
Domprobst i Carelsta Wijborg
Smä

WacWelse - Wer
-

. PätlM ,

Wtora MacksäijekstMagen/
I des underliggiande
Landstap / jom Högttdeligen begäs
'? och fijras stal dcn 26

Thislikes
Store Bönedags

Wladie - Munder /

Gamma Ahrch forordnade Otte.Högs
mässo och Ässconsangs Texter.

. STOCKHOLM'/
och Upsala





'r^X7'UU^
<Mo»i'/ <l. </,

Hrgsc. Psal. 28: 7. Idesse ord bcstnfwcs Gudz
twänne wälqiemingar neml.
i. Gudz bestpdd. 2. Gudz
hielp. Här emot wijsa the
gudfruchtige 1. HiertatS

hopp / och glädie. 2. tacka medh sin wijsa.
Thenne öfnmg starosi och sörc/ när wij betcincke
Gudz wckgierningar uti kans bcsiydd och hielp/
at wy mä finna wara hiertan / och bewekaS
til tacksäi/else. Tp wjlle wij tacka Gudh ochsä-ja: Lofpnjs och tack:c.

Text P5a1m.62.12.
Lxorä, R0m.12: !8. Matth.s:). Colloss.;:

8.12: 1;. Heb. 12:14. Ioh.;: H. Luc- II: 17. Ty
om sadan frijd kicir hällcs / sa upbyages Gudz
Kyrckia och thet gemena bästa. Psal. 85t n-
i;;:i^;. Pred 4:10.12. Emotsine owänneroch
fiender biuka the helige twäggchanda / 1. at
the toligen lijda theras haat och ondsta och be-
tala icke ondt wedh tijka mattuthan förlata/
2.förlikqs medh them när thefä tienligförnöijel-
se/ i V)os.l;:8. C.26-26. Luc.6:;B-Rom.i«
17.18.21. Zach.B:2). «inc Tacksäijelsens
Högmässo.

War Högmässo Text talari. om Gudz
A, bksiän»



beständighet / han haftver ett ord talat: Isttt
ord manaa sota och tröjirijka lösstm mich
um thet haar jagh af Hans Hcl. Ord offia bört
therföre wil jagh aldrig twifla om Hans san-
ning. Hans ord aro sann / min haär ctc>
2. Af Gudz allmachts Ephes.;: io. Therföre
kcm han hielpa sinä trogna.

i- Til lcirdom Gudh är allcna thcn al<-
drahögsta 6: is. i Pet. s: 6. l Crön.
29:11. Neh.y-6. Esai.;7-i6. Match. 6: i;. .

2. Til warning: KonungarochPotcntater
böra erkcknna at the fätc af Gudh wäldet.-
Syr.i7:i4-Ordspr. B:'s.WH'sl).6: ;/4.C§:
7. Sam- 6: 21. iCrön.2B- 4- 2 Crön. ;6:
Dan./: 18. loh. 19: "- Thetär m stoor ga-
lenstap at M pa menmstior / förlä<
tandes Gudh sin HERra. 2. Er Gudh mach-
tig sä märckiom Timoth. 1;. Icke liuga
Hebr. 6.-18. Eller giöra 2 Cor-1.- >/. Efter sa-
dane stycken löpa emot Gudz warelsc.

3. Til tröst Gudz allmacht si)ncs i stapclsen
och Gudz nädige försyns wcirck. z Mos. is- n.
E. i- n. Hiob.).- s. :c. Esai. 14.- 27-C-s- 2. ler.
32.- 27. Och betrachtes til 1. wm Troos siyrckia
2.tilHoppels stadfästelst thet z.til Gudachtighe-

tens öfnmg och til Tröstens beständighet
loh. is.- 7.1 loh. s> '4/'s. Luc.22.-32.

Wöp



WörstaWtora Wönedagen/
then ic) 1707.

M.

Psal. 65: 3/ 4- Tu hörer
bön / therförc kommer alt kött til tlg -

war mitzgärning tryckerosi härdcliga:
förlat otz wara syndcr. -Hwilka,ord
fodra af o§ fyrahanda.- l.Wärstyl-

dighets känsto ut wij mä komma til Gudh.
2. Ps. 10;.- >/ 2. Wär armodz be-

kcinnelse ty wij cke kött/ kötzligesinnade/ Ja-
cob, i.- 6. i Cor. 4:7. z. War owcirdiahctz til-
staende war misigärning tryckcr osi. 4. Thet
allmänna Löfttts wärdighct / ty Gudh hsrcr
böon/ som wijsar ätstildnat emellan the
trognas böön/hwilka twifia om bönhörelscn/
men the troane aro wisse therpa therföre loh.
16: 2;. O twst afwarrSamqwem som eir dub,
bcl/ 1. Gudz bönhörclse/ 2. Hans ömkandeoft
wer war kötzlighet.- Tbcrföre alle j som äre men-
nistior och,kött upwäcftr cder Rom. 10.-12/1;.

Textett/ Icrem 8:15.
Lxorä. Psal. 119.^7..1 hwilka ord bestrisi

wes. 1. Mennistlige ögon i rhcm ärthen star-
paste käntzlo / och sörsiäs thermed alla lemmar
f>er partis. 2. Wänt bort / lijknar
rhem wijd utlöpande personer som ste nagot o<
lofiigit. ;. Onyttig Läro som är emot Gudz
budh och wilia oduglige. 4. Vthan wederqwecss
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migh p«5 tinom wägh. Gudz wägh Christus
och Gudz ord/ men mennistiors wäg glcidia
en i begynnelsen / men pä ändan förföra i af-
grunden.- Men Gudz är först kors och
ning/men äntelig haarhan wederqweckcllse. Ach-
tom ty wära ögon/iMos.;. 6.C.6.1/2. C.i)-
26. C.;9--7. lSam.n:!.Hiob.zi.i. Ochären
sioorfynd. loh. Matth.s.-:8. Wachtom
otz för ögonens begärelse/ 1M05.4-7-T0b.416.
Spr. iB-- ;o. C. 19.-18. C. n-1/ 2. l Mos. 39- p.
Psal.l7-4. Onpttig Läro tilläter Gudh ositil
warning/ Mich. 2- 6. Amos. 8-11/12. H Thess.
1.-10/n/il. iCor- 11.-19. Och at wij stoleftiti-
gare halla otz til Gudz bönen och wär sa,
lighetz medel/ Matth. 18.-7-Luc. 1.-;s.i Cor. 11:
ly. Syr-;. ;l. loh.f- 4.11. ,Tim.
i: 1;. Colloss. H.-17. Gal. i- 6.Psal- es.- 4.War Högmässo Text förer i stölden the
Zudftuchtigas och trognas beständigheti trone/
Phil.i-6.1 Thess. 5'2;. I.Pet. 1:s. Och thersöre
peka the pä bönen/ Psal. 11?:8.Luc. Ar
och afGudi otz tilsagt/ loh. ia.- 25. Mildeli-
ga/ ty ther med uppenbaras ost Gudz allmachtoch ttofasthet/ hwar medh wij otz emot all an-
fächtning kunne styrckia / at om wij otz sielfweicke försumme/ sä kunne wij wara wisse om war
salighet/ 2Tim.i.i2:iCor.io:i;. Rom.B: ;s.
Thersöre sätter Jeremias denne Text emot
ogudachtige som förgäta bönen ochsine salighetz
medel. Ia säger tu sadan befallning hafwe wij
3Pet.i:io.iCor.io.-iH. Mnwijwete/ atnär

Gudh



Gudh befaller nsgot som och steer Marc.
4-- ;y C. 5.-41- Och war fiijt i gudzfruchtan stri-
der intet emot Gudz befallning / wlj haftve ne.
cessitatem non
Ia säger tu then betingade wiiHet om wär sa-
lighet och förbättring är intet / om icke ma»
wet förwisio at man hörer Gudz ord och brukar
bönen och sin salighets medel. Men hörer/ om
man hafwer ondt i sinnet ft hindrar man then
naturliga wiHet. Men then Moraliste witz-
het blifwer hoos otz om wij angra thet onda ochbättra off i bönen och flitigt bruka salighetz
meolen. 1 Pet. 5:8- Eph. 6.-1;,

Thetta länder otz 1. Til Lärdom. Papister
the anwända thenne Text til twifwelsmöl uti
bönen och salighetz mcdlens bruk - Mcn sadan
förtwiflan strijder emot 1. Trones Egenstap/
Hebr. m 1. 2. Emot Gudz oryggeliga sanning;
;. Emot the Hcl. Sacramenters wärdighet.
4. Emot Gudomlig Eedens helighet. /. Emot
Gudh then Hel. Andes myndige Witnesbörd.
iCor.i:2o.4Mos.2;.i> Rom. 3:4.
1;. Psal.iiö.-11. Ezec. 18:2;.! loh.s- io. Marc- w.»
is. Rom. 8: 14/15/16. 2. Til warning eme-
dan sadant twifwelsmäl är en stoor spnd / ty
warnar Skriften/ Psal.;:;. Matth. 14-31.
IIOH. 5:10. lac 1:6/7. ;. Til tröst Hiob.l9:
21.1 loh. z: 14.Rom. 8: ;o/ ,7. Stridom cmot
all äelperation och förtwifian med Gudz
sanning/ loh. 5:16. Medh Gudz sannalöft
te Ezech.;z:iB- loh.s-24.C. 8:51. 6:16/17/
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18. Medh ; theHeligcSacramenters NDttigbct
och thcn Hel< Andas linfiiqe witnandeEph- 1:14.
E. 4: ;o. Mcd 4. Bönhörclscns witzhet P5,27:
8. Match. 18:19- Medh s. Twncs Egmstap.

som syndar emot Första Buder i Lagen / emot
/ emot Samwetz rolighct. Mm om

wär Högmcisso Tcxt denna tröst edcr wil för-
qwäfwia/ sä paminnereder at sadan Gudzho-
telsewar saligketz wisihet icke kan förstöra/utan
thc forbiuda the säkre mennissiors tanckar/som
förgäta sin Cl)ristendom / Rom. 11:22. Mich.
2.- 7. Syr.s: 7/9, Om 1 hören the
fromc Christne qrata ängfla sig:c. utistore aw
fächtningar/ sätröstercdcr/.Hlob;:i. P5.42:
y. lon>2: 8. Hebr. 1;: i). Esa», sf:;. Tu haf«
sver ju o HErre bliid/ mlofwat tigh wilia wM

xg/ ncirmigh mi min sidjta tijd i allstönssyrg nödh och fahra /. etc.
Boli l)eo (Floria.

Nndra WtoraBönedagm/
then 14 junij.
lac. 4:L/y/iO. Nener edra

hcinder j syndare / och rcnstr cdor hie» ta
j ostadige/ warer elände/ ock förjer ock
grater; edert löyewände sigh i grat/ och
glcidim i sorg- Förnedm eder förHErra-

nom/



nom / sä Dl han eder uphöpa. I desse Otte»
sangs ord bestrifwes en sann omwcindelse / som
beftar i smdcrnas sorgfutta käntzlo/ i lefwande
troo pä Christum/ ocd i trones hörsnmhctsom
des frucht. Mcn i simnerhlt afmales här the
bootfcirdigas andeliga sting / Ap. G. 2: ;7-4;.
Psal.suiy. Dochmästehan hafwastäliga at-
häfwor 1 Cor. 14: 40. Icke som the Cnglista
Qwäkrarsom darra ock bäswa/uthansomhär
star i renandc/rmsande/ gratande/ söriande/
förncdrandc/ tii händer/ hierta/ til bestaffcn-
het af odestand och spndcr: Tbenna andeliga
sorg bestar uti trängtande/nti försträckelse/
hoga / hickande och pustande samt andra lef«
wernetz sörbättringar utan all strymtan Es 66;
2. Habac. 4: 16. Sa stal Gudh o§ uphöya /
Gal.6:i. IIOH, 2:1.

Hogmnssittt/ Manaff B. v.n.
böijer jaghnumtns hiertaseM kna / och beder tigh HErre om na»

de. Ach HErre! jagh hafwer
syndar haftver jagh / och tanner mma
misiqarningar^

Nxorci. 119: 1;?. Lät min gang wistwara i tmo orde 7 och lät ingen orcittöfwer migh
räda : i desse ord beder en gudftuchtig menni»
ftia /1. Om Gudz ledsagande genom then
Anda ester Gudz ord. 2. Omthmgambla M
dams underkufwande/ Hwar af
Mssn s«r at spnder äwnäZra wäldlgenMswaO
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ge/ och bsr man arbeta / at icke synderna blij
wcildiga öfwer otz/ then som älstar Gudz ord,
hcm hafwer och bönen kär. Alt tilstrifwcs Gudisom later wör gang ivara witz / ler. ;i:;;. E-
zech. ;6:27. Rom. 7-14-16.1?. Phil. 2:13. -l>
enstiön Gudz stapnat i thesse ord/ han amiä-
les. i.AfFöräldrars seed/ 2. Afmildt anfichte/
;. Afbestyddande hand/ o stoor tröst alla haa
fritt tiltrade til nadcstolen / efter han alla förr
ledsagat och hulpit / ach therföre läwm otz ste
pä Hans trösirijka löftin och hugneliga medh
them öfwerens kommande erempel. Ett sädant
är och Manasses böön och wär HögmässoText.
Emedan thet a'r Gudz wilje och ordning / at
then sigh ifran sinä synder wil befrija/ och syn,
dastraffet undwika han mäste 1 genomsökia sitt
samwete/ som Texten beteknar therföre/ sinä
synder erkänna och bekänna / lerem- 3: is.
Ordspr.2B:l;.Klagw.3:4o. M Hedningar
icke wiste eller kunde weta/ huru efter Gudzbe-
hag siälarna til wälfärd the sigh hafwa ätburit
harutinnan/ lijkwcil Haarman medh förundran
at sec/ huru deras inwärtes förnust manga tu,
sende Christne häruti öfwerga. Manasses han
brukar eftertäncklig ordet therföre/ efter han er<
känvethen allöm mcnnistiomwidlodandes synd<
fulla wanart/ at Gudh som then aldraheligste
pä imet sätt kan kallas syndenes orsak / utan
mennistan allena. rlaco wille sädane som be<
ssylte Gudh för orcitt / ingalunda tola uti ett
wlilbtstält regemente. Clirxlippmwitnar medh

h'-



honom säijandes: ()U3M falso acculäm su-
fierog, Kultinne mortalez; ece»
nim noltrorum caula M2lc>rum nos sumuz,
sc luasa erkanner Manasses at ingen lefwer utan synd
alla hasiva sinabristcr/ see wäl thet Zoda/ men
aiöra än tä ondt / warandes allmen stadlig
siukan atstyla sinä egna och utropa andras syn,
der. För thet 2. bewisar Manasses hörahär tit
Samwetcs dageliaabepröfning / kallandes thensamma hiertas. Beneca stiger man mäste da,
geligen framkalla sitt hierta til räkning / och
sräga : hwilka äre the odpgder som tu i dagh
haar helat och törbättrat. I hwilket stycke haar
tu blifwit ftomare. ;. Böijer Manasses sinä
hiertas knä / ther mrdh klagar / straffar och
fipller han figh sielfwan och täncker pa Christi
knäböijande uti örtegarden/ spattarpa sigh sielf-
wan/ äfwen som Turkar mena at genom fiitigt
twäende/ the stole sa sine synders förlatelse.
4. Beder Manasse om syndernas trogna sör,
lätelse och prisar thermedh Gudz outsäijellae mild-
het/ Luc. 15:2-. C. 18: 1?. Matth.6:
Betecknande ther medh then tröstelige absolu-
tioncn och hoos otz brukelige Skriftermal som
Gudh instichtat. 4M05 s-?. Matth. 3:6. Ap.
G. ip: 18.Matth. 18:18. loh. 20:23.nödige straf
och hugswalelser / 2 Cor. 13:2. iThess.2:n.

Ulus. Huru kunna wij bestä i Gudz dom
ftm emot denne Manasse böon sä osta
Tp at förtiga finnes ibland otz Mngasom isitt

taal



taal och lärdoms aldrahögste he^
lige Gudh giörcr tjl syndernas warckande orsak/
antmgcn per li: ellerper Zcciäenz; huru mäm
ga wandra i sin scikcrhet och okända si)nder/
tänckia intct pa sitt samwete mycket mindre thet
ransaka eller genom sökia.Och hwad achtar man
för tliden Samwetet widh penninge winst?
Slätt intet. Alle stand hafwa ingenkansio af
samwete; Nogh talas ofta tber om medh stor
prydna soM strpmtare/ och
rcr mm fa betanckia/Ap.G.24:76.Hebr.i3:^.
Ho astundar undstippa sitt onda samwete /

Ebr. 10:22. Hwem pröswarfitt Samwete hwar
afton genom biertlig bootfärdighet. Nogh be<
manrla öfwcrstpla och nera sinä synd / thet wil
gckna hwar man: Ingen täncker pa Gudz all<
wctenhet. Hwad är chenne tijdsens Skrifter<
nml? Ett lutter strymtewärck/ at man ey afan-
dra för en stal hallen warda / gar man
ther til utcm hicttlig anger/ lefwande troo/ och
warckande balttina ifran förraodygderochsyn-
der- Thennestada i wart kara Fcidernesland är
gansta stor / at man synderna / the föryärfti-
ge onda / som är endastc orsak til alle straff och
plagor/ synden som förer til diefwulenochwär-
re äre an diefwulen / ty dicfwulcn haar ingen
macht öfwer mennistian om icke gmom synden/
ftt man. sägcr jagh synderna sä ringa achtar /

tvore thet möijeligit och Gudh öpnade wara ö<
Zon at see i mennistiornas hierta/ sä stolemän-
Ha diefissp gM dttttt. cuim Mi« li2<

bct



detvltia, tot nZbet SlllteliM
wisar wär Tcxt thet Hel. Predikoämbctes wär-
dightt som pä Gudz wäarmr förlata thc boot"
fmdiga thcras spndcr/ 2 Sam. «2: iz. Gal, 5:10.
2C0r.2: ?. Tv bckänna Gudi sin synd thct siri-
dcr intct emot Zdsowtionen, cftcr nädenes käntz--
lohoos en mennistia ofta utstaknar/ iIoh<;:2«.

"Fötthenssul maste Skriftermäls Mwärttshug-
swalelse henne siyrckia; mänacn och sin ftikerdet
uttyder för nadcnes känsto/ "thcrföre maste ad-
solmion hciruti wisa sin alswarftmftet. Lof
ähra och prijs stee tigh o Gudft/ som migh
hafwer lärdt at kanna tin budh: j'>gh dederöd-

miukelig / titt ansichte wänt ep ftan migh /

at Mh ma altijd blifwa närtigh.
Buli Deo Gloria!

Wredie Wtom Wönedagen/
then 12 julii. 1707.

» Ordjpr. 21:21. Then som far
efter barmhertighet / och godhet/ han fin-N ner/lijf barmhertighet och ähro. Man

11. feer för tijden nagra menniskior som intet
halla afthetgamla Testamentti /forebä-

randes at thet haft mörcka lärdoms sipcken och
ingen klar salighetz kunstap. Men hwad tpcker
tigh om thesse Ottesangs ord / soni och äretag-
m afgamble Testamentt/ cko icke the klmaoch

npttis



nyttige. Ty suc. 6: ;6. Psal.l2: s. Matth. 5:7.
C. ic. The som intet sädan befallning
wilja eftcrkomma the kallas s Mos. 32:6.Skam-
fieckar och Jacob. 2:1;. Therföre nepsom wara

mcdh simn bootfärdigket och tänckiom
Matth.7:l2. Latom ofi efterfölja Adams war
första faders farande / , Mos.;: is. och trones.
Fadcr Abraham/ Galatz:i6.:c. 2M05.;2:?2.
Gideon lud.9:i7. David
17. Hans Hieltar Cap. 23:17, Ordspr. 24: n.
Therföre gif migh as tine barmhertighet then
rätta:c. ,

<>ogmasso Textpä 3. Stora Vönedag.
ler. 6- 8.

A2Nttra tigh Jerusalem/ förr an mttt
wander sig ifran tigh/ ockjagh

giör tigh til ett öde land / ther ingen u-
ti boor.

Lxorä. Psal- l°y: 26/ 27. Gwr migh bi,
siand / HErre min Gudh; hielp migh efter ti-
na nadh. At the mäge sörmmma/ at thct är
tin hämd/ at tu / HErre thctla giör. Sä
lyder wär Stora Bönedags Aftonsangs Tcxt:som i.författar en brinnande böön omGudz bi-
stand och hmp. a. Gudh heter / HErre min
Gudh cir then sanna Gudh Helga Trcfallighe-
ten/hwars tienare wij cire. 3. BcstrifwesGudz
nädh / som är faderlig / aldcles godh. 4. Nam-
nes Gudz macht / som ährcs «. af fiendernas
bekcinmlsethefölnimma/ iSam:

6:



2. At tu alt thetta gllir icke af en händelse
utan af Gudz stora macht; hwar utaf wij see at
man stal bedia tröstcliga Psal 25:;. Esaj.4y:
15. Ty Gudz nade wil otz hielpa. Esaj. 54:7/8:
Gudh hielper i sorg / och giör biständ bediom
ty af försonligt hierta ty Gudh sciger: min ckr
hämden. Här om paminner otz widarewörHög,
mässo Tcrt : Jerusalem har sitt ursprung af
Hebreifta mening som bctpdcr see ftada / och
salem bemarcker fred/ lika som Fredborg > Mos.
,4:4. C.2i:14. Ty Jerusalem het tilförene
lem / fedan sattes leru chcr til / som bemclrker
bestädcmde. Gudh haar allom som honom tie-
nä/ härlig län tilsagt/ men ther emot som ho-
nom intet achta hotat medh swar straff och plcl<
gor them athemsökia/ H Mos. 10:5. Blifwan-
dcs rattfärdig uti alt thetta / Psal. ny: ,;7.
Ar ingen orsak til synden/ wil och wedergälla/
Rom. 12: >p. Thetta päminner otzthen H. Pro-
pheten Jeremias: Pekandes förnamligast pa
lerusalems Tempel / som medh stoor omkost-
nad är upbygdt / 2 Mos. ;s. 22. Cap.;B- 24.iKon- 6:2Q. Huru andra mennistior sinaKyr«
klor ansee / säsom Turkar och Hedninaar somas klart guld in och utwärtes lata fina Tempel
ssina. All krigsbyte hafwa the sändt och stänckt
til Kyrkiorna / hundar som orene diur utdrift
wit / och ingen afTurkar gar förr i Kyrkian/
cin han figh twagit / och medh bara.fötter och
stoor andacht wldb inträdc säija: Ahra ware
mmom.Gudi. Wij wete Hagg. 1:4. och som

widh



widh Konung Belzazars tiid / tht, Helge tygensom uhr i Icrusalcm / blcfwc tagne
och miDrukadc / hafwa giordt ända PZ thet
Babylonista Rcket; Altsä är intet twifwel/
at mänga höga iChristmhcten mistä sin macht
drs/agodelar/ som til Gudztiensten cke stiftade/
botttaga/ til sigh wända och mitzbruka / tysa-
dane tpghuus och prydnat höra Gudi til/ och
kunna icke förwandlas til werldstigt bruuf.
Widare hm-u Gudz huus ohelgade warda star
wäl intet atuttalas/ sasom mcdh Kyrkio sämn
undcrpredikan/ medh oachtsamhet pä thet som
Predikantcn drifwn- afGudz ord /'när man sitter
utan suckan clevorion och andacht. Samwets
Lärare säsom
i.lid. l. n.7. onilla och at Standarcr ochKrigsf-
anor sättias i Kyrkior och pä Chorbalken / som af
Hcdningar härkomma- Sant är atGudh/Icr-

kan tildediapä allarum/ !Thim.2:B.som Jonas Cap.2:;.Dan.;:22. C: 6:2. Petrus
Ap.G.'2: s.AlleChristne Matth.7:6. Och,första
Christenhetens tijd ta Christendomen war gyl-
lende/ och Christi blod hett siud.ande/atHandt,
wärcksmän i sin wärckstad / Åkerman widh sin
aker och swädiebruk/ Sioman widh sittroder/
ett qwinfolk widh sin Spinrock / en drang i sitt
stall/ en piga widh siusopande / tilGudh an-
däcktigt ropat hafwa. Sä kallas icke Kyrkior
helige för sigh sielf / utan för Gudztiensten stull/som steer medh siungande läsande bMnndc pre/>
dikande medh Hcl. SacranNntcns bmukett.som



som han sielfsinnärwarelsebetygat/ Match.is:
,9. Luc.iy:46. Therföre bättromofihcirutinnanoch fruchtom för Gudz Wrede och pestilents/
Ps. 9°:«. Spr. 5:4. betänckiom / Zer. ,s: 6.
» Machab.9: 12. IHöga säger syM,;: iz.peperit äivitigl, teäliliaäevolavit
inatrem. Men j förncimlige bättrer eder ochsäger omina ponenäa;
Rom- 5:1.2.9.10. Alsten HErren ederGudh/
/loh. 4:16.19. Gal. 5:6.2 Cor. 5:74. :c. Eph. 3:
«7. loh. is: 14»tt. Later Gudz Ande eder regera
Rom- 8: ;/4 10/il. Täncker pa eder / kallelses
ändamal/ Cph.2:io. lThim.r:s. Luc. 1:74:c.
Rom-6: s. Begrätom war sorra stam/ Rom.
6:21. Ofwom war lydna/ R.öm. 6:16. l Pek
,: 14- lc. Wij see och haraf at war förbättringsseer i stoorswaghet / Esai- 64:6- Pred.7: n.
Jae. ?- 2. Hoos che atdrahelgaste/lob.is: 14?
1Kon. 8:46. Gal. 5:17.Therföre oediom Matth.
H.-«. Men thenne ofullkdmlighet kommericke
afGudh/ lEor.iO:i;. lThesss:-;.
Umn af the trognes swagä krafter Rom. 7: ,4/
»s. som lijkwäl kan bewisa sin lydna/ til späka
sitt kött/Rom- 8- >;. Gal. 5:24. Och göma Gudz

bMnmg i troget hiettä, /loh..sz.

l)eo 3oU Gloria,!

Mr-



Uierde Wtora Wönedagen/
then 9 1707.

Haroit. 1. loh 1:8/?. Sckje wtj/atwij
> hafive ingcu /sä bedragc wij H siclf-

wa/ ock sanningen är icke i otz. Mcnom
wij bekänne wära synder / han är trofast och
rättwijs / at han förläter otz spndema/ ock re,
nar otz af alla orattfärdighet. Hwilka
sänqs ord utwisa otz huru wij stole sticka otz
efter Gudz wilja- 1. Ester wij cirealle spndare/
Psal. s/-?. Rom.;- 25. Sä mäsie wij alle be-
kanna ödmiukeligen wära synder som här M

lerem 5 Men- at wij icke mä bedragc
otz/. sä möste wij ofta ranfaka wäre Ständoch
gierningar efter Gudz tijoßudord och ther afste
wära feel- 2.80 M wij troligen betänckia Gudz
trofasthet och rattwisa som förläter otz spnder-
na och renar otz i Christo / M>>tth. 9- ,2/y.
Match.". 28. Rom. s-1. ;. Mäste wij flicka
otz efter Gudz wllja/ trachtom efter trofasthet
och rattwisa/ och stickom otz at wi/ bedrage otz
icke sielf ellcr andra/ ach! Psal. 1;.

Hogmässatt/ Zach.i: 3.

HsHetta sager HERren Zebaoth.-«ZWWander eder til migh/ saaer HEr-ren Zebaoth / sä wil jagh wanda migh
M eoer sager HErrenZebaoth.

kxol<s.



rxoi-ä. loh. Vppenb. ;.-;. Sä tänck nu
pä hwad tu fätt och härt hafwer; och hältthet/
och bcittra tigh - astu icke waken / sä stal jagh
komma til tigh som en tiuf pläaar komma / ockm
Mtickewetapä hwadstundjag kommer tiltigh.
I hwilka Astonsängs ord osi föreställas hwad
wii böre föreställa warq tanckar; Nemligen l.

Döden Syr.MH?» Cap. le- ,s. Cap. 12-12.C.-
sidst. Tänck paGudzwrede/Psal. yo: 7.:c.
Psal-po. 9. Psal.2s- 7- Psal??' 8- 3. Tänck
pä Christi pina/ Rom- Hebr. l.- 9/14/ls.
Hebr. 12-i;, s.:- 'loh.;.- s.
4. Tänck pH Hans dpra förtienst/ Rom-8-w.
Esai. f9--). l Cor. ,s-;.Rom. s.-». ,c- s. Tänck
pä tin upstandelse/ iCor, ls;2;. 6. Tänck pH
Helgons exempel Psal.9-'z. Psal.lisns. 7.PK
tigh stelf/ <Vyr- 2- >o. :c. Psal 6:,.
8. Tänck pä at köttet är swagt fast Anden wil,
jog. Werlden förargclig. p Tänck pä wcrl-
denes fäfänglighet / io. Pä tin Skapare/ 2

C0r.;.4. O lEsu hielp oh at tänckia warttzä-
sia; Orene Gudz Lamb: Mm latoni otz hora
Högmässo Tcxteti. Wij höre i wärHögmässo
Texc at Gudh alzmächtig kallas HEnen Ze-
baoth ock thet j gänger. Fräges hwarföre wär
Swänsta Tolck icke thesse ordpä
fördt utan läter otz tala här om af Hebreistan
Zebaoth / som thet stär i Hebreista Texten?
Ther til swares: At när thetta ordet stär alle«
na/ säkomma Creatmerne atryckia thet til sigh/

Mm



mm när thet siar / 'lvid HErren Gudz Namn
sä hälles thet för särdeles Gudz namn. 2. Es-
ter then H-Skrift sä brukar tala pä annat stäli
le som -Ty Saba ärkrigshär
och kallas Gudh Härarnas Gudh at betyga
Gudz starckhct/ Phil.2:lo. Matth.2B: «8. Ps.
24: io. P5a1.44:10.46:8.»». Ps. 6o: «2. M
macht hafwer tm faderi hcinder gifwit tigh/
thetz är nu hwar man glader/ at tu then mach-
tm fick/ tp tu wilt altijd hielpa/ eyläta ne-
derstielpa/ then» som intet förma. Afthennaoutsäijelige macht / härrörer nu 1. Befallnin-
gen tvänderedertilmigh. Här mastewjj bekän-
«a/ jagh troor at fagh icke afmitt egit förnust
eller kraft troo kan eller komma til min HEr-
re lEsum Chrisium: Utan then Hel. Anda
hafwer migh kallatgenom Evangelium ett. The
arge Socinianer wilja häremot bewisa / at
wärt förnust och kraft altsammans kunna ut-
rätta. Mm när wij betänckie 1. iDpndmloh.
8:Fl. Rom. 6:16. H Pet. 2:1?. Sä at thet är
Gudz nade som otz anseer / Rom.B- 2. loh. 5:
36. 2. Mänge äro döde i syndene/ C01.2-l;.
Eph. 1; i. C. 4:18. ;. När mmnistians root är
eläk sä är fruchtm intet bättre/ Matth.7:>7.
Cap.in;. .Therföre Rom. 8:7. 4. Wete wij
at Gudh gier wiljan och fullbordan / Phil. 2:
'?. loh.is: s. Cap. 6:44. Therföre hörertil thet<
ta wändande 1. Förnustetsunderkufningunder
Gudz lydna/ 2Eor.io:s. Eph.»:;. 2.Böön
om then Hel. Andes uMning til thetta wän«

dande



dande/ Eph. <. 17. :e. Ia / säger tu /sä kan
man «fförnuftet änta fatta fast man illa utty-
der/ ia c nlule kanstrnuftet fatta men intet
äittinKe ock förkastar strax befallningen/ förl
an hon fär thes kunstap. Ia säger tu/wij kan-
na Gudh afnaturen/ thet är wäl sant atnä-
gra allmcinna lärdomar om Gudh i na-
turen / men thetta wärt wändande til Gudh
hörer tilhans hemlighet och warelses Mysterier/
som intet förnuft af sigh sielf kan begrunda.
Ia säger tu pä södant sätt mistä wij wär wil-
je / men wij läre at tu hafwer then naturlige
wiljan i the utwärtes naturlige ting/som jynes/
men then andeliga frijheten äge wij intet som
wisias hoos Gudz hemligheter til theras kärlek
och utwäljande. Ia pä thetta sätt säger tu/ kan
ingen mennistia wara gudlig och fruchta ho-
nom efter man intet haar frijhet och wilja til
wcinda sigh til Gudh. Men hör / then som i
Gudz ord upwäckes til Gudzftuchtan / han
tanner strax i orden en sioor kraft/ och fär
Gudz föregaende näde til lpda befallningen;
allenast man motsträfwer af inwetenhet ickedm
samma. Afnaturlig böijelse kan man wachta sigh
för grofwa synder / och älsta then naturlige
ährbarhet / jaman kan komma pä then Sto-
ra Böncdagen tilstädes siunqa höra predikan/
läsa böner afnyfikenhet/ och at undwijka sta-
dan. Men Gudz bcfallning wänder eder til
migh är kraftig at gifwa mennistiom förmägo
til. giöra Uom ,thet fiedde hoos the döde/

Marc,



Marc./:4'. Wavandes och thenn«
Gudz befallning rattwijs / efter wii wara kraf-
ter förlorat haswe. Eii Heller kunne igen wij
uphielpa ostsomwarit orstken til wmt fall. Ia
säger tu/ »Ioh.z:;. Ioh.;:-'. C.?:.?- - Cor.
7:1. Men thcsse spräk tala icke om the natur-
ligekrafter eller första wändelsen / ntan om fort-
gangen uti Helgelfen och troons styrckio / tp
then som sigh afGudz Anda Mr kalla genom
Gudz ord och then Hel. Nattwarden/ til then,
nawänningen/ tbesto mera för han liusiGuoz
ordz sanning/ thesto mera kan han wärcka sin
omwändelse/ icke af naturlige krafter/ utan
allenast af nädenes. Therföre säger Tcxten/ sä
wil jaghwända migh til eder o store Gudz na-
de som först stprcker och sedän tröftar medh sin
tiawarelse ock walsignelse. Wij lefwenuistoor
krijgs ock swära contribmionei- trängia
otz; Men fa aro the som wyrda Gudz allmacht
ock prisa Hans näde. Fredsbönen läseö fuller
afmängen ioachtsamhet/mcn man wänder sig
icke af hiertat til Gudh then aizmächtige medh
sann bootfärdighct lcfwande troo ock Helgelse
tberfäre bediom: O gifwe thet Gudh wij efter
tin Budh / kunde otz sa sticka tilsamman etc.
Wcindt tigh nu om/ o HErre kari tin nädh

lcit otz bekomma här / hwij töfwar tu
dock sa länge / etc-
VLO 8o!i (Aaria!


