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I. 3. 7?.

Wärs HERras FEsu Christi Md,
tyensHclige

And/S
och Guds Wrlek och
Delachtighet ware mcd Eder allom! Meo
lhenna Apostolista önstan öpne wi
HERranom Helgade arbete pä denna stun-

dene/ uti dm samma högtlofwade Treenighetmes/ Fadrens/Sonsens och thens Helige
Andes walstgnade??amn!

porien är träng och then w<lgen smal,
som drager til lifwct; ech faä aro the som
firma honom. Mcd >äoune Ocd g,fwer wär
dyra Frälsare tilkjänu i, huru swärugcn en syud.lre
iv.voer/
huru mycken warsmnhct oertll hörer, MG.?:
at finna lifsens wäg. Walsignade Ahörare! Den som har nä»4gon langtan efter sin
kan ingaluuda böra lhesia IEA Ord, umn rörelje i sitt hjerm. Han känner therlrid en he-

As

lig

V)4

(

M

som

lig höpenhet hos fig,
gjör honom uz'marksam' öfwer lEeZenteliga meuing och tancka med thenna utlatelsen; p5
lhet han ei mä ftla wid tillämpningen ther af uppä sig sielf.

su

fin
härom meo hjertclig< böle
kundgiör
suckan;
wagen til lifwet, wijsom
Tn
HENre!
M85:,l och mig tin wag/
jag
sanning.
i
tine
at
5 wandra

Han börjar

m

sa

§2
Uei föreaäende 13. wers af Mattb. ofwannämde 7. Cav.
säger Fralsarei,: Lhen porten <lr wijd och then wägen
bred, som' drager til förd3melsen: Ingalunda i deu tanc-

.som ffullebchvärligheter;
fördömmelsens

wag wara ljufiig, förnöjande ock,
ty
then
hafwer sck
frl för alla
manga plagar. Pf 32:10. Sonden ar ofta sig sjelf til straf
oH förer sinä trälar i> mäligfaldig sWcm wedmnöda, ffam och
vro, som de Gudfruchtigc och still-i i landena icke weta utaf.
Men denna förtappeljens wag heter derföre bred, at de
wandra deruppä, lamna sinä
begarelfer- fria
wglar, fanit följa dem efter ehwart det ock bara mände. Den
wällustige löper dit, hwarest ban sinner en syndig glädie och
kan beqwämligast förnöia sinn
lustar. Den giri,
ge ffyndar sig dit, hwarest han kan komina ät denstatten, ef-

ka,

som
ter

hwilckcn hms hierta fikar. Den

arelystne

stkerop den ste-

hwilken han kan klifwa til heder och anjeende framför andra, samt blifwc» myndig vch rädande pä jorden. Den
hamdgirige stär pä alla IM, wid hwilcka han mä kunna fälla sin fiende. Den ftlsse lismaren gär krypande fram sinä nedriga och ofta nog mödolamma lönngänggr, allenast han tror
sig winna sit softemäl. Med elt ord: hwar och eu finner pH
denna waqen nägot, hwarefter des hserta lyster, derföre aro
gan/ uppä

-

de ock mZnge, som wandra upp»honom, ej besinnandt/ at
des ande är förtappelsen.

Har

emot säger Ntt Fralsann, at den porten

och wäZen',

som

W)5

som

(

M

drager til lifwet,det är, den salighetenes orduing

som

Gud

Frälsaren sje!f igenom lära och
träng
mätto, som
är
stadfastat,
lesircme
och"fmal: icke
wore den för nägra mcnnistior fördold och icke allom upp.enbarad; ty Gud wil, at alla menmstior stola frälste warda
och til sanninZencs tund.stap tomma i. Tim. 214. och
stal äfwen l)war och en som följcr
sii lifsens
lius. loh. 8 >2. Icke Heller är tankan den, at de flcsie men<
nislior wore iftän denne wagen, efter Guds Näd aldcles utesiangdc; ty lEsus har öpnat det tilstutna Paradisct för alla:
of) i sitt Ord förcstrisivit och

:

Allom dcm som honom annamma, gifrver Han ock magt
at dlifwa Gnds Barn 10h.,: 12. an mmdre kan det sa<«
.gas, at denna Wens wag är för otz syndare, for wär jwaghets stull, aldeles omöielig at cfterfölia och wanka uppä; ty
w<irs

HGRraö

Christi Fader

efter sinä Hlirlighets ritedomar,
,'genom

3^B.

Hans

otz kraft
starcke warda

gjftver

at wi

Anda, til den inwartes mennistjan. Eph.
§.

4.

Wär egen blindhet och ondsta giör altlZ lifsens wäg
träng och sm«l för otz< Wäy förstsnd känner' ej denna wägen/ och wär wiha ar burlwiken iftän Honom: men hwarken förftändet cllcr wiljan later gjärna rgtla sig. Mi sundare
utgjöre. de« arma och oförständiga hollien som intet wet af ler s?4.
HERrans wag, och af wär Guds rält, men' wi aro ock ofta sä ftäcke, at wi sage i wära hjertan til Gud: Gack bort
isr<w off, wi wilje intet weta astma wägar, silsom det stär
i lods. 21: 14. Det siuidiga folcket det folcket afstormiffHändel, den arga saden, de ffadcliga barncn hafwa öfwergif,
wit HERran, och wilja icke wanda sig vm iftän sinä wä, Es.l:^
gars willo.
/

§.

Uti werldenes

samlefnad

s»'

möta o§

A3

aftveN/ efm Frälsarens

utsä^
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(

M

mänga falsta Propheter, hwilcka dels igenom wllfareldels igenom sminkad..' förmoner, dels ock igeno,n
laran,
i
ler
trug och förföljelse sii mycket lättarc förföra ost t»l den breda
wi af naturen gjerna löpa ther efter.
föl.6Mll.ens wäg,

som

§.

6.

Korleligen: wi are of o§ sielfwa sä beffaffadt, at wi
l»d,
hwarcken wilia taga wärt förnuft til fänga under
no, ei Heller öpna wära hiertan för näden, som otz ffickeliga
giör, at wazdca pä den jämn,, wägen. Svndarcll wil wal
hafwa Nsd; men wil ej läta Nädcn dampa hos sig sondenes
walde.
wil igenom Trona bliswa rättfärdig; men wil
ej Korsfästa hos sig tötsens
Han wil winna salighe,
ten, men wil derföre icke försaka den minsta werldssiga förnö«
jelsen: an mindre taga lEsu kors dageligen uopä 'lg, följa
Ha,ts foti>or efter, kampa en god kamv och blifwa trofast in
til ändan. Fördellffull och emedan SaliZhetens ordning lik«
wal alt säoant fodr.n, sones den ftmma för mangoin gansta

swär och

tttUg;

gansta ftä,

och deraf händcr, m fää/

ja beklaZeligen

finna honom.

§.

7^

HWvid bör man likwäl e,' lro, at Gud i sstt ewiga
bestutit, det aNenast en liten del af menniffjo siachtet skulle sa>
Guds Faders
i.Peir.ttt. lig blifwi: tl), utom det, at alla de öro cfterSong
tro, och
i
utrotade,
Fsrsyn
lefwa
Guds
hwilcka
Gal. 2: »o
ar
in
til
at
ändan,
ingen
annan
utcfluten/.
Matth<24: dliftvH faste
>ä
än
som med et argt och otrogit bjerta trader
Ebr.,;:^;. iftän lesivandes Gud och förhHrdar sig igenom syndenes bedrägelst, är det ost menniffior ej til standigt at wet.t
huru stort de ut.valdas antnl är. Gud allena tanner de sinä
och wet huru mKnga de är». Och ehurn de synas wara fä
ii det hänseend.et som sagt är, har doch den stora och obegripeliga Gudeu, dem trognsm ttl mycken tröst, och otz alla til up>

wac«

D

7
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(
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som

wederi
wäckelse, lätit upteckna den hugneliga uppenbarelsen
ingen
en
Hen
räckna
säg
stor stare,
fors lohanni, tä hau
tunde,af allom hedningom, och folckom, och tungon,älom, och' s?M)tom, standande fsr stohlen och for
och Palmer i oeras
tammena, klädt» i sid hwit
i
Uppend.
B. ?:Zhsnder, med mcra'som kan läsas
§.

8.

tancka, at emedan de aro M som
Es Heller bör
sinua Lif«ens waZ, sä kan ingen wara witz om jm Salighet,
utan mäste hwar och en lefwa har et uselt lif, i förtwiflan,
under dödsens fruchmn och ttäldom.
Nei! WälsignadeMörare. Salighetenes wäg är thdehwar efter wi kunna pröfwa otz, fä weta pä
hwem wi tro stole, och wara witze, at Han förmilr
wärt betrodda goda in til den dagen.

-

ligen utstakad,

De trogna äro redan i hoppet stlige, efter

Tim.!:,?

Pauli

ulsago R0m.8:24. Och bör det ej gjöra dem försagde, om
de ön wore mycket fää; w lEsu ord til dem a»o wederqweckande och tröstefulle: Furchta tig icke tu klene hjord ;
«der Faders godwilje <lr s<l, at
wil gifwa eder ritet, uti Luc. 12:32.

s«n

§.

9'

Men ju swärare det är, at finna Lifsens wög, ju tragnäre böra wi loka derefter. Saken ar wichtig och förtienar

ett ostrymtadt alfware. HENre
wagen,
sanningen och lifwet, uplys
sielf ast
lEsu, Tu
Joy. 14.
ögonen
kunne;
at wi
at la, Ps.sl!ls,
vtz
och medan Hu kallat
ra öfwmrädarena tina wasar/ at syndarena mäge wända sig
til Tig, sä gif mig näd, at afwen pH denne stunden, sä föresialla wägen, til lifwet!, at denne tin dytt kjöpta Församling
all wär upmarksamhet

som

och

se

mH

V
mli der.if
Fader wär.

l^.

)
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(

M

upwcckelse, ttöst och upbyggelse, Hsr o§ O Z

Ewangclmm Lm. 10:23--37.
Wär enfaldiga' bettachtelse ffall/ igenom Guds
Md dliftva
Om

Den fmala Lifstns

Wag.

i. Huru en upwäckt syndare med bekymmer sZker
deresier?
2. Huru en botsiirdig
med glädie finner

den siimma?

Huru en

rättfard'g ZHZrd syndare med uprichtigt
«llfware z-edse wandrar der uppä ?
Men alle rope wi nu til Tig/ :c. Num. 188:2.
3.

Första Dclcn.
§. 10.

At de Lag?lo?e iblan) ludarne hyste med de SkriMrde
vch Phariseec
wilflirelser/ det kan ses af Luc. n:
lagsenit glernitl'
rch följ. I synnerhet lrodde de, at de!
g.,r kunde blifwa rättfäcdige och Salige. Fördeiliklll forkastade de lEsu lära om trones rattfardighet, samt förlmädM
wille til mtct gjöra
Hon>m, läso.l» den
och wari
När
de altsä
soud.,rens
wän
11:19.
Muth.
Publicnters och
Ewangelium,
witlitet
wäri
lEsum,
hört
nu hade
of.vansire
na om si.ia 70. Lärjungu, at deras namu woco strcfne i
Himmile», och uti jpsrt EwHngcllo prisH dem saliga, för det

de

5 ( N
de s3go Hans warck och hörde Hans lära, sä tyckte en af de
Lagkioka sig hafwa öppit liltälle, at frcsta lEsum med den frä-

W

)

jag gjöra, at jag ma fä ew.nMestare hwad
meo snärja Fralsaren lil at tatänckte
lif?
har
Han
nerliZit
la nägot onstöteligit emot Mosis Lag, l:warföre Han hos
nighetcn hade kunnat mropas, och in för Rädet i Jerusalem
anklagas, säsom en img Lärare, den der Me at utsprida
stadeliga och fördömmcliga wils-relser. Fralfaren säg thcnne
Hanock, efttr sin al!Hans hjmas arghet, derföre lämnade
wishet, et sädant swar, at den Lagkloke deraf kundc finna,
i Matth. 1?. At lEsus
som stärs.ac;en,
sä wäl sanningm af det uplstza
utan til at full<
lcke war tommen til at
Zau:

borda;som ock ofuLkomlighelen af sin eZen lnbllladerattfärdlghtt.
§. 11.

Nu ehuru denne Lagklokes ftäga war gjord i ett argt upsät, gifwer den likwal o§ anledning at tala om upwakia sun»
dares bekymmersamma ftägaude
wäg.

och sökande efter sin

falighelt

§. I».

.Sä snart en mennistja begynner at tanka efter/ huru med
mä Zä efter döocn: sä ar den förfta tanckan, som dä
taga mig före,at jag
hos benne upkommcr: hwad siall
<j mä förtappas ewinnttliga. Näppeligen hade fängawachta«
ren l Plmippis waknat ur sin somn, och sedt det underwärck,
mcd Paulus och Sllas siedt war, innan han
som
de fs!l ned fsr derae fstter och sade: Herrar, hwad

henne

stall jag gjöra, at jug m<l blifwa salig.' När lohannis
Döparcns ifnga bättrings Predikan hade lrängt sig uti Hans
hMtan, sä ftägade de, hwarefter annan: hwad sts,
le wi t<i gjsra? Sä suatt Pttri
af Hans första
Predttan, fingo lw,Z i sme biercan, siiwardet
PinZest
första de ftägade honom och andre Apostlarne lil: I m<in
«ch bröder, hwad ssole wi möra iSä
det 6fwe» än-

A

lm

'

zö.

O ) lo ( M
vu med en, syndare, som blifwit af den förelommande «3den
faltad sä at han stadnar i sitt synda lopp til at förestalla sig
döden, domen och ewigheten.- Han faller tä i en hapenhet och
frägar
gjöra,
/

Hwad siall

der under:

nerllgit

Lif?

jag

at jag

mä fä ewin-

§' I).

En sadan ftäga, »är den är utan swe?, utmarker wal
ett upwäkt och i bekymmer försatt hierta; men ther under ligger doch ofta en farlig wilfarclse förborgad. Den Lagklokes
l)ögfärd läder moturligen wid oZ alla. Ingen wil Zjerna wara aldeles odugelig elicr tom och blottad p 5 alt det som godt
är. Ingen wil sHsom en arm och fattig svndare stalla sig för
nädestolen. Hwar och en sökcr ihop sinä fikona löf at betäc»
ka, fiu nakenhet med: hwar och m wil sjelf giöra nägot,
dnstigare mä wäga sig ftam för HErranom.
med han lika

som

§. 14.

Emot detta wärt hjertas naturliga okynnt/ mätle en upen bindande ofwertygelse om en sanning,
wäkt syndare
den wi äre wane at iftän wär bardom med munnen bekän/

na> nemligen: at ingen kan igenom Lagsens gjerningar salig
warda. Frälsaren sager wal til den Lagkloke: gjsr det nem,
ligen i Lagen ffrifwit stär, sa far du lefwa; men just här
igenom lämnade Frälsaren honom tilfälle, at närmgre efter,
smng, hum mycket i Lagens fullbordande hos honom ännu

felade. I sunnerbet bkf han om sin stora brist öftverwunnen
igenom likmlsen om den darmhertiga Samaritanen.
«5-

§.

som

Konung AsstthMon ifrän AlEt hednistt follstag,
jyrlen sändt, til at intaga de til fängenffapet bortförde IsraelS

barnas bonmgar i Samarien

/

jemte «n hop

ludisia öfweriö-

D)"

(

som

M

förenat sig med dem,, och esier handen hos dem
upräitat en ludist Gudvncust, kalladcs med et gemenftmt
namn Samamaner. Emeuan detz.» och ludarna war, för
ficre orsaker stull, et odödeligjt hat upkommit; sä ald«les, at
ludarne ansiigo Samaritaneme för et förbannat siachte; som
aldug kunde i Församlingens gemenstap uptagas; som icke hade det i Upständelsen; som worc ulestutit iftän alt hopp om
salighelen, och hwilcka de följachlellgen cj ertande för sin nasta/ den de nägon wasgernillg eller kärlcts bewisning warit
siuldige. Derföre kunde de ei Heller finna nägon ftörre för,
smädelse emot IZlum, än at de sadetit honom, Lu äst en
Samarit och
diefwulen loh. 8:48. Sl en säda»
Samaritan sialler nu Fralsnen den upblaste
til eftersyn. Han läter honom se, at han annu icke rattcligen förstät ho Hans nasta war, och at han följackteljgen icke efter left
wat den sednare taflan af Guds Lag : ja, at Samaritanen,
den han sä aldeles förachtade och fördömde, närmare i achttagit Lagen, än ha» mcd all sin stora tancka om egen rättpäre,

sardighet.

,

§.

-

i<s.

Men walsignadt ähörare, at Lagen mä blifwa för off alla en tuchtomaftare til Christum, sä lät oh i korthet föra o§
til minnes, hwad Lagel, i gcmen af ost fordrar. Guds Lag
fodrar af otz l. en fullkvmlig lodnad, sä wal til hela silt inneH3ll, som ock alla hos ot) befindteliga bäde sialens och krop,
sens förmögenheter. Förbannad ware den som icke sull.
tomnar al! 2.aZstns ord, ft at han gjsr derefter, ar
Guds egen dom Deut. 27:26. Och.Apostelen Jacob sager:
Gm nägon h<i!ler hela 2.agen och syndar pä et, han <lr
sater ti! alt. lac.2:io. Mä ml nägon ibland o§ syndare
sinssas,
mcd oplosta ögon, utan gensagelse i samwctet,
tan säga för HERr,!nom, ac han aldrig gjott nägon synd'g
gftrning: at han a!drig talt nägot onyttigt ord, at han aldrig
medelst nägon otildöllig eller oförstchllg äthäfwa warit sin
-

som

,

B

2

sta

D
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(
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M til förargelse; Men om ock nägon wore sä förmätstt/ at
talas i Match. 19:
han mcd dcn rika ynglingcn, omjaghwilcken
b
allit
detta
as min ungdom,
haswer
«o. sade 2llt
hulpen.
mid
icke
sä wore dock Hans sak der
§.

«7.

Lagen nöser sig ej med en utwärtes lyduad, utan fordrat
at alla förnuftets tankar, at alla hsertats begär, at alla sinncns rorelscr och affccter mäste wara med honom öfwerens
stapat jä wäl siälen som kroppen til sin
stammande. Gud
cn.i; dcrföre fordrar Han ock mcd ratta i sin Lag, at wi böDeut.6:s ra Mi och lyda Honom afaÄa sjä!/ af alt hierta och af alla ckrafter. Ach wi syndare arme! ho kan har besiä? Kai,
wal nägon träda fram, som aldrig haft nägon syndig tanka,
aldrig känt nägon hastig sinnes rörelse och lagstridig ösi
som
werilning hos sig; som aldrig wctat af nägon syndig begjarellussa; som kan saga: laZ är ren i mitt
se ellcr werldflig
tlar
ifran minä synder Prow. 20: ). Mä wi
och
Kke allesammans fast mera hafwa orsat med Eliphas cf Thema at klaga: Hwao <lr mennissian, at hon stulle wara
ren, och Kan stulle war« rsttflirdig, som af qwinnH

dertil,

född <lr. 10b.15.14.

§.

lk

h.'r med ar saken an ei flutad. Lagen fordrar m«
och wil 2. hafwa af ost en williq ludnad och efterfölgd. Det
bettr derföre, at wi stole <llsta Gud as all wär bog, Det
ar med lust, med ftögd och ett friwilligt hjerta. Men ho finrer hos sig naturligen en sadan benagenhet för Guds LaZ.
goda,
Men

Sker det nKgou g3ng, at ennatnr?ig menniffja gjör det
lagcn bcsaller, och läter det onda,som lagcn förbjuder,
sä har Kon derwid asscende cntingen pä sin egen hcdcr, eller
sin egen nytta, eller sm egen förnöjelse, eller ock gjcr hon alt»
lädtllit nvungin af smchta.lt för straff eller stam och stada

som

werl»

'3 s M
werlden Men en sädan lagens efter lcfnad kan ei tackas
ranom, och derföre hetcr det: at et rotsliM sin».e <ir ficnd-

W

)

stap emot Gud, efter tdet icke <ir Guds
nigt: icke tan thtt Heller Rom. 8:7»
§.

Pttttligare

Lagen
sordrar
sn,

l^
3. en bestöndig och

underds,

siadig

wa-

den rättfardige w<lnder sig ifr<Zn si<
lande lydimd, w
ne rättfärdighet och ajör nagot ondl, sn dör han ju
med sijäl therfZre Etzech. 33:18. Det hjelper lig icke o mennistja, pä HERrans domedag, om tu hade i all tin lifstid efterfölgt Lagen, allenast tn en euda gäng, med tanka, ord eller gierning wikit therifrän. En cnda timmas ja et enda ögnablecks synda lusta orenar all tin egen rättfärdighet och gjor lig
styldig til en ewig fördömmelse i helwetit. Scr Wälsignade
Ahörare! sä strang ar Guds ratlfardighets Lag, och när wi
med nolosta ögon beffäde otz i denna spegeln sä sägcr wärt
samwete otz det samma, som Paulus bar sligt: Intet
tan as ll.agsens Ljerningar n?arda rättftrdigt för Gudi.

Rom. 3:20.

§. 20.'

Men tä nu af Lagen ar ingen näd eller salighet at wänita och Guds vombyteliga rättfärdighet likwäl fordrar tet Lagen
stall den upmakta
siall fllllbordas; sä blir tä frägan: hwart
wägen;
hwar ffallhan
och i bekummer sorsatta syndaren taga
lif och hclsa fiulla? och thmna stole wi nu beswara efter läfwen/ i wär betrachtelscs.

Andra Del.
§« 21.

Enar syndann i <ä mälto

som

sagt

sr, K ena sidan fiw

W
ner

)
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(
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wara under Lagsens förbannelse, ffyldig til den ewizl
och H andra sidan sig oförmögen at hjelpa
sig sielf iftän detta elände; si cä mäste han mcd en Dawid
klaga: Mins h'."rtang änZeft är stor. Pftl- 25: 17. T.H
uzikommer den rckta becmngs jorgen, som ar efter Guds sill»
ne, som sönder krossar det härda hjertat, som förödmmkar den
Pharisaiffa höZfarden och inbillningen om egen wärdighct, som
gjör det siirade samwetet swidande, sH at det mHne söka sin
hjelp hos den bnrmhemge Samantanen, hwilcken förbinder
Hans sär och g>uter der olio och win in; det ar,: hos lEsnm
Christum, som har tagit uppä sig wär krankhet, at wi mätte
lif och helft sinna.
sig

fördömmelstn;

§. 22

Men jamwal i detta tilständet wisar den

naturliqa men,

sin fiendstap t,l lEsu Cbristi Korff. Ewangelii
Predikan förekommer henne ännu därachtig och hon wil me,
sira den daruti föresiälte salighetenes ordning. Den grofwa
l?>'ff<an

anlNl

Pharisaiffa tankan om

egen rättfärdighet ar wäl redan str,
men menniffjan wil doch pä ett mera fördoldt satt
sielf bidraga näaot til sin rältfärdig gjörelse, och i sä matto
förringa lEsu Atcrlösnings warde.
Den ena syndaren wil twinga sig til nägot wist mätt af
sorgm, lika som hon dar med kunde betala nägon del
svnda
synda
af
stulden. En annan tager sig före aNehanda gudachtighets öfningir, säsom bön och siing, Kyrko och Nattwards
gäng, med mera, til at der meo winna Gudt Näd och lö<H
ro. Andre ster bemöda siq, at af egna krafter
giöra nägra unvärlcs naturliga goda »vark och gierningar, pä
tbtt the ther'genom mätte lika som öfwcrstyla sin sorra oren«
til Näden och saligheten,
lisshet och wara närmare
och sä wldare.

swuunen;

Alla thessa gjöra wäl icke nägot,

som i sig sie'ft wore ondt
och

W

)

l5

(

w

och strafbatt; men de fela swärligen der utinnan, at de wilfa
föra sinä egna wark m i ratlfHrdig gjörelse: at de wilja sjelfwe rena sig, innan de blifwit renade i lEsu Försonings

Blod: At de w:l,a förr hina til hclgtlsen/ an the hunnit igenom trona li!l rättfardig glörelstn, och fält derigenom nya
krafter att fullbolda Sm Helgeise i Guds
En bm-

färdig syndare mäsie altlä taga sig til wara for dcha
willowägar, och endast hälla sig til lEjum,
är o§ gifwen ril rättfärdlghet, lif och salighet.

som

§. 24.
seen, säger
Salige llro de öZon, som se det
Lärjungar
til
uti
wärt
fördeustull Fralsaren
sinä
EwanZelio.
Men hwad war det, som Larjungarne sägo och hörde? Dessgo
den utlafwade Messiam, Hnulckeks ankomst til werlden Gamla Tesiamcntsens trogna sä högeligen eftcr längtat. De säg»
Hans wark och Zierningar, medelst hwilcka Han bewisade sig
wara sänd af Gudi och medelst hwilcka Han upfylte Lagen
för o§ :De sögo Hans lidcmde och död, hwarmed Han mM wära synders förtienta straf och jäledes äterlöste o§ iftän
fördömmelsen, samt förwärfwade otz saligheten. Dc hörde af»
tven Hans Lara om lifsens wag och Guds Näd om wär
lighet, lhem Han o§ förkunnade. Med lekamliga ögon fä wi
ej mera se lEsum, sedän Han blifwit uphögd pä Fadres högra hand och ar ingöngen i sinä Härlighet; mcn mi Ewangelii predikan <lr Han otz för ZZonen mälad, säger Paulus i Gal. 3:1. sä at wi kunna i trone se Honom annu ratt
sä wal som Hans LärjunZar, allenast wi emottage den ratta
ögon salwcn> wisdomsens och upuenbarelsens Anda til Hans
Kundstap. Eph-l:^.
/

sa-

§. 25.
Twänne egenstaper böra finnas

hos

som

dem,
i Trona
wagen
til lifwet. En
st lEsum och Honom finna
tilräckelig kundstav om lEsu och Hans wälgierningar ar förft
nödwändig 06) thernäst elt förtröstans fult til aanande af den
äterlösning
vtz igenom lEsum wcderfaren äf/ bägge deswilja

i

som

M

seickeegenffaper
stiljas

)

'6

(

böri hss en bolfärdig

tfcän hwarannan.

M
sundare

följas ät,

och fH

Tron kan icke blifwa wärckad eller upkomma pä annat
jätt/an igenom kundlkapen; men en kundsiap man h/enats
tro ar en död bokstaf och hjelper ef til saligheten. En Chris
steu bör fördenfful ransaka i Skrifterna, til at ther igenom
henna sig en ftillstandig och fast salighcts lära ; men denna
läran bör ej endast stanna qw>ir i tankarna och i minnet: den
bör tranga sig in i hjertat' 06) wisa sin kraft uppä alla thes
böjelser.

-

.

Försckndet bör först igenom näden uplusas til at siitta
olla de uppenbarade sanningar/
utstoka wägen til lifwet:
mm w.ljan bör ock der hos läca bö/a sig til at amaga dejza
sanningar/ at gisva sit w,lliga <amtycke til dezn,och at haf"
en jaw.i sin lit och förtröstan uppä dem i lifwet 06) i
tä
tll
dan lEsu kännedom blir
en liffens luft
llftvet ock en
som,
til
salighet
tro.
Guds kraft them allom

som

§.

26.

Den botfardige syndaren bar tilförende af Lagttt sedl
Guds stränga rättwisa/ som icke kan förläta dm minsia synd,
ulan ewigt gällande tilfyllest giörelse: han har ock derföre we<
lat dölja sig för Guds altsceudc ögon och siätt bafwande för
Honom under en tralachtig sruch'.an men «n för hanpä i Ewangelii klarbet ffäda, y:.rn
a.vishet sunnit räd,
ttalckl.ing/
rattfardighetens
at ut.ul
fotona syndare mcd sig
sjelf: huru jamma räd redan dnfivit wärckstält hur« lEsus
fnllbordat äteriösninChristus ftn Gud och Man i en person,
geu och erlagt den fordrade tilallesi görciien: huru Gud med
denna lösen är fulleligen til fteds stäD, och har lofwat allom
älerlösning
lom igenom Troua
dem lif och
;

vch

betalnlng ttl ägna:

huru mörksens walde har

»Zenom är

bru-

W

)

i7

(

M

brutit och Guds Rike äter uprättadt. Här igenom beäynnw
lä then trälachtiga
förswinna: hjertat upfylles
med en helig sörundran och glad betrachtelle öfwer Muds allof) i lEsu Aterlösning
wishets och godhets oandelighet,
är bewift: öfwer lEsu tarkk
för wära salighet lagit en
tjcnares ffeep?!!e urvä sig och warit lydig in til Korfens död:
öfwer den Helige Andes outtrötteliga ömhet och wärd om wära s'l>ghet, jom lärer otz all 'anninZ, som wacker otz utur sä-

som

som

lcrheten «ou: damvar wär naturs motsiräfwighct, som gifwer
rh lrafi til lco och b.mats förnyetje m i en ostrymtad gudach.ighet

pä

lisstns

§.

wag.

27^

ledes hsertit widare til at eftersinna)
är, hwartil wi i lEsu Christo kallade äre, samt huru därachtige wi wore/ om wi ena sädana
salighet intet achtade. Tä tanck<r syndaren: Si lEsus har
unftrlotz.it mig iftäil sundeu, hwi stall jag tä längre blifwa waldcr syndenes traldom. Si lEsus har förwärfwat mig
signelsen, hwi stall jag längre siä under förbannelsen. Igenom lEsum har jag M en rättfärdighet at bllfwa Guds burn
och salighetens arfwinge, stall jag tä ännu wara sä grym och
lyrannist emot mig sjelf, at jag läter min odödeliga själ stä
längre i fara, at blifwa ett rof för satan och förtappad ewinnerliga i helwetet? Ach nej! jag har lange nog, efter hedningars sätt, fölgt minä egna lustar och lupit med werlden päden
breda sträten: nu är hög tid at besinna sig och söka up den
smala lifsens wäg. Och efter jag nu wet at lEsus mm
Frälftre <lr allenal Wägen, Sanningen och 2.ifwet, säsoin Han sielf sagt hafwer I»h. »4: sä gifwer jag mig hel
och hällen under Hans wingar. Ther sinner jag tröst och bestyd emot Guds wrede den lEsus stillat: emot Lagsens förbannelse den lEsus borttagit: emot dödens och helftvetets försiräcLelse them lEsus öftverwunnit och oI segren gifwit. Mil-

I thetta tilständet
huru stor den Salighet

C

daste

D

)

l3

(

M

dastt Fralsare, Tu har

ju sielf kaNat til Tig alla
ärö betungade med syndens böida; ty

them

som

Kommer jag nu uste fram med ett förkrassut hjerta
bttungad med stor blygd och ssam/ med ftuchtan/

sorg och lmärta
Jag flyr til Tig/ Förstiut ej mig
.Min Gud haf mig förstonat
Tm strängaratt/ af nad förgat
Tin Son har mig försonat.

lc.

§.23.

Och nar lEsu

salighets rikedomar pä sädant sätt blifwa
uppenbare i siälen, tä förstär mennistjcm först rätteligen detza
orden: Salige aro the ögon
lEsum. Tä, men icte
förr, fär hon Pauli sinne, til at rätna alt fsr stada och
halla thet fsr trckck, emot then ofwerswinneliga w<lrs
HORras I«3su Chrisii tundstap, pä thet hon mä winna Chrislum och warda funnen i honom, icke hafwande sinä rättfärdighet, som tommer af2.agen/utan then
af Christi Tro tommer. Tä kan hon med innerlig

som se

<,..,,.«

.

som

och

Har

Si

Vw-Psam.

glädje sjunga i Församlingen:

lag

sa

lElum i

hjerea/

har jag gUdjen aU/

ew'gr hugna staU/
syndscns smärta/
intet
Fruchtar
Medan lEsus ar mig när/
pch mitt högsta Goda 6r:

Then mig

Therför jag sck mig förläter
Pa Tig, HERre lEsu Chrisi,
Emor synd och Samns llst/

»

Med

G

ls>

)

(

M

Mcd min tro jag Tig om fattar,
Tin Blod glör nng ren och st/är/'
Som Mltt högsta Goda ar

HERre lEsn! Then i Tm Sär rum har N:«isi:6.
sunnit / han har lycklig öfwerwunnit.

Trcdje Delcn.
§-

29»

Enar lhen botfärdige syndaren i sä mätto sunnit solighets
lvägen och blifwit dragt therpä, sä fär hon ei stadna therwld.
hon mäste framgent med
Hon har ännu icke fullbordat loppet: wcindring
ostrymtad Gudsftuchtan fortsätta sin
Och della ar
kärteligen
stjarstäda.
den saken otz annu äterstär at
:

§.

30.

The strymtare öch werldstiM sinnade menniffior, sam,Ga1.2!17.
tjenare, och draga Guds»lud. ~4.
gjsra Cbristitm til en
lssachtic,l)et,
gjerna
wil,a
til
förena then breda förtaplTlad
pelstns wag och Smala Lifsens WaZ. The wilja wandra up,
pH begge tillika; men som det ej gär an sä halta the ä bäde
sidor. Salighetens ordning bör wara och ar sädan, at dm
stämmer öfwerens sti wäl med Guds rättfärdighet och helighet,e,

godhet och barmhmighet. Förthenffnll
trona, utan all egen wärdignäde,igenom
af blotta
salige,
rattfärdige
sä äre wi doch icke tallade
het blifwe
och
orenlighet
til
utan helZelse 1. Thess. 4:7. Ingen af otz
urfylla
kun
Guds Lag; men cherföre fär ej nägon upssteligen öfwetträda honom. Therföre frägar Paulus: Gjsre wi
t<i 2.agen om intet med trsn? och
straxt therpä: Bort

<om ock

hum wi

med

Hans

E

2

swarar

thet,

G

)

20

(

M

2.agen. Rom. z:zr. Wi uprättomLa,
ty
igenom
sagerAposielen;
tron fär Lagcn sin fordran i ChriZen,
;
förnyas
igenom
tron
ock syndarenv hjma nt wara Lasio betald
gen underdänigt. Mä mäsie hwar och «n Christen, efter
i Lagen strifwit
lElu utsago til then lagkloka, gjöra thet
fullkomligen,
stär; fast icke
doch af alla krafter troligen och
beständigt. Samaritanens eftersyn mäste wi följa, winlägga
ol) om goda gjerniNM och wisa wär tro igenoln kärleken.

thet, uran wi

som

Uti rättfärdig gjörelsen blifwa che.ttogne delachtige af
then inneboende näden. Thenne Näden blifwer hos chem jcke

fäfäng

och

och ftuchtlös. Thenne näden
tbem

Tit. e:l! lusta, och

l'der tbem i all sanni-ia,

fZrsata alla ogudachtlghet och werldslig

lefwa tuchteliga, rättfärdeliga och yudeliga i
thenne werlden. Thenna Näden dödar hos them tbe»,
Gamla mennistjan/ hwilcken igenom lustar i wilfarelse
EH. 4:22.-sig fsrderfwar, och fsrnyar them i tluras sinnts anda
,2;..
N>j hafwe lust
sä at the i sanning kunna säga med P.iul):
mennlstjan
inwärtes
til Guds 2.aZ efter then
och
wi tjene Guds 2.ag med hogen. Rom. 7: 22:25. Igenom
thenna näden gjöra the siss rcna af a!l Mtstns och a'«
dans besmittelse, fullbordande helgelsen i Gu5Z-rädho<
ord: iHenmn chcnna näden lägZa
ga. 2.Cor. 7:1. Mz)
winning
gjsra
sig
om, at
sin
och uckorelse fast;
the
gjöra-,
och om the thet
s<i falla the icke nsSon tio H.
,

Petr. l:

,

-

10.

§.

32

Behöfdes thet ej mer til saligheten Zn assenast er?'M<»
lEsum för en HERra vch hela werldenes Flälftre, sH wsre
det en lätt sak at blifwa saliZ. Mcd lek och d«»b kunde m n
löpa in i Himmelen. GinZe det an, at aLcnast hafwa
önffa fig iZenom Honom Guds
sum tä och tä i minnet och efley
Rike, men tillika fä lefwa
sin wilja vch wmdems onda
/

H

)

2,

(

O

efterdöme: lA Me alla menniffjor blifwa salige, emedan ingen lär wara sä förgäten af sig sjelf, at han icke önstade sig
<n säll ewighet. Me« walsignade ähörare! det är ej sä med
Guds barnas rätta kamp och strid,
lifsens wag
tager tä först sin begynnelse, enär the bllfwit omwände ifrän
niörkret til ljuset, och iftän Satans macht lil Gud. Synden lader jämwäl! hos the rättfärdig gjorda s)<llar och
Zjsr them trsga, säsom Paulus witnar af egen erfarenhet
»2:1. Therföre behöfwa
och alla trogna med honom. Ebr.jyndenes
qwarlefwor hos sig,
kämpa
emot
oÄ)
strida
the städse
pä thet the ej mä fä öfwerhanden och komma til sitt förra
wälde, utan warda dämpade och kufwade. Thcras hjerta är
gansta ostadigt och wacklande: tv böra the wa?a öfwer thetz begär och rörelser, pä tbct the igenom them ej mätte äterfalla
iftän Näden. The försökas cswen pä mänga handa sät utaf
werldenes retande förargelser och listiga anlopp: therföre
the noga taga sig til wahra, at the icke mälte förförde blifwa.
Tl)eras swaghet ar stor: therföre behöfwa the dageligen och
stundeligen med trogen bön halla sig til Gud, som et sodt
M.lj:h

sam

nxlrck i them begynt haswer, at Han eck wille thet
ma fullboroa in til
Christi dag; at Han wille
alt
«pfylla
godhctenes
ups<!t och tronis wärcl
them
hos
i

traftena.

2.

Thet).

1:12.

som

sagt ar, käm,
la, dyrt Hterlöste! ehuru the trogna
pa redeligen, och wandra ulan ffrymtan, icke samtyckande
til nägon syud, mäsie the likwäl Mä, at the hafwa mänga
okanda swaghets synder ock) ftl; ty behöfwa the ock dageligen,
igenom trona rena sig i lEm blod; och tä först kan yet med
witzhtt sägas om dem at the <3ro delachtiZe wordne af
om the tröna, som the begynt hafwa, fast be<
halla in til änoan at tala af Hebr. 3:14. <vm the icke
lata sig finnas fafänna eller uran fruckt i wars HKR<
ras lEsu Christi tundstap. 2. Petr. s -18.

Och chenna är nu walsignade Ahömtt! Hen Smala Lift
E 3

sens

W

scns

wi

)

»2

(

A

blifwit efter lofwen underwiste,

at

ratteligcn söka, at sa?ert sinua, och twgit cfterfölja. L.ät
wandra the? uppä, och eljest hwarcken pä then hogra
handena eller pa° then wtlnstra. Es. Zo: 21.

Tillantpmng.
5-

3.?.

Nu äterstär ej annat, än at wi gjöre af thet som sagt
är, en narmare tillampiing pH ost sjelfwa. On cgen pröf<
ning nägon tid ar nodig, sä är thcn wisserligen dä, »är man
handlar om Salighelenes wag. Tä mä hwar och en mcd
allo fiit se til, at han icke bedraZer sig, ock therföre bedia
mig Gud, och fa weta mitt bjerta, bepröfmig, och förnim huru jag twt mcnar: och se til
om jag pa enom onoom wckg <lr, och led mig p<!
then iewiga wckge,,. Ps. 139:23,24. Skulle här sinnas fiere wägar til lifvet, an then enda/om nu bessrcfwen blifwlt,
Ahörare, beswära edra samH stulle jag icke, Mine
weten. Hwar och en finge gerna löpa sin egen wag; men nu
«Me jag i löftl Namn förmana Eder: Seer til hurn I
wandren. 11-. g tanner Eder icke en Zäng til mwättcs utseen,
det, mycket m,ndre tll siälens inre tilstäno: Jag tan altsä icke gwra tillampningen <ä noga,
til afwentyrs en eller
nan ibland Edcr kunde betarfwa.
:

som

ta

Pröfwe förthenfful hwar och en sig sielf, hwad thetz hjerhar likat, lä han afhört lEsu Lära om Usens wag.

predikade för the Lagkloke om Salighcten,
täz tancktt. the argt i sine hjertan. Med jä fiendtligit- sinne
lror jag säkm, at ingcn ähört min enfaldiga Predikan pH den-

Nar

lElus

na

23 ( M
na siunden; men det har kunnat hända, at nägon ibland <3<
der warit närwarande, mera med kroppcn an med ett andächat nägon ibland Eder
tigt och HERranom upoffradt hjerta
behagar
och kliar wnl i öronen, än
mera gavat efter det som
upbogclse
nti siälen: at nägon
efter det som gjör wärckan och
längt
ibland eder har wckc, det han
fördetta hört och wetat alt det
nu sagt blifwit, fast an han hwcncken för eller nu mcd
at föra sin kunstap til wärckclig utöfalfware satt»sig
ning. För sädana Abörare betygar jag, at lhet är ingen h,elv,
sä länge <he sädana förblifwa, ehwad mau ock för them predikar, to the äro oomstorne bäde til sine öron och sine' hjertan:
the aro altio lärande, men komma doch aldrig til sanuingenes
kundffap: the tro sig rene wara, och aro doch icke twagne

D

)

:

som

af sine orenlighet.

Detta är Wälsignade Ahörare! den första Zängen, sag
haft kallelse at ibland Eder /örkunim Lisscns Wag. Det kau
ock handa, at det bltfwer jamwäl den sista. HErren som ser
det tilkommande, säsom thet ther redan fram farit wore, sture den saken efter sm allwetenhets Räd sä, atmänga, ja, om
det stode i min önsian, alla Mars salighet i thenne Församling, mä therigenom warda beframjad.

HENre

min Gud! Tu känner mitt hierta, och wet, at
wore Tins
efter nägon jordist lycksalighet,
Namns Ura emot/ eller nägon enda siä!s ewiga wälfärd til
mehn och hindcr. Men för thenna gängcn wore mit orbcte
lvalsignat och min gladje fullkomnad, om, nägon saker syndare hade blifwit upwackt, at söka cster Lifsens Wag: om nä,
gon ffrymtare, som med egit arbete welat staffa sig rättfardighet, nu hade blifwit uplust at se sit egit intet, siil blygdoch
nakenhet, samt
kömmit til en rättffaffcns hunger och
törjt efter en för Gudi gällcmde Rattfardighet: om nägon som
förut anset lEsu EwangcliuM för en däracktig Predikan, nu
hade funnit lheruti ett Guds kraft sig sjelfwom til Salighet:
om nägon som förut wandrat fiende til Cdristi Kors och lätit sinä egna lustar och werldenes kärlek wara hos sig rädande,
jag icke längtar

som

nu

D
nu hade fätt

)
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ett nytt «M, at

(

M

ftamdeles. wandra lEsu E-

wangelio wardeliga.
Det bör j.ig afwen erhindra harwid, at om nägon k<int
sig
en helig och upbyggelig rörelse, han M
hos

ansc

>

.

for Guds Nädes wärck och achte siZ, at hanlhet icke förderft
war. Ho wet huru ofta ftmma Näd Honom annu tilbiubes».
Ingen mä afstrackas iftän Llfscns Wäg, för the swlwgundcr wandringen ther uppä «nöta kunna.
heter stull,
Wi gifwe iu ol) i stora äfwentyr och mänga
för en ringa och fäfäng jordist förmon: är dä icke dcu Sa,
lighet/
intet öga sedt, intet öra hört ellcr i nägon mcnuifijas hjerta uttanckas kunnat, som HERren beredt tbem som
ölsta Honom; ar icke den/ <äger iag, wärd at wl ther cfcr
H
outlrötteligen tampe.
Salighets wägen ar i sin början swärare, sä lange synda,lustanännu är i farstt minne; m:n när wiöfwa ofj i Gudachtighet,
fä wi dageligen erfara at bjertat stadfästes meb
at
oot blir ljufiigit och at Hans Bud
Matth. li: icke äro swör I2su
i. loh. s: 3.
Här til kommer ock den trösien: at anden hjllper wä«
ströplighet,
och at alla the som wänta ester H KR«lom. 8:23.^ra
ran, fa en lfy traft, sil at the stola löpa och icke upgift
<va«: the stola wandra och icke trstte warda efter Guds
egetMädefulla löfte Es. 40:31.
Skulle det ock hända, at man uvpä Liffens Wäg, finge ofta cita bedröfwelsens vröd, sä meddelar ock HERren allom them', <om alffa Honom, kraftig tröst under korsiet: Han
har utsedt hjelpe stunden, tä alt ting ffall wandas them til

som

som

!

thet bästa.
Lät osi förthensiull wara oförsagde at lopa in i kampen,
emedan wi en sä macktig Hielpare hafwa. Lät vtz wara troApoc.2'l4..faste in til t>sden, sä gifwes otz l!.ifsens Crona, men in.gen trsnes utan han reoeligen tämpar. HERren wär
til at sä kämpa
Gud törläne otz Näd, bäde Eder och
at wi mäge kröntt warda. Amen i lEM Namn Amen!

/

