag, sV kan
icke etter den sagas wara underkastad andeliga siukdomar eller
swagheter, som icke äger nndeligt lif Mm nu aro alla oomwända eller opsnytt födda männiffor bortkomna ifrän det
i dem är,
af Gudi är, genom den fäwltsso
lif
genom
F),
hjärtas
deras
och
blindhet sault säledes andelf»
gen döda genom öfwerträdelstr och synder ö); stljakteligen
aro ock alla deras synder, de M wara större eller mindre,grösi
re eller finare, inwärtes eller utwartes, icke swaghets utan up?
säteliga synder, säsom redan nyligen (§. 20.) Ms; dock ej alla

se
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-
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lika
Hos dem finnes et allmänt upjat at blifwa
oförandrade i synda. tiWndet, fa st ej altid et bejynnerligr och
sarssildt bcstur til hwar och en synd, som icke eller ar nödigt,
lanseende til deras insofdasamwete, och fardighet samt wane
at synda. Deras synder jwara eller witna jamwal emot
dem », bäde lnfor Gud och i deras eget samwete, samt lika som
förebrä dem det wredes tilständ och den andeliga död, hwaruti
de, for den t deras hjarta herrffande och dem under fördömeldoln qwar hällande otron fful
aro stadde, om de ock af
sens
strymten, för stam fful, eller för at undgä lekamligt strajf,
ffulle utöfwa jädane garningar, som i utwartes mättö likna de

ratte Christnas.
F. 22. H) Swaghets simder begäs widare utan fullt
samtycke,och utan form gaende upsär at wilja synda,
borde göras: til
och det säledes, at ätfftlligt bllr efterlätit,
erempel ej all tilbörlig ftit anwand i Guds Ords betraktande, i
böner och läfsänger, i karleks werks utöswande, och i hwars och
ens kallelses eller ambetes ffyldigheters i akt tagande, m. m. och
borde lemnas ogjordt. Guds
sädant twart oin begängit,
bjuda
forsigtighet,
barn
wal til med all
deras ffyldighet
fordrar,at akta sig jamwal for dessa swaghets synder; men de
aro dock ej altid under försigtiadeten i deras goda upsät lika tro>
faste och ständaktige, utan Ma ibland under Undaktigheten
falla /), afwen nagon qäng med halft samtycke.
Detta ffer af mangfaldiga orsaker. Ibland af owei brist af tilräckellg kuMap om saken, göra
tenhet »»)/ dä de,
de hade lemnat, i fall de battre wetat, och hwilket noga
det
bör sttljas ifrän at stnda owetande, säsom ffer til erempel af
drinkare, hwilka osta pä groft satt förgripa sig emot Gud och
manniffor, utan at weta daraf, när ruset gädt af dem. Defse
synda ej af owetenhet,utan owetande, af brist ps sörnuftets och
den
«)U.i9!13. 50:«'
i)Estls9:i'.
i)Ioh.3;l8.
/).T«l.s:l<,

som

som

som
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den Chnstendolns kunstaps bruk,som de annars äga,men i det»
ta tilständ sielfwe beröfwat sig, och darstre gjort sig 3 mycket
mera ssyldige til strajf.
Men fast trogne Mars nägra swaghets synder aro okunnighets fel, bör likwal ingen tanka, som stulle de lcke aftven af
swaghet kunna begä sädant, som de werkeligen weta wara snnd.
Jo, sädant sser ocr beklageligen! Sädant hande en Job och le.
remias, dä de af otalighet, under et swart lidande, i des
borjan,fsrbannade
födelse dag ehuru de wal wiste,
at detta war illa gjort: afwen sä lesu Larjungar, da de af
klentrohet/ fruktan och räddhoga sfwergafwo sinMäfiare 0); at sorbi gs ftera exempel. Hit höra ock,an i denna dag
upstigande onde tankar och förstafinnes rorelftr
desteste
bos Guds barn/ttllika med den wiljans ofwerilning til ota»
lighet, hasiig wrede/), knorr och obetanksamhet i tal 5)/
hwarigenoln de,dels för werldenes barns dem tilfogadedar»
aktiga ofog, dcls ock af andra orjaker/ ej sallan fela.
Ibland hander äter at de förse sigaftrsghet
dighet och manniffo-fruktan/), afnägot tycke for sig sjelf»
rva 5), af nägon hog och böjelst til werldens Ilkstalllghet«),
forwetenhct
o.s.w.
och til at bchaga männistor
<7)
män>
sia,dda
de
i
nädens
när
nu
Men
sickld
.5. 23.

s

sm

as

räkät falnistor saledes emot sm wilje och goda upsateller
sroag.
la, sa omgäs de sedän ej kallsmnigt med sinä fel
ringa,
de
ej
dem
dä
synder,
för smck och
blifwa
anst
hets
dem war<e, an mindre förswara, enssylla, ursatta och berömma
dem/ stsom säkre jyndare göra; utan deras hjarea star dem
och de kanna dem som en swar lasi eller wng
osrda, den de hjarteligen önsta blifwa befriade tsrän. De lig»)lob.B:i.följ.
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som

ga därfore ej awar med noie i ssn orenlighet, utan
ömsinta
smä barn stä straxt up igen, och med upriktig änger samt djupa
suckningar i hjartati, lned oma och strida tärar i ögonen, fiy och
löpa ostrdröjeligen til Gud,som til sin baste wän, i djupaste öd<
mjukhet bekanua sinä forseelser förHonom,tigga äter om rening
i lesu blod,och om förffoning för Hans fful, samt afbedja dem
säledes innerligen i trone; taga sig sedän af sinä begängna, ängrada, aibedda och förlätna fel och brister warning for fmmti.
den, lära alt battre och battre pröfwa sig, och med större ftit ta»
ga sig framdeles för dem til wara.
F. 24.Däremot förhaller det sig ja med upsäteliga ftnder, i synnerhet sedän syndaren hunnit til forhärdelse/ at de for
gärmngen ffe med öftverlaggninq, med wett och wilje, samt
ofta af ondffa och föresats. Dock undantagas wane synderna
och nägra andra, wid hwilka samwetet an saqer emot/ dä det
faller synda-trälen och fordarftvelsins tje,laren <«) iwat
likwal utöfwas, emedan hog och styrka fatbegä dem; men
tas,at deln öfwerwinna ö). Under sjelfwa garningen aro de
förknippade med nöje,lust och behag/samt efter at med bifall,

som

utan alfwarlig änger, namligen sä lange chndaren ej ratteligen up«
til at söka näd. Luwal märkes i«
waknar utur siikerhets
bland, i synnerhet dä mannissan först pä gröfte satt faller ifrän döpelse-förbundet ellcr nade ständet/under och efter den olMga
ctärnlngettsbogaende,nägotsamwetets anklagande och oroan»
de;ja,i traldomstilständet underLagen ofta mycken oro,tilssyn.
daren hinner aldeles forqwafwa och tilstoppa samwetets röst <-).
Kärteligen: en och
garning/
hos pä nytt födde
swaghets
synd,
hwariqenoln
ej
ar
en
de
falla utur näden/
Mlar
(icke darföre,som äfwen swaghets synderna i sig jjelfwa icke ffillle wara Gudi misihageliga och förtjena en ewig fördömelse </);
utan för den orsaken, emedan de
dem begä aro i Chrisio

somnen

samma

som

som

lesu e), dä swagheterna straxt förlätas
5>30h.8:34.
e/l Tim. 4:».

af näde för lesu stul, soin

«)2Pet.2:i9.

</>sMos.V27:«s.
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med tron omfattas, stsom redan (F. 23) sagt bkfwlt), är hos en
oomwand manniffa en upsätelig ochfordomandesynd.for otron
fful i hjärtat sF. 2:), ehmu liten och obetydelig den anses wara.
F. 25. Til det som saledes om trogne Mars inwärtes och ut«
wartes andeliga swagbeter i walmening antört bliswit,sätte wt
an,N>H' twanne allmanna hufwudsakeliga amnarkmn.
är,at as denna lara ganssa tydeliaen
sorra
otwungit följer, at de pa nytt födde f<i mycket mer bo-

gar,ashwilka den

och

ra bestandigt wara fattige i andanom, ffilde lsran au
andcllg högsärd och hogmod,som at de med fin egen el»
ler garningarnas osuilkomliga helighet och rartfärdig.
därigehet aldrig ruuna besta i Guds stranga dom,eUer
nom sorffaffa sig nagon rättighet til det ewiga lifwet/).
Men darföre fä de ingalunda wara wärdstöse om denna de»
ras lefwernes helighet, och an mlndre förakta den
Icke
etter bör den sä afmälas, at man pä den samma lamvar Pro-

samma.

phetens Esaia bekanta ord: wi are aUesammans sasom orene, och alla wara rattfördigheter aro säsom et orent
klädeF); ty Propheten talar har om det otrogna och halsstarrigaluda folkets egen rattfardighet, hwilken hel och hallen war
oren. Äftvensom den Apostelens Pauli bekännelse,at han rak«
nade den rattfardighet som ar afLagen,efter hwilken
han war(i utwartes matto och för manntssor)ostraffelig,fsr
stada och track, pa det han matte winna Christum, och
hafwa Hans rattfardighet genom rrona oratt söres hit;

emedan nog tydligt ar, at Apostelen förkastar den Pharisaiffa
egna rattfardiqheten, som han agde for fin omwandelse. Men
de pä nytt föddas lefwernes helighet, som tgenom den Helige An»
des näd och werkan fiyter af trona, ar af hel annan, renare och
adlare bessassenhet, samt darföre Gudi wisftrligen behage.
lig H,fast ofulltomligheter och swagheter här i lifwet altid han§. 26.
ga wid den samma.
D 2
/)

Gal. 3:

iy.

5)E5«.54:5.

0N0m.12:1.^

28
F.2Z. Som altsä hos de omwände finnas twänne helt

Hllka källor, af hwilka alla deras garningar fivta, nämligen
naden,som ästadkommer alt godt, och naturen eller den hos
dem an inneboende arfsyndcu, hwawfalla swagheter upwallc(,

men hwilken likwäl/ja' lange det t nnafödelsen erlMna troneslis
hos demfinnes, aldelcs icke för wara hcn ffande sä är har
den til den beständiga strld,som hos de trogne finnes emellan
andan ochtottet /). Men om denna striden,under bön,wako
och uäde-medlens brukande, icke troligen och filtigt fortsattes,
kunna Guds barn icke allenast af stvaghetfara wilse och fela;
utan ock alöeles falla l upsätcliga synder och utur nädcns ständ.
De kunna och böradarföre dageligen bäde wäxa och tiltaga i alla dclar «^, som höra til deras inwärtes och utwartes förbat»
triug, och beböftva afwen hwar dag bedja om sundcrnas förlä»
telse»), samt göra dagelig battring/ til at ätcr npstä, uär de af
swaqhet sallit. Men om sä bedröfwcligcn handu ssulle,at de belt
och hallit affatta, eller äter wandasig til wcrldenes orenlighet tfrän det heliga budet, jom de aliammat hadc,
M der yttersta saledes ar wordet wärre, än det forsta o);
jV mäste de vä nntt igenom gä den stora battrlngeu, at de ä nyo
matte twäs af deras synder med lesi, dlod /), eller at
blod äter matte rena deras samwet af de dsda
Christi
garningar, til at tjel;a lefwande Gud 5).
F. 27. Den jelmre allmanna anmarkningeN/ i anledning
af detta amne, ar, at af de rrognas jwagheter ingalunda
bsr dragas nagot fsrsivar eller ursäkt för sakre och o>
omwände syndares herrffande gtldlöshet och jynda lu.
kunde de onde degarelstr,-til exempel wredcns,hög>
siar,lika
modets,fasangans,wallustens och girighetens begarelse, aldeles

som

icke hos dem kufwas och dampas; tn sadant blir i en ratt ordning,genom trona pä lesum, helt wisit möjligt, ja latt/ (lesil
z)Mom.6.i2.
«) Pf. 19:13.
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ok är lustlgt, och Hans bsrda är latt>-), och Guds bud
icke sivar /), för Hans barn, som alffa HonolN afhjartat), fast de i sit olycksaliga oomwanda tilständ icke wela eller
kunna dem öfwerwinna/ korsfasta, döda och bortlagga

Tredje Delen.

as Guds ord och sin egen förfa.
synderna
renhet weta, at jwaghets
förmiuffa näden, förswaga
tton,sä at hon ofta dlir som en rykande weka «),förhindradcn
F. 2K.

Ellicdan trogne sjalar

barnsliga andans frimodigbct i bönen och umgange med Gud,
hgfwa staplat, de icke haswa til deras
sä at, da de förmärka fiqdristighet
och tilgang med ali forHiminelffe Fader den
tvostning, genom nonapä lejum
annars,samtba.
upsateliga
synder
ajfall
wagen
til
i
na andteligen
och den andeliga döden,sasoln lekamligasjukdomar til den naturliga eller time»
liga döden,i synnerhct onl de wärdflösas; böra de ock wisserll'
gen wara anqelagne därom, at dessa Deras swagheter mätte nm
och mcr förekommas/ aftaga, förminffas och lakas.
I anledning haraf följer nn ißetraktelsens tredje del at ta.

sa

la omLäkedomen emot lesu rätte Larjungars eller depä
nytt foddas swagheter. Men soui tiden icke widare tilläter,
atdetta omstandeligcn utföra; sä anmarkes endast kärteligen,
lefwerne, lidande, sar, blod,dod/Up«
at i lejus, i
och himmelsfärd, samt i dessa saters tildörliga och
fiandelse
fiitiqa betrattande,anwandande och tillampnlng pH osi sjelfwa,
bestär och finnes all wär andeliga lakedom och balsa. Han är
Han, tillika »ned Gud Fader och den
wärLakare
Heliqe Ande, förläter forst alla jynder; och helar sedän alla

helar dem som er fsrkrosjadt hjarta hafrva; och forbinder deras sweda
Genom
far ä°
re wi helade «). Dessa, jamte alla de öftiga npraknada om»
Match 1:30. /)i10h.5:3.
Oe widare: Ish. 14:21.2 z.
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standlgheter, hafwa et oandeligr warde at försona osi med Glld,
och en oändelig kraft at befordra wär sials halsa och heldrcgda.

lesu haljosamma eller hälso glfwande lardom ö-,
oro,
jom alla helar.7), bör tillika rätt och fiitigt uytsans
tzas; ty geuom detta mcdel dotade lesus markeligen de twanne
Larjungars swaghet, om hwilka i Högtidsdagens heliga Evan.
gelimn talas. I detta ordet afmälas den ratte Läkaren,och däri
wisas hurn han blir och ar wart lifoch hälsa lesuAnde,
uplyser och helgar,
sorklarar Ho<:om e) l de trognas
hjartan,fom mer och merfördrifwerförstäudetsblindhet och wil»
jans motsträfwighetsamttröghet, ar med detta ordet förenadt/).
Crones ofmng pä denne store Lakaren mäste för all ttng därjantte fiitigt underhclllas, och starkas i synnerhet genom den he.
liga Nartwardens wärdiga begäende; ty det ar tron alle»
na,
ratt kan anse, betratm wardera, omfatta eller emot ta.
ga och sig tilegna lesn ord, Ande och förtjenst, och nattwarden
ar egenteligen inrättad til läkning och starkning för de andeligen
sinke och swage. Bonen och andeliga waksamheten bör wi»
dare ingalunda försummas, hwllket icte eller Larjungarne i Ev.
anaelio gjorde.
Lakaren (och Medomen)är osi gtfwen,Dm
heter
Ltfwet, Chrisius alt med plnaLtfwetssrwarsdc sinä.
dop, nattward med orden, Osi rjena (laka) här pa
Sans
jorden; Den Helge And detsamma/ Ost lar mcd tron aMen

som

som

som

/

samme

sm

Bestmet.

nainma F).

F. 29. Detta ware nu ilesu namn talt om det foretagna am.
net. Herrelesu,lät för den obegripeligenstora karlek stul ö), som
Dn i din pina,död och upständelse emot osi alla ä daga lagt hafpä denna stunden t swaghet blifwit
wer, äfwen det ordet,
förcstaldt/wam ftuktbarande t allas wära hjartan,til at uvwacka andeligen silfwande och döda, til at wcrka tronss lif i de
ratt upwaknada,ochtil at laka och starka alla andeligen siuka och
swaga;
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salighet mätte efter hwars och ens bebof
st at allas wär
befordras, och Du ewigt priswardaste Fralsare, som osi alla
alffat, och glfwitDlg sjelf ut för wara synder ssul,samt
af osi alla med
är uvwäkt för wara rättfardlghet fful
aras,
uphöjas och los.
tacksämma hjartan och glada munnar

swaga;

siungas!

F. 30. Men emedan det ffulle tnckas, at Gud redan här i ti«
den kunde aldeles befria de pä nytt födda etter trogna ifrän ,yn.
den, afwen i mtseende tildes inneboende/ aldenstund det ej ar i
sig sjelf omöjligt,at mannistan wore utan synd) och säledes utan
syndiga swagheter, ty sadan war hon i ffapelsen; sK mä i detta
amne, för salnmanhanget Ml, an siuteligen de förnamsta
ker anföras, som wi kunne weta at Guds wishet dartil haft,at
Han i detta lifwet icke helt och Hällit endtledigar ellet skiljer sinä
blwi ifrän arssynden och alla ofullkomligheter och swagheter, n»
tan läter dem blifwa qwar in til döden.
Detta ffer ofelbart darföre, at de i) desto battre mätte lara
erkanna synda-fallets botnlosa dftiphet och swärdet,och 2) Guds

orsa-

förbarmande näds och karleks samt Christi förtjensts stora wär«
de, förtrafflighet och harlighet
hwarigenom de efter hcmden
har i lifwet lakas /),tilsGuds beläte i det andra lifwet dem full<komligen äterstalles «?), sedän de afwen i den sista döds>kampen haft tilsalle at öfwa och ä daga lagga sin trohet och ständ-

attighet»). 3)At ätffilnaden imellän rattfärdiggörelsen ochhel»
gelsen l§. §. 13.14.), samt imellän den stridande och segrande
kyrkan mätte wara sä lnycket tydligare och uppenbarare. 4) At
Guds barn, geuom mängfaldig förfarenhet af sin swaghet och
wanmagt, mätte desto mer förnedras, ödmjukas, lara at misitrösta pä fig sjelfwa, bibehällas i den bögst nödiga andans fat.
tigdom, och sälunda bewaras för andelig högfard e). 5) At de
mätte mer och mer öfwertygas om nädens nödwandighet /),
mer och mer lära högt akta och stundeligen hanga wid samt al.
HGaI.2:2Q. R0m.4:25.

folj.
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lena fortrösta pä lesum,och aitsa tilssrifwa Guds magt och tro.
fasthet allena alt bcröm för deras nppehättande i nädens til<
ständ 5)- 6) At de mätte andeligen öfwas t striden emot synden,
satau,werldcn, och i alla andeliga wapns brukande emot oem?-),
samt säledes i alla de ttlfallens särgfalliga nndwikande,som kun»
na upwacka och reta de mneboende lustar och begärelser /). 7)
At de ock mätte aga tilfalle at öfwa sig i salighets medlens ratta
bruk,som aroforordnade til förkosring och stadfastelse i det goda,
och wara sä i alla Christeliga dygder, i bönen, andeliga wak'
samhcten/ sörsigtighetcn, m. m. i tacksamheten för dm andeliga
friheteu soin de redan genom Christum aga, och l boppet om en
fullkomllg befrielse i himmeten, samt säledes för all tina i trohet
och karlek emot fin aldratrofastaste och baste sjala-Wan och Brnd»
gunnne lesum. 8) At de af sinä egna swaaheter mätte lara at
med billigyet, i medlidande, förbarmande, sagtmodighet och tä»
lamod fordraga sinä felande och wilse farande medbröder och sy.
strar Och andteligen 9) hafwasä mycketstörre begar efter det
ewiga liftvets fullkomlighet, samt af den orsaken desto gladare för.
wanta sin saliga forlosining, förwanling och fiyttning genoln dö«
den «)til de fullkomliga rättfärdigas andar i

dethimmelffa Jerusalem n); ty en qäng fortoftar Herren dcm ifran
all ond gärning, och fralfar dem til sir himmelsta
ara ifran ewiclhet til ewighcr. Amen
hwlikom ware
r'ar.
dig,
Des tackom wi

lesu

Som fran döda upstanden ar, L.ät otz

tvnr«

deswärdige tNed Dig upsta rattfärdige v)!
lesu Dig ste tack «ch heder. At Du slogst war owan neder, Och sörstörde mcd
Din död, Hwad otz gjsrde qwal och nöd: För Din kamp, O lesu kare, Dig n»
äre!
hela werlden
Gis, (l) les», mig Din nZde! Frals mig fran en ewig wade: 6.at mig nu med
Dig upsta, 2lt jag Din frid ujuta ma, Sist at jag Dig eroigt läfroar, !Tar jag
Dig i gladjen skädar
Mnen'! i Ditt dyla Naiun, Du döde och upsiandNf

Brälsare,'Herre lesu, Amen! I AmenlU
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