




I. H- I. N
Ett fast och sanstoldigt

Mtringslpfat,
Til at

Nätteligen upwakna lftän syn-
dasömnen/

Til en sann hiertans omtvandelstoch
ZElu LhrW Tw,

Sami til en beständig nädewandring
uppä lifsens wäg in til andan,

Til thcs
Bökjan/ bestaffenhet/ möjeligyel/

«Kamt tftts
LifaOtighet/ kraft oO tyercksn/

ImensaldigPßEDMM
Den 23° OH. 1750.Afwer EwatlgcliutN/ som infäller uppä den

. 24 Sbndagei: efter Triniiatis/ i Hb»
SlättsFöesiuniingarne förestalt:

<3««t i fölhoppning om widare npbygKolft f lil
lvilligl! och döjcliga Giälals ttöst och upMnn»

tring <lt winläggä sig om en snnn bät»
iling vch nädsökande,

GMom Tryckct i dagsliuset Kmmt

, Trylkthos oircH. ochKongia i OIM
Förstend. Finland,



Apsft. G. i?. v. z», n.
snbsch Gud hafwer ofwersedt har tllbaas ssdana

t,d, förklmnar han lwch nu mennistlvmcn,
at a!je allfstads stola battra siq. 3y h«n h«f«er
sstt en dag för?, pHhwilten han skai döma
z>fs trets m<o ratlftrdlghet, gciwm then Man, i
Hwilckom han thet bestutlt yafwer, gifwanbe allom
Troua före, i ther han hönom »pwäctt hadc ifrs»
the d^da.

Apostl.G. »». v. ,0,,,.
,Mg hafwer intct ftzrsummat, thet edcr knn»e

wara til nytto, at jag ju hafwcr sörkunngt cdcr,
vch lsrdt cder uppenMrliga, vch synnerliga: bety»
gande bäVe för ludar och Grekcr,. thcn bättrms
ft«n är in.Br GUO, oH then Tro ftn» är Nl wsr
t«3Rra lEsnm Lhristum.

MaM.,s. ».s.
Men om middnatts tid wardt ett «nss»i: Si,

Nllidgummen kvmmer: gär ut emul hon»m.
Mitth. ,f. ». lz.

Waker förthensful: lp i weten hwarcken dag «ller
siund, nsr mllMskwnes Son är kommandes.



Til
Samteliga

HZO Vtads
Högtforname/ Förname och

Hedertvarde
Inwänare°

lhetta Mga tilfalle/
ur M i bctrachtcm af
alla de emot mig bade
samfält och synneiligen

bewiste walgiärningar / som jag efter
den bcdröfwcltge, ftychtnings tiden här i
Staden/ af en siclfmant iärlck och gun-
stigt medildgnde mcd mitt ringa hus/
esomoftast ätluutlt/ upmuntradt och
tllstyrckt/ at nu hälmedelst offcnttligen
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bttyga min ödmiukaste och wälwtljoga
tacksmnhel; sasom min önstan tedan
för tyetta warit/ och annu är/ atHEß-
ren GUD / af hwllckom nll god gafwa
och all sullkomltg gafwa kommer/ (Inc.
i. v. 17.) Wille uppa sadana bewlsta
wälgtärlungar/«sin Nad/ tcmcka ti! thet
dästa: och oanscdt denna mm äsyftade
tacffamhct/ inttt kan wlsa sig uti män-
ga / cller ock eljcft walltudande ord /
hwaruppa jag mätte bckmma / at jag
intet hafwer större förrad/ än at alle-
nast i upnchtig enfaldighet uetrycka mmsa lliuge ci sioo satte walmemng/ sa
dlistar jag mig doch m önsta/ det den-
na til dagsliustt genom tryckct mnnade
enfnldiga Predlkan/ mätte tienä nagon
Dl til nytta/ genom den Nad/ som
HERren then högsta Guden thertil för-
lnnandes warder: och dä af de wälwjlll-
Zas egenuprordakarlctkunna anses som
ett i enfaldighet äsyftat tacksamhets
teckn/ oansedt jag thrwid in«t kunnat
ga utöfwer lnln förmagn.

HERren lEsus/ som lidit en bitter
och swar. korstens död/ uplyse med sittsanm ords lius/ sa här i Sladen/ somock



ock annorstädes i denna annu behagelic
ga battrmgs tiden alla dem/ som"den
lllbudna naden anamma wilja/ til at
taga sig wäl ttlwara för dcn wld andans
lid slg tnställande säkerbet/ samt fana
ett fast dättrings upsat i lEsu Christi
Tro / at wandra uppa dcn ewiga liftsens wag; thcn samma war dyraste
Fllllsale omwande Ualedes krafteliqen/
Mm tbet ock sticdde gcnom fölsökelsens
eld/ lfran aU owillighct alla them/ somonnu wärckeliaen finnas motwilliga och
genstraswiga emot sanningencs lius/ at
the matte warda uttycktc/ som brondar
utur elden/ lud.Epist. v 2?. Zach. ?.

v. 1.) och thet innan HERren tben
hogsta Guden uptänder sm ssdsta wredes
eld / sä at chet predikade Evangelium om
Ntket inttt matte lända til ett blatt
wltnesbörd öfwer them/ Matth. 24. v.
14. sasom öfwer the framgem sakra och
och framhärdande jyndare/ the cher icke
kanna Gud/ och icke lndtge aro wärs
HERras lEju Chrlstl Evangclio/ (2.
Thess. i. v. 8) umn Mumma Guds
nad i then behageliga tiden/ dä HER--
ren annu är nar / och icke sierran/, Esai
55. v. 6/ 7. Elai. 53. v.9.) at uplata
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sinNades d3rrför the bcdmndc/ sokande
och klappande/ jom i cn jann d.ulling
och lcfwande Tro äkalia HERrans
yamn / at warda ftalste ifran syndci-
fördcrfwct och thes pästljande undcrgang.
Gratt np/ och forbarma tlg öfwcr
Zion: ty töct ar uv/ at tn ast na»
delig/ orh stunden är kommen. Ty
tina tlcnare tvllie gicrna at töet
stulle bygde warda; och sägo Zierna/
at thes sten och kalck tilredt worde.
At hedningarna matte ftuchta tltt
namn/HERrc/ och alleKonnngar
pä jordenc tina ahro.
bygger Zion/ och «ätcr st sig i sinä
öhro. Han wandcr siq ttl the öf-
wergifnas bön / och försmär icke
theras bsn lc. Plalm. 102. v< 14/
15/16/17/18. la/ HERren
tanckc uppä och wälsiqne os /

han walszgne Maels hus/ han
walstgne Aarons hus. Han wäl-
signe them soni ftuchta HERran
badc sma och stom. HERren
tvalsignc eder / ju mer och mer/

edcr



eder och edor barn/'at j ären YER-rans wälstgnade / Ben Himmel
och lord giordt öafwer. (Pfalm.
115. v. 12/ 1; / «4/ i;.) För ösrl-
git framhärdar
Samttlige Högtförnäme/ Förna-

me och Hederlvarde StadS
Inwsnarcs

vdmiukaste rch ringa
H,bod.i4.kebr. tienare



Tiltbm
WäWnadc iäsaren.

älsielige och lVälsmnade Ma-
ren hafwcr jng.wid dctka Prediko,
arbetet »m Z-.n? tjng enkannelli-
gen at pämi« na, nemligen i-mo

at mcm i dcnna som anasr'ctt fast
och sanstyldigttzbättrings upfat/ lntet
blätt stannat wio del förzl oegyuta upsälet, i
baltringens början, ntan theriämte bändit
vm det sainina upsätttö fullbordan, och säle-
des »rkat pä en omwänd Sials hela Chri-
stendyms tilständ, i uchardande in til andan;
warandes jag här til zörcmlaten för fsljande
msaker, nemligen, at thtt först är en afgiord
sak, at bwarest chet ft sta och sanstyldiga bät-
trlngs upsätst rötteltgen bscjas, ther ar thet
iytet mera snafwm.de och fallande lil sin förra
synda-wilja ock s>n:da,ftihet igen: ty Guds
ords goda Sad Mer det diupt in i Kierit,
säfom l en god wrd> ?n!-.8. v. ic. och hwll«
ken som sätter sin hand til vlogm/ ochser tilbaka/ han är icte beqwam til Guds
Rlke/ Lue. 9. v. 62. utan ther tranaer fig
det goda upsätet igeuom, och sirackcr sig ige-»
nom Guds näd sä lanat, at mcm sedermera
nltid HNer sig til HERren Gud och Frälsa-
ren lElum af alt hierta i Trone. Hwilcket
vck är sä som at destutan

ingen



Til lhm wälsi«n»be lsftm.
inaen Hnger är rättstaffens, intet battrings
vpftt rättsinntqt, utan twärt om löst, falfft
och Kwarom thpt stär strifwit:
Tbe fsllo lildala/ och förachtade nU ting
sasomthcrasftder.- och höllo intet/ sa-
soin en lös boge. Psalm. 78. v. 57. och l

v. 36,57. och ftchmmde för honom mcd
thcras inun / och lugo för honom med
theras tungo. Men therns hierta war
M fnst m ti! honom/ och höllo sig icke
lroliga in ti! Hans sörbund. Men om
chet sanstyldiga upsälct at battra sig, beter
tkct ä then uowackta sida: The
stoln ga och grata och sska HENran sin
Gud. The ssola ftäZa efter then wä-
gen ät Zion/ ock wanda sig tit: KolN-
mer/ och wi wilje halla osiin til HER-ran !>!L med ett ewigt sörbund/ thet
aldrig stal förgmltwarda. Icr.>Q.v 4,
Gom ock GUD ä sin sida hä'ier en andelig
trolofning med then ttoende Sialen i e vig
tid, efttr sitt löfte: Hos. 2. ft. 19/ 20. Il!g
wil trolofwa tig NNg i ewig tld ic. Der-
til med sa wurder thet första smina battrings
upsätet hos then trogna Sialen allid och da«
gtligen främjat, sö at thet i sa matto strscker
sig til en Christtrogen Släls hela Christeno
doms tilständ, säsom David under sin nä-
de-wandel sager: lag swär och ml häl«

X 5 lat,



Til »hcn walfinnadc kaftrcn.
lat, at jag tma rättfardighets rätter
halla wil. Mlm. 159. v. 106. I dctta fajm
upsätct i Trone kampar en 'wgen (zc,ia'l!en
Zöd kamp, sullbordar loppet och hässer Tro-
na, (2. Tm. 4. v. 7.) och är trofast ln til
döden / at hon mä undiä lissens Krona.
s Uo?. 2. v. 10.) I ett sädant Upsät simlges
i Kurckio Psalmewa:

Mcdan tu mig unnar lcfwa /

Wil jag med tm,«? Andas kraft
Mig i synd ej mer inwcfwa/

Dämpa thcn mcd allo macht lc.
Tin min lEsu wjl jag bllfwa

Här i tid och ewlgt ther,lc.
Med min lEsu blida
Skal jagframgent strida

Emot synden snöd lc.
-Ia en omwänd och trogen Siäls battrwgs
upsiit är werckeligen sä bestaffat/ icke cn eller
annan Mng, eller allenast dä mangärtilstrift
och HERransNattmard, utan dageligen, och
detutan ay falsthet och förbehall afnägon beha-

synd; ty efter thet henne barmhertighet we-
berfaren är. til ett fullt uädetilständ, iTrones
witzhet om"sd,lifoch ftidtlEsu,säblirchetta
fasta upsäbet i Guds ords kraft säsom cn inffref-
wen laguti hennes hierla, i thens Helge Andes
beleglande nad. Cbr. 8. v.io. 2.Cor. 3. v. 3.
Eph.l. v. 13/14. Eph. 4. v. 30. sä at hon inlet

wi<



lil then »välsinnade kasarcn.
wil eller kan wika ifrän chct fastaoch sansiyldiqa
bättrmgs upsälet och thes utöfnlnn, ulan at för-
driflÄa Oud!"' Anda och ett godt ftmwett, samt
lnanatlidasieppsbrottiTrona,(i.Tim., v.
19.) om sluucrligcn är än al
mnn,sa ofta man sieifallenajtwille kunde kom-
ma til förnyM iqcn: ty ta ster thet som
sager: cn lhcm ar thet yttersta wärre
wordet an thct första. 2. Petr. 2. v.

tw deter: hwar och en som född
ar af Gudi/ dan giör icke syndi tp Hans
std bllfwer l honnm.- och han kan lckt
synda; ty han är född af Gudi. 1. loh.
3. >). 9. och närom, nemligm tli at komma til
en sadan fofthct, bsra Guds l,«n tvmloZZia
sisi, at the. icre mclga falla, sZsom ?lpostelen
Petrus säZer: Therföre/ kare bröder/lag-
ger eder hällrc wlniung om/ at j gio-
ren edorkallclst och mkorelse fast: ty om
j thct giorcn/ sii fallen j icke nagon tld-
:c. i. r>io/1:.

2:6 a wil jag ock hsr päminna annu ytterli-
gare om thet siista ock lanssyldign bat rings
upsätets nödwändiahet; ty blvarest thetta fasta

intct är,,eil at med full och osirymtad
Mja och lust, som ingen falsihet täl, Psalm.
32. v. 2. halla sig tzl Gud och Hans näd l Chri-
siolEsu, der ar jämwäl hela Chrisiendomen i
Klt annat fötderfwad, sirymtachtig och bedrä-

gcliz,



then walsinnade Lasarc».
Zelig, och kan tntet en gäng förbätttas, sä
ftamt icke ett!adam fast och sanfiyldigt bät-
lrings upsät förut upwackes i tziertat och som,
welet, sT at chen siörsta orla? til the säkra
werldenes barns lnolwilja och HZglöshet lil at
dcktra sig. är, at the i sin ftamhärdande ottl>
emot Guds oldintetupwnkna ochupstalildetti
rstta,sanna och i Trone lifachtiga bättringö up-
sätet, och til thes öfmng och fuUbordan; man
behälia i sin sl)nda-kärle?cttfalsttochsw!sfullt
hierta. at st lefwa som de äro wahne wio, och
otderismtegiöra viatta uewartes lagsens Zier-
ningar, umn ommändelse ifrän snnden til
Gud och tilFrä faren lEsum Christum af alt
hima, och sälunda äro allenast nnmn-Tbrist-
ra, och hafwa namn at the lefwa/ men
äro döde. (Uppenb. 3>v.!.) En sadan mun-
EhrlNetl hafwcr ingen annan tro, än blatt en
historO' och köttstiZ muntro, utan hlertans rö-
reise 06) omwändelse til en san GudachuZhets
wäg, och intet annat lefwerne än syndigt och
twärt emot Guds ord, som är theratta Christ<«as sanna och audeltga lius och lychta pa
HERrans wägar. Ia ches änger är sirymt,
achtiZ, thes Tro är död, thes Gudacht ghetoch
Gudstienst ett blätt mwärees sten, thes kärlek
lil Gud inbillad och förwänd, eller ock lium
vch hwarckenkall ellerwarm, thes karlek til na-
stan nalurlig och köttstlg, och det hälst lil sin«
wänner af werldenes barn; ty werlden älffar
lhet hennesar, (loh.is.v.iZ.) thes lydnaen

bl<<z



Til tyen wälfilMbe Laftteii.
blättmosHiijkt ärbarhet, thes allnwsor en na/
tmllg mildhel, cllcr ock egen otws fojicr, mcd
himatshärdhet widandra emol sm be-
tungadt och nödcrangda nasta, thes iifttid en
nadeneS ttds, försummelst med SaliZheteneS
medels mihbruk förknippad, thesdödenosalig
ingängiewlghettn, thes uppenbmelfeför Chrt«
sti domstol en ewznmrlig borttastelst iftän
Guds ansichte. Ty thel fasta och sanfiyldiga
bckmngs upsätet är intet ett blätt mcnrliffllgie
upsät, mindrc ett könstigit sinnes strymterioch
bedrägelighet, (Ich. i. o. 13. Roni. 8. v. 7.)
utan thet är förknipMt med en werckelig om-

til Gud, och med m ny lydna och hör,
samhet, at hömlCsn röst och feizachen csier i
alla sinä lifsdagar/i Trones ulhärdande,ätwm
underenChustenslidWoe, ockChristi smaleks
bärc:nds, >n til ändan. Then fom blifwcr
fast mi ändan/ tzan warder sglig. Matlh.
24» V.IZ.

Z:ci« och för det sidsta wll jag ock harmedelst
hafma den waisinnadeLäsareu pämint, atwid
delta ardetes utgifwande pä tryckct en del del
blifwit utelemnad,nemligenvm ett fast bat"
trtngs upsäts emedan detta arbete

blifwit wivlöftigare, änman i förstone
förmodat. Hwarwtd man allenast delta erin<
dra wil/ at den som hafwerMware »m sin
Stäls salighet, ttor Guds ord,' och smörjcr sm
öson med öMsalfwo at fä se, (Uppend. 3.

V.13.)



thcn walsinnade Läsaren.
».iB.) undflyr witzerliga sädana hinders far<
lighet i sieifwa battrings öfningen; icke desto
mindre wil man om sädana hlnder hcirstades
korleligen och l gemen namna, ac ett blätt natur,
ligit upsät, at iefwa stilla och ärbart för menni-
siiom, och för öfrigit halla sig cfter denua
werlden och des wänsiap, wid dcn ftid som
werlden Z fwer hafwer intet sa starcka hin-
der', som thec sanstyldigss battrings upsätet i
hiertats och sinnets fsrändring/efter thetOM
tälkt och behagellgit är i GudachtiZhetelles
kraft. Ty wid thet förra blätta n«turliga
sstet fä the a,ndeiiga fienderna anlä inmlM-
wa hiertat buudet i otro emot GudS ord, 06)
i korick til werlden, ftmt költfens hemliga
ftar: och är thet för diefwulcn lika
om h.m fär föra Slalen i owetenhel och möc-
ker yemligen, eller ock uppenbarligen til for<
dömclsen, allenast thcr uti är ätfftload, m
Hans cienst är ftscre hos the fracka syndare?
Zei.um Zcofwa shnders och förargelsers id?e,
sammare utbrätt, hwilcket wij)erliga är chsll
onda och orena anda,s giädie och lust, at
mst sängen sftcr sin wilja. Hwar af man
ser, at the blätt utwärtes arbara, wid sitt för,
menta Christendoms upsät, hafwa ingen ms,
da, ingtn andeug strid, lamp, wjnläggande
vch fökande efter Naden, ingen ftuchlan och
bäfwan cfnöden, til at siassa sia salighet,
(Py!l.2. V.12.) ulan the tunnu altid wara

wai



. Til then walsinnade lösaren.
wal tilfteds, och warda gamla med goda
dagar/ och försträckias solil nogajt ett
ögmchlect för helfwetlt. Job» 21. v. 13-
Mn tyec sazw och jaliffyldiga bäitrmgs up,
säiec, som uiwäljer Guds like i kraft, rch i
omwändecke och hiettans Tro r fwer Sialen
lös jmnwal iftän diefwulttts rlkes hemliZa
band, bo-or och mörcker/ til at en gang för
alla öfwergifwa synda-wägeN/ otrones mocht
och werldems kärlek, och utkorar sig thet ena
nsdtorsitga och dcn Zoda delen hos lEsu,
til a, iiigä igenom chen tränZa poreen och
wandra pä then smala wägen til lifwet; ut-
wäl.cr sig at soka 06) anamma lEsu Näd,
lius, lif, lärle?, lydna, smalek/och thewtin-
nanfonfar: Si thetta fanna npsälet hafwer
siarcka hmder, däde af kött och blod, som i
sinä syndabcgarelse? intet wil wörda dödadt,som ock af diefwuleu sielf, hwilckcn som en
siarck vewapnad wil bemara silt hus, och än»
teligen af wmden, som Gudsfruchtans siin-
nä lius imet täla eller lida kan. utan siar
der emot med wrängwssa omdömen, med
löZn och försmädelse och la emot
lhttla upfatet sättiä sig he fwetes portar: sä
at här yppas bwdcr n»a. som altsä fiitigt och
med alic, krafterböra emotssä> "-b
HwaMe Frölsaren säger: Hwilcken mig
efmfölM wil/ han w!d«W sig sielf/

sch



tyel, Mssnnade läsaren.
ech tage sitt korsi pa sig hwar dag/ och
följe Mlg. Luc. 9. v. 23. Mm lom dctti»

arbetes widlöftighet, som sagt är,
uu lcke Ullä>er, at om dcha hnsoer widlöftl-
Me yaMa, mäste jag läta mig nsja, at
säiunda aNenast hafwa härom nägoz korte-
ligare omrördt, och för öfrigit hierteligen
önstar, at uu nägon böjelig 06) bewekter Sial,
afwen af detta arbelet genom GudZ Näd,
Wille fatta ett sädcmt fast och sausiyldig up-
sat, m omwända och bättra sig, sin dyrastc
Mrlösmes lEsu Christi dittra pina loch
kortze zs död tll pris, sä wore min hicrteliga
asiundan och hopp om widare upbyggelse in-
let fsrgäfwes; hwjlcket af VER-

rglis Näd hwarjom och euom, jom
fädant ästmdar/ hierteligen

tilönffar.
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IHERmnsMsuNamn!
Mistundelig GUD lat NadenesSol

uprmna/
At med thes llus mä syndstns nöd

förlwintM/ :c.

I thet Mdrayelgaste vO bögtloft
wadeTreenighttS/ GUDs Fa-
ders / Sons och chens Helge
AndesNamn/Ämen!

§. I>

Elinisslones himas tlp«
sat är ondt alt lfta
doMtN. Dche md sadHHMMN) HERrenGUD sielfi sitt

hima efter syndafloden om
mMjstiones hlmas na-

lurliga forderf och elände, hwmom sr at läsa
A i Skav



i Skapelse bokens 8. v 21. wld hwilka olb
»vi wele i achttaga Neggchanda: I:mo
GUDs witnesböld om inennisslönes
hiertas onda
thetta naturliga onb« upsatets ondsta
bestar? ill.cio huru mennistmn iftK
thetta sitt onda upjaeM uprättad och
ftWwarda?

§. 2.

Hwad angär I:mo GUDs Wltnesbsrd
ow menmstiones hierms onda upsal t
sä är thetta GUDs witnesbötd i anförd»
ord ttl at anse i:mc> säsom i siZ sielf ett wist
och fast witnesbörd/ ja sä wist och fajt, som
HERren GUD Sielf uti sin allwetenhet och
sanferdighet wimät therom; ja ock i sin oa'n-
deligakärlek och BarmherliZhet, som annu
efter samma wärsens innehäll Wille oewisa
mennistiorna godt och icke merafördttftva jor,
dena med syndafioden; lilwäl hafwer GUD
imet kunnat lemna annat witnesbörd om
menniffans hlettas änatthetär ondt
alt iftan ungdomen: wore thttta ett blätt
mennistligit witnesbörd, sä wore thet för
then sundiga egenkÄrlekelrs stul löMachtigt,
om än titt hlerta sade> at tu hade ondt eller
godt upsät af naturen: men GUDs
börd är sanftrbigt: ware hällre GUD
sanstldig/ och hwar och en mcnnlM

ldgns
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zeMachtig» Rvm. 3, v.4i ja, sade titi
hletla> ai litt upsät wore vndt, sä

«vore thtt ändä lögncchiiZt; i thy at titt ny-
lurliga öch snnu blmda HKtla lilwal icke ser
och Mner thet andelGa onda, som tz!öl
derfwettz diup/ och roälser, nt lina basta nn-
lurliga ianckar och uM öw altscmmans
synd bch en sttzZgelse jir. GUD , halst tä
thet högt achtas af weNdsiigen siunade men-
Wlor; ty thct som för mcnnistiom högt
är/ thet ftygges GUD wid, 16.v. 15.

»... yl».lla, ut tilt naturliga för>
upsät wore Lodt> sä wvie thet icke alls-

ua>l lsgtt l sis utcn lä siulle tu' §iöra
GUD M cn lmKllre, och hano ords stnninO
wrte l»tet i NZ. l. löh. i. v. 8, io. Hwat-
före David Zifwcr GUDS witmsbörd rätl
wed fm botftrdiaa jyl-dabefätinelse,, sajandes:
Zägkänuer minä misigicrning/ och min
synd är altid för nug. Mot lig nllena
hafwer )ag syndut / och illa giordt för
tlg/ pä thet iu mä täti blifwa i lm ord/
och icke siraffad blifwa/ ta tu dömd
tvnrder (Mr i tm dömande.) MK n.
v. s> 6^

2:60 a'r tbetta GUDs wllnesbörd sm
mennistionti Hierlas ondä upsät at m se, Wsom ett noga stiärffadat witncobördZ

wllnade harom,pä tne»l».Wgil lätt
A 2 lil



til at tala, iptet scisom oförsedt och af m
HZndelse, ulan Uom lhen ther icke allenast
längt fsrut pä det noZaste fedtoch tändt meu-
nifftones onda hletta och npsät, ulan ock
säsom the», hwilken Mredo bestsmt, ja ock
fullbordat ett allment straff, medelst syndafio-
den, öfwer delta mennisiiones uMs ondstcz
och fsrderfwade syndawäg/ hwarigenom del-
ta GUDs witnesbsrd til ett allment exempel
«ch warning blifwtteftevGUDssträngaratt-
wifss och vättferdiZhets dom bekräftat. Sä
at, fast än GUD intet wil plaga och be-
dröfwa mennistiona afhiertat/ Klagow.
Z. v. 33. och haswer ingen lust til Hans
död ftm dör/ lB. v. 32: Sa mäste
GUD thet doch nu, säsom en rattwis och
«ättfckrdig Domare, giöra» för thet alt kott
förderfwat sin wäg ps iordene; ly GUD är
en rätt Domare och en GUD som da-
geliga hotas. Wll man ickc omwända
sig/ sa haswer han wa§t sltt swärd lc.
Pialm. 7. v. 12, Hz, 34. I detta GUDs
stiärsiädande förut, blef ock chen rcktferdlga
mannen Noah sielfottonde för thenna swä-
«a plägcin och undergängen förstont, som
ar at se i Skaoelse B. 6. s, 6,7,8. Munda:
Men ta HLrren sag/ at mennlstio-ms ondssa war stor pa jordene/ och all
hennes hiertas upsst »ch tancke tvar ab»

" tid
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,ib benägen til thet onde war- Tä sn-
grade HERranom/ at han hade giordt
mennistiona pa jordene/ och thet bekym-
rade honom i Hans hiettä. Och HER-
rensade: Mennistiona som jag stapa-
de/ stal jag förgiöra ueaf jordene / lt.
Men Noah fan Nadc str HERranom.
Och äter l den 12 och iz versen: Ta ssg
GUD pa jordena/ och st/ hon war
förderfwad: ty alt kott hade förderf-wae sin wäg pa jordene. Ta sade
GUD til Noah.- Alt kstts andalpcht llr
kommen för mig/ ty jorden är full med
orätt af them/ och si/ jag wil förderf-wa them med jordene.

3-tio hafwe wl til at anst thetta GUDs
witnesbsrd om mennlstioues htertas onda
upsät, säsom ett uppä then forsta werlden
tN lsng tld försökt och experimentexat
wltnesbörd; ty utom thet, at then forsta
«verlden afGUDs tolamod in Ms stod 1656
ör, innan strasset af syndafloden päkom,
sa gaf GUD then forsta werlden ännu, eftee
thet han säg theras ondsta och fördersivade
wäg, hundrade tiugu ährs dag/ Skap.B.
e. v. 3. til bättrinZ: Dä Noah/ som war
tättferdiahetenes predikare, (2. Petr. 2.0.5.)
ulan twifwel thet, hwad GUD om mennt-
fflones hiertas ondsta för honom lundgiordt,

F 3 (Skap.



s
(Gkap.B. K. v.iz.) samt omsom tberpä följa Me, för then första werls
dm til bättring och omwändelse predikat och
förkmmat; men che bättrade stg intet» och
lato sig intet HNas kilbaka ifrän sin förderf-
wade mäg, ia icke helier theriZenom, al the
sielfwa redin sHgo, atNoabbygde ärken til
sin undanflycht, hwilket alt sr ett säkert prof
och bewis af mtnniffiones hiertas störa ond-
sto och ftamhärdande i sitt onda uM: som
Zntm wqhrar och pästHr i thet naturliga fsk"
derfDtt, och i alla otrognas och ogudachtl-
gas hiettan , en sielftagen ondffa hsrstar och
räder, sä länge the i sitt naturliga fsrders och,
ondsto liggia.

Thetta naturljqa
jfrän un.yd»!n:n eller lfrän barn^l>men»<H«om
tk«t efter Wer: MeNNifklones
hiertas dichtande ar ondt/alt ifrs sinbarns
hoin. H vilket ock Davii) HM sig i sstt hiettä?
förödnlukande och b>'ftrdt,qhet?ind?
kände. fqjandes: Si / jagar af syMlig
säd född; och Min moder haflvcr nttg i
synd asiat. Psqlm. sl. V.7. Och om thtN
oyudachtlga säaer han: The ogudachtlge
öro afwoze afmoderlifwet/ the liugaresara wille alt ifra moderlifwet. Therasa sasom en orm rasar: sasom en döf
huggorm/then sitt öra lilftoppar. P alm.

58. v«



f8»». 3,4. Ther är icke nägot försdmiukau-
de och botferdighet, icke Heller ätenvändande
iftä sonden, ulan ett ondstefullt framhärdan-
de i förderfwet alt iftä moderliswet: sHlom
ock Paulus säqer: Theras strupe en
öpcn graf; theras tungor bruka tbe til
swek; huggorma etter är under theras
lappar. Theras mun är full med ban-
nor och bitttrhet- Theras fötter snare
til at utgluta blod, Fömyckelse och
wedermöda i theras wägar/ och ftidssens wäg wetathe icke. GUDs rädd-
hoge är icke fsr theras ögon. Rom. 3.
V.i3,18.

H? 3?
Gädant clr nu menuisslans naturltga tll<

ständs onda uMt, sä at then naturliqa
mennissian fornimmer imet af thet
GUDs Anda tilhsrer.- ry thet är ho-
ttom engalenstap/ och kan icke begri-
pat-. ty thet maste andeliga dömas-
1.Cor, 2. v. »4. Hwaruti ock mennissian stär
emot M egen uprättelse, lif, walgäng och
«wlnmrliga ialighet, och wil icse weta af
GUDs ordning» mäa och nsdeMelse, sä-
som FrMren fa'ger: Jerusalem/ leru«
salem/ :c. huru ofta hafwer jag welat
församlq tin barn/ lika som hönan för-

A 4 sam-
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sinä ktlklingar under sinä
gar/ och j willen natmliga
menn st an lä er mtet Ma sis »ftän sitt költs-
liga sinnes onda uosät tilbakas, utan icke
Hvn warder uplvst och omwänd och pa ny»
Md; sgsom therom Lutlieli märkeliga ord
«ro mförde i Gvmbol!ffaßöck<lna,sä,nnda:
Uti werldssiga och mwattes mal/ som
höra til födan och kroppsens uppehälle/
är menmstian fiitig / starpsinnig öch
gansta arbctsam: men mi andeli.qa och
GudomellZa ting/ som höm tll siälens
falighet/ är menniffian lita som en salts
stod/ (som Patriarchen Loths hustru
dlefförwand un) ja hon är lie en sten
och stubbe/ samt en stod, som ej har
lif/ ej ögon/ mun/ finnen och hierta.
Ty mcnmskian kan hwarken se eller
kanna SUDs förstrackellga wrede emot
synde»/ och chen therpa följande döden:
utan far alt fon(ja ock wetandes och
tviljandes) ull stn Msilga sakerhet: och
salcdes siöreer sig uti tusende farlighe-
ter/ och omsiderthe» ewiga döden och
fördömelsen. läeer ock mtet halla sig
lilbaka iftan thena sitt lopp til under-
gcingen/ hwarken med böner/ förma-
Ningar/ öfwermlanoe/ hmlser/ eller

bannor:



lärdom/ inga prediknin-
gar fä rum hos benne/ M än hon ge-
nom then Helge Anda uplyses/ om-
wändes ech pa nytt födes- Men til
thenna Andans fötnpelse ar ingen sten/
ingen stack/ utan mennisslan allena
ssapad.

§ 4.
)t ii:6o Hwarutinnan thetta naturliga

onda upsatets ondsta bestar? Thet
bestär lcke blstt i ett ondt upsat, ien eller
annan syndaglerning, sasom hos mlsigier-
ningsmän i theras mi§glerningar. hwilket a'r
«edan en grof utbrylande ftucht af theras on-
da hiertas upsat: ön mindre bestär thet uii en
blätt, gcnom mennisiians egna trafter och
Zenom en blatt maral eller utwärles sedoläm,
botelig ftlachtlghet och obeffedeliZit tvnne,
som i samma sitt siick och tilständ kan botas
och rättas, utan näd och forsoning, ma»

omwändelsens och nya födel-sens kraft och lif ofwan ifrän, samt utan ett
nytt hlerta, nytt sinne och ny anda: ach nej/
thetta onda upsttet är faft wsrre, diupare,
ech alt igenom ondt och förderfwat, i men-
niffians hierta, sinne och alla krafter, och
bestsr i-mo uti ett köttfllglt sinne/ och i all
begärelse ttl thet syndigt och ondt är, redan
tä thel icke hafwer tilfälle til at mbryta: sä

A s «t
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at af naturen liZgla alla shnders ftö, Mitz
huggorma etler afbiefwulens mandräp af be,
gynuelsen (loh. 8. v. 44>) i nienniffiones
hima, och thmttaf utgär, säsom FMaren
silger: innan efter/utu menniskiors bier-
ta/ utga onda mnckar/ hor/ boleri/mandräp/ stöld/ girighet/ swck/llstlg-
het/ otuchtlghtt/ ondt sga/ hädelse/
högfärd / galenstap: qll thenna onda
siyckegainnnnefttrut/ schthe besmit?'
ta menniMona. Marc. 7. ». 21, 22, 23.
jamsör Matth.ls^v. 13,19,20. Ia thettaksttstigg sinne sch theonda bessärelsers upM,
bestär icke aNenast i the grofwa och scäcka
syndalHap, hwilka mennifflan öck ester för-
nuftet mäste erkanna för synd, för orätt och
öfwerlrädelse; ulan ock, i the fsrdoldare och
ludtilale onda begärelser, som en naturlig
menniffia efter sitt fochlindade och fsrmörcka,
de Dnuft, eller i sin olros mörcker och för,
förelse, intet häller för synder; ulan ofta för
sinä fsrnämsta och bästa tanckar och upsät,
säsom, qt wid sin Mammons tienst och werl,
denes kärlek kunna fruchta Gud, och at un-
der ett blätt Christens namn och en b!ätt ut-
wertts Gudstienst tefwa sig sielfwom, i ett
blätt mnlalistt ärbart lefwerne; se pä sitt eget
bästa/ i kärlek til werlden och thes minning;
söka sin uokomst genom sin cgen wishet, »m-

- ähregirlghet, och dere«not se snedt
uppä



N
DpH Gudachligtzetens ratta och sanna älstqe
re och halla ehem för misitanckta / eller ock i
mening at Ziöra Gudi tienst thermed, thenz
hata och förfölja/ bafwandes ingen smak för
Christi smsleks barande; förMa siZ med
merldenes under namn af loflig ro»
och tillätellZit Me, utan qll ftuchtan fsr
Guds räktnsiap för bwart och ett fafängt
ord, för syndiga tidsfördrif och sädant mera;
sskc, sin egenhemnd under ffen af Mt'/UtM
at thesutan wiljaeller kunna fsUstta siHyssta
thes brstt, ellerwilia gisra them godt l kär<
lek emot sinä owanner. Wid hwilket alt then
nalurliga menyiffian är ssn egen asgud, ochkan, stiledes hindrad och bunden wid werlden,
icke söka först och. främst efter G,uds rike.
Hon kan intet hafwa nägon Machtnivg fsr
Guds ord, sä lange hennes hlerta är fä ior,
diffc, kittst-Zlt. otwZit och utan omwäildeise
nch nyH födelsen sfwqn efter. The som?3ttfligeäro/ the nro köttstige sinnade:
MM the som andeliqe äro / the nro an-
hellga sinnade. Ty köttsenS sinne öl
döden.- men andans sinne är lif och ftid.
R0m,8.v.5,6. z)m jlefwen efter köt-
tet/ fa ssolen j dö: men om l döden

gierningar med andanom/ sassolen j sefwa. Rom. 8. v. 13. 2>60 be-
stqr thetta naturliga onda upsttet i afwog-

het
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het sch illwilja/ i ondsta sch fiendstap
emot Gud och Hans wagar/ och thet ej
blält i sramhärdande i chet onda, eller i svn-
dande, och i thes köttstlga sinne och snde be-
Zarelser, uean ock i alla sinä bäfia tanckar
ochupsät, jai sitt förständ, wiMförsoffade sam-
weteochmlnne, iögon, siW,hsuder,stt-
ter, mun och tunga, ja i alla sinä kropps och
Ms krafter/ a'r hon t otrones mörcker och
ArbllMlse afwänd eller iftänwänd, och af-
wog emot Gud, och bottkommen iftan
thet lif/ som afGudi är/ genom then
fawitfko/ jvm i henne är/ och genom
thes hiertas blindhct/ (Eph.4-v.iß.)
st länge hon intet warder genom näden «m-
--wänd och pä ny» född, sä at, dä hon ock
sielf aldraminst förstär och t«or thet, sä är
hon i alt sitt lefwerne och wäsende, i ali sin
döda tw och faista hopp, innerst i sitt bier-
tans diuv m Guds fiende. Ty köttsilglt
sinne llr en fiendstap emot Gud? eftei
thet är lcke Guds lag underdanigt; icke
ka n thet Heller. Mm the som aro
töttslige/ kuuna icke wara Gudi täcke.
R"M 8. v. 7 8. Thnaf komnm ock thet, at
manga wandra:c. ficnder til Christi
korsi/ hwilckas ande är förtappelse/ och
lheras buk thems gud / och theras ahra
nl ffam/ the ther achta hwad jorden til-

höm.
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hsrer/ W1.3.v.18,t3. och siä emot stn
egen uprättelse, wälM och salighet, sasom
Auden witnar i Ap. G. 7. v. 51. I härd-
nackade och oomstorne i hlertat och ö-
ron/ j stan altid emot then Helge Anda/sasom edre fader/ sammalunda ock j°
Och lalunda är ock CvangeUum/ som är «t
fä harligit nädelius i sig sielf, them som i sitt
onda upsat och otto sramharda, fsrtäckt, sä-som Apostelen Paulus säger: Or NU Watt
Evangelium förtäckt/ sa ar thtt för-
täctt sor them som förmppade warda:
l hwllkom thenna werldenes gud yaf-
wer förblindat the otrognas sinnen/ at
them icke stal lyja Evangelii lms af
Christi klaihet/ hwllkenGuds beläte är.
2. Cor. 4. v.3,4. Och är aIG intet godt
qwar hos menniffjan af naturen, som stulle
tienä til hennes räddningoch uprsttelse. Sä
«ldeles och i grund är mennist<an i sitt onda
nM förderftvad. Them orenom och 0-
tiognom är intet rem,' uran badethe-ras sinne ochsamwet är orent- T«t.i.v. 15.
Gud hafwer alt besiutn under otro/ pä
thet han stal förbarma sig öfwer aUa.
3i0m.«.v.32. Skrifteu hafwer alt besiu-
tit under synd/ pa thet loftet stullekonlma
genom lEsu Ehristl tro/ them som tro°
Va1.Z.v.22. §.5.
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Nu hafwer ock thet onda upsätet sin ill>
wäxt och ZlZäel j vndsiona. En Zl«ä äl
thet naturliga fördetfwetb ondffa > <vm i s,g
slilf i alla tlder är enahanda / och lMom
Guds Nödes macht fiulie wurda alltd blulen
vch dämpad, hwarwld doch äfwen Muien
m«r och tneta genom onda Fölaldrors forl-
plnNtlung kan bllfwa förwarrat; hwatföre
the olrogna och oglMchtlge med efltrtthck
kallas chen arga saden. Esa.». K4» lawför
Esai.s7. v.;. Match. 12. v.34/39- inen then
andra ZiZäen är af eu sielftagm ol.dsia och
ftamhärdande pä then onda wUZen in nl för»
härdelst, som icte warit alla lider och wlanb
alt follstag lika jtor och härdnackad: säsom
NtMve giorde batliinZ efter tn lone predi»
kan; tnen then första wttlden banmde sig
tel ZenVm elthundrade och ilugu ahrs No<
predikaude: hwarföre thet och garsta efter-
tänckeligen hetero at alt tött hllde sstteift
wnt sin wilg pa jordene. Sä helle thet
ock til ludorua: I slan altld emot then
Httge Anda/ säsom edra fäder/ snm-
malunda ock j. Förthensiul lat o§ mse,
om ock lcke en sädan sielftaZen ondsta lllhärd,
nackenhet etnot all bMlngs predikan, lagit
sfwethanden i denna linvans tid/ tä fol-
cket lefwer sa säkert, vch imet fruckta för
Guds vtd, säät Guds otds MdikaK

icke



zcke me«a fynes wetcka och ästadlom-
Da för them ett fast och sanffyldigt bst-
lrings upsät: io Frälsaten lEsus säaer -

Sasom thet stedde uti Noe tid/ sä stal .

thet ock ske uti mennistiones Sons da-
gar. The äto / drutto / man togo hu-
strur/ ochqwinnor gaftvos mannom/
in M then dagen/ m Noe gict in i ar«
ken: och fioden koM och förgiorde them
«>Ua. Sämmalund<i ock / som thet
stedde i Loths tid: the atö/ drucko/
töpte/ sälde/ planterade/ bygde: men
then dagen/ ia Loth gick utafSodoma/
regnade eld öch swafwel af Himmeten/
och förgiorde them alla. Cfter thet
sättet (wld en Man mennlffiornas säklchet)
warder thet ock gäendes pa then dagen /

nar mennistiones Son ffal uppenbains.
Luc.17.V.25, 27, 28, 29, ZO. Och oanftdt
sck yEßren nu hafwer sinä utkorade, som
topa til honom däg och natt/ sä htter
thet llkwck i anseende til thet allmanna för-
derfwet i otton möt Guds otd i andans tid:
Doch likwäi/ ta mennlstiones Son
kommer/ man han ssola finna tto pa
jördene. Luc. 18. v. 7,8. Sä sialt stär thet
til med denna tidsens inbillade godaChristen-
dom. Ia Apostelen Paulus gifwer lilkänHli^
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Ht thet äro «ennistior/ fVrderfwade i
sitt sinne/ odugelige til Trons. 2. Tim.
Z. v. 8. lamför v l, 2, Z, 4, s, 6,7, 9.

' Och ho wll tä ickefruckta och förffräckias för
en sädan werldenes härdnackenhet och onffe-
fuNa säkerhet t denna andans tid; ly häv
bl»fwer ineet HERrans tilkommaude wr«be
iängt bona; ulan säsom syndafioden fslgde
emot all theras tro, uvpä then första werl-
denes onda upsät och förderfwade sinnes wäg
i sielftagen ondsso, sä Mer ock uppa htter-
sta weridenes ondsta, förders och odugelig-
het, Guds wredes.stälars utgiutande uppä
jordena, med hwilka Guds mrede fullkomnad
warder. Upp. is. v. 1. och is. 0.1. och anteli-
Zen then yttersta branden säsom en eldsfiod,
ta the ogudachtiga mennistior födömas
fiola. 2.Petr. 3: v. 4,5,6, ?. Hr ta intet
sa»t nödlgt, at hwar'och en som wil ftalst
werda, l achttagerGuds Andes fsrmanirq:
Sa twä nu Jerusalem tttt hiettä iftän
ondstona,pa thet at tig ma hulpit war-
da«. ler. 4. v. 14. Annors heter thet!
Theras synder äro alt för manga: och
the aro wordne «ti stne olyd--
no: huru stal jag tä wara tig nadellg?
ler. 5. v. 6,7.

§.6.
!U.tio hmu mennlssian i anstende til

thetta



17

ehetta fitt onda upsat ssat upMadt ochMlt WNrda? fordrar
«n afhandllM men wi wele nll
llllennst torteligen i anledning af ansörde
Spräk i achttaga och anmärtko treMhanda,
nemlgen i:w° mstte hon btgpnna at tlitt
«nwända sin Nädes'tid 11l llälenes und-
falmmg och ew»ga jalighet/ sow i den henlw
§örelagde jaliZhets »rdning sä nädellZen tils
bwdes. Oud Wer thettatm om meNniDönes
elände ochfstderfl thit ondaNpsätet.efttr syndai'
fioden täHEmn luchiave en söt lucht afNoe
vffer> vch berjelnte mläfwade, at icketMetftva
jvrdenameta Mev wattufiov/ tll hnillen an-
da han!Nt« sin boga lstynvm tit ett nädttekNi.
Swp.N. 8. v. 2l. och Z». v. lz. Sada?
na Guds nädetekn wisa sig mdraklarast i an-
delil matto »tti the of Gud infttte bura saltg-
h".tenes medch lhem menNiffian alcfä ingalun»
daböt strachm och försumma, Uwn fast me-
«a med hletzlans högachtNinZ erklanna dm
härutinnan emot sig ftamlysalide vlZljeliga
z,äd och Kodhet/ och nu t uädenes tld sndra
sitt hiertas upsät, MoM th«t ther waiit ondt
alt iftän ungdomess) M Zenom Guds ordK
kraft komma til ett godt, och h» liZt up-
sät, ifrän en annan ungdom, lhet är» M»nya födelsetts stuvd) samt therutl int!l Zndaw
siamhärda. Här hielptt inlet til ck stannci
langre qwac j thet naturliga upKtt; ly
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thet är sörde swets stad, ettSodoma ochG-omorra, lom drager elds-hsmdm öfw« sig af
Himmeten, sä ateld/n och falla ch«r
ned,elle« tu med elym l heifwetes afgrund; sHat,säiom then sörsta werlden förglcks genom thet
ondaupsätet, och for thet thefördarfwal sin wäg
i syndafiudens straff/ m är ocknu ändans tid, tä
HErrenlEsue ffal uppenbar warda.at hämnas
med elds-.äga öfwer them, jom icke känna Gud
och öfwer them som icke lydige äro wärs HErrasIEl»Christl EvanZelio. 2. Theff. i. v. 7,8,3.

s> 7.
<:6o Anmärcke wl hckrwid det säsom oum-

gängeligen nemltgen at hwar och en
siäl ssr sig l synnertzel läter sis iftän filt hier-
taus ond i upstlw fsrderf uprätms och frälfae,
säsom Noah, tätlftkdighetenes Predikare,
hwilcken, oachtadt then första werlden för<

sin wsg, Voch war en from ma»
och fullkommelig/och firoeet Gubeligit
lefwerne i sin tld. Stap.B- 6. o. 3. Men
delta/ hwud Noah war, halp tngen annan;
af them, som i sitt onda upsät framhärdade,
vndsiap ingen för Noe rättfätd ghets stul;
altsä behösr er hwar och en för sig iftän Mt
onda upfät uprsttas och frälsas, ly then
rättferdige lefwer afslne tro.Hab 2. v. 4.
Och är lhet goda upsätet i näd och kraft intet
Hrfieliglt, säsom thet onda upsätet t sin svnda-
«acht; sä at fallet <lr ha'r allmänt, men up-

rät-



MelM sr ibesynnerlig för aNä theM M
näden änomma och sig omwända. Thet sr
hätmed sa bessaffat säsom med them/ som
tillika sallit l s-ön, af hitiltä hwar och en t
shnnerhet bchöfwer til at tagas wid handu»
och uphietpas, eller lika som tralars burn fs,
das alla lil tralar, wen then jom ffal warda
ftlgiord, mäste för sig i svnmrhet niula be-
ftieljen iftän ttäldowsens ok, sa at thet MtÄ
hielptt tig, m Nöah war tätlferdlg, « A-
braham trodde, m Manasse Ziorde bätiring,
Man tu mäste ock komma til samma näd, til
bäming, t!llro,tzlllfftntzcktlstrdighet, rm

ssal bulpit warda. Hwat och ett soM
äkallarChristi namn/ gange iftän otAt,
fttdighetene. 2. .2.v 19 I then
ttatten ffola twä liggm Uti ena säng;
thcn ena warder uptagen, och then nns
bre warder qwarlatem iluc. 17. 34^
jämfsi 3 b.

§.B.
z:c'lt, Anmckcke wi> i anlednW of anför-deotv at om mennistani nnstende M sitt

ond > upfac stal Uprältad och ftalsi wmda, säwäste hon komma med de U> som M then
smala wägzy wandra öch ftälfte warda, in t
Guds lefwande FötsamiiM nrkj som i rlb
och wattufiod intet föMs, efter
We Esi. 43, v i. 2. Fruchta tig intetä ty
jag hafwer förlo§at ttg/ jag hafwer Kl-
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lat tlg wib namn/ tu Hst MiN. TY emts
gar igenom wattn/wiljag wara narttg/
at stromarna icke stola dränckin lig.' ochom tu gar «ti elden/ stal tu intet brän-
na tig/ och lsgan ssal intet bita upps tig^
Om tyec goda up>ätet fä wi widcm i an-
ledning af dagstns Helga Evangelio, til hwil-
ktts btlrachtelse wi otz förfoga med bön och
äkaNan i lEsu Nam, Fader wär, som D
i HimblbMic.

CvanZelium Mtth.y. v.iB-2s.

wil siä up/ och ga til min fader.
Sälunda wiue i synnerhtt then förlo-mdeSonen komma tll ett godt upzät,

at bättr»och omwända sig/ at lssa i
v.'s. Härwid mele wi avenast kotteligen
i achttaga twäggehanda, nemiligen umo at
thetta war the» förlo.rade Sonens fasta bst«
lringS upsät, tä han kqnde sig wara stadd i
sin störst« nsd, och icke mera kunde mätla
sig med fwinadraf, och war thetta Hans up-
Mt st W och sanaffyldigt, at han ock straxt
fullbordaoe thet> fäsom ther om stär i v. 2s«
Qch sa stod han up/ och kom til lm
der. 2:6«» i achttage wi, at sci,om thetta
lMs uM wm sast och sanffyldigt, sä hade
thet ock m god utMg;, to ftdren btgynte

wa>?-
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wmkunna sig öfwer houom, och han feck
öfwer all sin förmodan i sins faders hus
then vpperst« kladningen, och en ring pä sitl
finger, och ffor pä sinä fötter; fadren giorde
«ck ett gaPebod och siagtade then giöddakalf-
wen. Sä wälsignct gär thet ock M, när
en upwaknande och nsdehungrig Sigl kom-
mer tll ett fast och sanstyldig bättrlngs upsat/
vch omwänder sig af hlettat tll sin himmeisie
Fader: Then himmelste Fadren ser henne
lsngt ifran, begynner warkunna sig öfwer
henna:c. hafmer fram then yppersta kladnin-
Zen i lEsu blods rättferdighet, i Trone,
gifwer then Helge Anda säsom en beseglings-
ring, och nya stor pä thes fötter til en ny nä-
dewandrlng, later Siälsn höra glädte vchfrögd, och smaka Guds Rikes näde-ffstter,
sässm ett andeligit Zäsiabod. I följe häraf,
samt i anledniug af dagstns HelgaEvangelio,
wele wi nu igenom Guds nsd betrochta, och
efter sakens här widkräfjande onlstsndjgheter/
ifyrasynnerijZadtlar,btzst:

Ett fafi och sanstyldtgt bät-
trlngs upsat/

lachttaZandestherwid:
Umo Nsr ett fast bMingS nWbörjas.



2:60 Hwaruti ett fast bättrings
upsät bestär.

3:« o Om ett fast bättrings upsätS
möjeliqyet.

4tt<3 Hwad kraft/ lif och tverckan
thet fastaoch sanstyldiqa bät-
trings upsätet med fig hafwer.

Fdrsta Delen.
§. i.

luno Aär ett fast bättrings upsit bör-
jchs? Swar: T,het onadiga och

lssaupsätet kan börjas, när som hälst alle,
nast en god rörel?e och en god tancka kommer
i hierlat/hwilcken gadirörelse schgoda tancka
wäl a'r utaf Oud«Wderi?es strälar, och af
Guds ords goda säd, när thet med nägon
achtsamhet höres; men thet hafwer intet be-
ständ för mennistlans oberedds, och oförkrosta,
dy hieltä stul, säsom Frälsaren t«lar Luc. B.'
v. 13. om hlertat, som liknas ww ett Kelle-
berq, at thet anmnmar ordetsiraxt med
glädie/ at the hafwa inga römr/ the
ther tro tll en tih: och ta frestelsen pa-
tomlner/ falla the therifrä; ochlikaledes
om hiertat, liknadt wid törns/ « then go-

2
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dasorger och rikedomar och iifsens wällnst/
och bära ingen ftucht. v. ,4. Men chet
fasta och saujkolciga bättrings upsätet, kan
intet bsrias wid ett oförkrotzat och wid werl,
denes karlek och omsorger fast bundit och
fängflal hierta. Det Hu ingen tnfnad i
delachtighet med werlden och des lustal/ dä
menmiMn ör nögd och ljlfteds med det, at
hon h fam at ilta dricka, kläda sig; dä
hon wid sin lekgmliga hafw«r god
roo och ft«d utan at wid en lädan sin ''önsil-
Za roo och jordiffa nöje kanna sin andeliga
brist, mangel och oförmögenhet, til at up-
wakna ifrän denna ftid til ftrg efter Guds
sinne: Sa lHnge gär mennistlan i sin söker-
het fort med then förlorade Sonen « fram-
mande land och förflöser sin fader< ägodelar,
och hafwer derwid sin del medan hon lefner,
sils»m David sckger, at the sin del haftva
medan the lefwa; them tu buken fyller
med tina hafwor: che ther barn nog
hafw«/ och lata fina äterlefwor sinom
barnom. Psal. 17. v. 14. Och Job fäaer:
Hwi lefwa ts the ogudachtige-, warda
gamle/ ech wära tll i ägodelar? The-ras säd är säker omkring them / och
theraS afföda är nsr them. Theras
hus hafwer ftid fsr räddhoga och

B 4 Guds
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GudS ris är icke öfwer them. «. Hob.
21. v. 7.8, 9. :c. The warda gamle
med goda dagar/ och forstracklas som
nogast m ögnableck för helftvttil. v. ,3.
Ia fasta och bättrings up a<
tet börjas icke Heller wid nägoy ltten kand
niangel och brist, hn>irtvid man änuu kan
trssta sig sielf och inföfwa sig igen < eller eck
söka tröst i werldenes lustar och nsien, elley
andm lola trsster: säsom <hen Morade So-
«en, fasthan begynte lida nöd, kundehan
dock snnu behieloa sig thermed, at hau gaf
sig til en borgare at stlöta Hans swin, tä be-
Zörade ha.n upfolla sin buk med draf, they
swinen med föddes, lhet siulle äntä waritz
Hans "röst; hwarwidhan imet kömmit tilat
päminnasig sins faders hus; men nar irZen
gaf honom nägot/ nsr nöden blef ssm stsrst,
tä besinnade ban sig lielf:c. och horuppä
fölade urMet: lag lpil sig Up och
ga til min fader. Dyltkt fine wi ock hos
qwinnan idMns heiga Evangelio: Sä
länge hon ei, wiste af nägon krankbet, hade hon
intet sökt lEsum; jaicke Heller sa länge hon hop«
pades tll at blifwa botad af Ware, och thermed
förtärdtaltsitt/ och hade doch ingen hielp för-,
nnmmit: utän thel wardthäldr< wärre med hen«
ne, at läsa i Mcirc. s. v. 26. Men tä hon ock
fant / at thet sälundabliflvlt wäm metz henne/ st
tä sörstkom hon til thetfasta ych sanffuldiga up«

M,



söttt, lilat trsnga slgtil lEstlM och f<M p5
bans klädefäll, at t Tropa winna ssn helbrestda,
Mm i Evopaelio stär: Ty hon hade sagt
wid ssg sielf.' mätte fag allenast komma
wid hansMder/sa blefwe jag htlbregda.

§. 2.

Har ser man nu, <tt chet sasta och
sanssyldiss", uvMet bsrjes i:mo i Md Nöd
Zfwer sin synda krankhee och elände;
t» i en sädan kand nöd upplöjes hiertat t>l
god jord, i HERrans ftuchtan, dH thet fas
sta och sanff>)ld''ga battrlnqs uplätet likasomtiedaräswes diups i blenat,, säsom Davld sa^r:
Forr än jag späkt war/ for jag will imennu häller jag titt ord. Pwlm. «IZ.v- 67. jämför 0. 71 / 75. Och :

Therföre wil jag i alla minä lifsdagar
tacta för thenna minä Siäls bedröss
welse. 33. v.is. Ty strasstt allena
lärer gifwa acht nppa orden. Esa. 28. v.
ly. Ia en Mr jondaträl ian intet äter,
wända lftiiu sin goda köttstiga ftld och lysc,
«röst: thet mätte komma lil straff, antingen
Utwärtes eller inwärtes. til at ka>na psdeng
fiorm och hagel, som drisivtt thtN ftlssatllfiychten bort/ och for thcn bedrägeli-ga skirmen bort/ hwarmed helfwetes föt-
bunoet är stadfchiat. Elai. 23. v. «s, ,7, ,8.
OH nsr denna falsta tilssycht och vedraZeliga

V 5 fiärm
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siärm är nedfallen, dH upwakna, Sislen til
at gifwa acht uppäotben i hsrande och gis-
rande, at warda en °Vlis man, N'om Fräl-saren r: Hwllken soul kommet tilMig/ och hörer min ord/ och giör therefter/ jag w,l lata eder se hwem hanlik ar. Han är llk enom man / som bpg-
ger m hus; hwllckcn grof diupt/ ochlade grundwalen pö helleberget.- zc^Luc. 6 y. 47, 48, 43. Hwarcy wl Ytter,llgare st

§. 3.
z:cl<, At chtt fasta och sanffyldiga upsttet

börjar tä när Stälen i denna ssn kanda nöd
fär st och finna sig wara bedragen i alt
sitt sttande förut/ läsom denna qwinnan,
st lange hon Holt sig til sitt fsrra sskande hos
lskiare, och wäntaoe cheraf nagon hälsa, sH
länge kom hon intet til det ftsta upsät<t,'at
taga pH lEsu klcldefäll; men sedän hon säg
sig wara bedragen i sitt hopp , stundade
hon sig til at af lEsu endast stka Nn helbreg-
da. Sä Der thct ock, kara SM, i ande-
lig matto: Nöden ästadkommer fuller nägot
sökande, men ostast i fäfäng sirtröstan upps
blätt mennistio hielp och tröst, tä mennistian
fsrliter sig pä nägot utwartes opu§ opera-
mm, eller ett blatt sielf wärckat wärck i Kyr-
ki>, Nattwc«ds,ganZ, pä sitt li-
sande, bediande, och nägre hos sig lände rö,

«lser,
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«tlstr, och ttor, at nu therfyre stusse sts wäl
til, fast än hiertat e> rätleligen nalkats lE-sum i cn ja» omwändesse iftän lvnden, fast H>,
Giälen ei 6«nu blifwit benädad med lEsu
Särs helbregda, och samchettt reutwaait i
?>!Esu lttgutna dyrbara blod. Och en ssdan
firtröstan uppä sm blätta ulwarles Christen-»
dom är nu thet fasta och sa"siy!2 ga upsätet
sä til hinders, at Frälsarens lEsu nsdes
hielV ännu inttt blifwer hierieligen M och
efterlängtat» Mm när Siälen ser sig i fin
fömöstan vä sin förra blätta Chri-
stendom och <lrbara lefweme bedragen, ja
ännu til öf vetflsd sinner sig md lagfens
nmgar stadd pä en willowäg och under lag,
sens förbannelse, Gal. 3. v.io. dä matte hon
fatta ett annat upfät, at af alt hima sself
komma til IEÄm i en san omwändelse och
lefwande tro ifrän all sin falffa fsrtröstan
och lssa ttsst. dä hetex tbet: Si/ Wl kolN-
me til tlg/ ty tu clst HERren wsr
Gud. Gllnnerliaa thet är icke utan be-
drageri mcd the högar och med all berg.
Israel hafwer ingenhielp/ utan alleua
af HERranom warom GUD. Ochwara Fäders ftichtningar / the wi af
ungdom hallit hafwa/ maste afga med
stam lc. Ty ther wi förlate osi uppä /

thet är os nu altsammans til stam; och
ther



28

ther wi tröste uppa/ ther maste wl nu
stiammas wid: ty wl syndadom thel-
med emot HERran war GUD / bäde
wi och wäre Fader/ alt iftanwar ung-
dom ochmtil thennadag- ochlpddomicke
HERrans wär GUDsröst. ler. 3. v.
22,23/24 / 25. L»ta som en, then ther har
«ngelsgit at ksmma eller fiy öfwer «n alf,
men cherwid intet ftägar esier rätta wägm
och bryggan theröfwer, utan ttor sig snarare
och med mindre möda kunna löpa öfwer isen,
och säledes lattare winna sitt ändamäl, man-
ne wcll en sädan wil fatta annat upsät, sä
lsllZe han stär i fin filsta fsrtchtan; men
«är han sinner, at isen är bedrsgelig, och at
han, utan at löoa fara on, lifwet, ej lan gä
deröfwer, dä mätte han k wma tll ett annat
upsät, at söka och fraga eftcr den rätta wa-
Zen, läter ock ingen möda halla sig derisrän
iilbakas, sedän Hans falffa förlröstan sr om,
kull flagen. Sä ock här: werlden mä raja
och berömma sin lp"a tro och goda hopp om
sin salighet lä mycket hon wil och kan; en
öfwertygad «sviäl, som ser thes fasthet, wä-
Zar sig intet langre dlt, utan wänder om pH
then ratta llssens wäg, och oZillar och för-
kastar bäde sin och werldenes falffa för rö-
stan, och dä bsrjas det goda »psätet til at
M och wandra ps lifsens wäg.

§.4:



29

. .

5. 4.
z:tlo BvMr thet fasta och sanffylhlga up-

sätet tä, nar Sicilen uli sin kanda nöd, och
ivid sin falffa förtröstans borckastande,
warder gcnoM Evangelii ord och näde-
fulla loften uptlwd ttt ett hierteligit bes
Zqr/ hunger och torst efter lEsum och
Hans lättfeldighet / ef.er State»»es hel,
breM genom Sär; likasom denna
qwinnall intet för kunde komma til thit upsä-
tet, at taga pä lEsu klädefäll, innan hon
nu werckelig?n ästundade sm helbregda af
ZEsu, sasom hennes ord de tllkänua gifwa;
ty hon sägcr: matte jag allenast komma
WidhansMder/sa bleftve jaghelbregda.
Hon war imet nogd med blätta lateoomarnas
nlutandehos Läkiare, dähon aNenast blef war-
te theraf, utan hon Wille blifwa helbregda
Ziord as lEsu, och det l sä nMs, at hon
sielf siulle komma til lEsum, och taga pä
Hans kladefäll. Sä ock h<ir i andelig matto,
den i nöb stadda Siälen warder uptänd til
b'egär och hiertelig hunger och töH efter lE-sum genom Cvangelii nävelöften / ta hon,
(likasom qwinnan hörde om lEsu, Marc. s.v. 27.) af Ewangelio hör om lEsu nad ochlärlek emot atma och förlotade Hndare, som
kanna sinä synders tunZa börda, och wilja af
Hima? sig jftän »ynden til Gud omwända:tä fattar SMn ock thet uMet, at wercke-
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ltaen komma efter ZEsu kMlse: KoMMtt
til Mig j alle/ som arbeten och ären be-
tmi.qade/och jag wil wederqwattia eder.
MulU), n. y. 28. Och lsa matto, at
hon i omwandelftn nalk<ls til lEftiM l m
bierilllg Tw/ tager uppä lEsu Blods rätft
fcrvighets kläder och them omfattar; tä wat-
der dennes upsät i Tronemer cch mern styrckt,
at ock förbllfwa hos lEium, och wandra
uppä lEsu wäg, «gandes lEsu ok »rpH
sig eftcr lEm wilja och lordom: Tager
pa eder mitt ok/ och larer af Mig: tz)
jag är mild och ödmiuk af hiertat; och
1 stolen finna roo til edra SKUar: Ty
m,tt ot ar lustigt/ech min bötda är lätt.
Vimttz.! l. v 29, ZQ. Och ftllMida börjas
nu ett fast och sanffyldigt bätltings upsät tll
ett llytt hierta 06) «tt nytt sinne i näden, efter
HERwKS löfte, och icke blstt l«n menniff-
l!g millvreköttstig fsresatt«,som lntet beftänd
hafwer, utansädanthiertans upsat, sW HER-
ren i Hes 36 v. 26, 27. Jag stal
gifwa eder ett nytt hierta och en ny an-
da uti eder/ och taga bort umr cdart
tött thet sten hiermt / och gifwa eder ett
hierta af tött- Jag stal gifwa mitt
Andaieder/ ochgiöra ett fadänt folck
«feder/ som i min bud wandrs/ och

miue
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mine rätter halla / och lherefter giöra.
Häraf hafwe w» «m til uc b<se

Andra Velen.
§ i.

ll:6o Hwarutl ett fast bättrings np«
sat bestar? Watt ii.oamäl a°r nu mera
lnttt tl» at handia om banringens upsät blätt
i sin början, ma« fast mera bestäda, hurudet fazta och janssyldiga uplälet at bältra sig
finnes hos en rätt Cyristen « en sann om>
wändelse och lefwande Tro til lif och lefmer,
ne i Näden, bäde uti lhee början och äftcc»
fullbordan. Ty Gud, som ett godt werck
begym hafwcr/ han stal thet ock full-borda intillEsu ClMt dag. (Mu. i.
V. 6.) Och derwid anmärcke wl sotut, at
ttt sädanl fast och anffyldigt. «psät imet bo
Mr l-molen blattstrist-gängochensielf-
tilHeN angtt / samt lnl«Uade batttingS-tan-
ckar, som hos mänga mtet längle pästä ä»en och annan dag, seSan lefwa the i sakerhetoch werldenes kärlek som lilförene; hwarwidthe (doch med inlVertes otust och oböjelighet,
blätt af lagsens lwäug, och at the imet uu
wid ett sädant tllfälle annors Ztöra tira,)
afbryta nägon to« tld iftän sitt wanliga
köttstiga sinne, til en twungen andacht, ulan
at ännu rätttlisen upwakna lftän sin otw och

synda,
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jhndasömn> och iftän syndavde och lefwttne«fterksttet. Nej. l sädaut beMr thet fasta vch
sanstyldlga battrings uosäcet intet: fädant äe
«ti bläct samwetes plästrande tned ett blHlt
Mwärtes ,opuß ock Nelfwerckat
wetck. Waket up tiltteliZa / och spns
dericke- Tysomjlge wela lntct afGudi»
z is. Farer icte wllle/ GuV
lmer mtet gäcka sig: ty hwad hwar och
en scir/ thet stal hon oct upstära. Thenisom sat l sttc tött / han ssal af köttet
upstära förgängelighet: Mett then soltt
far l audllnoul / han ffal upstära af
nndanom ewlNncrllglt M Gal. 6.v. 7,8.
2:.>u oezzär me HM Mt fasta och sanffyldi-
g.) upsät i en blätt «twattes left
WerNes bäming M stdighet och enmor«iist
awmhec, elier i afstäends med wiha synder/

then Dbara wenden häller för
säsow swordM dryckenstap:c. öch derjämts
i föckehäll af andra hemliZa siinder säsom är-
barme at framhärda uti> säsoM Zlrigbet>
Mammonstienst, wallust, egin ähra, hsgo
färd och högmod / och annor weritzenes kärs
leks möfning t ett köttstlgit hiert s sinne,
Ntan all hlerttlig omwänVelse ifrän alla sma
behagade synder och ulan itt nytt hieroa öch
Ny ando. V^ej, sä Keter tket: Wänbet
tzdet om/ och ljm eder emwända isran
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M edor öftverträdelse/ pa thetj ickesks-
ien faUa för ,nlWerningcna ssul. Ka«-
fter iftan cder iill cdor öfwettrabttfe/
thcr j med öftuerträdt hafwen, vch gtös
«r eder ett nytt hierta och ny anda; ty
hwi wl!t m fä dö/ tn Isruels.hus.
Hcs'iß.'v.3o, Zi. /

Z-110 BOär ioke Keller thet ftsta W W-
MdMupfätet i en Wstig och snan fölbis
MsM andacht och torelft/ som tiifönne
ar förmM om ordets Mammalide of thetn-,
hwllka wäl straxt det famma gladeligcn emol-
taga z tä fnstelsM pZkl>mni<r / faba cher
Mn, och i och praxt
Hrargas,, Marc, 4. v. 17. oanftdt ock mchM
lcka Guds mildhetö lockande ,i goda röreller
gä strHt förbi i en och onrcM suck,.c,ch' lckä
en gäng kömma derlil, at the stulle i uZtzor
enätto til brodd och Zrönstarde, hälstentld,
anamwa ordct sttan "Zladeliga. SadMä
tärda hiertan/ som derfsre af Frätfarck lik-
Ms wid en wög, äro the samme, som lM
ditfwulcn taga bort ordet uw tbctas,hiettä,
at the icke No stolö öch dlifwa stälste. Luc. 3.
v.12. Lilwäl tä GM ord i försione Mt
pa himat, hafwer lhet förorsakct thenna suc><
lan i sielfwa fallondet; ach! M the la ffulle
lned hiettans alfware beZvnt til at anropa
Md om näd til at iro Gdds ord och Malhel, inM Viefmllen för otdcts ssrMM,
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ssulle thet borltagit igen, til at stadfästg och
blndathemlen filysrdad otro. T,lsädaia
ostadlgH Siälar emot Gudz ords «öcel,e ochVerckan lämoas Guds aenom Pl»«
p<»"en: lag Urer them/ och stärcket the-ras armnr: men lhe tacka mig illa. Theb«nwällda fig doch icke rmtellga/ mnnsro M som en fmst boge. vo, ? v. i<,
i«. och, Usalm.7B. v.v?. Och folio til-
baka/ och förachtade all t,ng smoln the<rasWer, och höUo mm/ jajom en lös
boge. Och igcnom 'l>ropbeten leremiam,

Sa hafweu j nu i dng
omwänbt eder/ och giordt thel m,g
wälbchagade/tt. Men, hafwen aier
sedän träot ther lftä/ och ohclM nutt
NaINN. Säoana rö«l,e« yaf.oa wio
<Äuos iy<merliga näoewerckan en hel men.ghet
gemensamllgin yos sig kandt, ta litwäl h var
for sig i synnerhet e» rattcliga uowaknat til at
söc«nHoen; sHsom tä Elias offrade, och el?
de., fsll afHimme en, «opade foicket: HER<ren är GUD, HERren är GUD. l.Kon.
38. v. 33. Me. oeni»a «rellen intet lan-
g: pH, utai» stannade l Elle förföljel e «s F-
sedel, och ugen «f fslktt lade sig uttherfsce.Afw«.l,ä i Cyr„ti «o, wid Mlzoeens lulog
t lelusulem. war folcket rordt nl at ropa

»c. «ke iäM ye,ef«f wpade
<he
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the: KorMst, tottM. Dylikt siedde ock
hos hednin.garna gepom Apostlarna» under-
werck, at the aldeles wille offra th<m oxar
och krantzar; men kort lhtrtfter sten. de the
Paulum, och sillpade honom utu st. den, me,
nande, at han war död. Apostl. G. 14.0.13,
19. Sä bestär förchenstul tntet sasta och'
sanffvldiga upsälet i en hastig och snart för-
bigsinde lörelse, utan här lil hörer Gudsvros rotande l hierta med wälssa cch rötter
til beständighet. Hwarföre Dav.d wld fol-
kess <wda rörelse beder til HERwn GUD:
Bewnra ewinnerliga sädana hog och
sinne i tins folcts hierta/ och sticka lhe-ras hima tl! tig. 1. Cl,rön. V. 29. v. 13.
Och som wäl wiste, at lhet »cke med
blott rörelie war bcftält, bad. GUD
sedän ffulle omwända theras hierta/
d.Kun. D. lß.v.37.)l)wilttt octman lwifret'
siedde bland che siutusind i Israel, som lcke
hadeböblsin knäförßaal.l.Kb». B< 19.d.18.

§. 2.
Nu wi egtnttliaen bese, hwallltlen ftst bättringsupsat bestär? Thet be-

stär efter Evangmi amedning i 2.ne stvcken:
!:mo mi sieWa chtt fasta upMF
wtrckeliga fattande uti himat, at »ska
nao hus Gud och Zenom Hans Avdas bisiänd
bättra silt syndiga lcfwerne; lll6a uti thet

C 2 ftstg
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fasta öpsattts ftllbordande och ulöfn>«^
Om tl et fsrra stär i Evangelio: matti jag
allenast komma wid hansWdet/ sa
blefwe helbiegda/ och om thet smare.ae hon gick bak cfter honom / och kom
wld Hans Mefal: Detla war nu thet
fafts «pftitels fullbordan/ Man hwilcken full-
bordM upMet ock inZalunda är fast och san-
ssyldiZt.! Och berättar Cvangelisten Marcus
VM d<NM qwinnans pätagande pä lEsu klä-
der: at strax förtorckades hennes blods
Ma.' och hon kande thet i kreppen/ at
hon botad war maf then plagan^
Marc. s. v.29. HwarafZu örat se, hwar-
utt chet fasta och san,kz)ldlZa upsätei, at bat-
tm sig., bestär, nemligen utl lhes, som re-
dan 6r fattände i
och Gis och bälsolammä utgäng;
ty GUD, som ett godt wttck begym/
Mstal Wborda in tll lEsuEhristl dag/ Ph-l. 1. v. 6. mgen lom-
mer pa stam/ then tig förbidar: me»
GM fsrachtare komma pa stam,
P,ulM.2s. V.Z.' s- 3. «

DtVäß-u Msr !:mc> thet fasta upsclms
WerckellM fattande j wennlstians hlerta,
ck nao lil at Ze«om GUDs biftäNd bat»
tra sitz och lefwa, st ka» PM l^mpas/
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hwad alloredan i then fsrsta delen om M
fasta upsäeets början anfördt är: doch wele
wi ännu ytte«liZaVe harom handla, nemliM
at til thet fasta npsätets werckeliga fattande i
hiertat hörer l-mo, at u« HERrans frgch-
tan sfwer chen tilkommande wreden i döden
och domen, ien kclnd nsd öfnier stn siMa-

och elände, Upwakna lfrän fin
fyNdasöMN/ och the falffa stsder och trs-
fier iftän sig bortkasta, med syndakarlekens
och thes efterstlgds öfwergifwande, til bat-
lrinZs-forg efter Guds sinne til salighet,
hwarwid Siälen i en Man upwackelse fat-
tar chet upjätet, at med en sann bcklringsF
sorg wända sig iftän sina svnder, och at kom-
ma til ett bedröfwat och siörkrotzat hierta; D
dant som HERren i omwändelsen i sstt ord
fordrar: Wänder eder til mig af alt hier-
ea/ med fastande/ med gratande/ ech
med sörjande. Rifwer cdor hierta / och
tcke edor klader/ och wänder eder til

eder Gud: ty han är nadelig/
barmhmig/ tolig/ och afstor mildhst/
och later sig snart gngra straffct/ ho
wet/ han förbarmar sig ju annu/
och efter sitt straff näde bewifar
sorjer och gräter: edart löje wanbe sig
i grat/ och Mien i sorg. lac. 4, v. 9.

Cs Til
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Til ttt sädantbätlrings upsätoch ches fuwo?,
kom stadtnN'mve, ych

the omwände sig ifran stnom ondom
wllg/ v. 10. och sunn» ho' Gud; tv
the osser/ som Gudi behaqa/ aro en
bedröfwad ande; ett dedröfwat och fsr-
krsstat hierta warder tu/ GUD/ icke
förachtandes. Ml. si. v. 19. hörer
til fhetta fasta bättt'vos uvsgt", at hielte-
ligen samtycka och falla til Evangelii
nadelöften/ at söka syndernas förlckels' och
hiertats och samwetets rening ZenM lEsu
bloo i trone: at i trones hiertlnnerliga beqär,
hungerochtirst.man all egen wärdighets för-
«röstan, falla til blätta och vä<
den , som qrundat är och stär fast i ?Esa

FsrsoniNgS död Ulpä kossiet. 5n tä ckr
Förlosiningen lfrau lagsens förbannelse
skedt/ Oal. 3. v. '3. IZenom tbetta sitt
«M blod bafver lEfts sunnit en ewig fsr-
loHNlNg/ Ebr.9.v.i2. Tbetta aristi blod
förmär til at rena samwetet iftän the dö<
da gierningar til at tienä lefwandeGud.
Ebr. 9. n. !i. H)Hnom dal«rcr Gud stt
strennadestol gensm Trona i hansblod.R >1». o 21. I honom Kafnm tye »a
fsrlosining genom Hans blod/ nemliga
syndernas sörlättlse. Col. 1.0.14. Genom

hsnom
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ward' tbe bchäldnt wredene, rätt"

färdige glorde i Hans blod. Rom. s. v. 9.
Och oa Siälen wio det a sitt t fallande och
nädebegär tanner och finner, ct den lefwan-
de Trones witz 'et och yter,'el'ga förtröstan pH
IGu dsd clnnu fittas i swaghtt, ftuchta»
och kei modiabet/ sr bon doch t sitt fasta
vpsät at halla sig til Evangelli nädelsften
test^dig/ 'ch är thefto trägn re til at hedia,
sö a och k»app', winta och förbida i sin be-
drsfmel e efer hie p til hlertanS
tw srnderna, »Mateli, Kelep tl,et
med gratande tarar; HERre / jag
tror / hielp min otro. Marc. 9. v. 24.
Hwllcktt upsstils be,tändighet under swag<
Helen wlsar sig ock hos then Canane ssa qwlns
«an, eller under Hermes kamp i bielpsskande,
<y hon ät«»<inde intet til at söka, lils hon
hlef hu'pen. wid bwilken kamp benn«s tr»
wardt starckare och <ä «t hon icke
hellir genom inkast l<ll 5g iftän lElu hielp
bortmiÄs. Ltkaledes hos Konungsmannen,
bwilcken ock icke genom lEsu bestraffning för
<ln otro lät sitt chsät f,lla, utan uthärdade i
bö «en, til< b«,n ock fick bielpm. Här beter
tw> Himmelriket lider wäld/ och the
wäldigerifwathet til fig-lMmh ».v.,».)
Ett sädant llängande in 1,l näden, ttt sä-
dant beg<lr, ett lAdant up<Ht bösives bär, sm
«,t«l älerwsnder, tll the« näden fu»nen war<

(4 d«.
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der. Denna qMnan, oa«stdt hon wilerlw
Z<?> hade ett fast upsät, at tnga pälEfu kla<
d fkll til fin helbregda, war doch icke uean
swaghet och Man M fvuchta» om sitt upsats
framZanq. til fick tbet wärckstält
och tt)hon fzgcr: Mätte jag ats
senaft komma wid Hans Mder:c. hwn-
ket fsrfo ckets trängsel fful föl thtnna swaga
och krancka qwitman intet sä lätt war at kom-
«m tll, Man synnertigit Mnlaggiande och
Mande, at helt nar komma tillEsum; men
3cke thesto mindre hant hon thettil, efter hen-
Ms upsät wHV fast och sanstyMgt, ulan at
Masia träitsa ifrän sitt upsäts fullbcrdan.
SäZsrthetockmedthenwinlagAi ndeSiä<
le»/ som i Tw uppä lEsu ord och befalning
«pinlagger sig, at kunna lngä iZenom then
trängH portm. Luc.iz. v.24. 3:cio Hörer til
lhet fasti uosätet, Nt itke NMK
draga Guds yäd til lösachtighet/ (lud.
Epilt v.4.) utvln nu wil den sig
de Sialen hlerteliZen sMtycka til then af
Gud fsreffrefte nädeordning > nesmltMN til at
soarda helbregda igenomlCsu Sär i Twue,
och til at förbllfwa i samina hälsosamma nä<
d'e tllständ, utan at mera nägonstn wiliastrasig
med nya syndee: ,chet sr, hon wil nu
dra Evanqelio wärdeliga, tämpande mi E<
Vangelii Tro, (Phil. i.v.27.) och g öm Guds
Ms ftucht; och tzärVitz

blit
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blir Siälenes fasta upsät, m icke ölsta mera
werldma och the ting l werldene äw, nem-
liga köt ögonens beaärelh och
etthsgfärdigtlefwerne,si loh 2.v-»s, 16,17.)
«t ds jyndene och lcfwa rittfärdighe^ne; at
icke mera dricka oracifärdiOet säsom
litan hmgm och tsrsta efter rcktfHrdlKhct.
Hennes lipsat blir, at fsrsaka sig sielf och ta-
ga korret uppa sig dageliga at Mia lEsum
«fter; (Luc. 9, v. 23.) at strlda och kampa
emot synven och diefwulen, säsom en utrustad
och redellgi kampande lEsu Cyristi sirids-
man / genom andeliga wapn, Guds ord,
Bönen och Tron, genom Lambsens blod,
Eph <b. Uppend. ,I. vn. och amova HEr««ren om hielp lhcrtil, til at forffara i tden
k MP, som benne fsrelagd ar, Ebr. 12. 0. I.

i Palmen siunaa: Lät Mig dödss
ftndsens lustar/ och korWsta sa nmt
kött / at thet blifwer werlden dödt. Ty
ssulle wi / ssm söke warda rättfardige
genom Christum/ ock ännu sielfwe finnaswara syndare/ sa wore Christus en synda-
tlenare?Bort thet. Ty om jag bygger
thet samma up igen/ som jag nedersiagit
hade/ ss giör jag mig sielf til en
dllre. Ga1.Z.v.17,18. Alt annat ups«t sr här
falstt och bedräaeligit, och hielper intet til at
inblllasia syndernas förlätelst i ensädan falff-

E s het;
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kas anda ingen falsshtt är. (Psala,. 32.r 7, 2 ) D5910 äqer ock l <6. v. iz.
s)m iagnägot orätt föiehade i min hiers
ta/ sn wolde HErren migej hsiandes.
Ob 'Aoosstlen Pa lus: Hwarochen jom
äkallar Vhristt namn / gange iftan o-
rättsiirdighetene. 2. Tim. 2. v. l?. Hilr
h el»)er lntet til at g!fwa sig l Guds
hov bedrclgeliga. (Dan. 11. v. 34.) Ia wld
ettfHH ochsanstyldigtbät äethet<,-
lideligit och «blurttilat mera wela synda. Wil
wäl en som twär ssa, föla sm igen i trscken?
Wil w<ll «n som fall t och stadt up, äter fal-
la pa nytt lg?n och krotza siZ? Wil wsl «nsom en Zlng blifwit frl ifrän en dödelig träl«
dom, pä nytt kömmi l samua ttHlhom igen?
Wil wal en som blifwit helbregda/ vä nott
äter ssra sig tll döds? Sklille wäl denna
qwinnan melat läta nagon sfwenala sig, at
hegjfwa sig under sin förra ohyggeliga trank-
het igen o 5 nytt, Mnast
stulle först giordt henna helbregda, nei, det
hade hon wäl intet melat i sitt första uosät en
gang, mindre sedän en lädan snffelig hielp
benne wtderfori; ja hon hade imet welat thet
för he>a werlden; ty hwad roo och hugnad
hade hon tä haft af »h" blifwit en gäng
ziord helbregda. Gädint ör ock nu nya fö-
delsens ständ lcke allenast i uMel, u:a, ock

jthes
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? tbes funbordan: ty hwar och en som ftdd
är af Gudi/ hnn giör lcke synd; ty
Hans säo blifwer i honom: och han kan
lcke synda; ty ban ar född af Gudi.
1.10h,3.0.9» jämför i.loh.s. V.IB,

§« 4.
>swad nu il.-6oangär thtt ftsia Upsatets

fullboldande och utöfning, sa wele, wi här-
wid i acht aqa twäagehandi, neml gen uma
hwarnti thet fasta och sanssyldiga vp-
satet wisar sig uti tbes utöfning. 2:6c»
hwarmed thee mi en sadsn öfning i syn-
Ntrhet i anseende til menniffians lefwerie
och wNnde til at staffd. Hwid
i:mo <inaör, hwalUtl chttta upsättt wlsar
sig uti thes Utöfning/ sa wisar ch<t sig uti
warckstallandet af chei goda upsäl/ som ar t
hiettä, och gisr menniffian delachliZ aflT-su näd och gasvor, at bättra sig, tro« Zlöra
och l»da som en Christen; sssom denna qwin-
«an efter sitt hiertäne «osat werckeiigen tog
pä lElu klädafäll, til sin helbregda. Och i
denna det fasta upsätets ifning finnes tck< en
blätt hastig, förbigätnde och fiychtlg rörelle,
som för <lr sagt och omrördt, utan en hestän-
dlg ahoga, lust och wilja, sgmnxtsorift,
kamp oÄ) winläggiande om Tro, Hopp och
Tolamod/ samt omen öfwerläten wllia under
Gude wilja, at bäde allid fH näd för näd i

Trone
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Erone til fyndernas Orlätelse, ock) samwets
mnng t lEsu blod, til lif och ftid, samt l
tilwäxt i uädene, och i wärsHEßras lEsu
Christi kundffap/ (2.Petr.3. v. 13.) som ock
til at altid wandra pä HERrrans wägar,
och tienä Gud i helighet och rättfärdighet i
alla sinä (Luc.i. v. ?4, ?s.) til at
fsltto sig sin lEsu och upoffra sig honom,
sälom dmZa qwinnan kom.. sedän Kon war
worden och föll neder för lEsum/
och sade honom alla sanningena/och blef
ta af lEsu stadfästad i sin heldregda. Marc.
5-v.33'34. Apostelen Paulus sager: Sä
förmanar jag nu eder/ käre bröder/ wid
Guds barmhertighet / at j mgifwen
eder lekamen til ett offer / som ar lef-
wande/ heligt och Gudi behagellgit/
edra stialiga Gudstienst. Vch hsller
eder icke e'ft?r lhenna werldene» utan
förwandlar eder med edars sinnes för-
melse/ at j magen försara/ hwad
Guds gode / bchagelige och snUkomllge
Wtlje är/ Roni.l2.v.i, 2. la, fastän li-
dande as werlden, lidande och lränZsel i
k -n-pen emot synden (Ebr. 12. v. 4.) ej ute
blisner, som desutan i en siandig strid och
motstand emot diefwulen ännu mera ökes,
hsr thet goda batttings upsätet antä icke
swigta fallg tilbakas, utml warder nn-

derhM
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herhällitkiflEsu Trchet, och Wdcms nH,
dewerckan, sälom thet hetee: The WUNNy

honoln för Lambsens blod fful/ och för
thes wltneebörds ord stul/ och the haf-
wa icke alstat sitt lif alt intil döden.
Uppend. 12. v. n., Hwattil the», troM Sla>
len igenom Salighetens medels ratta bruk
fär näd, lif cch styrcka i lEsu, och läaaer
jlg winning om / at giöra sin kaUelft
och utkorelft fast? ty om hon thet glör /sa faUer hon icke nagon tid/ (2.Pctr. ?,

v- iO.) M at wara wch oin, at ingm ting
stal stilja lftän Guds kärlek i Chrisio lEsu,
(Rom.s.v. 38,39.) til at wara trofast in til
döden, at undfä af lEsu lifsens Krono.
(Uppenb. 2. v. Thet fasta och goda upi
sätet börjas altsa l upwäMsen ech omwän-
delsen, warder uplifwat och styrckt i Trontz
i rattftrdiggiörelstn, warder uppehällit oH
Wr och mera Helgat i helgelsen och förnyLi-
ftn, warder ännu stadfastat i förfarenhelen,
i bedröfwelsen, st at icke storm och wattuflod
kan fMst thet tzustt i kull, som sälunda i hö-
rande och giörande bygges uppä hellederget,
och Zräftres diupt, Luc. 6. 0.47, 48. sä at
har bär Guds ord ftucht i tolamod, Luc. 8.
v. if. och anteligen warder thet fullbordat lil
full stger och förloMina i fuchordan,
Wm

en
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tN god kamp/jllg hafwcr fuUbordat
pet; <ag yafwer hatlet Ttona. Här
estcr ar luig förwarat rattsäldighetenes
Krona/ hwilcka HERren mig gifwa
sral pä thcn dagen / then rcktftrdige
domarcn: mcn icke mig allcnast/ utan
ock allom them/ somMa Hans uppen-
barclie. Tim.4. v.?,8.

§. s.
Hwad angär, hwarlned thet fasta

ech sanstyldiga battrings upsaret uti en
sadan ömmg t spnncrhct/ j anseende nl
mcnnistians lefwerne och wäsende/ has-
wertllatstaffa/ ,äa'rthettaupsätet »tet
lölt och lygelftiit, til at lefwa efter menni-
silo wllja och wtrldenes behag, säsom thet
hos the sälra och fräcka syndare sig befinner;
utan thet ar dageligen l HERrans fruchtan
sytzclsatt i Chnstendoms öfnlng, t alt mennl-
siian» lefwerne och wasende/ sä at the lrogna

waudra uti Guds nälwarelse uti the-
ras hiertans tanckar, upsätoch g'ernlnsar,
och wilja lntet l «ägon ling wara fbrdolde för
HERranom, eller säsom i mörctret gwra
näyot i Gudsförgälenhct. Tu We them/som söldolde wilja wara för HERra-
nom/ tll at förstyla thcras upsat/ och
halla thcras Mmngat i mörctret/ och

sä)a:
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M: ho set btz? och ho kannet vtz?
Ul sät w d bättringeu bar tll at ffaffa i:mc»

mcd theras hiettuns tilstnnd och tanttnr/
at lyr ultl l >!U« v»ltla« »»lllle lamana ul
nägon syiid, man yafwa lu>l 11l
l.us och liadewög; öro icke kötlsi,M, utan
anoeligen finnade, och förchafwa miet orätt
i stlt hierla, P,a1m.66. v.»«. icke helieb lwek
och fnisthel i sin «,hnjtendom» wäg,
Fral«a«n lEsus sade t.l Natbanael: Si/en rätt Israclit/ i hwilkom lmet swekät. i. v. 47» wld thet the som
ba,t.mena, «o the lllwbl <itt hlerta inletom
L^dt, matt anfönro Gud sitl himas allZ-
b^nde, och bedja, ac han wiHe utwnsaia
tbet 'a,om Dav»d ftger: Uttallsaka Mig/
Gud/ och fa weta mttt hicrta- be-
pröfwa mig/ och förnim huru jag me-nar thet- Och le til/ om jag pä cnom
ondom wäg är; och Kd mig p« lhcn e-
»vlga wägM. M1m.t39.v.2z, 24. Htvar-
<m»,l, y».tu lkrymtccht gt c.r icke tbet hos «hevtrogna, <om wal b«t»a sälunda wed mun-
nen, men wi.,u dock lntt: sielfen gälg se st»
onda sybdawag och wösende, miudle asstathermed, utau väde mena, och giöra illa, ochbebia doch allena>t af en waua, at Gud
siulle uuakftw mening. The» ar

likasom



likasom en tl»f wille beZära, at «ägon millese til, om hau menar wal i sin onda tzierning./
ja fast mera oriml.gt m thet til m sa bediq nt
then högsta GudM/ wid silt HZrtes onda Mg
vch alisiag; sä at en sadan Davids bön
forvras «lt uprichtigt iftän syndawägm vm-
wändt hiena och sinnc. 2:4c> hafwer lhet
fasta upsätet til ct siassa Web
tungans styrclse i mlandc och tigantze/
4!l uc fiy faia.vZa oro och ohöfwlstt lcu/.ögli,
ssixf, faljkhet:c.'faft mera saowum och cn-
Nch fsrargelle, samt mcd Guds «amns jui§«
bruk, och at winlsggia sig o m tal t»l för-
bcktring, och til anoellg nytto, sasom Apo-
Men Paulus sager: Itttet ohöfwisst tal
gange utaf edar mun; mgn thet MM
ar til förbättnng: at thet ma them somthet höra til tacka wara. Eph. 4. v.29.
Och > Cph.f. v<z,4. Bolerioch aU fiems
h«t/ eller girighet/ lam Mnd eder lcke
ens nämnde walda/ sasom Helgen til--
hörer: och sieni otd/ eller gäckeri/ eUer
ftämt/ som lcke höfwes: ulan hnllre
tacksajelse. jan-föl v. 5,6, 7. Och
stelen Jacob säget: Hwarnunagoribland
cder lsm sigtyckia/ at han ticnar Gud/
och icke styrer sinä tunqo / ulan bcdraqer
sitt hiettä/ Hans Gudstlenst <sr Mwg.
lac. 1. v. 20. Om

tungans



wliZans styrelse angär, sager Bavid: Jag
hafwer satt mig före/ jag wil taga mig
wahra / at jag icte spndar med mine
tlmgo; jag wil halla mm mun tilbakasasom mcd bett: efter jag sa maste sethen ogudachttga förmlg. PBm. 39.0.2.
jamför Psalm. 17. v. 3. ett jädant
fast bättriligs upfät til at siyra sin tunga t
thcns Helge Andes nädes KD ochwerckan,
(somdageligen l sin ords lius med samwetets
tuchtan i sin 5c1i«15 o§ undeMlsar och lärer>
bllfwer en säker Siäl sinä onda ord intet cw
Zäng warst, mindre at thes onda vrd,
hwartil lungan i en ffändelig fyndawana
bllfwit öfwad, stulle bliswa af sig sielf
borta; utan hon mistbrukar Guds
och tycker sig d,ä tala som aldrabäst, M
hon nämner 06) päkaVar Guds «amn fä-
fängt. Hon drlfwer Zscktti, swor-dom, förargelse, ohöfwistt tal, tll sitt och
andrä köttstiga sinnens syndansje; hwilckcr
herwld med Verldenes löje, som Frälsarm
lEsus förkunnar we öfwer Luc. 6. h. 25.
Ma sadant atlenast för lofiiqit ffämt, och r
sin kötistiga ros kalla chet til mrifwa en galw
Mun, och betsncka inttt,,at dennä galna
MuNneN en gang stasunderga HErrans strän-sa dom. Ty af tin mEW m blifwH
rattftrdiz hallen; öch af lln niun stal

Z tn,
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tu tvarda fördömd. Match.lZ.v. 3?. jäm-
för v. 36. hafwer Guds bamas fasta
bänrings upsät til at siassa mcd utwenes
sinnen och äthäfwoula. Har glör en Hiob
<ett förbnnd med jm ögon. lobs 31. v. i.
Här stoppar then rättferdiga sin öron tll/
m han icke hörer blodstulder/ och haUer
sin!ögon til/ at hanmtet argt ser. Esai.
Zz. v.is. Här läter ett Guds varn sig icke
winnas af sinä onda lustar, utan underkuft
wor och dödar löttsens begärelse, UomFräl-saren lEsus säger om handens och fotens af-
huZZande och bortkastande? samt thet förar-
zande ögats utrlfwande och bortkastande,
Matth. 18. v.B, 9. och Apostelen Paulus:döver nu edra lelnmar/ som pa jordene
sro:c. C01.3.v-5. och the som Chnsto
tilhörn/ kolWstn fitt kött/ samt med
lustar och begärelse. Gal. s. v. 24. Och
sälunda hafwa Guds barnas bätlrings upsät
4:10 til at siassa med alt en Chrisiens giöran'»
de ochlätsnde i medgäng; thet nöjes
ät Guds bud och lätter, samt läter sig högst
angelägit wara, at fiy thet onda och utkora
lhet rätta andeliga goda, dä det sannas hwad
Vrooheten säoer: lag ssal gifwa min
Anda i eder/ och ssal gisra ett sadana
folck af eder / soin i min bud wandra
och mlneriltter HM och ther efter glöra.

Hes.



Hes. Zs.v. 27. I ett sädant uM säger Da<
v<d: lag hafwcr sagt HERre: thet
stal mttt aif wara/ at jag nna wagar
haller. Psalm. «19. v. 57. och i v 126. Jag
swär och wil häUsf/ at jagtina ränfals
dighets rätter halla Wil. Nu lilat bchörl-
gen irösta och upmuntra walwiljoga och belym-
radeSiälar, tilat fatta ett sädam fast och san-
siyldigt bättrings upsät, sä wele wi ytlerll-
gare tMdla

Tredft Delen.
Ut:tio Oltt ett fast bättrings upsats

Möjelighet. The.ta upsätet är nu iotet
möjeligll af mennistians egna och natm.iga
krasier; hwarsöre vck the / som icke kanna
Gud och Hans wärtkan och kraf- i Chri-
sio lEsu l sitt naturllga ti ständ Ätid
ursächta sig thermed, at the är» swaga men-
nisiior, och M aLenast, at the wllja battra
sig sä mycket mennistligit och möjeliglt är;
men at desiltä sig om en san Gudachlighet,
at wandra pä rätlfärdighetenes och he!gelsens
wa'g, at öfwergifwa shnden, försaka M o-
gudachtighet och werldfiig lusia ic (Tit. «.

tz.n,i2. Ma the WM för wöM
Zit. Nu ehmu mun giärna t >M, N chetta
alt ingalundq a°r möjeliglt Mom lnmMiaus
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egna naturligc» ttafter, och thet fti luet, <tt
hwad mennissian af egna krafter til sin bäto
«rinZ och omwändelse tror sig kunna ästadZ
lomma, Hnnu pä längt när, ja aldeles intet,sr then bättringen, som Gud i Evangelii nä«
des kraft hafwa wil, utan thet <Zr at giöm
blätta lagscns giemmgar »ch at wara under
sörbannelsen/ (Gal. 3. v. 10.) ehuru, sägev
jag, det är fant/ at mennifftans sörderf är
fä aldeles ston, hwarföre thet ock heter:
icke at wibeqtvamliga äro «. 2.C0r.3.v.5.sa äro dochför Gudiall tiny msjelig, Matth.l9.
v. 26. Gud är then/ sVM wärckar bäde
wilja och giärning efter sitt goda behag/
(M11.2. v. 13.) han ar then som ett godt
«värck begynnet och sullbordar. (Phil.». v.
s/9.) Hwarföre en upwalnande Siäl,
wid denna möieligheten bsr se allena uppä de
grunder och fästen/ som efter Guvs old' och
nädelöften äGuvs sida ohförehälles, ochthem
i trone fatta och anamma, tll at upM tll ett
fast och sanstyldigt bättrings upsät.

§. H.
Fwad altsH angär grundetna lil theNWMöjellgheten / '5 Hr Trones fasta <»ru„d

,:mo Guds ftders lnnetllga kärlek ochförbarmande/ un hwlllen karletGud, tH
ingeu ätenö,are eller hieipare ännu war/
then i synd falln« werlde», sing owsnner och

fimder,
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siender, sä högt alstade, 'at chatt utgaf fin
Ende Son i döden för werldenes synder
fful, (10H.3.V.16.) til atther iZenom ästad-
komma sä wäl en ewmnerligen gclllande fsr-
soning, som ock mennistiornes bättrinZ och
helgelse. Här heter thet nu i Trone om den-
na Ouds ewiga kärlek: Är Gud för otz/ho kan wara emot otz? hwilcken ock icke
hafwer stonat sin egen Son/ utan gif-
»it honom ut för otz alla; hum stullehan icke ock gifwa otz all ting medhonom.
Rom. 8. o. 31, Z2. Skulle icke Gud, tH
han redan utgifwit thet aldradyraste och al-
drakosteltZaste, nemligen sin Enda SoN/jämwäl Zifwa then» Trognom all ting med
honom, stulle han ock icke gsswa thet fastaoch sanffyldiZa bättrings upsätet med Christo,
vch tberutinnan styrcka, stadfästa och blbe-
hälla the «tl lEsu blod Mfardiga giorde
E>iälar. Apostelen stger ock iRom. <. v. 8/9.Therföre beprisar Gud sin kärlek til otz/atChristus är död för otz/ när wi ännuwore syndare. Sa warde wi ju myckee
mer behaldne genom honom för wrede-
ne/ efter wi äre rättferdige giorde i Hansblod. jämför v. n. Werloenee otro vm ett
fast upsät at bättra sig, och om en gudelig
nädewandrings möjeltghet, ardHintef annat,
än til at giöra Gud t sitt ord til en liugare:

D z Then
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Then ther icke tror Gudi/ han giör hoZnom tib en liugare; u- i, loh. s. v. io.
Ach kära Siäl, Frälsaren lElus sager ju:
Kunnen j som onde aren / gifwn ebor
barn goda gafwor / huru mpcktt mep
ssal edar Himmelsse Fader gifwa then
Helge Anda/ them som bedia honom,
Luc. 11. v. iz. Ha'r behöfwes nu Menast ett
hiertans tw, til alt bedia GuV om then Hel«
M Anda, jom thet fasta sch sanffyldtga bck-
tringsuMet werckar och stadfäster i nädene.

2:60 är Trones grund och saste, t anften-
de 11l thenna möjeligbeten, Frälsarens lEssn Christi böd och dyra' FörsoninZ,
Hsr hafwer lu kära Siäl Mdmes och gäft
woms fullhet til rättferdighet, (Rom. s. v.
z'/.) HZr warder tiq ffänkt allahanda Of
Hans Gudoms kraft/ hwad som M lis
och Gudachtighet tienar. Här ato the
dyra ochaldrastorsta lsfte gifne: nemli-
ga m j theriqenom mägenblifwa delachs
llge af Guds natur/ om j styn werldes
Ms förgMgeligll lustar. 2. P?tr. 1. v. 3,4,
Ar tä nu icke wet fasta och sanffyldiga däft
ttings upsätet msieligit? Har äro lUu Wod
och Sär, och död och upftäadelse, och IGsu dtzra namn, tig til förfoning, llf, frld
och kraft, til at warda Guds barn, och giöra
Guds wilia, allmast M anammar IMm



med en biertelig tro, som af Guds Anda wer-
kas. Allom them som honom a«am«>
made/ gafhan macht at blifwa Guds
barn / them som tro pä Hans namn
:c. loh. i. v. 12, lz. allen«st tu läter tiK
uttagas ikrä mörcksens wäldighet/ och
forsämgs i Guds älsteliga Sons rike:
sä hafwcr tu i Christo förlotzning/ genom
Hans blod/ nemliga syndernas förlatelse.
(Eol l.v.iz, !4.) Sä warder m helbregdll
genom lEsu Sär, (i. Vetr. 2.
haf"v«r atl andelig wWgnelse iHe him-
melste nng genom Chnstum/ EA i. v z.
Och tä äst w för Guds stora barmhertig-
het fsdd pa nytt/til ett lefwandes hopp/
Zenom lEsu Ehrifti upstandelse lfts
the döda/ (i.Petr. 1. v. z.) och hafwer
genom Trona lif i lEsu namn. (loh.
20. v. 31.) Här warder tu ftalst utu tine
owänners hand / at tu mätte honom
tienä Utan frucht«n i helighet och ratt-
ferdighet för honom i alla tuna llfsdagar.
(Luc. 1. v. 74, 75.) Ha'r sager en Paulus:
i alt thetta öftMwinn» wi genom ho-nom / som otz alstat hafwer. Rom. 8.
».??. All ting fsrmär jag genomChn-
stum / som mig mächtigan giör. Phll.
4. v. IZ. jämför 2. Cor. 2. v. 14. Denna är

D 4 tn
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«N tzwssaeliq och fast grund; ty en annan
grund kan ingen läggia/ umn then som
llagder är/ hwilcke» är lEsus Christns.!
«. Cor. 3. v.n.

? :tic>, sä är Troltts fZNa Zrund i tbetta mäl,
Vvangelii nadekaNetse och uadclöften i
Christo lEsU. bär är wägsn til lifwez
ttg färestrefwe»; har äro Guds nädekallelstK
«ch stadWelses medel infatte och tig förunte,
»allelsenffer til tiZ sn i daZ, M lttt hlertc,
vchfKmwete, al lhet mätte upwakna, at so-
la näd tll bättting och en san omwändelfe.,
Annamnm nu allench, kära Siäl, liffens
Coangelium i Trones lydachtlghet i tilt hler-
«a, at ehtt mä cher rvtas och bara frucht, t
chens yelge Andes kraft och nädewwckan ge-
«om ordet, ss dli« ett fast och sanstyldigt
bättrings upsät tiZ möjeliglt. Mason, M
thenna qwinnan, theraf, athon !höyde om
lEsu, (Marc. 5. v. 27.) imet war omöjeliZit,
«t fatta en sädan, undertro ech upsät, al tm
gapa lE<u Mdefäll och warda
icke Heller til at fuworda detta sitt upsät. Sä
färzock den- troendeSiälen/ afGuds nädekal-
KIW Cvangelio, kraft tll at kymma til bät-
lrmgenes wäg och wandrinZ, som Guds ord
förestrifwer; ly hon hafwer b<irpä Ouds tryq-

Za och Ma nHdeloften. HERrans ord är
sanfttdlgt/sch.hwadhanlofw«l thet hsl-



ler han Wifferliga/ Plasm. ??. v. 4. och
Evangelium är Guds kraft/ allom
them til salighet/ som tto. (Rom.i. v, i6.)
Christus warder prcdikm them som kals
lade tlro ss;m kallelsen tv'/li)da "chefttrfölja)
Guds kraft och Guds wisdoln. (1. Cor,
1. v. 24.) Men sv läng? tu intkt och lyo
der och fölser Evangelii hafwer
tu inZen ?raft theraf,(s:i.Cor.i.v.2z.)Kwars
för«!bet heter: the äro icke alle Evan-
gelio lydige: ty Esaias säger: HErre/
ho tror war predikan- Rom.io.v.i6. Och

lEsus kommer omssder med eldss
lsga/ til at bamnas öftver them/som icke känna Gud/ och them,som icke lydige äro wärs HERraslE-su Christi Evangelw. (2.Thess.i. v. -7,8.)
Mm the ttoqne och lydachtige warda Upbygs
de pä Propheternas och Apofilarnäs
grund/ ther lEsus Christus öswerstahornestenen är. Eph.2-v.20,

§. 3,
Skulle snnu, tu beHmrada Siäl, tu som

Zierna wil tw och ätlyda Gud" ord, det oroa
tig, at tu wid länslan af titt elände finner tig
fwag och oförmögen, at utt titt battrtngs up-
sät och mandring pä lifsens wcka kunna för<bllsnm bestWlg j ali freflllse, fö? tina egna
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synders macht, samtdiefwulens och werldenes
list och marZahanda förjök ssul,sä lst imet en
sadan tin egen swaghet halla tig tildakas;
utan fatta ännu en grund och ett faste ei! tin
Tros förwHmng och siadfästelse 4-co iFtälssarens lEsu förbön för tig; han beder
ock redan fsr thee oftuchtsamma fikonaträdet:
Herre/ lät siä thet ännu i thetta cket/sa lange jag grafwer omkring thet och
göder thet: om thet sa kunde bara ftucht-
hwar ock icke/ sa hugg thet sedän bort.
Luc. iZ. v. 8/ 9. Han icke allenast fä«
Da Läwmqar, utatt ock fsr them/ soltt
Zcnom theras ord stuUe tro ps lEsum.
(Z0.17. V.20.) lEsus bc.d föv then jwa>
ga Petrum> at Hans tro i frestelsen icke
ssM om mtet warda. (Luc. 22. v. 32.)
Msus beder fir them, fom genom l)0N0M
komma til Gud / och leftver altid och
beder altid W,them. Ebr. 7. v. 25. Han
manar godt str the trogna Guds barn.
(Rom. 8. v- ?4.) Men för werlden bedee
lEsus icke,sem ses af Job. 17. v- y. för them,
fom komma
lare ICsum/ talar stänckelse - blodet
bättte/ änMeltblod/ (Ebr.i2.v.24)
«ch the hafw« honom til en Förswarare

när



59

mk Fadrenom/ lEsum Christum/
chen rättfärdig nr. (i. loh. 2. v. i.)

Tyckes tlg ännu, tubekymrade Siäl, at
tu ast fast owärdlg til dmm lElu förbön,
sä bttänck, at han af ide! kärlek för tig be«
gifwit sig ! den bittra korstens dsd, och här
uppä gruitdcir sig lElu förbsn och icke pä tln
wardiqhet. tu kan tänka: jqg hafwey
swarliga spndat/ warit werlden 111, och
mantrat fiends «l Chrifti kori), och fast la'n<
ge försummat naden; mm war wld godt
mod, käre Siil, och wändl tig med fult
alfware ifrän tina sonder, och wändt tig nu
til GUD af alt hierta, tä warder tu «nsedd
intet mera efter tin förra m^ffräfwighet, utanMm m, then ther omwander sig och tom-
mer til lElum, som igenomApostlarnas ord
wil tw pä lEsum, och lä Zär lElu sörbön
tig wifferliga an, och Guds nädckuss«i löfte
kbMMV tiss til Zodo: När en ogudachttg
ftom wmder/ sä ssal chee imet stada
yonom/ at han ogudachtig warit haftwer.- sa ksn ock then rättsäldiga icke lef-wa / om han syndln. Hes. z3. v. 12. Iabetänck ock har lEm fsrbön pä forsset sswen
fsr chem, s>m korsifäst- bo^om: Fader/fsrlat them th«! tp thr weta icke hwadthe giöra. Lm. 23. v. 34. Tä alMade lE-sus Fadren ännu under meden,«ch under

syntza^
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syndabördan af wertdenes sonder, chem l»an
bar, och warde bönhörd therföre/ athanhölt Gud i wördning. Ebr. 5.v.7. SkuNe
srälsarens lEsu fsrbön icke wara werckande
för tig nu, sedän försoningen för hela wert-
denes synder nädt sin fullbordan, allenastsätt tig i dag fast och oryggeligen före. at bll
lEsu fär, tll at hsra bans rsst och följa ho-uow esier. Och tä hafwer tu ännu til thetta
titt uvsäts stadqande /:eo den grunden / at
GUDs trofasthee kommer tin Siäl tilgodo:
Trofast är Gud/ sch utan alt argt,;
rättwis och from är han. 5. M0f.8.32. v.4.
HERren är trofast/ chen eder styrcka
stal/ och beipam för thet >nd«. 2.THG
3. v.z. sä at, om tlg i tin egen kända swag»
het ochelandesäsiulle tyckas, at tualdrlg kun-
de wara rätteligen bestandandes, sä bör tin
Trofasta och grunda sigpaGuds Trofast-
l,et> som «a i sin näd kallat hafwer. Ha»sr Trofast/ som eder kallat hafwer:
then ther ock wäl fullbordar. 1. Thess. s.
v. 24. Cor. i. v. 9. Tvckes tig, at tin
kända nöd och tina frestelser bli tig för fwära
bch fsr tunga, sä hält tig ock härutinnan i
Trone til Guds Trofasthet. Gud är tro-
fast/ som l'cke lster eder ftestas sfwer
edra förmago- man giörmed ftestelsen
m utgqng/ st qt j tunnen dragat.

l.Cor.



I. sor. ia. o. 13. HCRrans mildhtt at
thet/ at an icke är me med osi.- Hansdarmhertighet hafwer annu icke and<n
utan hon m ywar margon ny- och tin
trohet ck stor. ler. Klagowis. 3. v. 22,23.
Tyckes tlg. atwerlden och mörcksens macht
blir för swär och odrägelig, sä kom bck hst
i hog lElu trohet i sitt Herda, ämbete. In^gen stal Hellerryckia chem utur min hand,
säger tin Frälsare om sma lubachtlga far,
loh. 10. v. 27,28. jämför v. 29. Denna
trösteliga grunden och thelta Trottes sälle i
Guds och FrälsarenslEsu irofasthet kommer
«itzerliga alla Guds näde-barn til godo, säat thet blir möjeliglt för chem, at i Trone ut-härda l ett botfärdigt tilstand och ludachtiZtsinne > at wandra uppä then smala wäZen til
listvet; ty the aro icke ensamma i deuna stri-'Len, utan the följa then ttofasta och sanfär-diga. (Uppenb.i9.v.ii.) M«t m, käm
Glal, nu intet wille giöta tig nögon falsttancka om denna möjelighet, som i Guds ordsr sä faft grundat, utan häldre tro Guds
ord enfaldigt och följa lbst esier, dä jag ävM derom, m then ftuchtan, lu efter tiltköttfliga sinne hos dia HM, nt wandra dcnwägen, som alla Christna genom korff ochltdande ttäkat igenom, sochbwarom siunpes t
Psalmm n«. ?ls. Nu lville wäl werlden

salig



ftlig wara, räddes hon icke then stsrs
fara / som alle Christne llda zc.) jag
jaZer, dennakö.tsiiga ftuu)t!in ftulie zä <ä fsr,
gä ttg, at tugwomMdm i ICsu Christi Tro
sialle i then smala lisstns wäg finna tln
och förnslei'e, och Uedes i sielfwa wercket
erfara, thet all tlNg äro Msjelig honoMsom tlor. Marc. 9. v. 23.

Flerde De!en.
IV.to Hwad kraft/ iif och werckan

thet fasta och sanffyldlga battrings ups
sätet lned M hafwcr» Thetta tan ftmer
vct itdan sslilas af thet sem föwt sagt 6r,
i synntchet af andra delen, hwarutinuon thet
fasta och sanffyldiga bätlrinZs upsälet bestär
och icke bestär; men wi wele, som sades,
snnu ytterligare best, hwad kraft, Uf och
werckan thetta sansiyldiga bättrmgs Upsätet
wed sig hafwer, nemligen t

i:ma hafwer thetta fasta Upsätet then kraft,
lif och werckan med sig genom näden/ at thet
altid tranger sig igenom och btlfwer intet tll-
bakas ifran lEsu näds ätnlutavde / ehwad
swärigyet, at funna tzinna til de§ werckstäl-
lighee och fullbordan, harwid möta siulle,
Uom här denna qwinnan hade sngt wid sig
fielf: mätte jag MtNch lomma WH

Hans



Ms Mer lc. sä sökte hon ock med hier-
mns afware detta sitt goda upsät at fullborda,
sä at inga hwder kunde halla hcnne tllbakas;
här kunde intet hennes egen siuldom hindra
henne, som pästadt l tolf är, och sämycket
mera mmattadt hennes kropp och sinnen:
ha'r kunde intet hindra hennes föresatta uAt
hennes blpZsamhet, eller fruchlan, som sedän
efterät sä rörde henna, al hon fkialfwandes
föU ned för lEsu fötttr, tä hon säg, at chet
icke w«r lönligit, Luc. 8. v. 47. icke hetlcV
kunde folckets trangsel hindra hennes uplat:
icke Heller htndrade henne lhet, at lEjus tä
war begrepen med ett annat ärende och pH
wägen at upwäckia lairi dotter / hwarom
han tilförene warit storltga ombeden/ Marc.
5. v.22,23. utan thennaqwinnan fullbordade
sitt söresatte upsat, oachtadt alla detza htnder:
en sadan traft och werckan hade hennes upsät
med sig. Sa ock then/ tilett fast bältmgs
upsät konina Siälen, hon läter sig imet aflMa
i ftän sitt fasta upsäts fullbordan: hon lätersig
icke hindras genom stam och blygd öfwer sitt ln-
neboende l))nda' jörderf och elande: icke Heller
Zenom utwarleshinder af welldenes ttängande
med fbracht, eller hat och lMilja/ som icke alle,
nast trängt Frälsaren lEmm, utan ock Hans
efterföliare. Hafwa the kallat Husbon-dan Veelzebub/ hmu myttet mer stM
the sä kqlla Hans hussolck: rädens för-

thcn-
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thcnstul iMt för thcm u. MM. is. vi
2s/ 26. icke Heller derigenom, at hon lännet
sin brist och til bönen, som
utaf andra kunde stie med större krafter>
man hon fullbordar siltupsät/ at ock warda
delachtig af lEsu, ech omfatta honom i bö-
nen til sialenes ltf och helbregda. Hckr kan
lhet i Trone Heta: lag siäpptl dig icke/
med mindre m walsignar mig. Stap.B.
32. v. 26. Hwaraf fslfer,

2:60 At then troende Siälcn, som nu sä-
luno« fortfar i sitt fasta upsä:s fullbordan,
winner Sialenes ltf och helbregda i lE-su. Säsom qwinnan bkf strart helbregda,
och hennes blods käila förtorckades, och hon
kände tbet l krovpen/ at hon botad war Utaf
then plKgan, Mctc- s. v. 23. Sä hafwer ock
then ltoende Siälens goda och fasta Troltes
lipsät then werckan och kräft med sig, och niuter
then kraften af lEsu sär och Hans dM blatz
och försoning, at thes Sial watder hclbreg»
da, och thes blod-roda syndets kalla föttsr-
kas, och thet pä sätt, nemliqen
i-mo vä hon förlDas ifran syndenes för-
dömelft/ genom syudernas nadefulla förlä-
telst i lEsu blod, l Trone, och genom IAsu rättferdlghets tilraknande, Rom.Z. ».24/
2s. cap.4.v.6,7,8. cap.B.v.i. utl hwilckett
nsd then trogna och rattsärdiggiorda Sialen

haftvn
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haftser ftid med Gud, Rom. s. v-5. ör Gud s
nädebarn, och hafwer Andans wituesbörd l
sitt hierta om Guds barnaffap/ Rom. 8. v.
14, Is, 16,17. i.loh. s. V.IQ. sä at chetock
hiir hem: War wid goda tröst/ Son,
Dotter, tin tro hafwer hulplt tlg. 2:ä<»
fsrtörckas hennes spnders blods talla genom
andans ftihet iftan syndenes traldom/
macht och herrawalde. Rom. 8. v. 2. loh.
8. v. 34,36. Rom. 6. .v. 18 / 22. Ty thensauna och saligZiörande Tron , som är ett
Guds werck, strwandlar och pa' nytt födee
hiertat, och hafwer lhen Helga Anda med
sig, som ock säger i Företalet :ik
che Nomare; tv Gud giswer här elt nytt hiel-
tä och en ny anda uti lhen», Hes. 36. v. 2s,
»6/2?. sä at thenna blods kallan stannar,
til at ick< mera giöra synd, 1. loh. 3. v. 9.
i.10h.5' v.lB' icke allenast til at jcke we-
tandes och wiljandes ellet upsäteligen «ch med
berädt mod at synda, ulan ock Mat therjemte
afläggia lhen widlädande synden i lhen före-
lagda kampens fortfarande, Ebr. 12. v. 1,4.
thet är, t gamla Adams mer och mera afklä-dande, och i lhen nya menttistians iklädsnde
i then dageliga helgelsen och fötnyelsen, Eph»
4. v. 20,21, 22, 23 > 24,25. :r. in til än«
dan. Col. 3. v. s, 6, ic>,
16,17. z:tio föttorckas thenna syndenes dlods
lälla uti then sstöpliga lewmens föltlasring och förhllriigande / ts all synda rot

E och



ech smltlo «arder borttaZen, och lhenna hel,
bregda aflEsu «llmacht fullbordad och full-
tomnad, Phil. 3. v-21. och theutwalda siola
bära then himmelsia mennisiiones lilnelse: i
köttets och blodets sötwandlins til osörgänge-
ligit 06) härligit, i.Cor.l?. v. 42,43,49, ,o.
lhet är warda Christi fsrklarade lekamen like,
hwilken the utwaldas ssrwandling ster uti en
ziunK, uti ett ignableck med then vttersta Ha-
sunen, i-Cor.is.v.fL. hwarutinnan the ut<
walda som tä lefwa, icke siola fsrekomma
them som sofwa. ~THess.4. v.ls,ls, 17.

§. 3.
Men at änliu nägot tala om then trognaSiä,

lenslifoch helbrcgda jämwäl här i tid<n,sä ar
(i.-mo) dennaSialenes helbregda WIH i Tro-
Ne, och fast grundad i Fralsarens Issn full,
komliga försoning för synderna, sa at Guds
darn bafwa FörloZNlNg genomlEsublod/
nemliga syndernas forlatelse/ Col.i.v.
24. Epy.!. V.7.. och thet icke tMt en ssäng
vch til rening iftcin the ssrra svnder, 2 Petr.
i.!v.9. som uti otrones tid blefne woro under
Guds tolamod, Rom. 3. v.2s. utan lhenna
förlohnllig genom lEsu blod til synderuas
söllätelse hafwa the ock sedermera dageligen,
sä at lEsu blod renar them dageligen ifrän
Ma synder. Tbe hafwa i lEsu str en fti
vpen brunn emot synder och orenhet. Zach.
13. v. 1. The komma utu stor bedröfwelse

och



och twä sinkläder ochgiöra them hwlt i Lamb-sens Blod, Uppenb. 7. v. 14. och thelta sr
theras salighets grund, som uti theras Zud^
nchtlghets och helgelsts öfniyZ aldriZ ffal af
theras uplysta ögnasichte tilhel ellerhalfbort-
lemnas: och härutlnnan är then andellga
helbregdans sölanbe atssild isran
letamltga; ty wtd then lekameliga behöfwer
ineet then tranka/ som helbregda worden sr,
altid läkiare: här kan läkiaren och then som
helbregda wo.rden ck, wa'l wora iftKn bwar-
annan ssilde; men i audM matto behöfwes
lEsut' altid, och är inlet lif och inZen hel-
breZda utan en ttänVlZ lEsu blovs tening
ifcän syndernas fördömelser/ ja ic?e ekt ögno»
bleck: sä m förbiudelsen emellan lEsilm och
ehen troZna Slälen mäste wara aliid ech
utan ätcrmändo; ty härheter thet: och war-
da funnen i honom/ icke haftvandes
minä rattferdightt som kolllmer af la-
gen/ utan then som afChristlTro kom-
mer; nemliga then rattftrdighet som af
GudikommergenomTrona/ Phil. 3. v.
9. hwilcket ffer l wandringen i liuiet, säsom
Apostelen Johannes sager: Men Wcmdrom
wi l liuset/ Mm han är liuset/ tä haf-wisällssap inbördes/ och ITsu Chrjsti
Hans Sons blod/ Mnr H af alla syn-
der. l.löh. i. v. ?. och wid syndernas up-

E 2 richtiga
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richtigabeMnelse: Säje Wi/ m wi haf-wa ingen spnd/ sa bedragn wi otz fielf-
wa/ ochsanningen är icte i oH. Men
om wi bekänne wara synder / han «r
trofast/ och rättwis/ at han förläter
off synderna/ och renar-otz af alla orätt-
ftrdlghtt. 1.10h.i. v. 8, 9. Och ärtyen-
na syndernas föllätelses naden jK wi§, til
Siälenes styrckio och helbregda t lEsu silr,
at thet om the rätta Zions inboggare heter:
s)ch ingen inbpggare stal säja: lag är
fwagi ty folctet som theruti bor/ stal
hsfwa syndernas förlatelse. Efti. ZZ.v.
20,24. Af lhenna syndernas förlälelses nä-
den hafwa the Trogna ock känsta l sin Sial,
säsom thenna qwinnan kände thet i siu kropp,
at hon w«r gwd helbregda. Här känner
och tror then ttogna Siälen then kärlek som
Gud hafwer til henne, ». loh. 4. v. 16. och
smakar och ser huru liufilg HErren <lr:c. Ps.
34. v. 9. Har kannel hon lEsu inneboeude
näd, 2.Cor. »3.0.5. och Christi kärlek, then
all kuusta? öfwergär. Eph. 3. v. 19, Ha«
känner hVN/ at hon bllfwer i Gudt, och han
i henne / at Gud hafwer gifwlt henne af sins
Sons anda,
nemligen then utkorade bayns anden, hwil-ken ropar Abba/ läreFuder, Rom.B.v.ls.
Gal.4,V.s. och hwikken lrkehafwerChri-
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sti anda / han hörer icke honom til.
Rom. 8. v.9. Har känner hon ett beftedat
samwete i lEsu blod, Ebr.y. v. 14. och an<
deljg srid och ftögd til Guds lof, Nom. 14.
v.i?. ty bärutinnan smakar hon ock thet gos
da Guds ord / vch then tilkommade
werldenes kraft. (Ebr. <. v. s.) Widare
kannes har Guds Andas drifwande Rom. 8.
v. 14. och nädefulla regering, Gal. s. 0. »8. och
enärdenna liufiiga smaken saknas, som un-
dertiden ster i anföchtnlngenes tilständ, sä är
then troZna Sialen tä icke Heller död och fan-
stolös, som melldenes barn i sin säkerhet,
utan hon hafwer ock tä kändsta bäde af sin
nöd i thet tilständtt, som ock af kärleks tränZ-
lan til täthet heter: finnen i MIN
wän / sa säger honom / at jag för älstog
kranck ligger. Sal. Hsg. Wls. 5. v. 8.
Sä sinnes hon ock i nöden stka och wänta
efter HERr'Ns bielp: Uti MlNe «öds tld
sster jag HERran lc. Psalm. 7?. v. 3.
och HERren förläter icke tbem som sskia ho-
nom, Ps<ilw. 9. v.iQ. u. Min fiäl wämar
efter HENran/ ifra then ena morgon-
wllchten til then andra. Psa!m. izo. v. s,
6,7. Uti en sädan nöds ssorm och dunder
haswer ock then trogna Siälen sin tilflychc i
Isiu sär, stsom siunges i Pftimen:

E z HoM
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Som foglar sma/När dundra ma/
Ochdiurensigförffrackia/

Smm fipga bon/
Hwar pa sin on/
I holig ttä sig tMa/,

Sa aro min
Tilfiycht/ ftm tin

Sar/ HERrelEsu ftome/
Nnr synd och död
Tilfoga nöd/

lag roo l thcm bckommer.
foglen sunnit ett hus/ och

stvalan sitt bo.' (Pst"m. v. 4.)
Ho l tin sarrum har sunnit/Ha« har lpckllg öswerwuunit.

5. 4.
Thenna Siälenes helbregda igenom lElu

Gär i Vrone cr (2-60) kraftig och bewis
ftnde sig i gcda wcrck, likasom dcn som är
helbrcgda worden, ftd m ncrattar sinä fiMor
och ärender, sa giör ock här thm trogna Siä-
len: hon tllbederFadrcn i Andanom och san-
ningeil. (loh. 4. v. 22.) Hon ticnar Gud i
helighet och rättferdighet i aNa sinä liftda-
,aar, (Luc.i.v.v4.7f.)och Guds nad lärer
henne tll at forsaka alla ogudachtighet
och wcrldslig lusta/ och lefwa tuchteli-
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ga/ rättftrdeliga och gudeliga i thenna
werlde».- och wänta thet saliga hoppet
:c. (Tit.2. v.n, 12,13.) Hon aftläder sig
then gamla mennistian och Mäder sig thcw
nya, ochgifwer sinä lemmar Gudt til rätt-
ferdighetenes wapn, R0M.6.V.12 13. hwar,
til th? äfwen nndfä näd och kraft af MK»
dyra forsoninas blod. Tv, Ester Wi NU
haswe sadana löfte/ mine käraste/ sä
giörom ost rena af all köttsens och an-
dans besmittelse/ fulibordande helgelsm
j Guds raddhoga. 2.Cor.?.v'i. Utiden<
na helbregda föra the ock andelig strid emot
synden, stä emot diefwulen stadigei Trone,
(i.Pelr. s.v.B 9.) och winna honom för
Lamblens blod stul och för thes witnesbörds
ords ssul. Uopenb. 12. v. n. The öfwerwinna
wttiden i Trones seger, I.IOH. s. v. 4. the
kor§Ma sitt kött samt med lustar och begä-
relse. Gal. s. v. 24.

§. s.
Men som en stridsman kan ofta komma i

trängsel, bltfwa i striden sargad och ssrad,
utmattas och förtrötna, sä framt han icke
warder hulpen, fär läkedom och wederqwec-
kelse; Sä 5r ock med Slälenes helbregda
(3-n«) sä beffaffad, at den här i tiden, äf-
wen som kroppens, är ombytelig och ännu med
bräckelighet och swaghet behäftad, och behöfwer
therföre lEsu nädes hielp, läkedom, weder.'

E 4 qwäckelse.
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hwäckelse, och en ny kraft och storcka t!l atsegra och winna, sä at hon icke mätte insomna i
dödenom. hwarfire thet heler: staffer med
fruchtan och bafwan/ at j salige warden.
Phil. 2. v. 12. Ser til/ at j uti thetta
edart elände wandren lräddhoga.».Pelr.
~ v. 17. Hä är doch HErren hlelper. Esai.
41.V.1Q. lag styrcker tig/ jag hielper tig
bck tc. jamfsr Esm. 33. v.22. Här ar hEr-
ren l kiciren 2. B. is. v. 26. lag är
HENren tin läkare. jämför Psalm
V.20 w HB. 16 v. 12. och lEsus we-
derqwäcker the O6) betunaade.
Ma z!,.ii. v. 28. Han gifwer them tröt-
tom kraft och them machtlösom starckhet
zzog. The som wänta efter HERran /

the fa en ny kraft:c. Efti. 4«. v. 29 / 31.
HERren ar mitt lms och min helsa:
Or hwem stal jagftuchta mig? HER-
ten är min lifs kraft: för hmm stal jag
grufwa Mig. Psalm. 2?. V.I. Men then-
na nys omrörde, och wid Siälenes lif och
heldregda sig här i tiden ännu insinnande
bräckelighet yppar sig och föregär i tärar
och grät och rop och werck, i kamp ochsirid, innan then fullkvmliga och oombuteli-
«a belbregda i himmelen erbälless: tä Gud
fial «ftorcka alla tärar as theras ögon/

sch
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och l'ngen död skal scdan wara - icke Hel-
ler giat/ icke Heller rop/ icke Heller ua-
Oon wärck warder mer: ty thee sörsta
11l fölgänget. Uppenb.2i V.4. jämför Pliis.
3. v 21. och «a i oförgangeligheten och odö-
deNgbeten warder thet fuUkomnad: dö«
den är upswulgen uti segren. 1, Cor. is.
v. 54,55,56,57.

§. 6
111-tioblifwer en qmnmlEsu s3r helbregda

aiord af nadcn styrckt och anförd, at
tundgiöra Hans dygd/ som henne kallat
hafwer af mörckrct til sitt underliga lius.
(1. Perr. 2. v. 9.) Hwilctet ock är thet fastaoch sanstuldiga bättrings upsätets werckan och
päfölgd. Wi finna det af denna qwinnan,

sedän hon fulibordat sitt upsat, ta»
Kit uppä lEfum och blifwit helbregda, ochsag, at thet icke war iönliqit, förkunnadehon fsr allo folckena/ for hwad sat stulhon hadc lagit pa honom, och hurule-des hon blef strax helbregda. (Luc. 8. v.
4?.) Sä tundgiör ock then trogna Siälen
lEsu näd, Tro och bekännelse i lefwerne ochlidande, och blues intet wid lEsu och Hans
vrd. Luc. 9. v.26. Hon ffämmes intet, at
i alt sitt lefwerne wisa, det hon sr en Chri-stel» , och icke ett werlde-nes barn, ja honsiammes lcke Heller wid en Christens lidande,

E 5 säsom
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Mm Aoostelen Petrus saaer:, Vlen llder
han som en Christen/ stamme si.q intet;
utan prise Gud för then dclcn. uPm.4.v.16. heter thet ock: Icke kan then
stadcn döljas / som llgger pa ett berg.
Icke mnder man heUcr lms/ och sätter
thet under ena steppo/ utan pa en liusa-
staka; at thet lpscr allom them som i husee
aro. Matth. 5. v. 14, is. Har är icke then
troZna Siälenes lag werldenes wänstcips be-
hag och mennlstio wilja, sa at hon för the-
rys stul siulle förändra sig efter allahcnda til-
fallcn; utan hennes regel och rättcsnöre är

b6>Za ord och mi ja, och
siyr hon onda tiifällcn ut! sstt upsät,
<ä at smttt wandrar l the ogudach-
tigas räd lc. Pfalm. 1. v. 1. Och cher hon,
utan at Da tilfälle, räkar «bland werldcnes
barn / Mr hon sig iugalunda lös, säsom
werlhen talar; ly hon wet. at hon thermed
ffulle afsöndra sig Wn lEsu, och kräncka
ett upwäclt och Zenom lEsu blod renat sam,
wete, och altsä gä i mistning afgudacht ghe«
ten<>« l!f och kraft, utan tä heter thet: MNN
masie mcr lyda Gud än menniffior/
Ap. G. s. K 29. om hon ock sn blifwer för-
achtad och försmädd therföre; ty thetta är nu
thet lms, som t lefwernes gudachtighet och
goda gierningar lysa sial för mennistiom/ sä

at
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at bäde fromma och onda blifwa thet warse,
och mägawardacherigenomupwäcktetilkarlek
och til Guds pris och lof. hwärtil lämoas tket
somFrilsarensZqer: Sa later edart lills
lysa för mennissiomen / at the maga se
edra goda gicrningar / och pusa cdar
Fader som ar l himmelen.Matth 5.V.16.
Dochbegynna tbe onda mast til at hata, lasta
och försmäda, Frallciren ater säger:
Om werlden hatar eder/ saweten/ at
hon hafwcr hatat mig för an eder.
rcn j af wcrldene/ sa älssade werlden lhet
Hermes wore:c- loh< is. v.«, iZ. jamföe
Matth. ia. v. 2<. Och Apoftelen Belru«:
hafwer ett godt samwet: pa thet thesom wilje förtala eder sasom ogiernings<
män/ ffolä komma pä skam/ at the
forlastat haftva edart goda omgängclfe i
Christo. 1. Petr. 3. v. 16. och » 4. v. 4.
Thet synes them saWnt wara/ at j lcke
lopen mcd lhcm uti samma stcma och
ostickcliga wästnde / och förslnaden.
och sälunda bekänna the lElum asuen i
sörssljelsens tid, saqcr:
Rädens lcke för them som drapa kroft-«
pen le. Therföre hwar och! en som
mig bekanner för mennistiom / ho--
nom wil jag ock bekänng för min Fader/som



som är i Himmeten. Men then som
mlg wedersakar för mennistiomen/ ho-
nom stal jag ock wedersaka för min fa«
der som llr i himmeten. Match. 10. v.
28/32,33.

§. 7.
Guds dygds högc, egenssap sial ock af chen

lrogna Slälen kundgiöras n»ed zoda gier-
ningars öfninZ, i det hon winlägZer sig efter
Guds wiljc, om en brinnaude kärlek til lE-sum och Hans lemmar. samt om kärlek ttt alla

i aemen, ware sig wän eller owän.
Nt the som Gudirrodt hafwa/ winläggia
sig i goda giernmgar förega- tp ssdant är
menmskiom godt och nyttigt. Tit. 3. v. 8.
Wi ärc Hans werck/ ffapade i Christo
ITsu til goda giernmgar / til hwilcka
Gud oH tilförene beredt haftver/ at wt
vti them wandra stola. Eph. 2. v. i<?.

Then sig sielf gaf för o§: ps thet han
stulle förlosia ofi ifran all orättferdightt/
och rem oH fig stelfwom ettfolct til egen-
dom / ther sig om goda glerningarbefli-
tar. Tit. 2. v. 14. H<ir »pifar then trogna
SiölenlEsum hungrogan i han< lemmar:c.
Mitth. 25. v. 3?, 36, 40. Ty then som
hafwer thenna werlds gods/ och ser sin
broder wara nödstald / och stuter sitt

hierta
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hierrä til honom / hurn bliftver Guds
kärlek i honom. Min barn / älstoms
icte med ordom? cUer med tungone/
utan mcd glerning och sanning. i. loh.
3. 0.17,18.

§-8.
iv-to hafmer thtt fasta Twnis upsät an-

tellgen den kraft uch werckan med sig at i
Trones kamp framhärda in til ändan.
I Luc. 8. v. 48. M, at Fra.suren lEsus
bland annat sade til denna qwinnan: gack
med ftid- Sä waudrar ock then trogna
«Biälm l sitt fasta bättllngs upsät uppä lifsens
wäg/ och derutlnnan ftamhärdar, delachtig
af lEsu försoninZs andeliga frid. Kämpar
<n god Trones kamp/ til at fullborda lovpet
och hälla Trona. 2.Tim. 4. v. 7,8. Käms
pa en god trones kamp/ fatta ewinner-
ligit lif u. i.Tim. 6. v.i2. Lät otz med
tolamod löpa i then kamp som ch före-
lagd 6r. Ebr. 12. v. 1. jämftr v. 4. Tu
hwar ock nu nagor kampar/ han krö-nes icte/ «tan han redeliga kampar.
z.Tim.». v.s. Hwarföre Fralsaren lEsus
jäger: War trofast jn til döden/ ss ffal
jag glfwa tig lifsensKrona. Upp. 2.0.12.
Sä kom, kära Släl, til ett sädant fast bät-
lrings upsät i Tro, lefweme och lidaude, och
wandra uppä Christi wäg, m t« ifrön denna

yttersts
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yttersta werldenes undergäng m3tk< afHEß-rans bläeta och ofsrsiylta näd ftälst w«rda.

§. ?-

Och s 5 haswom wi nu betrachtaf ett fast
och sanstyldigt battrings upsat til dest
början/ bestaffenhet/ eller hwaruti thet
bestar/ samt til thetz möjelighet och thest
llf/ traft och wcrckan. Acy mI, kara
Siamr, !»m hören mig i dag, lcke wilien
stadna wid ett sädant kallsinnigt famwcke,
som Konunq Agrippa, hwilcken sade: Föga
tingftttas/ at tu sä talar för m:'g/ at
jag warder Ehnsten. Ap.G. 26. v. 28,29.
uran m > l6ca af Gnd näd, om thet
faltas föga eller myckct, til at wärckel,gen
wara, lcfwa och dö rätta och sansirdtga
Christna i omwandelsens nad, i Trones lif
och kraft,i iefwernes helgelsc och i delachlighet
af Guds bamas lidande, samt i karlek och
goda gterningars öftnng: at i helig omgän-
gclst och guvachlighct wänta och ästunda
Guds dags ttlkommelse. 2.Petr. 3. v. n, 12.
Hwad är thetta welldstlga, jorbiffa och for-
gangeliga? Kunnen I wäl med lhes am och
anstende, wälmägo, och
goda dagar iZenlösa Eder siäl? Kunnen I
lösa en tima «f nädttlden igen ttlbakas, som
nu sä fruchtlöst förfiyter? Ia de som for-
dömde warda, kunna för all sin timmeliga

llsfiig-
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KasiiZhet icke förffaffa siZ en droppa watln
i helfwete, nar the i Nädeliden ej welat no
och filjaGudsord til äterwäs.dande iftäachen
breda wagen, som drciaer til fördömelsen.
Werlden, Werldcn/ förgäs med hcnncs
lusta; min then som M Guds wilja/
han blifwer ewinnerliga. i.10h.,. v.
Ach kommer, kommer förthcnstul til Guds
goda och behageiiga wiljas giörande, i ez<sann hiettans omwandelse och battrinZ >! lifs,
i Trone pa lEsum Christum. Kommer mcd
lust och wäibehag, at giira Guds wilja ge,
nom AndtMs werckan/ som uplyser, tenar
ock helgar. Ach kära Sml, om Guds rike
och hauö rättfHrdighel ärföcst ochfrämst sökt,
vm lvWeten om näd, llf och salighet ck ftm«
nen, om kal!elsen och utkl>r?lsen word.rfast
giord, til m illtet mcra falla Nd >

(2. Pm.i.v. >c>.) huru liuft och b!ir
thet tä, at wid nll pakommand? nod hafwatilfiycht underGuds winaar^ffugga,(Palm.
57. v. 2.) at kuuna tröstellga framga til
nadestolcn/ til at fä barmhemghet/ och
sinna nad/ pä then tid otz hieip behöf-wes. (Ebr.4. v. ,6.) Them we«,a afegea
erfarenhet the rattferdigglorda Slälar, som
hafwa ftid med Gud, genom wär HErra
lEsum Christum, och genom honom hafwa
tilgang til then Näd, som the utl M :c. Rom.
s. v. 1,3. che ther wjd denna.ändms tid ock

förwanta



fömänta Frälsarens lEsu ankomst, och wiö
the ytiersta teckns inbrytande, fä se up, och
lyfta sin hufwud up, ly tä nalkas theras för-
lotzning- Lue.2l. tä the fH inzs i lhen
ewiya brsllops-salen, och uppenbaras för
HERmns harllghets ansichteostraffeliga med
ftögd. Il!d.Cpist.v.t4. Här M säsom ett
midnattslids anffri klinqa tiZ i öronen: St/
Brudgummen kommer; gar « emot
honom. Mcmh.2s.v.6. KareSia'l,pröf-
wc, tig, astu färdig t,! Christi tillommelse?
hwar clr tin bällring? hwarartintro? hwar
är tin kärlek tillEsum och längtan efterhans
tilkommelfe? hwar är tin lydna för lEsu röst,
sasom hos ett lydachtigt fär, at lu omsiser
mätte sinnas ibiand the rätta fären uppä
lEsu högra fida.

Nu, kära Siäl, tiu Skapare wsnlar och
sörbidar med sitt tolamod, (2. Petr. Z.v. 9.)
tinFrälsarelEsusmed sinc, blodigaUtstrackta
armar, them hau uppä korhet sälunda utsträckt
för tina och hela werldenes synder fful; Tin
Heliggiörare,thtn Helga Anda mcd fin nädes-
rörelst och klappande uppä himat, wäntar
pä tltt werckettga ja och amen, tll ett fast och
sanskyldlgt bättrings upsä/ i denna sag.
Tänck lcke, at thet blir for bittlda börjat,
eller at ännu wore god tid, at upstiuta med
li» bätlring. HERrans dag <il at dö,
ma th«n otrogna werldeu, »allas och til-

stundar.
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Dndär. (i. Petr. 4. v. ?.) Tänck bck icke,'
at chet mcd opstlutande warder bältre; titt
hierta blir förhärdat, lina rsrelftr utstäckle,
litt bättrings bcgar förkolnat. Ach! betänck
ock denna yttMa tidsms farlighet, Frälscren
lEsus säaer: Ta MennistiontsSonkom«
mer/ lnan Han stola finna Tro ps jor«i
dene. Luc. o. 8'

Men Anden och Brudtn säia t
Kom. Och then ttzee hörer/ tza«
saje/ Kom. Ochchenthertörster/
han komme: och then ther wil/yan taqe lifsens watn för intw

W/ Zag kommer snärt! Amen/
ja kom HERre ICsu!Uppenb.22. v. 17,25»

F Ett
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En upwaknande Släls
Synda förderfs erKwdsta / samt meb
Nadebegar/ och fsrsta fasta och san-

styldiga bättrings upsat/ t
lEsuChristlTro»

Siunges som: Förbida HERran Gud:io
Mcd földubblad le»H're «.^«»non/

up, wak up, min Siäl! Frän
ftndsens sömn och roo: W'l tn M
ewigt wäl Och sidst i Himlen boo:

Sä wakna up i denna dag, FM lösa trö-
sters walbehag: Här mgen annan läkiakan.
An lEsus GUD och Man. Tiu si)nda-sär,
tinsiäla-sot, WidHENrans kändawrcdes-
hot, Ej dödar dig, dä du igen Fär lEsum
ttl din wän.

3«
Dm lcfnad warlt har Utwärtes osta from;

Men lemnat ftnden qwar Uti sin förra stom,
At fräta kring sig dag frän dag Uti titt inre:
syndsens lag Har tui hemlig lustar fölgt,
Med Näden oftvethötgt Tin si)nda,stalckhet,
strymteri, Inbillattig, at wara fri, Fast du
i tina jyndcr Mdt, Och the an hos tig rädt.

3-la, tina lemmar all I jynda-lustarrändt,
Af sielfwa afgrunds swall Tin tunga warit

tändt.
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Mdt, I wrede och i bittert mod / Som
af en lägand' syndafiod: Och dä du ftomhet
öfwa siull, Har tungan warit full Med Guds
Nams mitzbruk, fäfang ord; Med syndigt
fiämt m dukat bord, För werldsens wänuer
til den roo, Som ges i köttsiig no.

4.
Högsi har tin ftomhet städt I HERreHENre rop, Walsignat tig st brätt,

Mr m bland andras hop Hprt domen afGuds Helga lag; Med battrings upstof dag
ftän dag, Förnött tin liufwa Mdcs tid, Ifarlig syndaftid: Förbannelfen tu aldrig trodt,
Fast synden waldig hos tig bodt: Det war-
der ej sä ondt, tu sagt, Nar dvlmn wijst
sin macht.

s.
Tin ögon har tu wandt Iftän Guds bud

och lag, Ej theras synder kanm; Ty har tu
dag frän dag, Med öZonen förargat tig I
hiertans gmnd patt innerlig: Tm öron hafwahört st'nt Zlam, Som nu ar ty til fiam.Vn hander warit trög' til Zodt, Mm Ziccna
hafwa de bestädt Ben Zamla Adam «nder-
Wd, I syndsens macht och wäld.

F 2 s. M
(*) 3«.si V.e.
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6.

Pä breda wagens stig Ha tina fbtter gadt;
Men warit helt owig, Tä the ffull fasta ttädt
Pä lifsens wag,at gzl i sorg Til battring santy
Til Zions borg: At si>nden har titt hiettä
ledt, Sä osta then sig tedt. Sä jämuier-
full är nu tin sot, At knapt du trodt Guds
wredes het, Fast tu then breda wägcns
strät, Sä Zierna fölgde ät.

Hur' har tu Zlömt tin Gud, Da du
fiult' haft behof, Til honom, likt Hans bud,
Af kärlek gifwa prof; I strymteri st är titt
lag, At lefwa werlden til behag; Men ej
at tro Guds ord t kraft, Til lefwand' lift
fens Saft. Tu samkat har tig stuld pK
ffuld l O lEfu, war af Näde huld, Om-
wänd mitt hierM/ gif mig tro, Gif samwets
frih och r,oo!

s.
Förlät min synder led: Mig rena n«d

titt blod! Tin Nädes winZar bred Til til-
Mcht, lEsugod: Hielp ftän förderfwet somän rär: Mig halsa gif uti din silr; Ty hier-
M mitt m afgrund är/ Som oMan inne-
bär. Utaf thet diupa Adams fall, Har up-
törs egen kärleks swall: Alt ondt mi mitt
tziertabor. Min ondffa är sast stor.

9. Mitt
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9'

Mitt hela upstt war Kallsinnigt, lösi och
liumt; Til ondt st war jag snar, Mitt lius
war mörckt och siiumt; I kiöttstig roo jag
stante qwar, Fast upstt frän mig sierran war.
Guds ord jag ej har trodt sä fast, At synden
Ziordt mig last. Ouds Nädelöften hafwer
jag MHbrukat klaglig dagfrän dag, Och derpä
altid syndat löst, Samt fattat kiöttstig tröst,

Men nu, o lEsu mill, Sä harTitt näde-
lius, Uppä enwag st will, Dä jag läg utisus, Kringsträlat mig, mig wijst min stam,
Och dragit minä jynder ftam, Tilsamwets
kandfla, sorg och nöd, Af se min swära död:

ftuchtar jag för HERrans dom: Tö?
handa, at ock sielfwq Rom, Uti sitt mhrckers
willo-ffen, Har drägligare sen»

11.
Ty M hgr farit will Wid Evangelii sten:

Ach hielp, o lEsu mild, Giör mig frän sym
der ren: Uti tin blod, som för mig rann;
Tin kallelst, som jag nu fann, Stadfäst uti
mitt hierta st, At jagkan tröstlig gä Til nä-
dastolen i tin blod, Sä blir an hela saken
god: Gis tro, gif lif, gif Andans kraft, »

IWWnsSaft^
12. Sä
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12.

Sä wil jag wist och fast, Frän denna dag
och stund/Zftän all kjöttstig rast, Gä til Guds
näds, förbund: Thet upfät lät nu rotas sä,
Min lEsu, at jag wara mä I lif och död
H>itt nade-barn, Lös ifrän syndsens garn.
la, jag ar tm, tu ast min tröst: O milda
lEsu, i mitt bröst Nu känner jag först Siä-
la-roo,llEsuChristiTro.

13.
Ach lEsu, lEsu Zod, Förlät, at jagför-smädt Hittils titt dyra blod, Och breda wa>

gen gädt! Ach lEsu, tu allena är För Siä-
len.salig, liuf och tär, Tm Nädes smak en
sötma wist Ar, milda lEsu Christ. Tiu
blod, tin str, titt kortz och död Allenasar fränM nöd; Ditt milda, liufwa lEsu
namn, Ar Siälens fasta hamn.

14-
Uti tinNädes hand, Star HERrans upM

fast/(*) At läkia hwar en grand,Som ligger
»M til last; Titt ena offer, lEsu Christ,
Fnllkomnat hafwer fast och wist, Ewinmr?
liga som fä Bland tina Helgon stä, (")
Som helgade i lEsu Tr<, I lEsu finna
Siäla-roo, Och frälsas all ftnder snöd,
llEsudymdöd,

is. Hwi
Wi. 5).», »s. (") Ebr.:«. v« 14.
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is.

Hwl stull jag icke dä I kärlek och i tro,
Här taga kochet pä? Ditt ok gcrSiawroo;
Ey NädeN ar st när, sä när Then som thet
liufwäkoHctbär: I lEsu-efterföWe Han
tröst af Md fär se; Uti Guds löftens ym-
noghet Han warder fördt uti thet bet Af
lEsu, som them sivalka kan, När Hetan
Biper am

16.
Tll stik en förefmak lag i min ängstcm

hast, Dä orlnen krok och rak Betog all Tro-
tteskraft: Du nädigt halp mig, lEsublid,
GafTronesöpning tiltinftid, lauppäbat-
ttings sorgen min Sä fölgdelöstentin: Sa
wct jag, at thet ock tilgär An längre siam i
tina spär: Ty tu, o lEsu swalka kan, När
Hetan griper an. .

17-
lag wil, o lEsu söt, Tig aldrig Mppa

mer, Sen M tin Md ätnöt, Fast werldcn
ät mig ler, Sä achtarjag thet som ett ffarn:Thet stadar e) Guds Nädebarn, lag wil
mot synden käinpä st, At jag kcm Kronan

lag wil M mot all di<fw'Us list, Uti
tm kraft/ o lEsu Christ: Tu ger mig wa-
PM och gewär, Och ast mig altid när.

18. Thet
«»Tim»2.v.<. 1.C0r.3. v. 24, ,s^
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18.

.
Wt, som omöjligt war I siinda kärleks

band, Ar möjligt, nar man hnr Gutzs Nätz
sä nar til hand: Guds ord sulikomnas än
i dag/ Och inZen är st kranck och swaa,
Soin intet lEsus siyrcka wet Un sitt liuf-wa bet. Min kärleks lEsu ssut nu fast,

Titt Näds färbund til Sialens rasi:Om M dä lefwer eller dör/ Id g
HERmnon? tiihör.

Rättelse.
ILenom jlylens ojamnhei hafwer! ibland

nägon bokstäf bliDit mcr cller mindre osiinlia,
doch tor hända itke i alla exemMr likaledcs;
fördenstnl Mmödas dm bcnäZneLaslnen/ at
sädänl sielf rätta., Har msättes allenast :

P2v. 6s. lw. 7. läses blods kalla» P2Z. ?s.
lin.!6. läs. wilja. 923- 79. >m. 25. lasi weta.






