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GunstigegodeLäsare.
Henna Booken/ sow cir

rijk och härlig Tröst/
iagh til then an-

pa thet
the Ensaldige / som sigh affandra
Sprak icke kunna betienatthe som
ängzlige och bedröfwade aro of-
wer sinä Synder/ matte finna
theremooten krafftighLakedom-
Sökeraltsa intet annat medh det-
taWärck/än Gudz Ähl a/och min
lamnChristensochNastasfrom-

,ma/ gagn och goda vthi andeligh
matto/effter thft Pund som Gud

!! migh fm länt hafwer sörmodar
rwHerligen al samma Guden/ffal
Zwarcka genom Ordet vthi theras
-Hierta/som läsa henne/ och gifwa
dem thenHcllge Ande/som honom

tther om bidia/ och medh samma
Helige Ande besigla sa at tde



sigh stadeligen och sullfast ther
widh halla kunna/och sigh ther aff
trösta. lagh hade Heller önstat/
nagon annan hade sigh thetta M-
bettt vppa lagit/ som mehra vthi
sstjkt kunde wara öfwad/ och bät-
tre Tljd ther lil hafft: Men sasom
iagh intet kunnat förnima sädant
wara vnder händerna/ grep iagh
thet an iHErranS Nampn/ pa
thet Gudz Försambling ju sörl
ju Heller/ nagon Nytta ther afffa
matte- Thchvthan haswer iagh
vthi öswersättiandet/ strängt hal-
lit migh widh Tystan/och icke thet -
ringaste welat wW ther ifran;,
dochMwäl haswer iagh ibland '
tilökt ltztet aff then Latinste Lcliri-!
Qnen,hwarest iagh haswer sunnit
nagot / som bewekeligare och trö-.
steligare kundefalla. Sedanhaf-
wer iagh nagra saa Skrifftenes
Sprak infordt/ som icke finnas
hwlnken i the Tyste ellerLatinste



icke theS MlNdre finS
sielswa Rummetciterat; förme-
nar migh altsä/ icke hafwa giordt
illa/ i thet lagh/förorsakad aff
tKorc, sielswa Gudz Ord infördt
hafwer/ hälstemadanhanaffsa-
dane Sprak framdrager
tigt/ och vthsugerTrest tllLasa-
ren; Och thetater igen för the en-
fnldiga / som kan stec mtet hafwa
Lägenheet/at vpsta Spraket i Bi-
belen/mage the ta sirax finna lhct
för ogonen lBoken; hwarvlhafströsten sa myckit mehrkan tiltagcl
och roota sigh vthiHiertat/an om
the sielswa spraket och GudzOrd
inttt fingo läsa. Sahasweriagh
och beMae migh at strifwa pa
thet aldraenfaldigczste/ komman-
des ihogh thet fön sagt ar/ för theEnfaldlgas stull/ och theras somansächtas/ som sucka ochlangm
effter Tröst/som kampa medhSa-aan/medhFöltwlfian/medh sielf-
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wc Döden/ the aro intet nögde
medh OrdekruuS / medh sivakan-
de Taal:ett sarat Samwete lakes'
intet medh Mennistligh Wälta-
llgheek/GudzOrdzenfaldlgePla-'
ster maste gwra thet basta. Sam-
w?tzens Ängest driffz intet vth ge>
nom Werldzlig Gladie/menGudz
Ord/ nnr wtj det fa vtdi enfaldig^'
heet/thet glader med Krafft/frög-
dar och vpfristar Hiertat/ weder»
qweckerSiälarna/ock gör the en-
faidige wtzstl.Dödzens förstrckckel-se öfwerwmnes och fördrifwes m<
tet vthnr Hiertat/ genomkonstigt
ihoopsattTaal/vthan GudzAnda!
talar innerligh Tröst i Hiertat/at
wA ther igenom wardom srtjmodi-
gemitt i Doden. Sanningen blot
vti Enftldiqyeetframförd/är tack
och hehägeliq/blifwer snarare an
tagen och tradd. Menblifwer hon
ösweldraaenvl dsmycklad och vth<
stofferad/ medh artigt och ztjrligi!

Ta»!-



Taal/toroe yanoa von vleswe niisi-
tanckt/ serdeles affthe Ensaldige.
Pa annat sätt maste man tala
medh Obootfärdige/ säkre och
hardnackade Mennistior; Tröst
hörer mtet för them. Pa annat
sait medh sörkrotzade Hiertan/sivaga och betungade Samwe-
ten/ som längta effter Gladie-Ol-
lio ochHugswalelse/ them loswar
Gudh/ at the ffola sa suga och
matte warda aff thes Hugswalcl-

han loswar hngswala
them/ säsom Modren hugswalar
nögon: Modren hugswalar tro-
Kgen/ hjerteligen/mehr vthi Gar-
ningen an mkdd fasang Ord,-
Modren räcker Bröstet ath Bar-
nes/ och medh Bröster gifwer hon
Miölken/ then lättasteoch nytti-
gaste SpW- Sadan Miölf/ somGUdh lofwade genom EsMMPropheeen/ gaff ock Paulus sinäCorinther driM/ thetlir/ hali

A4 gaff



gassoch förehölt tylM then rätta
Läran om Christo/ medh enfaldi-
ge Ord/ then samme Enfaldighe,
ten kallar han ock darachtigt taal/
i anseende til theCorinthel s inbil-
lade höga Werldzliga WWHeet.Gudh lcite thetta enfaldige och
wcilmeente/lcknda alla Bedröfwa-
de/ Swageoch Sorgbundne/ til
Hiertans Tröst/ tilkrafflig Hug<
swalelst/ til Andans Frimodig-
heeti Christo lEsulAmen.
Carlstadh

Hrland Broman

HuKo-



äuNonz Förtal.
Hmuwäl är nu niera at<
lom Mennisticm tunnog och
gemeen blefwen effler Spnda-

fallel/sasomstrifwilsiar: Hniltenär chen
lher lefweroch «Nttt seer lckeches
mindr< äro off TrenneDödzens Omfiändig.
heeer olvista. Sssom , 'sijden/ närman
stal döi: chee är oflingen ling wistare sn
Döoen / men ingen ling ost owWare än
Dsdzfiudden och Tijman. Wij läsom vlhi
the Historier om en Pngling i
Nain,"* och lairi lilla Doeeer/f som bles«
wo dödevchi sme blomsimnde Hhr. Nnge
Folct giör sigh gcmeenliZen Hcpp om ett
langt iijff/ men huru owist och bedrägcligit
thet Hoppet är, wijzar dagclige Förfaren-
h«en; wij see iu jamange Vnge/ jaclnnu
fiere Vnge cln Gamble dö^ö.. Therföre är
lhet därachtigtt chel owista/Nembl. lin iijffz
Förlclngning för chee n achla The
Gambia hafwa Döden lijka som fram för
sigh/ ly lhc weia sigh imet Iclnge pä nmur«
ligit M kunna lcswa, chem Vngow smy»
ger och MerDshcn effler paßyggen. Ntt
mäfie man mehr ftuchm sighför then Fim-
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den som kommer enom baat paRyggm/tln
lhen som tläoer oh vnder Ansichcet.

t. Sä llr oh oct Oreen owisi- Hwarefi
wij döö stolom/ wiiwelom ickepa hwaoh
Ore eller Dsvcn tan öfwerfalla otz.
Xyerfsrearch>ts«ittast alwijvchl allßum/
i Husel/ vch? pa Markene / päGamn/
»Ssngm wänm DsÄen.

;. Sä ar otz sclluc owist -ly Mennistian
w«c imet/ om hon stal igenom en Bradöd
hädantallas/ eller lange lil Sang; liggia/
em hon oftrmoveligen vchi Ssmnen eller
Wakande/ warder ajsfordeao / om honpä
tll nam> ligit scklt eller wäldsammellgen ma<
fie dös.- ne cu M dös lhee clr wist men hwa«'
rest/ huru och näc thel ar owist.

Men hwarföre Guohsahaswerförord<i
Nal/atthche TreeDsozenS OmMdighee.l
m stulle H fsrborgade warda/ chelkanen!
Mennistla medh sitt Firnufft inlel begry.'
pa/ <y lhct synes som kunde manga vn3wy<
ta lhen ewigeFsrosmmelsen/ om che wiste
che Trenne »lycker / N.mbl Hwarefl
ech pa hwadh sätt lhe döö flulle. Men
Gudh hafwer affsitt allwijsa Räoh säoam
fsr Mennistian förborgal/ pa thel lhe medh
fä myctil stöm Flijt stole wachla sigh för

Syn-



SyndiNjcherstre behöswer man icke sa myc<
tee bekymbra sigh pa hwadh Tijdh/ pa hwad
ort/ och pa hwadh sillt man stal vös/ vchan
aldramsst ther om/ hwar man effter
stal lclnda och hambna. Sä emedan wij
w«te at Mennistian igenom Syndenes
Dsdh ftller vthi then andra/ then
ewigeDiven/ ly tienar chet til godo at
wij the Tree Omfiändigheler inlel wellom/

>. nittch at vpwscfia otz 1,l andeligh
Klothttt. EmcldanMennistlanicteweee
när hon stal dsö/som Isaac sclger/* ech lher
hoos wlfi we« om hon «Synden stulle dös,
vthan föregangen Boot och Blillting/sa är
hon lhen ewiga vnderkastad.Ta ach,
lar hon sighbilligl mcdh all Flyt/ at Dsden
icteöfwerrumplar henne/ och grijper henne i
Synden/ för änhon giör Booe och Bäl»
tringchon berever sigh alt dagclig/n och siun»
deliaen genom en sann Bättring
pachet hon ma wara bcrcdo ech stadiqhnär
Dsden öfwerfall.r henne, icteannorlundasn enWandsingzman förleer sigh wöl medh
behsrigh Wapn och Wckja/ nsr han igwö
.«n fahrligh ochftasiigh Ctogh wandsc> stal.

l. Vpwactes wij ti! goda Werck och
Gerningar. Om MtNNlstian niste sil,



Dldztijma wore hon sirsummeligare a< gil<
ra lhtt gott ä'r/ och ssulle vpstiuta cher medh
och spara til lhes Bsdzlijman nalkades när<
mare. Nu heeer ch« som Paulus stlger.
M<3an wij nu tijdh hafwe/ l<l« gisra go«
emooc hwar Man * Gudh hafwer affchen
Orsat fsrborgaeför HBsdzensDazh at
wij allijoh stolom täntia: Nu är han
förhanden. Ock sälunda thesijftigare
meer befiijta oh om goda G^lrningar.

;. At afwarja och borldriftva Synden.
Om wij stlterl wistechee wij länge stulleles.
wa/ wordom wij s«l myctit frimodigare til
ac synda/ och medhfiörre Säterheel silgde
Kiötzens Manster nog-
sampc ftr Kgonen/ hwadh lhelfafänga och
beorägeligc, Hoppee qe lclnge lcfwa / hoos
mänga vlhrättar/ sa hafwer H«Rr<n Gudh
öswen lhcrfsre silvoit förwar ögon/ Död<sens D'gh/ pa thetwijlher igenomstulle
hafwa Htechals at synda.

4 Til GudjKclrKekz Veftämjelse. y«r<
«n Gudh fsrdrar lh> vlhaff oli / thee wij
vthi en barnstigl) Kiclrleet fiolom honom
jiena. Men om Mmnistian wiste hwadhTijoh hon flulle oss/sa omwände hon sigh

ftrst/när hon sage Dsdjlijma wara för han»
" e<i/./j.s, W



d<n/ och chel la affFruchean fsr Straffel/
hwar igeuom stedde/ lhee hon ineel lienee
Guohaffßarnstigh Kiärleet/ vthan affm
Trsldoms Fruchtan.- Ia om Mennistian
wille scltttt hu>u honstulledös/ wachtade
hon sigh therföre mcd högstafiijt/och säledes
satte sigh emool Gudz willia/ i ftällel wij da<
geligen stulle bidia: HERre stee lin Willie.

s. Til dageligic Bioiande. Wij sto-
lom vpwäckas al befalla ost i Gudz Händer
Affeon och Morgon / ja alla zijder/ effler
Bsdfens Tijma är ch owist. bsr ingen
Bagh ga fsrby/medh mindre wij bidia Gud
omensahlighEnde/ päthelwij sedän tun<
nom lijka som paminnaGudh/när chee tom«
mer pa lhen Ma Andedrclchlen/ huru ojs»
la och innerligen wij hafwom bidit Gudh
lherom. Men huru stolom wy otzberedalher lil/ aewij iete allenast gerna/ vthan och
glao/ligen Ma Gudh/ när hankallar otz
lil sigh gcnom Dsden.

I. Wtz stolom l tijdh glöraßät-
tring' Icte stiula vp lhcr medh lilsidsta
Slunden/ ncic wij inlec meer synda kunom/
vthan wijmaste ilndhaffmmedh Synden/
medan wijännu synda tunnom/ ellicfiöf.wergifwa wij inttl Syndm/pchan Synden

"

öfwtt,



ifwergifwer oi). ärgansta farlig«/dp<
stiUlaBslttingenlil sidfiaSmnven,- icke
allenast för «ijdsens On iHeec stul / effter
mangenemootFörmodanbliswer aff Ds-
den sfwttfallen/ vchanochsörchen Owitz<
hee«n/om man tan gisra en stnn Booe och
Bsllring. lhee fiära» befthraman omwän<
der sigh ea icte vthaff en barnfligh Tilför»
sicht/ vchan aff Träldomsens Fruchlan/
man mä rädas chel man inttt kan s« l»efin<
nasighvnder Smkdomens sipara Werck/som offla ansäller Mennistian/ wedhsä-
danlTllfisnd. ThelkunoehHnda/ alman l
tä sitt Hima icke tunde saficklla lil Gudhsom billiglborde/ nclr man för ögonen seersm echla Mata/ sina Barn/ sm Släche och l
godaWclnner/ ftr sigh sta/ chem han mäfie
fsrläla. Hr Hiereae ineel lilförende ifran
lhem aswendt/ och lil Gudh wändl/ sa lärer
lhel pa det Ma aaä sware

2. Wij ffole befiijca otz om ett,
gott Samwete. )henw<llllswcr/han
dösr och wclt När eu nägol si<r Hclnder
hafwersaecknckalliiohthel hoos/ omm och
Wille giöra samma Gärning» cher
flulle zfwerMa ligh i samma Smnden
Clt M Samwett ch, allijdh gladl / jemwäl

ech



och mi» »Dsden / lwert emooe e» ondt
Samwele ax alchdh i Fruchean. Then stm
syndaremsoe sice Samweee/hwadh gisr han
annat/ an han ineager sinä argeste Fienver
vchi sitt hiereans Huust medh hwilka han
nsgh sedän sar eil ae strijda och kampa; Ge-
nom Synder emooe Samweeceftller Men<
nistianvehi chenAndtligeDsden. Huru
tan Hans Si<ll M» stiljas hädän sa!<lnge
hanligger vchi Synder emooe Samweeee l
jsynnerheee fordras

z-At wij sattie en stadig Förtrö-
stan/ och aU war Förtröstau vppa
Christum. Wij stole fu«er befiijea ot) om
eu gottSamwett/om enredeligWandel/om
godaWerck och Gcirningar / men ther vppä
stal war Fsreröstan ineee grunda sigh vchan
allena palEsumChristum.

Sadan erogen Fsrersstan wärctas vchi
wär Hima/ bekräjfeas och eileager/ när wij
the hugneligeEvangelij iöffeen ost dageligen
förehalla och pamina.Sannerliga/sanerlisa
siiger iagheder/hwilken somhörer mieeTaal/
och eroor honom stm migh lande hafwer/
hanhafwer ewinnerligie iU/ och tommer
»ckei Domen/ vehan gär iftänDsden lil
ihfwee. * Gannerliga sannttliga s<lg« iagh



ldtt/hwilkn som gsmer mitt 3«al/ han stol
»cte see Döden til ewigh lijdh. * lagh är
Vpfiändelsen och iijfwtt/hwilken som lroor
pa migh han stal lefwa om han sn döoh blef<
»e ** Wäre goda Samweles Rättf<lr<
dightttärlcke sulfomligh/ cmedan wij ickt
en fultomligh iydno tunnom göra iagen/
»herföre tunnom wij
laeaemoet D6dei,/men Chrifius är starcka.
re ochn,tchligare<lnDsden/när wij förlijka
o>? medh honom/ labliftvom wij emool Bo-
den bchaldne. Sedän Bödzfiunoen
naltas/ stolomwij ansee Chrisium/ som
Döden sswerwunnet hafwer/ han hafwer
leftvereral en sultomlig Vetalning str wara
Spnder och aeerlöst ol) ifran then ewiga
Dsden. Wr medh llrchen limmeligaDs'
den oh worden en Ingang til lhet ewiga
iijswet Men wij ftolom och lher hooe see
pä Chrifii Exempcl ty sasom Hans jcfwernt
warder oh ychi wärl iefwerne för ett Erem<
pcl Christi Aftfedh ett e,,
rcmpel til wart Afsted ifran cheuna Nerl<'
den och en rätl Schola lilen saligh
~ Chnstus hafwer blhi sin fiostc Affcon<maliijdh korl fir sinDödhinfiichtadlthen
helige Natwarden; allsä fiole pch wij pa



wär sidstaRttsa/medh lhenne dyre lättpen-
ningen warda fsrsedde. 2. Christus haf<
wer iHrttgarden/pa Oljobergee/och päKor-
stl mevh fioor liswer förrältat sin Bssn.

Altsä stolom och wij bidia Gudh sm wä-
ra Synders Fsrlälelse/och om chen Helige
Andes Trsst. ;. Chriftus hafwer giordt
ett Tefiamenle/ sinä Kläder hafwer han
lembnat chcm som honom torl)ftstade, sin
Moder Hesalle han Ichanni at hafwa Om«
wardnat om. Sa stole och wij bestalla om
ware Huus** ochalliNicklicheel Ma.
4> Chrifius hafwer bid« för sinä Fiendtr/sa stola wij sch affHierlae fsrlaca lhem som
oh giöra ondl. s. Christus hafwer befaic
sin Siälvthi sin Himmelste Faders Hcln-
der/ sä stole och wij bidia medh David och
ssija.-.Vchilina Händerbeftller iagh min
Anda/ lu hafwer migh achcrlist/ H«»re/ m
lrsftste Guoh, f Genom sadan Hienans
Fsrersstan p« Christum iijfsens Förste/t
Och andächligh Mön / som kommer aff
Troone/warder Bsden sfwerwunnm-
weeeSalanaSwsl / wär Salighcetzaffsag<
de Fiende/ som hafwer Boden i Wäld 3
Xherfsre gisr han fin högslaFlijt genomäth«



ftillige swZra Anftchmingar och Frestelser/sasom igenom cn fiarckSlorm/ at vchblaft
war Troosrykande Weka/sclrdels vlhi wsrl
yllerste/söker han wär Troovchi wara/)«er<
lan at ftrqwclswia. Ock effler honsm nog<
sampt betane är/om han förlor«r then siofio
Stantzen / haftvöm wy iEwigheet wun<
nel, therfsre winlägger han sigh medh s<l
myckil stsrre Mackt vchichen sidsta Kam<
pcn otz at ifwerwinna, 3y är otz affNsden
at wif< lqdh ftaffa H widh Handem v,hm
then Helige Andes RustKammar/Andans
Swerd/ som är Gudz Ord/ och iklädom otz
«A Gudi Harnesi. * Pcl »het w«j mag«
tunna emooestä ichen ondaDagen/och vchi '

all ling bestandande blifwa. I sadan M
ningock vplach A närwarande lilla Bcet
Mlt/ och che fromme Christn? i!l ,
Trösi/affmigh förftlrdigat. Then gode Gu<-' >
den giswe ch allom knolllgen ells«,,llgt As'

ä'r chet bästaCunod som wij ifrän
Wellden mga kunnom; och vpcage och
alle fina Vlhwalye til sigh vlhi en cwigh
ZlögvochGlädie/Amen.

*L/H.6-,/./z.H.



En Oen Handbook/
KmfftlgTröst

Then mankan bruka emootDö-
Ven och anvra Anfächlningar vlhs

DZdznöben.
i. ThenAnsächtade.

AO arme Mmiffia/
/M. är osörmodellgen och p!iy<

M iigenbeMen medh en swär
Biukoom / somisgh mär<
ker wara Dsdzens fälebov/
Mer migh altsä fsre at
iach stal wijserllga dö>l. *

lagh tanner pa migh at
iaghchetla timmeliga iijfwel/ som Menni-
stiansatiart>K/ ftrlaea master iaghlarer
öfwecgifwa thenna Werlven/ som sä härlig
och stisn bcprydo är/och thenna min Krops
Hyddoaffläggia/ vchihwilken iagh alt hijt
in lil wandrat haftver. Trö-



Fsrfia Sawtaltt.
Tröstaren. iBetanck kare Broder/ at tu z

icke är stapad til thetta obestandi-.,
ga och ströpellga/ vthan til ett l
LM som ewigt och saligtär. Ty i
Gudh hafwer ffapat MennistlS'.
na til ewlgt LM och giordt ho-ilnom til sitt Beläte/ at han stulle <

wara sadana som han ar * Be«.
Mick/at tu icke för thetta ussa och,
Trälsamma/ vthan förthetewi'lga och frogderijka Lyfwet/som wij,
vthi Himmelen haswa atsörwän- l
ta/ araffChristoaterlöstworden.lTy thttärettsastOrd/ och iallal
matto wäl wardt atman
nammar: at Christus lEsusär l
kommeln Werldenne til at frelsa l

Betänckattuintets
äraffthen Helige Ande kallad ge-;
nom Ordtt tilChristißM/ sörj

*i. B. Mos.,: 27. NM B. »i lj.
»o l.Tim.l.«s.
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FsrfiaSamlaltt. z
jthettakorta och förgängeliga LW
wet/ vthan at tu stalvthurNa-
Denncs in vthi Härlighee<

.tennesAijke/ vthur then strtzdan-
de Församblingen/och vchur then-
na lämmerdalen / in vthi then
Oimmelffn i sinom

vptagen warda. Ty om wij
allenast i thetta Lijfwet hafwa
Hoppet til Christum: sa äre wii
uflast ibland allaMennistior/ "

Saemädan tunogsamptseer och
Hnarker/ at tu genomthen tim-

meliga Dbden / sasom igenom en
Dör/ nödwckndigt gä maste tit

l ther sanna Lijfwet / til hwilket m
-affFadrenstapad/ förhwilkettu
! aff Sonen igenlöst/ och til hwilket
> tu aff thenHeligeAnde är helgad/
tsa förachm intet Gudz nädiga
-Radh emoot tigh/ vthan fölg

fast Heller then Gudomeliga Kai-
' lelsen willigt och gärna effter.



4 Andra S«mtM.
Then Anfächmde.

Mcker päDsden/ftm lilstun<
"> oar och nu nalkas m»sh/ sä försträttes
iag/chennc Fimdens faafiige och sirstrclcte»
lige stepelse gsr Migh mycten Hngefi. Han
siäller mig ftrögonen sm Vod/neml.Syn<'
den,* Han hoear m:ghmedh smtrespltzlga
spiut/dee han migh i Hierrät ja wäl jom för
Hgonen afmalar/Gudz Wrede/iagstns H<
tlagan/och minä mängftldiga syndcrs swa<
raßsrda/emcdan Dsoen clr Synvenes

och som Boden clrför Eyndenes -
fiull kommen öfwer alla Menmstior > allsä'sr han ock tommen öftver migh t

Tröstaren.
lagh rader tigh här emost tro-

ligen/ at tu effter föregangen ratt
Syndakäntzlo/ och ther pa fölgde
hierteligh och innerligh Änger/
wander tina Hiertans ogon til
then/ som pa KorsienS Trckä är
for tigh döder/ pa thet tu icke stul-
le döö then ewigeDöden. Wändt

bort
**Rotn.6 2). fßom /:«,



Andra Samealet.
,bort tina ögon ifran Dödsens
vthwärtes Anseende/ och wändt

Mem til Christum/ hwtlken ge-
nom sin Dödh haswer nederlagt

chonom som Döden i wald hade/
thet ckr Dlefivulen/ och haswer
jgiordt them frij/ som i alt sitt Les-
wernegenomDödzenS Räddho-ga mäste Trälar wara.* Han är

wär Dödh en Forgifft
zoch Helwetet som medh sinä Kiäs-
ttar widt emoot off vpgapade/ en

Han ckr Vpstandelsen
loch Ltzfwet/ hwtlken som troor pa
Mnom/ hanstallefwa/ om han
-ön dödh blefwe/ och hwaroch ensom lefwer och troor pahonom/
han ffal icke döö ewinnerliga. 1-

IjSasom en sticken Geting/ när
!i han sticker sin Gadd emoot haroa
> Klippan/förlorar och sördckrswar
ti han honom j Altsa ock emckdan
» Dö^
!,«*Hebr.,.-14. y. ""< Hos. jj: ,4. floh.lliis

5



AndraSamtM.
Döden haswer medh fin Gadd
stungit pa dm rstta war Salig-
heetz Klippa Christum ZEsum/sa
haswer han then och aswen wäl
förlorat/ Ma som then ther mist-
brukar sin Frijheet/warder henne
thersöre qwitt / förlorar och mi-
ster, Altsa <ir thet medh Döden/
Döden haswer mistbrukat sin frtj-
heet som han haswer sattgenom
Synden/ öfwer och emoot hela
thetMennistliga Slächtef/ i thet
han then offyldlga HEArenochFreljaren haftver anfallit ochdö-
dat/thersöre haswerhan ock mast
sin Macht och FrOeet emoot ost
sörlora och mistä. Alt hwad Chri-
stus haswer sigh an - cch vppata-
git/ thet haswer han nl war Sa-
lighcet sullbordat. Wart Klöttsom vthi allaMennistior ar medh
Synd beftackiat/haswer han sigh/
doch vthan aU Synd/ antagit/

6



Andra Sanitalet.
thet ar / genom sin Heligheet ree-
nat: War Armodh hafwer han
vppä sightagit/ och thenftmma
hafwer han vthi Himmelst 3itzke-
dom söl wandlat. E wen sa /e-
-mädandan hafwer lagtt Döden
vppa sigh/ sa hafwer han oct thensamma vthien söötSömpn för-
wandlat, Sasom nu vthl Adam/
(thet ar/ för Synden stuld / som
wtz assAdam arfde / jcimwäloct
för war Werksynd/som wtz dage-
llgen begchaUedöö/* ochoUeftm-
mans Döden wardom vnderka-
lstade; MsastolomwijockaUcv-
ithi Christo/ Lijffzens Förste/ **

Dödzens Segerrtzfe ofwer-
winnare/ genom Trona bl«!wa
jleswande; shes otz Cdristus ZE-sus LMens Förste sieiff/medh en
dyyr och högh Eedh tllswM ll och
beträfftat hafwer/ nckr han sagcr:

B San^
*i.Cer. ,s-«. Aposil. Gern j.-^»
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Andra SanMet.
Sannerliga/ Sannerliga
iagh eder : Hwilken som
mttt Taal/, och troor honom sonij
migh scindt hafwer / han hasweri
ewinnerligitLtjff/ ochkommer
ke l Domen:vlhan gar iftanDö'
den til Lljfwet. * Och ater igen?!
Sannerliga/ Sannerliga sagm
jagh eder / hwilken som gömmers
mittTaal/ han stal icke

Troo mM
allenast tm HErre och
ZEsilChristo/ som sielfiva
ningen är.f Sätt Troo til hanssTwifia ingalunda/'
vthan troo fasteligen Hans dtM
Eedh: Himmel och lord stolo!
förgsast/ men Christi Ord stolo
ickesörgaast.s 8

;. Then Anfächtade.
paminner migh minä

3Z) chejiagh i alla minä tiMdagar beganl
*lohs.l4. g,
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Tridie Ganttalit.
ljzil hafwer / che swclswa migh icke alleuast
M ögcnm / vlhan bedröfwa och clngzla

<3y iagh är icte allena i syndigSäd/
och född - Vehan iaghhafwer lhen-

Atffjynden / medh fasi mänga grofwa
H>ch swara Synder och Stuldel / heela min

öswcr/ lilötl och öswerhocpat;
!buru tan iagh giöra migh checHoppel/ «

lGudh stalwara migh nädigh/ effter iagh
lsä grofft och offm hafwer förtörnac honom?

tan iagh vihi min Dödzangefi/ salta,
«fn stadlghTröst/ helfi effter Dcden är mi-
..saSyndersrätta ttön/ och cher til medh/
,M Ingäng och Oegynnelse nl lhm andra
'rch ewige Döden / chem ncmbllgtn/ som
MH medh Gudh ickefirsenat hafwa >

Tröstaren.Bcstada Chrlstum medh tms
Aienmis och Trones ogon/ be-
tzrunda hlNll ha n hcknger pa Kor-scns Trcka / huru mildellgen han
ptbgiuter sitt rostnsargade Blsd/
för tina Synder/ hwilket ar en

B dyyr
*Psal-/,:7.
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Hridie Samealet.
dIM Betalning/ som han forch
vthgifwithafwer. lEsu Chri«,
sti Gudz Sons Blodh reenar ch
affalla Synder.* Han arFöri
soningen för wara Synder / ick«z
allenast för wara/ vthan ock föi'
hela Werldennes.** Är han För<
soningen för heela Werldenne«l
Synder/ sa ar han ock Försonin<gen för tlne Synder. Tn han a,z
icke til denändatommen lWech
denna/ at han stulle lata tiem
sigh/ vthan til at tienä och gifwff
sitt LU til Äterlötzning för
ga.f Och pa thet ju icke nam
Twiftveltzmahl har öswer vttztlttHiermvpsttjga eller lembnafmätte/ sij/ sa hafiver en Engele
som är en sanfärdig Ande/ brach
otz thetaldrahugneligaste och tch
steligasteNampnet ZEsus/ G
neder pä lorden affHimmeles

10



TriditSamlaltt.
lsom är Sanningenes Thronoch
'Sate. Och ar thetNampnctgis-
Mit war Medlare/ sön an han af-
jatwardt iModerlijfwet'*Hwad

ldttydernuZssus annat/ an en
»Frelsare? ThetNampnet ar ju
'Christo therföre giswit/ effter
<han frelsarsitt Folck lfran theras

Sij thenna a'r Gudz
Pamb som borttager Werldencs

Thenna ar then tro-
AneFrelsaren/ lEsus Christus/som til then ända ar kommen i
Werldennaat frelsa Syndare. §

'Henna ar then ena och ewiga Ny-
hja Testamentzens öfwerste Präst/
lsom hafwer giftvit sigh fielffsörW til Gafwo och Offer/ Gudi til
hfn sööt Lucht. 3 Thenna ckrtt /
chwilkensßlodh ckr vthgutit för
Nnangom til Syndernas Förla-

>, B, telse.
l **Ma«h.»:l,,
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«, Tridie Samtalil.
telse-* Thenna aret/hwilken wa'
raSynder t sin Lew
men pa Han är sargad
för wara Misigärningar ssull och
stagen för wara Gynder stuU/
Näpsten ligger vppä honom / pi
thet stuUe Frydh hafwa / ge<
nom Hans Saär are wtz heelade/
HErrenkastade aUes wara Syn-
derpahonom.-r The äro sasom
en stoor Flsdh honom ofwerkom
ne och öfwerfalne/ ThennalGsu m / som affingen Synd wiste/
honom hafwer GUdh för ost/
giordt til Synd / pa thet wtz stul
le wara GudzRmtfärdigheet ge>
nom honom.§ Thetär/ alla wa-
ra Synder hafwer «Gudh tilw
knat honom / och wara Snnom
Straff hafwer Gudh lagt vppi
honom / han hafwer giordt ho»

noni
26.-28. tEs»!

§ l. Csr. s: z«.



TridieSawlaltt. <z
nom til ett OM sör wära Syn-
der. Thetta Fadrens Radh ech
Wilja haswer Christus icke vthi
den rmgaste matto /, emootstraft
wat/ vthan sin Himmelste Fa-
ders Wilja hierteligen gärna sul-
bordat- Sij! iaghkommer/i
Booken är strifwit om migh / tin
Villiä/ O Gudh gör iagh gerna/
och tm Lagh haftver iagh i mitt
Hierta* la/ mehr an gerna /

haswer han giordtGudzWillia/
och haswer sigh sielff sör wara
Synder giswit.s Han haftver
offälffat/ ochaff Kärleek gifwit
sighsielssvthförost/n Hansa-ger: iagh maste medh enDöpelse
döpas/ och huruängzlas iagh/in
tiltheshonsuUbordatwarder. §

Thetwar och Ängestens
Doop/vthihwilttt wäraldrana-

B 4 diga-
*Psal, 40.83. tGal.l-4. ffCap.,:z<,.

iuc. ,tl zo.



TridieSamealet.
dlgasteFrelsare/affomäteligh och
ovthsäijeligh Karleek emoot otz/sa willlgt lätit sigh nedersanckia-
K<irlekenwarthet/ som sa äng<
stigade honom och til Lydandet
drogh. VnderhwilkethansLtj-
dande / ehuruwäl the vthwckrtes
KropsenS Plagsr/ Sweda och
Wärck/ gansta stora woro/ sawar ooch Hans innerliga
eldbrmnandeMrleek tll otz myc-
tit större/ förmedelst hwilken han
war wiUlgh ännu myckit mehra
och swarare/ för wara Synder/
Wa och vthsta/ om Hans vth-
ständne icke haoegiordt
tilfyllest/ och warit en fullkomligh
Betalning och Försoning förwci-
ra Synder: Men wtz hafwom
ingen Orsaak/ netz icke denringa-
ste/ at twifla pa Hans fullgällan-
de och fulkomlige BetalningNar
HEÄranom iir mycken lförlosi-

ning/
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Tridie Santtaltt.
Ning / * 3a wltzerllgen är ther
mycken Förlostning/ effterhan ic-
te Drapetals/ vthan sasom en
Ström/ hafwer vthgutit sitt
Blodl>/ vthur ssne helige Fem
Säarf Hanhafwer jufielffpä
Korstet roopat / at genom Hans
Lijdande och Dödh/ wore nu alt
fulkomnat- N Ther aff är thtt
wist/ at han hafwerfulkomllgen/
genom sigh sielffförrättadt wara
Synders Reening:§ Thet är:
reenat ost ifran dem/3 och medh
ettOfter hafwer ewinnerllga ful-
komnadt them som helige war-
da/33 Han hafwer twagitotz asswara Eynder/ medh fict egit
Blodh/cp salt förthenstuU Troo
tllthesse thenHeligeAndesklara

B 5 och
* Plal. l;o: 7. f Le?m. 11. ,<»/.

ff loh. ly. zo. j Erh f.- t<s. ?,l. I,

'4- 3 )<dr.l.-z. 33 Cap. »0.-14. «pVpp.
B-i.s.

15



TridieSamealet.
och tydelige Ord/ och halt i titt
Hierta otwlswelachtigt la före /

at en fallkomllgh Betalning / för
tina Synderär steoo/genom lE-su Christi Lijdande och Dödh.

4- Then Anfachtade.
6>An st« Christus hafwer lofwae för Arf<synom allena atbetala / och iaghaltsä
maste sielff beeala och plichla för minä

fsr themiEwigheel brin<
na i Helwelil- EhMuwäl iagh wisserligen
lroor / migh wara lwagen och reenal ge.
nsm Christum ifrän Arff/ynden -, icke deste
minvre ängzla sch tryctigmig minä Wa'rt«
synder/ dem iagh gansta manga i min iijf;<
choh begänget hafwer / the cher manga och
swäraäco/ sir hwilka iagh är styldlgh lil en
ewigh Fördsmmeife." Apostelen sätter e<
emool hwar anora/ chen forsta och ehen yl<
ttrfia Adam/ chet äc/ Chriilum, f Alisa
warda Chcisti / sigh in?ee
längre sträckiand?s/ än lil at belala chen
Syndastuldcn som wej aff Adam pa
ärffvl haswom. Hn annars Skuld haf<

wer
).'lz. f 1.C0r.1j.-47.
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FierdeSamealtt.
wer kunnat blifwit belall genom en annars
Bttalning/ men war egen Stuld maste
ockaffHsielffbtlalas.

Tröstaren.
Ingalunda fa/ vthan ZEsu

Chnsti GudzSons Blodh renar
ost aff alla Synder." Zcke aUe-
nast ifran then Synden/ somost
aff Adam pakommenär/ vthan
och ifran the Synder/ som wij
sielfwa tver til giordt haswom.
Gudh hafwer fttt Christum för
enNadestool genom Trona i hanS
810dh.7 Tilthenna Nade-Tyro-
nen/ kunnom wtzframträda med
en sann Troo/ och sa offta som
Syndennes swara lastotz trycker/
fa Syndernas Förlatelse / och
bliswa försonte medft GudN- Lält
otz tröstellgst ft-amtrada til Nade-
stolcn/ förmanar o§ then hcl-ge
Apostelen/ at wtj matte fa Barmi

17



,8 Fierde Samlaltt.
hertigheet/ och finnaNadh/ p<s
then osi Hielp behöfwes. *

Hwadh worethet fsrenFörlost-
ning och Försoning/ om Christus
allenast för ett stagzSynd hade
beealt/ och wij icke des mindre
stulle wära sörplichtade/ och för-
bundne för the andre Synder/
som mycket fieere och mycket större
äre/ sielfwa at betala? Then För-
loffningen/ som igenom Christum
ar stedd/ är intet sa ofulkommen/sa styckid och stympad/ vthan ett
Offer yafwer han för Synden of-
rat/ som ewinnerliga geUer/ och
genom ett Offer haswer han e-
winnerliga fulkomnat tliem/ som
helige warda/ och en fulkomligh
Synoernas Förlalelse förwerf-
wat- Tder nu sadan Förlatelse
är/ ther är icke meer Olfer för
Synden: -t Behöfwes altsa m-

ret
* Hebr. H-- ,6. f Cap ic»;»«. »3-



FitrdeSamealtl
tet Offer och ingen Betalning
meer: Omnagon syndar/ ta has-
wom wtz enFZrswararenar Fa-
drenom/ ZEsum Christum tden
rättfärdigh är. Och han är För-
soningen för wara Synder/ icke
allenast för ware. Vthau och förheela Werldennes. * Omwtjta
vthi en sann och rättstaffen Boot-
särdigheet / erkanna och ängra/
när wy aff Kötzens Swagheet
rata at siilla iSynd/ sa hafwewy
war Tilfiycht til war Förfwara-res Cvristi Förboön. Hwllkenförböön haswer sin starcka grund
och Krasst vthi Hans Förtienst/och vthi Hans fulkomlige tilsyllest-
Görelfe för otz. Sij/ emedan hanen sadan fulkomligh och sultgäl-
lanoe Betalning för wära Syn-
der giorot hafwer Alssa kan
han hoos sin Himmelffe Zaoer

medh*'.10h.1.-l.z.
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20 FierdtSanilalet
medh sä wyckei störreKrasst/ och
efftertryck för osi bidia/ och
swara/ at icke Gudz rckttfardiga
Doms/ och Hans strcknga Rcktt-
fardighetz brinnande Stralar /
tunna effter Christusmedh sm Nädes och Barmhertig»
heetz Mantel (hwilken han off/ ge-
nom sttt lijdandes fulkomlige Be-
talning/ förwerfwat haswer/)
wära Synder öfwerstyler. * I
ty hlifwer och thenna Grunden
fastorörligh/ atlEjus Christusgenom sin Dödh/ säsom igenöm
thet Enda och rätta Offer för o§
offrnder/dafwer allaSyndastul-
dtt/(för hwilkaDiefwulen/genom
Helwetetz Macht/ off elliest medh
rätta hade behaUet fangna nu
aldelesrensat/ vphafwetochvth-

bekomma
wijvchaff CYristo ech genom ho>

> nom
*Psa,.^,.



Fierde Samealet.
nom alla wara Synders Forlä-
ttlse/
than och the andra Synders/som
wijthes vtotn beganget hafwom/
hwarigenom den ärfoe Svnden/
storligen ar tilökt * Lätt sörthew
stuld thetta tigh diupt warai
Hiertat insankt/ thet Apostolen
tlarligen iarer. Christus. gaff
sigh sielffsör ost/ pa thet han ssul-
le sörlosia otz ifran allOrättsar-
digheet- f Then Personen som
för ost hafwer beralt/ ar oändclig/
effter han en san Gudh är/ hwar-
före lklllle, icke Hans och
Förtienst hafwa en oändeligh
Krasst? Huru kan nagot Synda-
säar wara sä dödeligit/ som ge-
nom Gudz SonsDödh/ hwilken
Lyfwet ar / icke stull? kunna hee-
las?§ Huru kan nagon Synoa-

fiäck
*^«f./1ö.4.</e?>,»//. e-.//, f Hit. i.

F/i«^./iö,/.</e/>ecc<li.«»e^,t,V'/'t'«„/,c.<z.
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Femtt Samtalef.
fiäck wara sä blodigh och weder-
styggeligh/ then ther icke genom
Gudz Sons dyra Blodh stulle
kunna asstwattas?

5. ThenAufckchtade.
></?>Cn huru tan iagh blifwa deelachtigh

affchenna dyrbnraste ochtosteligaste
Gtalten l ChrifiuS sr su«er för aLa Men<
nistiordödh bltfwen. Doch komm« icke
Nyllan affhans Dsdh pä alla; Humkan
iagh wara sulluH cher vppä/ ae Chrifii

komma migh lil godo/hwa»
dan tan iagh wem / al iagh IVnfardeligen
stal bliftva deelachligh aff thel Chrifius
medh sitl iijdandc och B<!bh oD fsrwsrswal
haswer? z

Tröstaren.
HERRENGUdbhafwerju

lätit forkunna för tigb sitl glade-
liqa och hugneliga Ewangeliuln/
och vchi Evangelw tilbiuder och
stäncker han tiqh aUa sin SonS
MlgarninM: Han vlhräckersinä
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Femte SanMltt. «l
fina Händer hela Dagen til alla
Mennlstior,* Han biuder ochkal-
lar alla/han lockar alla til sigh,-
altsa kallar han ocktigh/ biuder
och lockar ocksa tigh gansta karli-
gen til sigh. Hwadh nu Gudh
medh MBarmhertigheetz Hand
tilbmder tigh/ tagh tu thet emoot
medh en fast TrooS Hand- Sa
wijda m sträcker medh tin Foot/
och framtra'der genom Trones
Förtröstan/ vthiHErrans tins
Gudz Goda/ sa myckit kan tu
tagaoch besittia.fHErren Gudl>
vthgiuter sinßarMherttgheetz o!-
lia/ endast och aUena vthi ett trs-
lgit hiertasKarille. § Sa myt-
lkit vndfar och bekommer tu aff
Gudz Wälgiirnlngar / som tu
>thi titt trogna Hiertas KckriUe

kan



FemttSamlaltt.
tan fatta och emsottaga. Ty thensamma lefwande Troon fattar
Christum/ ochvthiCbristo Gudz
Naoe/ SyndernasFörlätelseoch
thet ewiga Ltzfwet. Hör da nu/
bchtaghtigh tilHiertat/
then HERren wittnar / som är
sielffthen ewige och osöranderllgej
Sanningen: Sa alstade Gtwh
Werldena/ athanvthgaffsin em
da Son/ pathet at hwar och ensom troor pa honom/ stalicke för<!gD/ vthanfaewmnerligitLyff,!
hwilken som lroorpa honom/han
lvaroer icke dömbd /

* Vthan!
haswergifwit themallomMacht
ai dnswa Gudz Barn / som troo
i Hans Nampn.7 Thctta/ nem<
ligen at wara Gudz Barn/ för-
sattar och begrupervthjsighalt/
hwadh oss til then ewige Salighe-
then nödigt är. Ty ärom wil

Gudz
*loh.z.-16. ,8. floh.i!«.
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Fenitt Samlaltt.
Gudzßarn/ saäromwyochaff
Gudifödde/ effter then Kötzlige
Födelftn inttt giör ost/vthan then
Andeliga och Nyja Födelsen/ glör
otz til Gudz Barn. * Nrom wij
Gudzßarn/ sähafwomwijoch
vchi Gudh i Himmeten en nadigh
Fader. Ty huru stuUe en Fader
icke fsrbarma sigv öfwer stne

Ärom wtz Gudz Barn/sH
stn Helige

Anda,- Tysasager Apostolen:
Alle the ssm drijfwas aff Gudz
Anda/ the are Gudz Barn. Ty
j hafwen icke fiidt Traldomfens
Andaater til Mddhaga: Vtt)i:n
f hafwen fatt vthkorade Barns
Anda/ i hwilkom wij rope Abba
kare Fader. § Och ater igen: eff-
ter j nu aren Söner/ hafwerGudh sändtjm Sons Anda vthi

edor

L')loM. 8-14. l).



Femtt Samlalet.
edor Hierta/hwllkenropar Abba
tareFader.* Endtligen/clrewtz
nu Barn/ sa äre wij och Arftvin-
gar/nembligen GudzArfwlttgar/
och lEsuChristi Medarftvingar:
7 Ty hwilken är en rätt Son/som icke tiUW och är Arfwinge?
alle theste dyrbare/ryke och mang-
saldiqa Malgcirningar/ wederfa-
raSoZvchlChristolEsu/ ochge-
nom Christum / hwilken meoh
Trone boor vthi wärtHierta. §

Och genom henne warderhanv-
thi ost / pa andellgit Satt födder.
3 AffthenOrsaken/ berömmer
then delige Skrlfft/ Trona/ sä
Ma och sa högt- Sannerliga
sannerliqa sager iagh eder/ säger
Chl istus/hwllken som hörer mitt
Taal/ och troor honom/ som migh
ftndthafwer/ hanhafwer ewin-

ner-
*Gal.4.-6. fNom,B:»7. FEph.j-l/.
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Femle Sanuals.
nerliget LM/ och kommer ickei
Domen z Vthan gar ifrän Dö-
den til Lijfwet- * Hwilken som
troor pa migh/han stal lefwa/ om
han än dödh blefwo / och hwar
och en som lefwer och troor pa
migh/ hanstalicke dööewinner-
liga. f Hwllken som troor pa
migh/ affhansQwedh stola fiy-
ta lefwandes Watuströmar/ mm
thet sadewarFrelsare om Andan/
hwllken the salkulle/ sompaho-
nom trodde. § Hrer igen säger
han- Hwar och en som troor pa
migh stal icke blifwa iMörkret. 3
Fölstahan stal icke blifwa vthiO-
förftandzMörcker/ vthl Synd-sens Mörcker / vthi then ewiga
Dödens Mörcker/ vthan genom
Ordctz Liusstal han blifwa förd
til det saliggörandeKunstaps och

Tro-
*10h.;.24. f Ich.ll.lj is. §lch.
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FemttSamtaltt^
Troones Lmus/och genom Troo-
nes Liuus wijdare til thensanna
Rättfardigheetz och ewiga Lijss-
sensLlUus. IssthetbetygerApo-
stolen och Evangelisten Johannes
klarligen/ at altthet som ssrifwet
är vthi then Evangeliste Histori-
en/ omChristiOrd/ Gärningar
ochLYdande/ thetärffrifwet/ til
then Enda/ atwtz genom Trona/
stolom haswa M i Hans Nampn.
* Ty Gudh hafwer giswet osi
thetewiga Lijfwee/ och ttmLijf-
wet ar i Hans Son. Then So-
nen hafwer/ han hafwer Lijfwet/
och der aff wete wy at wffhofwe
ewlnnerliget LM j Effrer wij
Troo i Gudz Sons Nampn. 5
Thetwitna icke aUenast Apostlar<
na och Evangelisterne.- vthan och
aUa Propheterne/ bäl a Witnes-
börd om Chnsto/ at hwar och en/som

28



Sielte SamMt.
som troor pa honom/ han stalfa
Syndernas Förlatelse/ genom
honom;" Här vppa säger iagh
til tigh/ thtt Paulus och Silas
fordom sade til Fangewachtaren
t Phllippis/troopaHErran ZE-
sum/ sa blifwer tu och titt HuuS
sallgt.-^

6. ThenAnsachtade.
AiAghhafwer offta hsrthuruledes man-
ZZ) ga giöra sigh en fasilng Inbillan om
Tlvon/ ech fäfängl berömma sigh/ säsom
hade che chen rckca Hroon- weel om
iagh och kan stee iblclnd lhen Hoopen är ?

Huru fan iagh eä strscitra migh / aenun
Troo är en sanftldigh saliggörande Troo /

och icke Troones döde och ovugligeBelätt l

Tröstaren.
Fprsök och prsfwa tigh sielff/om tu ast i Troone / eUer tanner

tu tlghlckellelff/ atlElusCdri-
stus

* Ap.Gern. 10:4;. f Ap. Gttn.i6i;,.
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Siettt Sanilalet.
fius är vthi tigh? * Thetfattas
ost intet wlstli och oftlbara Tekn/
hwar aff then sanne och saliggö-
rante Troon kan kannas/ vrösiwas och ittl-stlljas iftan en fäfting
Tl oonee F l matenbeel/ och lhes
falsta Beröm. Ty fel st ar detta
Troonesrätta Egtnstap/ at hon
giörHlertatteentf Och lrach-
tar ther effzer/ at Hlertat ma
rensat warda ifran ali
Oreenligheet: Ty emedcm
medh stoorÄngsian langtar eff-
ter SyndernasFörlatelse; Sa
mäste wlsterligen en sadan Meni<!
Ma / som then rätta Troon haf-i
wer/ kanna vthi stgh en alswar-sam och offrymtad Änger och
Ruelse för sinä begangna Sym
der. Them Fattigom warder
predikat Evangelillm/säger Chn-
stus: § Första them som Ande-

lige
fAp.GttN,?-? ZMtth.il-s/
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Sielte Santtaltt. ;,

ligen Fattlge aro/ the som hungra
och törsta effterßätfärdigheten*/
The ther ett bedröfwat Hierta
och enfölkrostat AndaHEnansm
Gudi frambära och vpoffra/ f.
'Bestada tigh vthi Gudz'Lagz
Spegel/ sa stal tu fa see tina
iSynders Faafligheet. See pa
Mosis sttjnande E a
warder tu finnande ligh intetför-
draga thet klara Skeen/ för
MörksensGärnmgar stul. Mä-K>a tigh sielff/ och besee huru jäm-
merligen Siukdomen hafwer til-
pyntat tigh/ som är ett rattfär-
Pigt Syndenes Strass/then wre-pe GudensRW och thet här til
sörde syndachtigeLeswernes för-
lientt Löhn- Then som för sinomSkapare syndar hau maste kom-
M Läkiarenom i händer L. Ess-

C ter
l* Match.;:/. «5. fPss,.-»?, -sf I.V.



Sitttt Samulit.
ter wtzhafwa syndat kmootSka<lsa är warHelsa vchij
Siukdomfärbytt.* Thesomsölia<
Kötzens begclrelse vthi Synd/the<
warda paKiöttetrWdkj the som<
syndaiKlötttt/ che warda straft
sade pa Kiöttett- Huru offla ocht
huru manga gangor hafwer ttt
syndat Gud emoot/med Tanckar/t
Ord ochGerningar? Huru ttDoch kaUsinniZH hafwer tu warilt
til at fruchta Gudy/ och älsta h»t
nomofwerall ting? Huru söß
summellghhafwer tu warit i Böl>
nen/ och vthi andra Gudeltga öV
ningar? Huru offta hafwer w
lätit bedraga tigh aff Satanas
föl föra tigh affKiötttt/ och
das affWel ldenne? The sammö
tina Lemmar/ som tu offta gisw!s

hass
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Si«tt Samealee.
chafwer Oremlighetcne cch Orat-
Mrdighetene tll Tienst/ isran then
Ma Oraltfardigheetcne lil then

chndra The maste nu / effter
Mudz rättfärdige Dom/ plagas
MWärk ochSmkdom/ besinna
hfhttta och haffÄnger ochßuelse
litheröswer. TyomenrättSyn-
,/dcnnes Mntzla sörspörjes vthi titt
Oierta/ sa följer osthlbart strax
ijhtt vppa en Samwetz ängest/och
M hatar sedän Syndenne mehr
M mehrGudh wredgas alfwar-

zligen öswer Svnden i therföre
fjnaste ock tu / kannandes Gudz
ZVrede/ alswarligen beklaga tigh
jöch ängra tina Synder. GuthAaffar strengeligen Synden/der-
Me bör ock tu medh en hiertansDorg straffa vthi tigh thet/hwar
Mdh tu finner tigh emoot Gudh
Mfwa syndat/ochbegangit. Be-

sinnss
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z 4 Si«ee Samcaltt.
sinna at HErren Gudh är rätk
siirdigh*/ och ödmiuka tighvnde,'
Guoz mechtigg Hand f, See o<!<
icke allena pa line vthwärtes sy«z
der i vthan see pa SpringkäUa,<
til alt thet onda/ nembligen/ Ach
synden/ honckr then okcknda SW
den/ som Gudh satter iLiustt W
sittAnsichte§. Genomthen san,«
ma aro alla Kropsms och SMnesKraffter sa sörswagade/at chvthaf tigh sielfoch genö tina
Kraffter/intetar beqwamligh n«
gotgott tänckia 3/ eUer bcgynm'
myckit mindre fullborda / och
the Orsaker astu Dödenom och a>f
le Dödzens Förebadare / nem
bligen/ auehanda WederwärdG
heter/ Elandigheter och SiukdH
marvnderkastader. l

7The«
*Psal.,lZ ')7- N.Ptt.;l<l. LM
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.««loyV» z,-

7- ThenAnfächtade.
besinner och bcfinncr chee iagh icke

allcnasi i Synden ar afiad ochftdd;
>blhan oct eher oswan vxpa min HERre
>Guol)sivara förtörnat h«r met» minä wan<
W och groftra Eynder. lag fclnner «hella
Me allena/ vchan iagh ängrar «het ocksa aff
Wmat/ men kan hclnda at chenna Ängren
Dör inttl tilfyllesi -, efflcr «hm icte säHoor / som Begärelsen war lil SynLsens

Ka» allsa icke Heller wora>sn sulkomligh Belalning för minä Syn»
Her.

Tröstarm.
A Det <lr fuller sant och en gang
Wlst/ at den Syndaangeren ochchen Samwetes Ängsten / som tu
gassSyndennes Kcmtzlo befinnerchoos tigh/ aldnghswararoch ckr
Ma wichtlgl) emoot Syndennes
Dwarheet och de§ Wederstygge'
Mghttt- Ty Henen Gudh/som ige-
no Synden är förtörnat woroen/

Cz han



GiundeSamtältt.
han ar thet oandeliga goda; Hes«
wttes Plagor/ som pa Synde?,
förordnade äro/ ckre oändeligj
Straff: Huru stulle tu genonj
tin Änger och Ruelst/ kunna gin
ra Gudz oändelige Mttfardiz
heet tilfyUest/ eUerstilla Gudzl,
<lnd?llge Wrede? Men Christu
hafwer thct ftmma giordt/ det t
genom tina egna Kraffter int<
kunde tilw lga bringa. Han ha
iver lefwcrerat en ockndeligh o<
fullkomligh Bttalning för tin
Synder. Om m haoe kunm
giöra tilsyNest för tighsielff aff
ne egna Kraffter / och om tu hal
kunnat gensm tin Änger och ti
Sorg/som tu öfwer Synden ha
wer/ lhen affstaffa hwadh won
thet aff Nsden at sielswerGu?
Son stulle nedersttjga aff HM
melen/ och mhi fin antagne Mn

Nlst-
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SiundeSanilM.
nistelige Natur/ sa länge och sa
hardt arbeta vnderKorstns swa-
ra Last och Tunga? Honom hc ftwer lu Arbtte giordt vthi tinom
Syndom / och honom hafwer tu
Möda giordt vthi tinom MH-
gärningom*. Han hafwer tram<
pat Prässen aUena / och ingen aff
Folket harwarit medh honom i.
Wachta tigh lherfore medh a'.!
ftijt/ at tu icke saUerpä jadanne
Tanckar/somNllwe eU« maste tin
Onger och Sorgwara Ua stoor
och lijka mechtigh medh Synd-sens Stoorheet och Wederstygge-
ligheet/ vthan therföre fordrar
HERren Gudh en sanfärdigh
Syndenes Käntzla och hiertäne
Ruelse ther öfwer / at tu ma kun-
na erkänna och stönja/ hwadh for
en stoor Nadh thet ar/at fa Syn-
dernas Förlatelse genom Chri-

C 4 stum/
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Siundt Samealtt.
stum/ närwtz vthi en sannTroe
halla off til honom. Christus för-
kunnar fuller Evangelium/ men
them EländomV ochFattigomi
Thtt är/ them som andeligen ftt»
tlge ars/ och sigh sörGudh öd-
miuka. Han heelar/ men thenisom ett förkrossatHlerta hafwa,z
Ty theHelbregda/ (thtt clr/ dht
,'om halla sigh for helbregda/) be<
Hsfwa MZenLäkiare/ vthan the
Kranckas: Christus förkmmar
fuller en Föriattlse och Tilgifft/
men them som Fangar iiro/hwib
ta tilsta sigh wara bundna meoh,
syndenesßand/ ochvnderSyw
dene Ty then som iw
billar sigh wara srij / han haswer
mgen Längtan där effter/ at han
matte erledigas och befrtjas. Han
predikar fuller /at dhe stola fa sin

Syyn
* Hiaj. se- l. f Macch.ll.- s. F

3 Macch. ;>.- il. CM- <li:«.

38



Siunde SamMl.
Syyn igen / men dhe som Blinde
aro/ thetär/dhe som sin hlertans
Andeligeßlindheet kunna besin-na och angra: Ty hwilka som
halla sigh för stende/deras Synd
bliftver*/ dhe der lata förliudasigh wara rUe / och hafwa nsgh/
och intet behöfwa / dhe wtta in-
tttat dhearoelandige/ jemmerli-
ge/ ftttige/ blinde och nafote/ f
Han lofwar Förlotzmng/ men
them som ett sönderflagit och för-
krosiat Hierta hafwa. HErren
dödar och giswer LM/ forer til
Helweteochdervthigen/L Handödar/ när han wärctar hoos
Mennistian ÄnZer och hiertans
Sorg / och han giör atcr lefwam
de/ när han hugswataroch trö-
star/ när han styrckeroch g fwergenom Trsne Frtjmodigdeet/han

C 5 förer
Fl. Sam-5. H
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4» SiundeSanitalet.
sörer til Helwete/ när han för-
strckcker genomLagen z han sorer
ther vth igen/ när han tröstap ge-
nom Evangelium.

z. ThenAnfachtade.
Hierla är btdrsfwal ochssnder<

stagit; Ängzlan hafwer lagral sigh
emtringmigh/ och omringalmigh.- lymi<
namargfaldige Synderclroaltijdhftr min
Kzon/ ftm HHffligl qwäljz mitt Samw<l«/
ech wilja m.dh all Machl störm migh neder
lil Hclwelit. Mee är ineet heibregda pä min
Kropp/ sir Hsrrans Hoot stull; och in»
gen Frijoh i m»nsm Benom / sir min«
Synder fiull.* Min Siäl wil sigh icte lrZ.
fialäca/f Min Anoe qwWr migH / mitt
Hima sr full mevh Hngefiiagh är sä wan<
«nllchcigh / al iagh im« orctar cala / iagh
weet ictehwarl iagh min Hlsiycht laga stal/
hwarisghstal sotia iclkedom cmool minä
Synder?

Tröstaren.
Wil tu til tm Sials Saligheet

fiy/



Siunbe GanMtt.
fiy/ sa fiy til Christum/ han kallar
mlldellgen tll sigh aUathem/ som
arbeta och aro bttungade */ som
vnder Snndsens Börda / sucka
och qwijda j som aff thet swara
synda Oket/ kanna sigh beswara-
de. Förbarga tigh/och göm tigh
vndan vthi hanSheligeSaar/til
thes then stoora Stormen öf-wergar. Christus <ir then sanna
Mdestolen / f Til hwilken tu
medh en sann Troo ma fiy/och vn-
der Hans Wingars Skugga/ fan
tu stiker blifwa i Roo. Sasom
Hiorien ropar efter ftrstt Watn/sa lat tin Siäl §/ Som genom
Syndsens Heeta/och GudzWre-
de vthtorkad och vthmattadar/
törsta effcer Cdristum/ som är en
Kalla affspringande Watn/ ie-
winnerljget LM 3/ Tn siilyda/

Cs Hans
* Match. n. fRon»,)-2/. FPM

310h.4.'4.
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4« OltondeSamlalel
Hans ofelbara och fulwista För>
sakringar/ then ther törstar/ han
tome/ och then therwil/ han tage
LMenS Waen för intet/* lagh
stal gifwa honom/ som törstar aff
lefwandeWamensKallo förgas-
wes/ Kommer til mighjalle/som arbeten och ckren betungade /

och iagh wil wederqewcka eoer/
vthl mighoch genommigh/ sto-
len ifinnaAoo/ tiledra Sialar
§ Then til migh kommer/ ho-
nom kastar iagh icke vth 3, Fatta
vthjett troger Hierta thesteHEr-
Zans Christi Försakringz Ord /.

hwilken then ewige och oföran-
derlige Sanningen/ talat hasi
wer/ lät tittHierta halla honom/
Hans Ord och Nadelsffee före/
och sööt HEArans Ansichte. ?

StälChristum/ som Medlaren
är/

* Bppenb. B.«. ,7. f Cap. :n6.



Ott6nd<SstNtal«.
är/ emellan tigharme Syndare
och then f)l tsrnade Guden. Ap-
pellera ifran Gudz stranga Mtt-
ftrdigeetz Thron / tilNadennes
och BarmhertighetennesThron/som vthi / och genom Christum /

tigh beredd är, Then Helwttes
Rooffoglen / jagar och förföljer
tin Sickl) Fly therfore sasom m
forstrakt Dufwa vthi Steenklys-
tor och Bargzrefwor/ * Thet ar/
vthi lEsuChristiSaär/ han ckr
wär Andeligh Klippa/ war Sa-
ligheet och warTilfiycht/t Moses
anklagar tigh in för Gudz Dom-
stool/derföre sucka tu tilChristuma t han tigh förswara wlUe. Titt
Samwete ar nu angstiget och be-
dröswat/ lätt therföre icke titt
Hopp och Tilförslcht ftlla/ vthaw
tänckpaEhristiSaar/ va Hans

bit-
* Hsz» WU-« »4» t'. Cor. lv- 4.
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44 Oleonde Samaltt.
blttraDödl)/* LatalttittHopp
och aU tin Förtröstan/ blot och
allenaberoo/ vthi lEsu ChrG
Saar/ vthurhwilka/ Nadennes
Strbmmar mildeligcn vthfiyl<l
och rinna/ f Lat wars HErres
och Frelsares ZEsu Chrlsti Ltz«
dande wara tin yttersta Tilfiycht/
och krafftigaste Lakedom / emoot
tina synda-Saar. § Fattas tigh
WWHeet/ fattas tigh Rättsa>
digheet/ Heligheet/ Förtienst och
Bemlning/ sakan tuchetaltsam-
mans igenom en ftnnTrso/ ta<
ga och vndfaa ass Hans helige
Saar. Thetta ckr Trones andra
och egenteliga Egenffsp/ nemli<
gen/ medhchierlans ögon asta-
da Christum / huru han henger
för pa Korffens Trädh / och v<
thur Hans Sackr/taga Bttalniw

gen



Ottonde Samealta
genfsr Synden/ och Lätedom til
wara Siäla-Saär: medh enrätt
vprichtigFörtröstan / sigh pa ho-
nom allena förlata/ och vthi Hans
aldraheligaste Fsrtienst / sigh la-
stm inwickla ochinwäfwa. Ty sa-
lunda suckar en sann Troo til
Christum.
Tu som för mighpä Korsens stam
Har lijdit/ see miSh nadigt an/
Läc min MMrning ftoor och

swar/
Fsrborgad wara i tin Säar.
Mit swaga Hierea vthi migh
Brinnanoes törster effter tigh/
Kasta minSynd bak om tinAygg
Sa lefwer iagh iChristotrygg:
Ty Snnder min Mig bringa död/
Men 3tjfwttge« tin Blod saröd-

Om tigh ta vthi tin HiertanS
Ängest öfwer Snnden / hun<
grar och törstar effter 3iättfär-

dig-
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Oltonde SamtM.
digheet/" Sa troo pa honsm/som then Ogudachtigegiör Mtt«

S<i stal tu genom
sadan Troo / allena för Gudh /
Rättfckrdlgh wara och hafwaFIMH medh Gudh/ genom war
HE.Are lEsum Christum/ §

Betan/ at tu intet äst wardh/
och ingalunda kunna genom tinzFörtienst/ sörwclrfwa tigh Him>
melryket och thet ewiga Lijswet>
Theremoot/ stal thetta wara tin
högsta och endaste Tröst/ hwar
vppck tu titt Hopp grunda och
Ma kan/ at Christus tin HEA-
re/ medh dubbel Ratt besttter
Himmelriiket' Nembl. genom
Arffzratt aff sin Himmelste Fa>
der/ och genom fin Förtienst och
Lijdande: Medh then första 3iät-
tigheet som är genom ArssZrätt/
är Christus nogsampt förnögd/

för
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Ottonde Sameaa 47
för ssn Perion/ then andra Rät-
tigheten aff Förtienst/ stiancker
han tigh affMde/ tagh nu then-
na stoora Nade-Sclncken ajf
Hans Hand/ medhödmiukTack-
saijelseann/ och tilegna tigh then/
sä lkal tu aldrigh komma pH
Skam.

9- Then Anfachtade.
scllter migh sä hardl an/

medh Anfächtningar
aliaghmäförtWifia.

Tröstaren.lagwilochat tu stal förtwif-
la/ doch pa tigh sielff/ och tina
Gärningar/esster tu enfattig syn-
dare ar. Men pa Gudh lkal tu in-
galunda förtwifia / effter Hans
Nadh och Barmhertigheet/ är
mycket stsrre / an Werldennes

Sa lijtet/som enGnista
kanjemnföras med storaHafwet/saringa/ ja sä omatligringa/ ckr

*310m.5.»0. Men»



Nijonde Sanitalel.
MennlMns Svnd/ til at räö
na emoot Gudz Barmhertigyctt.
Ty Hafwet fast thet är stoort och
wtzdt/ sa kan thet Mawlst mä-
täs; Men Gudz Barmyertig-
heet/<ir omiiteligh.* Pa Chri«
stum ffal tu icke Heller nagon

förtwifia/ty han är kommen
iWerldenne/ tilatfrelsaSynda-
re. f Hans Blodh ar
re tilat fZrsona Gudh/ an hela
Werldenes Synder/ til atankw
ga och fördsmma.Ehuruwaltma
Synder ärostoora och swara/
ther tilganffa manga/ faäro the
ltjkwäl icke sä stoora och swära/
attu ju kan fa Syndernas
latelse. Ty GudzNadh och God-
heee är större / an alla Menni-
sslors Synder och Ogudachtig-
heet- Tina Synder stola och of-
werstylas och ga vnder; Men
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Nijonde Samlalel.
Gudz Nadh/ är hwar Morgon
ny/ och gar dageligen vp öfwtt otz.
Synden ärDiefivulenS ochMen-
nistianSWärck/men wara barm-
hertigh / forstona och förläta /

thet ckr Gudz Werck. Sa myc-
ket nu/ som Guoh är starckare
och mckchtlgare än alla Dieftar
och Mennistior/ sä mycket större
är och Hans Barmhertigdeet ckn
wara Synder och war Ondi?o.
Barmhertig och nadelig ar HEr-
ren/ toligh ochaffstoraMildheet.
Han träter icke til ewigh tijdh/och
wredgas icke elvinnerliga- Hanhandlar icke medh wara
Synder/ och wedergäller H lcke
effter wara MGgarningar. Tnsa HZgh som Himmelen <lr ofwer
lorden/later han sin Nadh/ wal-
digh wara öfwer them/som sruch-
la honom: sa langl/ som öster är
ifran Waster/ later han wär ösi

wererä-
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Mijonde Samealtt.
werträdelse wara ifrarn off / *

Sasom Himmelen är ommeligh
större änZorden/ ochZorden e-
moot Himmelen aUenast en lij-
ten Puncht til at reckna/ ft är
ock Gudz Barmhertighcet/ fastmyckes meer omäteligb större/ än
alla Synder. Lätt sörthenstulwara langt isrän tigh / at tu säja
stulle: Minä Synder och min
öfwerträdelse är större/ an
Gudz Förbarmelse. Tu ssaltal-

finna meer Förlatelse hoos
Gudh/ än Synder hoos tigh. 5
Gudz Barmhertigheet / är sastoor och öfwerswinnerugh / at
om tu hade alla Werldennes
Synder/ liggiandes pa tigh ochhade ther hoos en hiertans Sorg
ther öftver/ at tu en safromHErle nemligen tin Gudh iHim-

/,./«/'.
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Nijonde Samealtt.
melen/ sä fwara och högt förtör-
nat hafwer / och cherjempte sta-
deligen trodde pa Christllm/ och
hade ett sulkomllgt alfwar och
Vpsath/ hädän effter affstä meot)
Sonden/ sästuUe Gudhtighin-
galunda fördomma.* Wil tu sa
aldeles förgata/ then fulkomlige
Betalning/som Christus för tigh
giordt hafwer/ at tuwiksattla
tina Synder/ fram för Christi
Betalning och Hans Förtienst:Heller ansee tigh mehr/ an Gudz
Son? Längt bort medh sadane
Tanckar/thet wore den störste och
swaraste Synd / emoot hwilken/
aUe andra Synder/ inretärotil
at rächna. Tu seer allena pa tin
Siäls swara Siukdom/ tu ma-
ste och ther brede wedh och for all
ting/ jeevppa tinSiälaläkares

Chri-
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5» MtjondeSamlalcc.
Christi/ Alzmechtlga Krasst. "

Tina Synder öro suller stoo-
ra och mechtiga / men Christus/som för tina Synder haswer til<
fyUest giordt/ hanärmycketstör-
re och mechtigare: Tu haswer
fullermycketochpa mangahanda
satt syndat/ menChristus haswer
och mycket/ och pa mangahanda
sätt ltzdit för tigh: HERren
Gudh / hwilken tu medh tina
Synder fsrtörnat/ är thet oa,u
deliga goda / salunda är och
Christus/ som tigh medh Gudh
försont hafwer / en oandeligh
Person- Sucka therföre til
tin kare Himmelffe Fader och
bedh / vtdi Hans kare Sons tin
Frclftr?s Nampn/ salunda: O
Ewigc Gudh wilt tu för minä
Synder stnll/ migh bortdrifwa/som iagh/ ty wärre/ wäl sörtienthas-

* e» ?/!,/. //.



Nijonde Samealtt
hafwer/ sck förbarma tigh doch
öfwer migh/ för tinelstelige kare
Sons stul/ then migh sa Mat
hafwer/ at hun hafwer gifwit
sigh i Döden för migh/ * See
pa tln kare Sons Ostyldigheet/
och lät Mlgh sörlorade och onyrti-
ge Tienare/ wederfaras tin Tro-
heet: ansee hwadh tinSon/ vthism helige Lekamen/ hafwer sör-
werfwat/ och förlat migh/ hwad
iagh vthi mitt syndiga Kiött/

! hafwer förfpeelt och förlorat / t
Tanck vppä/ hwadh thenne tin
»ostyldige och fromme Son/ haf-
wer lijdit och vthstadt/ och gifftil
hwadh then olydige Tienaren /
haswergiordt och sörffyldt-

io. Then Anfachtade.
NAghmasit / chee iagh.'anfäch<
W las ickc allmast afffsrlwifian / vchanlhce wckrreär/ Försmiloelstns Andav an-

sclller
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Tijonde Samtalet.
sttter och ftestar migh vnderlyden/ til Gudj
Zörsmädande/ offlappstijga»chi mitt Hier>
«a sadanne Tanckar/ at iagh Gudh min
Skapare och Chrisium min Frelsare och
Saliggsrare sörsmäoar. Ock iagh wi«e
Heller iuftnde gangor/ och äma Tuscnde
ganger döö/ pa chet iagh tunde iftan sädan
AnsächtNlngbeftijas.

Tröstaren.
Tu ställer tigh vthi sadanna

forstnadeliga Tanckar/ icke säsoni
the woro tinaGärningar/ vthansasom thee swaraste Ltzdande
tommo tigh vppa / effter tu plat
ingen Lust eller Behagh ther till
hafivcr/ vthan the ckro tigh bit-!
trare / ckn sielswa then bittra
Döden. ThearoSathansHugg!
och Slagh/ ther medh han pla-,
gar och qwaljer tigh/ therförc
warda tigh och sadanne TanM
affHEMen tin Gudh/ iinM
mattoraknade för Synd/ fast ani

vndep.
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THonde Sanilaltt.
lvnderstundom vrht Hiertat na-
gon Otolmodtgheet kunde föror-
sakas/ affKötzensSwagheet/
jatanner Md lytwäl och seer tm
mnerllge Suckan. Then tolige
Gudz Manenom Hiob*; och then

' HPropheten leremicr s Oroock
, vnder deras swara Anfächtnmg
, och Korsi/ nägra härda Ord vnd-
salne och framstupne, hwilka den
aldrabarmhertigaste Guden/haftwer demFaderligen sörlätif. Sä-

l dant tilstädier Gudh öfwer ngh/
at tu ther affmä lära kanna teqh
sielff/ huru m off tine Kraffier
platt intet sörmä giöra det godt
<sr/ och wtzdare lära sättiä tinFörtröstan aldeles pa Gudh°
Denne FrejZelsen är den bögste
Trappan/och farllgasteTilmar/v-
-thi wär Kämp och Strydh emoot
Diefwulen/ wachta tigh derföre

D medh
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Tijonde Galnmlet.
medh all M/ at tu icke bliswer
försago eller kleenmooigh: den
högste och mechtigaste Mmparen
och Segerrijke öswerwinnaren
ChristuslEsus/ stalwGerligen
sta tigh by/ och ingalunda förläta
tigh. Affbtzda vthialt Tolamodh
och ödmiukheet / til thes tu frijad
och srälst warder/ ifran hinsOw
des/ thet är thenHelwetesFiew
densglödandeSkott.* I meo-
ler ttzdh lät tigh nötza ath Gudz

Sädana stadeliga Tankar
vpsttjga askötzens
ket strWer emootAndan §Kötttt
är och mechta willigt at emoötta-
ga sadanaDiefwulensPWr/och
det later dem sa lätt hoos sig
ta/ltzka som Fnöstet tager emoot
Eldgnistan. Gudh warder tigh
icke tilrckknandes tina Synder/

som
f-'7.,
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tzijonde SanitM. j>7ssm annu boo i tittKiött Om
tu genom Andan dödar Kötzens
Gllrningarf/ och ingalunda sam-
tycker til detze försmädeliga Tanc-
tar. Slack vth iChristißlodh
Satans glödande Skott / halt
Trones Sköldför tigh emoot ho-
nom§/ och sa snart tu märker sck-
dana Tanckar i titt Hier-
ta/ sa försoga tigh strar til Bö-
nm/ at tu dem vthi deras sörsta
Anfalldämpar/ vchrootar/och
sasom'i förste Gräset förqwöft

«. ThenAnfachtade.
iagh tällcker pä Gudz oändelige

Barmhttligheel/ som wijVl öfwer,
gär hela Wttldenes Synder/ cch pa lEsu
shtifii dyra Föltimfi/ somhafwerdelighKrafft/ jafinner iagh hoos niigh ge-
nom Gudz Nädh / nagon vchi mitt
Hima/ echröner hoos migh en hiettanSFömösian/ som fiyrcker och vppchaller

B« migt)
*3lcm Mm,B;!j. zEph.6-!6.



" äZlloffte Sam^lee.
migh eMSoe Fsrlwiftan. Men iagh <lr ä«:
nu vchi TwifweHmahl/ om ock dhe samma
Cvangeliste iilstlijelser / som clro sm Gudz
Moh ochlEsuChristiFortien,?/ gä sck
migh i synnerheet an? 'Ty HErren GuSh
ar ickeallenast barmherligh/ vchan oct en
rällfördig och sträng Domare öfwer Syn<
den. Thcc beeygar nogsampt Försarenhe.

lywärre/ at ineet atla Mennistior blif.
wa deelachtige affChnsti !

Tröstaren.
Wachta ligh/och tilstadhicke sö

dana bedragelige Tanckar hoos
tigh/ sasom stulle Evangelij LG
ten och Tilsaijelser intet wara all>>
mäne/vthan nägra faa angä/som!
genomett blott Sluth affGudh
ärsvthwälde. Intttsa. Gudh
katlar alla Mennistior til M/
Kan yafwer en hiertans LangfM
der esster / at alla mattt komma,
til honom. Han tilbiuder dem alle
igemeen EvWgeltz Ord/ochvA

Ordel
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HllossleSamtaltt
OrdetC.hristi Wälgärningar;ech
dheticke effter nagot vthwärits
Skcen/ vchan affHiertati icke
pa strymtachtigt salt/ vthan at
han hierteligen gärna wilvthdela
fin vthbudne Nadh- Sa sant
iagh lefwkr/ sckger HErren HEr-
ren/ hafwer iagh «ngen Lust til
hansDödh som döör/ vthan at
han omwänder sigh och lefwer. *

Therhörermnu/at sielfwa den
ewiga Sanningen swär en högh
Eedh: Tu hörer ju at HErren
Gudh förmanar och wantar de-
ras Omwändelse / som genom sit
egit wallande döö bort vthi sinä
Synder: Tu hörer det HErren
Gudh Twenne gangor vprepar
sin Eedlige Tilsäijelse. Komer hijt
tilmig/sägerFrelsaren/warHim-
melsse Faders ewiga Ord til osi/Komer htzt til mig j alle som arbe-

Dj tm
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<o MoffttSamtalet.
ten och ckren betungade/.iagh stal
lvederqweckia eder/ och j stolen
finna Roo til edra Sialar,* Der
hörer tu ju/ at allom dem Mr
Wägen öpen til Christum/ allom
dem lofwas Weoerqweckelse och
Roo til sinä Siälar/ som vnder
SyndernaSOok liggia/ och der
medh betungade äre. Gudhwil
at alla Mennistior stola frälste
warda/ och til Sanningennes
Kundstap komma/ sckger Aposte,
lenn Gudh hafiver alt bestutit
vnder Otroo/ pa thet han stal
förbarma sighöswer alla.§ Ther,
hörer tuju/at HErren Gudh a<!
stundar och begarar alla Menni-
stiorsSaligheet: atDören stär
allom öpen til Gudz Nade/
ftan är ingen vthstuten/ vthan
den sigy sielff vthflum.Thetar en
Gudh öswer alla Mennistior och

al-
fl,TiM.l.'4. FNomu-i''



MoffeeSamlältt.
MswarFader/* Msawilhan
ockat dheaUe stolesalige warda/
effter han dhem alla stapat haf-
werf En/ Nembl.GudzSon
ChristusZEsus/ hafwergifwit
sigh sielff til en Äterlösining för
alla,§ Derfore wil han ock/ at
alla blifwaaff hansslterlösining
deelachtige. Gudh wil intet at
nagra stola förgacks/ vthan at
hwaroch enwändersigh tilßät-
tring: 3 Hörer tu icke nn / at
Gudz Mildheet och Langmodig-
heet lockar tigh til Battring/ p
ochatHErren Gudh haswer in-gen Lust til nägon Mennistios
FördckrffTala nu inttt/och strcks-wa intet emoot detta klara San-
ningenes Liuus/emoot dheTröst-
rtzke Sprak/ som äroklarare an

D 4 So-
F/.TiM'».6. Zi.Ptt.).?. Mcm.

«! 4.
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6» MoffltSamealtt.
Solen. LatMahoos tighmchr
Teosten och VnderwWningen aff
den heligeGkrifft/ äntittHiw
tas ffadeltge Inbilningar ; Ty
den helige Skrifft ar leswandes
GudzOrdjömaldrighsehlar/ etz
eUer nägonsin chedrager/ men
wart Hierta ar lögnachtigt och
bedrageligit.

«. Then Ansilchtade.
llro nagre som ftlqa ae Gudz Näde!

blifwa fuller allomMennistiom
fsrkunade/i delvlhwärlesOrdel/menHEr»
«n Gudh hafwer affEwiZheel bestunl na>
gra witza Perfonernl Saligheeen affbloeea
sitt behag men störl?aDe!m affMenilistio-
siächttl/affbaraHaat/bort iftän sig sisll och
«lHelwettlstrdömt/för detzalalerhanfuller
silOrdidoch vlwärees' säija lhe/predikae;!c<
te hafwandcs en gäng denNiljan/acthe «ff
lhel goda och eheWcllgärningarsom vli or<
det lofwas/ stole bllfwi Veelachlige. tan st«
iagh eorde ock wara ibland sädana borldref<
n« ochfördömbda Mennistior. Trö-



Tolffet Samlaltt.

Tröstarm.
Thenna Läran/ at Gudh fful-

le aff Ewigheet hofwa bestutit aff
tzdel Haa/ at fördsmma och ifran
sighstöta en Deel Mennistior/
är m försmädeligh Lara/ ett vp-
spunnit och vpoichtar Wäl ek aff
oem som sielfwa fara wille och
andra medh sigh wlmavtht Wil-
farelsen draga. Ty ncir then
Helga Skrifft medh Orden /

Christus medh heeta Tarar /

och Gudh sielss medh sin Edhbe-
kräfftar/ ar haningen Lust haf-
wer til Syndarens Dödh: V-
than atdet ör twert emoot Hans
alfwarlige Wil>e/ och Hans nadi-
geBehagh/ at hwar och en silörBoot och Bättring / erfänner
Sanningen och bllfwer saligd;
aff hwadd Grund och EM wn
ta Pptancfias och l ras/ at G^dh

aff



64' TölfftcSamlalil.
affblottHaat/ ochallensderfört
at honom jäbehagar/haswervch
ssutit sombliga iftan denewiga ja-
Saligheten/och ifran jalighetenes
Medel?Sasom Gud sigh vthwar-
tes vthi ost MenniM
vppenbarat hafwer/ sa ckr och
Hans Hierta inwärtes (at iagtz
sä tala ma) emoot osiredbogel
Sajom han sigh vthi sin So»
Cdristo lElu emoot ost
rat hafwer / sa är han och emoel!
osi sinnadt/ ty ChristuS ckrosW
liga Gudz och Hans Wasendei
rätta Beläte/* Nembligen wa»
Himmelste Faders/ icke allenG
i anstende til Hans Gudommck
ge Wäjende/ effter hwilket HM
medh Fadrenar ett/ i- Vtha».
och til sin Himmelste Faders wll
ja/ den han ost vchi Ordet kund'

giow
*Col,i:ls. Hebr.l.). t loh.lv^



TolssttSamtaltt.'
giordt hafwer. * LMens Bootsom vthi GudzewigaRadh haf-wer warit sörseglat/ärvthi Chri-
sto och genom Christum vplaten
och öpnads Christus är Wck-
gen § och Himmels Stegan /
vppa hwilken och genom hwilken/wtz kunnom komma tilKundsta-
pen om Gudz Rädh/ angaende
war SalWeet: Pa sammasättsom man vthi en högh Saal kom-
ma kan/ narmansttzger den ena
Trappan och Steget effter des
andra vpföre. Wtz maste icke ens
tänkla/myckit mindretilstädia sa-oane Tanckar at finna rum hoos
otz/ lijka som stulle Gudh allenast
vthi vthwclrtes matto/ emoot
Mennissan whsasighnädigh/och
icke des mindre inwartes hafwa
vthiHiertat ett oförsonligitHaat:
detware langt bort ifran Gudh/

Ds som
? 10h.11,z.fVppmb.B./.s. slch!4-6.
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TolstieSamlalel.som sielfwa Sanningen är/och alt
Sklymlerij aff Hiertat hatar/
om hwilfom man icke kan sätza el«
iertänckiaathanglörthet/ som
han i sin Lagh androm förbiu-
der och straffar/ nar the der e<
moot bryta. At sombliga Men-
nilkior bllfwa salige/ det böre wh
tilstrtswa Gudz Nade och Gudz
Godheet/ men atmange blifwa
fördömbde/ der til aro dhe sielswe
OrMen: Israel m förer tighi
Olycka / ty tin Helsa star allena
nar migd/" Sckger Gudh sielffgenom sin Tienare Propheten.
st tilegnar och den Helge Skrifft
Vlennistian sielff alltzdhOrsaken
tilsin FZrtappelse/ men aldrigh
tilstriftver han thtt blotea Gudz
Radh. Effter HEAren Gudh
vthaffsin AlwWheetz 3me/ affE-
wlgheet hafwkr sörvthsedt Mew
nMians Synd/ isynnechm O-
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Tolssle SanttM.
lroon/ hwllkenvthrättarsamyc-
kil/ atallaandraSynder blifwaMeillikian beholdna:altsahafwer
han i anseende til deras behald-
na Synder/giordtdet stutet/ om
derasFöroömmelst och Bortdrif-
wande ifcan sittAnsichte * Och
medh hwadh stial tan man silija:
HEArenGudhstuUe lngalunda
aff Hsertat vthbmda fin Sons
Wcklgckrningar/ vthi Evangelio
och Ordtt/ ieke Heller troligen
mena och wlllia / at dhe stulle
meddelas / der doch ltjkwäl Chri-
stus sanfärdeligen/ wärctellgen/ i
Sanning och icke effter ett blott
Anseende/ eirDödh blefwen för
allaMenmstior/och för alla Men-
nWors Synder/ en fulkomligy
Betalning giordt hafwer? Ty
at TilftUestgörelstn och Fsrsonin-
gen/ som genom Chrlstum stedd



TolffttSamlalel.
ar/ ar en almckn och algemen Til
fyUestgörelse och Bttalnlng/ ochsalunda angär alla Menniffior/
dttbetyga klarligen Skrifftennes
Spräk/ vthi hwilka detOrdet al>
le vthtryckeligen är til finnandes.
Propheten jager:HErren kasta-
de alles wäraSynder vppa Chri<
stum * Hwadh ar det för aUe?
Thet sörklarar Propheten sielff/om dem/ som gmgo vthi Wiifa<
relse sasom i?äar och ftlade om
den rätta WaZen. Ma somi
fordomTydh/ heelaZsraelsMe-
nigheetz Synder / wordo gcnom
Prästen lagde pa Fsrsoningk!
Bocken/ den man sedän lätlspa
vthiöknenne f Then helige AM
stolen Paulus vchsager twenne
gangor pa en Ort at en ardödfkalla. Ty Christi Kb leet twingar
o§ sa: Effter wtz det halla/ atoni

en
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TolffteSamtalee.
enär Dödh soralla/ sa are dhe
alle Döde: Och han ar förden-
stul Dödh för alla at dhe somles-
wa/ stole icke nu lefwa sigh sielf-
wcm/ vthanhonom som för dem
Dödh och vpstattden ar. * Han
hafwer lätit otz fa weta sinswil-
jesHemligheet/ effter sitt goda
Behagh / at all ting stulle sam-
manfattat warda iChristo/ och
vnder ett Huswudh bracht vthi
honom/ bäde det i Himmelen och
pa lordenne är, Thet hafwer
waritbehageligitFadrenom/ at
han genom Christum all ting för-sona stulle medh figh sielff/ til
freoz stiillandes genom Blodet
pä HansKors/ bade det pa lor-
denne och i Himmelen ar f Thet
är en Gudh och en Medlare emel-
lan Gudh och Mennistior nem-
bliga den Mennistian Christus

IE-
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tzolffle Sammltt.
QEsus/ hwilkensighsielffgiftvlt
hafwer för alla til en Ilter»
lösn/* Gudzßadhhelsofamal-
lom Menniffiom är vppenbarat/
vthaff hwilken och genotn hwil-
ken/ han hafwer gifwit sin Son
förofi/ pa det han stulle förlos-sa ost ifran alla Orättsärdlg<
heet/ s Christus hafwer affGudz
Nadh smakat Döden ssr alla/ §

Wijdare atChrsti Bttalmng/ är
en Almen Betalning och atlom
Mennlstiom angar/ kan och be-
wijsashär aff. Then heHa Skrift
beiygar at Christus är Dödh
for alla Mennistiors Synder:
Christus säger klarligen: Sa eb
stade Gudh Werldenna / at han
vthgaffsin anda Son/ pa det at
t>w< r och en som troorpa honom/
stal icke förgas/ vthan fa ewin-
nerliglt LM. Zcke hafwer Gudh

sandt
*lj TM.5, e, fZil. il »4- 5 Hfbl. z.
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Tolsstt Samlalee.
sisndt sinSon l Werldenna/ at
hanstaldoma Werldenna/vthan!pädttatWerlden stalwardasa-
lighgenom htznom/* Wtz sagom
och betygom / at Fadren hafwer
sändt Sonen i Werlden til en
Frelsare/5 Therföre warder han
sch bllligt Werldenes Frelsare
!kallad/§ Han ar Gudz Lamb/

borttager Werldenncs Sm-
der/3 Han hafwer gifwit sittKiött för WerldennesLM/f' Ge-
nsm hwiiten Werlden ckr medh
Gudiförsonat/n Hanckr Förso-
ningen för wara Synder/ icke al-
lenast ftr wara/ vthan och förhela Ptserligare/
at Christi TilMestglörclse/ en
Almen Tllfyllestgiörelse är/ kan
sch äfwen wäl bewtzsas aff den

för-
*10h.1:,6.,7. t'.lch.4l'4. §loh-
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TolffeeSamlalel.
förste Adams i deil
andra Adams/ det ckr ChrW
jämförande medh hwar andralsom finnes medhklara och tydelil
ga Ord vthi den helige ApostelenÄ
Pauli Epistlar: Om igenom m
Mennlstios Synd / mange ml
döde: Sa ar myckit meer Gudj
Nadh och Gafwa / mängom ch
keliga wederfaren/ genom Msum Christum/ som den ew
Menmstian war i Nadenne'!^
Gäsom för ms Synd l?ul / ä
Fördömelsen kommen öswer aw
Menniffior / st kommer och W
nom ens Mtfardlgheet LMene
3iätfärdning/ öftver alla Menni»
stiortty säsom för ene Mennlstioe
Olydno/ ars wordnl
Eyndare/ sawarda och för ens
Lydno stul/ mange Ratsardige!
ty der Synden öftverfiöder/ der

ok
'Rom s^s.
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Tolfftt Samtalel. 7l
öfwerfisderNadenmyckit meer/
pa det at sasomSnnden hafwer
wäldlgh warit til Döden/ sa stu!-
leochNäden wäldigh warda ge-
nom 3iätfa'rdigheeten / til ewin-
nerligitLM genomZEsum Ehri-
stum/* Therföre warelangt i-
fran osi sadant Taal/ som stulle
wär Miffgckrning och Synd/ som
zostaffAdampakommen är/sträc-
kia sigh wtzdare/ an Christi Wäl-
gärningar i sigh sseifwa/ som han
!Hssrwarfwathgftver. Bort
det; at w 8 stulle M Adams O-
,lydno/ wara krasstigare an Chri<IstiLydno. Entligbewijses Christi

> Betalning wara en algemen Be-
> talning/ der igenom/ nckr den Hel-
ga Skrifft talar om Christi För-tienst och Tilfyllestgörelse/ ihog-
kommerhonvthtryckeligen dem/som döö i fina Synder/ och för

Snn-



tzolffttGamlaKl
Syndenes stull fördömde war
da: Kiäre/ sager Apostolen/
fvrdärfiva icke medh tin Maol
den/ för hwilken Christus haf-
wer lijdtt Döden* Dar hö
rewtztlarligen/ at den swaga
Brsoeren i Trone/ som Chrism
har lijdit Döden före/ kan bliflro
fordälfivadgenom den ChristchgaFrijhnens otijdige Bruuk: k<
doo som syndar pa en sadan smg!
Broder/ den snndar pä Christm
sielff/effter Pauli Lara/och st!
warder den swaga Broderen D
tappad/ den Christus hafwer llj
dit Döden ftre. När j saledes
synden pa Bröderna / och largen
deras swaga Samwete/ da M
den j paChristumf Den heU
Apostelen Petrus striswer oni
falsta Lcirare/hwilka medh iblanl
msöra sördärfwelige partier, oc!>

531M14:15. j..C«.8!!i.».
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TolffteGamtaltt.
Mneka HEAren som demkiöpt
paswer/ ochföraöfwersigh sielft
MenhastigFordömmelse". Nu
jdeste«irs Evangeliste/ dhe äro A-

Mstoliste/ dheäroGudzWitneff-
M der / den som dhem mootwil-
Wemootsäger / han fsrnekar
iCbristum fielff/ och mootwiUigt
Mr han sigh förlusttgh afflEstl
ChrlstiFörtienst. Troo dersöre
sttert och otwifwelachllgt/ atiGudz enfödde Son/ som i sidsta
iWerldennes Ttzdh sr nederkom-
men affHimmelen/ och hafwer
tagit en sann Mandom i lung-
!fru Mari<r Lijfwe/ och genom sa,
dant antagit Kiöt / hafwer han
>rensat bortiall war Orenligheet/
och alla Werdennes Synder vp-
pä sigh tagit 1- Genom hwilkens
Säar wijckroheladewordne.§

lz-Then
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?6 -Vsolw. ««o!l<»
Then Anfachtade.

<AHI nu chet sa wara/ « Christi FörlitW
ochFörstyllanaren allmän FörlieM

echenalmsnFsrstpllan/ doch lijkwal sm,
iagh ännu inttl hmu ChrlftiWälgärnin,,
garwarda migh isynnerhettlilbudne/ ch.
iaghchcm kan lckmpa cil migh. Th«t hän<
der ossea / al nagol tan lilbiudas en hc«>
Hoop/ ssm srnas Mnafi nägra faä vlhi'
sammaHoop. >

Tröstaren.
Hwadh alla Mennistior i ge«

meenangar/ det gar och tighi
synnerheet an- Aldenstund HEr-ren Gudhwil/ at allaMelM
ssior stola frelste warda / * och
allawarda saliga/ sa kan tu der
affrättellgen och sakert ssuta / ot
han och wil hafwa tigh saligh.
Esster den Helge Skrisse klarlM
tilkänna giswer/ det Christus för
alla Mennistior 6r döder/ säkan,

tl»!
'l.Tl'M.z.'4.



TreetöndeGamcaltt.'
tu der affwal sakert liuta/ at han
»och for tin stul ärdöder worden

>pa Korstens Träa/ och at han
tigl) i synnerheet/ wilrensaoch
Maagenom sitßlodh/ isranalla
lina Synder. Sedän at hwadh

, som i Evangely Predikningar /

iwarder allomigemen lofwatoch
tilbudtt/ det samma warder och
stigh i synnerheet vthi Aflöstnin--gen lofwat/ tllbudit och tilagnat.
Uy nar GudzOrdzDenare/ pa
Wuoz wägnar förkunnar tigh
DyndernasFörlatelst/ sama tu«vara sörsäkrad der pa/ at sadant
M hoos Gudh iHimmelen fraff-Mt: Ty sa lyder wärHEßresMsu Christißefalning och Til-
Welse: Alt det j lösen pa lor-fenne/ detstalwara löst lHim-Mlen/" Hwilkom i förlatenpynderna/ dem <sro dhe sörlat-

*Mlch.ls.iB.
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tzrittondeSamlalet.
na* Tbetta ckr dethelsosamm
Ämbete, / som Gudh haswer sine
Tienaregifwit/ arpredika sawma Thetze aro ohe
helsosamme Nycklar som han den,
tilfsrtrodt haswer: Thetta <it
dethelsosamma Sänningebodh/
hwilktt dhe i Christi stadh för<
trada/ Gudh sörmanar o§ W
nom dem/ ochdhebidia iChrlsti
stadh: hwadh nu tigh i synnw
heettllblwitwarder/ der pasta!
tu intet twifia/ at det ju tlghi
synnerheeeangar. Nckrtuhörer
GudzOrozTienare tilsaija tigM
thi tin hlertans stora Clngest/sW
dernas Förlatelse vthi ChriK
Nampn/ ta ffal tu halla det sa
söre/ som tu Christum sielff hör<
de. Alt hwadh här i ChrlW
Nampn och i Hans ställe giordt.
och handlat waroer/ det giör

Chri
* fi.Cor. i- 's.
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Trellbnde Sanilaltt.
Christussielfwer/ Tiennren la-
naraUenastChristosin Mun och
sinßöst: stullenagol TN lswelst-
mähl här vlhmnanvthi tlttHier-

>tl,wlliavpsttjga/ satllnckbwadh
Chrlstus tll sinä heliga Apestlar/

i och «Ua deras EfftersölMe/ vihi
!det helige Predikoämbetet ftgt
hafwer: Then eder hörer han

. hörer migh.* Thet ären icke Isom tala/ vthanthetär eder Fa-
j dersAnde/ som talar i eden. Be-
'Mck hwadh Johannes Döpa-
ren säger.- iagh är ens ropandes
lßöstL/ Thetärenannor som ge-
'inom migh prediker/ och ropar/
ij iagh är allenast en Tienare; Vien
im annan är det/ som genom mm
> Tienst är krasstigh ochWärkan-
i de. Tänck pa det som dcnF. A-
t postolen Paulus ffrtfwcr:°Wij

r äreSänningebudviChrislifiad,-
l' E Ty

*illi 10.1<5. Mallh.io.zo. §loh.i.z).
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Ttttlonde SanMet.
Ty Gudh förmanar grnom ost/,
sabldlewijnuiChrlstlstadh/för-sonen eder medh Gudh". Then
thereder nu förachtar/ han för-!
achtar icke nagon Mennistia/ v'
than Gudh/thensinH.Andehaf-!wer glfwie i eder. 7 Tros derföre
säkertatChristusänidenna dag!
talar til tigh ckfwen detsamma/som han tilden Borttagna och til
den sattige Synderstan fordom!
talat hafwer: War widh ett gott
Modh min Son/ (min Dotter)!
tina Synder förlätas tigZ. Troo/ zsager iagh/efftermgcn
är emeUan denFörlätelsen/hwß
tenChnstus ta sielffförkunnade
dhe bedröfwade Hiertan/ 0G
den som han nu i denna dagh/ ckn'
genom Predikanternes Mun las!
ter tig förkunna/sasom genom det l
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TrtllondeSamtal«.
jordinarieMedlet. Ty denne se-nore Förlatelsen som genom Me-
del steer/ör intet affMennistiom/
jvthanChristus talar och handlar
medh tigh/ genonisineTienare:
»Alt derföre / nar tu hörer Predi-
tanten förkunna tigh Synder-
lmsFörlätelse/ sähatt det sa fö-
le/at tu intetTienarens/ vthan
Christißöst hörer.

14, Then Anfächtade.
UAgh mafie btkänna / al en fioor Tröst
,V Mhallesmigh pchi Or-
ldcn; ilte des mmdre / sr min öroo ilnnu
llwiswilochtigh/ och tan Evangelij Tilsaizet-
lftricte sa sulkommeligensatta/ at iagh der»
lizenom stulle tunna öfwerwinna minäAn-
Wmmgar ock iwiswHmähl; ly milt
Mtl slräswar altydh lher emcol/ och stiu»
t« ssoana ianetar mhj migh: Thel clr ol<
lenast Orden <u hörer medh öronen / men
iihel vlhlofwade Goda vchi sish ftlffl/ s«r
lUinttlmedhögenm.

E. Trs-
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z» Fiortonde Samlalee.

Tröstaren.
Thet är fuUer Ord/ men det <ll

den sanfckrdige/ ewige och lefwan,
de Gudens Ord; dye <iro fulltt
Ord/ mendetzeOrdäroAndeolh
Ltjff/dhe äro ewigeLtzfzens Ord.'
Dve äro suller Ord / men satm
Ord som sastare äro a'n Himme
len/ den tu medh ögonen seer/ och
fastare änlorden/ hwilken t«
medFötterna trädervppa j HWmeloch Zord stola förgas / mei,
niin Ord stola intet förgasf stger den samma som sielfwa San,
ningenör. War Gudz Ord blil
wer ewinnerliga / säger Prophe
ten§:Ehoo som dttta Ordet
en sann Troo fattar/ och sigy del
inne vthi/ lijka som instuter / de><
tan der igenom bliflva behalleii

0^

4N» 8.



FiorlondeSolMltt 5z
och ewinnerligen saligh. Ther
til medh sä hafwerHErren Gudh
lickeallenn giswitotz Ordet/ och i-
genom Ordet giswit o§ Försa-
kringar j vthan jempteOrdet hasi
wer han giswit osi dhe heliga Sa-
«ramenten/dhe der ckro sasom syn-
mge Ord/ och synlige Teksti! den
Mnlige Gudommelige Naden/
toch Insegel til dhe Gudommelige
ftfften/til den ände affGudi sielss
»nsatte / at tm Troo genom dem
ibade södd och stärckt warder-
Genom det helige Dopet astu i
Padeförbund medh Gudh vpta-
Mn/ Gudz Barn och Arfwmge
Dorden/ genom lEsu ChirstiDlodh astu reen twagen isranOynden/ genom den Hellge Aw
MGu födder pa nytt / och förny-
Ad i Andanom/ medh ett Ord tilMa: Tuäst iSanningbleswen

E; deel-



Fiotton<Samlal«.
deelachtighaffalt detHiMmeWGoda. Christus tilssrifwer M
pelsen detta/ at det är ett krafftU
Medel/ tilat föda MenNistianpi
nytti VthanenwarderftddV
Watn och Alldanom/kan han m
inga vthi Gudz JM.* Ther ch
följer/ at hwilken som warW
född pa nytt affWam och And»
nom/han warder vptagen til Ai
winge i Himmeten. Sedän/ <

B)pelsen ar ett Medel til Saltz '
htten/ Then som troor och wan!
der döpt / han stal blifwa saliH «siiger han: 5 The helige Apo<l!
lar tillkriftva Döpelsen det/at lV i
ärnyja FödelsenS Bad/ och W <
Helige Andes Förnyelse.§ Effti!
wij warda döpte til SyndernO ,
Förlatelse<3 hwar och enaffedch j
lale döpafig i ZesuChristi Namj l

"Ich.z-s: tMarc./t.l<s. tTill!
3 Marc. «4.
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Fimonde Samtalel. zs
til Syndernas Förlätelse/sasto-
le ifa denH.AndesGafwa;*jäger
Petrus. Döpelsengör ofi saliga/
icke atKötz?ns jmittoraffläggies/
vtanar man haswer ett gott stm-
wet til Gudh/genom ZEsu Chri-
stl Vpstandelse/ talar samma A-
postolen.f La't tigh döpa och twaä
ajftma Synder.§ säger Ananias.
Sa mange som jdöptearen/ haf-wen eder cklädt Christum / och j
ark alle Gudz Burn/ genom ZE-suChristiTroo3 TyGudhhel-
gar sin Förftmbllng/ och giör
hennereen vthi Wamsens Badh/genom Ordet.P Vthaffhwilkct
alt tu säkert kan fluta / at det he-
liga Dopet är dem Fangnom en
Förlotzmng/ deras Skuldz Til-
giffl och Syndernas Dödh / en
nyyFödelse/och Sialenes hllrllga

E4 stij'
*Ap.G«n.»ljB. f l.Ptt'):,,. §Ap.

Gem.»,. ,6, 3 fEph.^



FiorwndeSamlaltt.
stijnandeKladtt*Dopet ärdetlw
segel fom vtan Händel päcryckt mi
Dopet ardenWagnen/jom ostsö-
rer tilHllnelen-Der igeno bekom-
mom wtzHMelrijket/och vndfam
der Nädestäncken och Borgersta-
pet. Then helige Döpelsen ar
Siälenes Vplysning / och en för-
hytelse til ett andeligit LM för<
staffar ett gott Samwtte medh
Gild/och hielpervthlwärSwag-!
heet. § Döpelsen vthrattar at!
wij afflagge det syndiga Kiod
tet/ och i stckllet wmna den H.M
da/ och komme vthi Omgange
medh Gudz Son. Dopet steer
til Mennlstians Förbätring/ til
Synoernas Vthrotande / til at
dranckia den gamble Adam / at
bortlaggia Mörkrtt/ och komma

til
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liorwnde Samlalee.
til Liustt. Döpelsen är Wägen
tilGudb/ en Wandring tilChri-
stum/ Tronesßekräfftelse/För-
standzenSVplysining/ Himmel-

Ähra / Lijffzens lföran-
dring/ som borttager Traldo-
men/vplöser Banden/ förandrar
Menmffian: Döpelsen är Be-
gynnelsen til ett santLM/ sch en
sannßätfärdigheet.* Dopetckr
ett andellgit Nadebadh/Ltzffzens
och den heliga Saligheeenes heli-ge Sacrament.^
Then H. AndlaffHimels Thron/
Sig säncker ned och swafwar om;
Det rena Watn han öpnar thär/
EnHimelsßrun med Watn stär:
At der aff bltjr en Heligdow/
För Satans List en saster Vovm/

med och afden HeligeAnd/en sann ny Christen Man.
E 5 Ty
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Fioreonde Gammlee.
Ty hwadh Gudz Nadh dageligen
vthrättar/ pa osynllgit sätt/ vthi
warDöpelse/ det arosi vthi syn-
ligh matto wijst vthiChrlsti lE-su DZvelse: i det han medh fin he-
ligeLekamen rörde tvidhWatnet/
helgade han all Döpelses Watn/»
Ty alt hwadh Ehrlstus vthi Kot-
tetforwckrfwat och förtient has-
wer/ det haftver han vthi Döpel-
sennederlagt/ och ost tilgodo för-
vndt. Han hafwer enahanda
Döpelse medh otz Syndare anta-
git/ dermedhatbetyoa/ det
genom Döpelsen blifwa Lemmar
vnderhonom. SasomwarHim-
melffe Fader/ hafwer lätit denna
Ilosten widh Christi Döpelse
klarligen höras: Denne är min
alffelige Son; Sa vptager han
annu dageligen alla dem til Barn
ochArfwingar/som troo och war-
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FiortondeSanltalet.. z,
dadspte Easom Himmelen haf-
wer öpnat sigh widh Christl Dö-
pelst ; sa öpnas annu dagellgen
genom Döpelsens Sacramente
Dören ttl thetHimmelffePara-
distt- SasomdenHAndeneder-
foor öswer Christum/ widh Hans
Döpelst vthi Dufwo Mnel-
st/ sa ar ock dmH.Ande medh fin
Nadewärkan tilstädes widh war
Döpelst/ och warkar der igenom/
medh fin ssrasst war Födelst pä
nytt/ochwarFörnyelstj aralt-sa widh Döpclftn/komma tilsam»mans Fadrens Nade/ hwar i-
genom wtz til Hans -Barn vpta-
gnewarda: Sonsens Förtienst/
hwar igenom wtz warda
twagneoch resade ift alNvara lyn-
der: Och den HAndes kraftige
wärkan / hwar igenom wij war-
da födde pa nytt til ett ewigt LM.Mu nu döpter/ sa behöfwer m

E e ln«»



?o Fiorlonde Samtalet.
intet twifia va GudzNäde/pä
SyndernasFörlätelse/ pa För<
säkringen om thtt ewiga Ltzfwet.
DZpelsen är Nyja Födelsens
Badh/* hwar nyja Födelsen är/
der är SyndernasFörlätelse/ der
är Gudz Nädh/der är ock fulkom-
llgh Mtfärdigheet/ der ärFW
nyjelse/ der vndsaäs den Helige
Ande/ der ärßarnstap/ der ar
ewigaLMzensArff.

,5. Then Anfachtade.
IZAgh ttoor fuller/ at iaHgenom lhtt
»V heligc, Bspelstns Sacramen« är vlhi
Naoeförbundvpeagen/ cher til medh Syn<
dernas Firlaeelse bekommil/ och iiijffM
A>oot instrifwen elr - Ther tmoot är iagh
genom minä Synder/ vthur Naoeförbun<
deMfallen/ effeer iagh a nyjo syndat haf-
wer; sq hafwer iagh ock cherigenom fsrlm»
Hm ssrra Syndaftrlättlfen» och offea str<
«mt at iagh pchm iWmS Boot vlhM'?en blefwo.

Trö



FtMlondeSameältt.
Tröstarm.

Thet Nade-Förbundet/ som
Gudh medh tigh vthi then Helga
Döpelsen vprättat och ingadt
hafwer / är ett ewigt Förbund/til hwilket tu hafwer altijdh en ö-
pen Tilgang/ genomen sann
Boot och Omwälldelse. Ty sa-
loni HEAren Gudh säger om
Omstiärelsens Sacramente/ thet
stal wara ett ewigt Förbund/ *

Altsä stolom wy otwlfwelachtigt
troo/ det HEAren Gudh haf-
wer i ltzka matto vthi den Helga
Döpelsen/ som vthi Omstiärel-sens ställe kommen är /s Medh
o§ vprättat ett ewigt Förbund
och det bekrafftat; To sä sager
HEnenGudh genom Propheeen.
lagh wil trolsfwa migh tigh i
ewigh ltjdh, Zagh stal trolofwa

migh



Femtonde Samealtt.
migh tigh/ ißätfärdigheet och
Doom/ vthi Nadh och Barm-
hertigheet; ja / vthi Troone/ wil
iagh trolofwa migh tlgh." Ber-
gen ffola wäl wtzka / och Högar-
na salla: Men min Nadh/ stal
icke wijka isran tigh/och mmS

fi-edz Förbund/ stal icke förfalla.f
Detsöre waredet längt ifrän otz/
at wtz MastuUe/ Mennisteligh
OnoogiörGudz Troheee omin-
tet§ Fast wij an ingen Tro sät-
tie til Hans Ord/ vthan wtzka der
ifran/ sä blifwerhan doch trofast/
han sörandrar sigh icke/ han bllf-
wer sigh äntä alchdh lijk / han ar
sanfärdigh och bestandigh / han
kan icke neeka sigh sielff/ 3 Der af
föllier ju attuigenomtinaSyn-
der/ som komma aff tin medlsdde
Swagheet ingalunda trckder v-

thur
*Hos.,.i?. -f Tfaj jH.lo. §Momz-z.

3 «.Tim»: »3.



Femtönd< Samealtt.
thurhansNDe-Förbund. The
Synder som aro emoot Samwe-
ttt/ dhekunna fullec jättiäen v-
tbsm Guoz Mde/ och vthom
Naoe-Förbunoet: doch lijkwal i-
genom en sann Boot/ stäar tigh
ckntä Tllträdet öpet tildetewiga
Förbundtt. DöpelsenS Skepp
ga'a'r intet i stycker/ fast wtz sprin-
ga vthur Skeppet och kasta otz i
SyndennesHaaff/ vthangensm
en sann Battring (hwilken isä-
dan Mening kan förltjknas medh
ett Bräde/ det wij til war Nytta
bruka kunnom / effter war lijd-
na Andelige Skepsbrät/ *> Hahwa wij enfrtzochöpen Tilgang/
til DöpelsenS Skepp igen/ pa
det wtz vthi detkunna bstfwa för-
da til den ewiga Salighetenes
Hamn. Sasomdhederstepsibratsee omkring sigh och leeea

M
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,4 FtlmondeSalilealtt.
sighvpnägotßrade/ vppahwil-
ketdhekunnahulpneoch bergade
bliswa i sa grtzp och tu til en san-styldigh Booe/ den samma ssal
ratta tigh/ sran Syndsens Flod/och sora tigh vchiGudzNades
Hamn* Apostolm Petrus HM
sinHEßre och fin Mestare för-
nekat/ Wwälnär banomwände
sigh/ sa söktedanlcke desmmdre
vthi Dopet Fsrsäkringen/ om
den ewlga Salightten. f Dhe
Galaeer hade swarligen
dst/ ltjkwäl tröstar Apostolen
Paulus dem vthaff Laran om
Doptt/ stdan dhe sanstyldigh
Bättring giordt hafwa / fttjaw
des: Zsa mange som dspte ckren/
hassva eder ikladt Christum/§
Zn han bttygarklarligen:laren
«ftwagne? Z ckren allevthi enom

An»

sGal z>l?, 31.C«.6:u.



Fewtonde Samlaltt.
Anda döpte/ til en Lekamen / *

Der aff klarligen bewM/ at
Döpelsens Förbund medh des
Wärkan och Krafft/ anseer jemb-
wäl och dee tilkommande/ och in-
galunoa warder sörswagat / etz
Heller aldeles vphäftvit/ fastden
rakade synda/som döpt är; vthan
at det cinca blifwer pa Gudz SÄ-
da/ ett fast och oryggeligit Nade-
Förbund. Mr nu 5. Paulus
sager/ atChristuS twar sin För-sambling och giorhennereen/ ge-
nom Watnens Badh vthi Or-
dtt/s Bör det salunda forstas/
at alla Synder warda dem ass<
twagne/ jomfödas pa nytt / och
dhehelgade/ genomdethelsosam-
ma Nyja Födelsens Badh och
Helgelsens Ord- lagh sager al-
la Synder/ och altsa icke aUenast
dhe/ som redan kunna wara be-

gan-
t Eph.;:!s.
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96 Ftn,lonb<Sameal«.
gangne/ bliftvaallestmmanS vth!
Dspelsen tilgifne och förlatne/
vthan och dhe/ som här effter aff
Mennistligh Swagheet och 0<
förstand/ lätteligh tunna begas:
icke atman behöfwer lata sigh
döpapanytt/ sa offta man syn»
dar/ vthan at igenomsom en gang ar/ warder!
dem trognom förlattt/ ickeallem
hwadh dhe allaredo misthandlat
haftvav vthan och hwadh h<ir
effter stee kan* Befinna nu da
och begrat tina Snnder/men för>
neka intet der hoos och förgat icke
Heller Nade-Förbundet/det HEr>
ren Gudh/ vthiDopet medh tigh
vprättat hafwer: vthan fast tu
an Tusende gangor rakade faila /

stl stal tu alttzdh sta vp igen/ wän-
da om och koni ma iaen. Wandt
om tu assellige/ sa wil iagh intet

wckn-
äö>/«<ie»«/,. S',e»c«/> c<»/.F.



FemlondeSamtalet. 57
wcinda mit Ansichte/ ifraneder:
Ty iagh ar barmhertigh säger
HEnen: Och wil icke wredgas
ewinnerliga.* Lät tittHierta hal-
la Gudi detta Ordet söre/t Sa
lärer han wisierligen/ ibugkom-
ma sin Loflven/ saat hanförbar-
mar fighöfwer tigy/ ty han kan
icke neka figh sielff/ eller sitt Ord'§

16. ThenAnfachtade.
kan iagh wara fulkomligen fsr«V w«M/ a/iagh gmomen sanstylyigh

B«« och Bättring/ warder igcntagen/
dthi Nade.Fsrbundet medh Gudh! giftve
Gudh/ at mill Hierea tunde genom nagoe
wift Tetn ochlnsegelsirsätras! gifwe Gud/
«llnägot annat Oacrament tunnes/ gcnom
hwiltes Nyttiande och Brut / della na-
dige iössttl/ tunde vchi mitt Hierea / fi«d«
Meochsäsomförseslas!

Tröstaren.
Thttckrochlkedt. Ettsadant

heligt
* li. fps. «7:8. F.,.Pm. l.: 'j.



Sextonde Samlaltt.
heligt Sacramente/hafwcr Cbri-
stus och mstlchtat och insatt/ nem-
bligen sm heliga Natwaro: vthi
hwilten tu vndfaar dm samma
Lekamen/ den Cbristus hnfwerför tigh vthgifwit/ vthi Döden
och jamma Blodh/ det Chrlstus
PaKorsensTrsa/ för tina Syw
derhafwer vthgutit. Effter m
nu bekommer Cbristi sanna Le-
kamen sch Blodh/ somckrdenal'
drahellgasteßeealning/ fortina
Synder: sa mä tu ju wara der
lgenomförsäkrader/ at tuwister«
ligenbliftverdeelachtigh/ aff dhe
Himmelffe Skattar och Andelige
Gaftvor/ som Chnstus genom
sin LekamenS Vthgifwande och
stt Blodz VthglUlande/förwärf,
wat hafiver; som aro Gudz Nad/
SvndernasFörlatelse/ Raifär-
digheet/et ewlgtLM och en ewig
Saligheet- Eme>an tu dricker/

äswm
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S<x«nde Sawlaltt. ??

aftven det samma Blodet lNatt-
warden/ genom hwilkesVthgiu-
telse/ Näde-Förbundet vprättat
och bekraffml är / hurukan mta
twifia/ om tu ar sanftirdeligen
ppmgen/ vthi det Nade-Förbun-
det/ eller ineet? Hwilken ar Gud
närmare/ an Hans enfödde Son l
som är l Fadrens Sktöte/*
ar vthi Awren och Fadren lho-
nom/i- Som ar ett medhFa-
dren/ § Äler igen / hwilken kan
wara Sonen närmare sörwant/
än Hans egit Kiöt och Blodh/eller
Hans antagne Mennlstelige Na-
tur/ som han genom den Person-
lige föreningens ovplöstige Band
h<fver sigh antagit? Der aff
fMier mar m genom Hans Leka-
mens atande/ och Hans BlodS
Drickande/ warder och HER-ranom warom Gudh/ pa det

när-
loh.l-. 18. f 10h.14-10. § loh lo^o.



Sexlonde Samealta
närmasteföreenat: Nar tuden-na Himmelsta SpMn och Dryc-
ken/ Werdeligen anammar/ s<Z
wilChristusbl/fwa itigh och tu
bliswer i honom /* Hwadh är
ostnarmare/ an det wtz äta och
dricka? hwtlkee antingen sörwan-
dlas vthi warr Kiötz Wasende /

säsom den naturllge Spljsen / el-
ler sörwandlar det ost vihi sigh/sasom den Andelige Spijlen/ZE-su Chl lsti Lekamen och Blodh/
den vnofa wtz futler och til ost ta-
ga/ men ingalUnda sa at wH den
tosi sörwandlai Vthan wij blis-we vthi honom sörwandlade.
Hwaraff ater igendctta fölller/
at tu genom ZEsu Christi LW
gifwande Kiötz Nyttiande och
bl uk/ warder vpwackt tll
delige Lijswet i honom/och genom
Hans helige Blodz Nvttlande /

tra-
* //,/<»,, /. 8> <^e?>,'»,',. /. ,^,.^
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Sexlonde Samtaltt.
trader tu til Ltzfzens Brun- Chri-
stus hafwer ass osi antagit en
Mennisteligh Natur/ vtht den
hafwer han fördömdt Synden/
sorstörtDöden/ och LUwec igen
fördt- Den samma sin antagne
Mennistelige Natur/ hiifwer
<han medh Nadennes Fulheer/och
>det Himmelsta gsda vpfylt: as-jwen den samma Mennistelige
Naturen/ som han affotzcma-
git hafwer/ och vthl sigh sielff
Helgat/ och medh dheHimmelsse
Skatter vpfylt/ giftver han tigh
igen/ vthi den Helga Natwarden/pa dettu ma wara sa myckitsa-
krare/ ataltsammans jckmwäl
och tigh i lvnnerheet angckr /

hwadh han vihi henne/ sajom v-
thi en rijk Skattkammar/ haf-wer förwarat. Han inplantar
och ltzkasom inympar tin cklendige
ochföoerswadeNatur/ vthisitt

Heli-
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Sixlonde Sammlee.
heliga lijffgifwange Kiöt/ at Uvthaff Hans Kiöt stal kunna su-ga och dricka i tigh / den Andeli-
geLWens Safft/ ochentraff.
tigd Läkedom emoot Syndaför»
gifftet/ som i tlttKiött sörborMligger.Han är Wtzntlär/ wtz äre
Grenarne/ den som bllswer iho
nom/och l dwlken han blswer ha»
baar mycken Frucht * Tin M
turs Oreenligheet blifwer Wsom öfwertäkt ochöswelffljnldj
medh Christi aldraheligaste Lek«l«
men/ den lu vchlHEnans 3lal
wal d bekommer; och medh Chri
sti dyrbal aste Blodh / hwillet t!
vthi denhelige Nattwal den drih
ter: at den sör GudzDomD
och Ansichle/ icke ma seddelll!
siraffadwarda/§ TildenEnd

tu 2Esu Christi Lee l
ka me,

/ 4. o?,H<?«l./</. e ,4:
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GtMde Sanilaltt. iöz
kamen och Blodh/ til en Tack-
nämBefryelse / och til en Försä-
kringsPant/ om det ewiga LU-
wet / tilKropsens och Siälennes
Bewarelse och Styrckio/tilSyn-
dernas Förlatelst och et ewigt
LM Za du far vchi den heliga
Natwarden en
panning j

* Ty du för dar wista
Försäkl lngz Tekn til den tilkem-
»mande Vpstandeljen/ der igenom
duwarder försäkrad om Borger-
stapetvthl del Himmelsta Fäder-
neslandet. Hwilken (säger Chri-
stus) som äter mit Kiöt och drlc-

ker min Blodh/ han haftver e-
lvinnerligltLijff/och iagh stal vp-
wäckia honom pa yttersta Da-
genf Derföre or det aldeleso-
möijeliglt/ at din Lekamcn fan al«
tijdh hlifwa l Grafwen/ essterhan sr bespWd medhZEsu Chri-

!? sti



Sexlonde Samlalel?
M Lekamen och Blodh/ Nembl..
medh den SpUen/ som ckr en La- ?

tedom til Odödelightten/" m t
krafftigt Medel etnoot Döden/ at s
man vthi Gudi genom Christum '

ma lefwa/ en Renselse iftan alli
Genom

den Sptzstn och Kosten wardertu °

stärckt vthi tin Swagheet/ at tu
ma komma medh Elia pa
Berg. Om Propheeens ElWidödaßeen/ sedän
warit dödh/ kundegöra
de/§ Huru myckit mehra stal dent,
lefwandes och MgifwandesZGI,
suChnstiKlöt/
samligen anammat/ spW tigh
ettewigtLM? n

i7- Then Anfckchtade.
erkänner ock th<l / al the Trogne

och Gudftuchlige blifwa deelachligeass
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SiullendeSamlaltt. wf
affdO MälMningar/ genom HCerans
Mllwardz helsosamma bruk/mm lhec strä-
mer migh ther «mool inttl ringa/ lhee Apo-
stelen säger- hwilken owärdeligaättr affdel<
mßröo«och dricker affHErrans Kalck/
hanblifwer sakerpä HErrans ickamm och
Blodh.* Therför< ftuchear iagh migh/ ae
cckiagh en owärdlgh Gast funnm warder
widh lhenna Himmelsta Wallijden.

Tröstaren.
I det tu erkanner tin Ower-

och den begräter/ kan m
ättellgen vndfiy denFahran/ at
vara en owärdigh Gäst; Ty A-
lostolen kallar icke dem Owardl-
;e/som jTrone sivage aro emä-
)andetta heliga Sacrament affBudh lnstichtat är/ til Trones
3tyl'cklo/ och dem Swagom til
lröst/ pchcm dem som sigh sielf«'
vaickepröswa / och icke ätsWa
)Errans Lekamen. f Thtt m /

Fi hwil-
"i.Cyr. N: !7. fl.Cor.!!' 23.25.



SiuttöndeGslMltt.
hwilka vthan en sann Battring/
vthan den lefwande Troon/ v«
than ett alswartHaat emootsyn»
den/ vthan ett sulkomligit Vpsit
atbättrasit Lefwerne/ gatilden
heliga Natwarden/ säsomtilen
annan gemeen Malttjdh. Dhesom icke giöra en Äthstildnat e»
mellan denna Himmeistä Malth
den och annor gemeen Sptjs. Hsa matto/ at dhe icke besinna detz
Wardigheet/etj Heller medh W
digh och sann Hiertäne Beredelse
der til ga. Sadanna owärdige
Gäster til dennaMälttjden/snnd«
icke mindre genom lEsu Christi
Lekamens och Blodz owärdige
bruk / an ludarna sordom haf<
wa syndat/ i det dhe körMsie
Christum. Men det ware langt
ifran ngh/ at du ibland den Hoo<pen wara stulle,- ty du besinnar
jutina SyndersOreenligheet/du
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Siuttonde Sanilalel.
ängrar ju dinNatursSmittor/
du suckar ju och längtar esster
Christum tin Sials Läkiare / at
han ma vthi dit Hierta bereda
för sigh et wärdigt Herbärge.*
Du betäncker den wärdiga Spr.»
sen/vthi den heliga Natwarden
digh marder föresat och gifwm i
du bttrachtar huru stor dm Him-
meistä Gaswan ar/ du hungrar
ioch törstar esster Ratfärdighe-
ten/5 Derföre stalduock mältad
warda/ sä atSynden/ til hlvil-
ken du intet Behagh haswer/ stal
intetkunna ffada digh/ du hastar!til din Himmelffe Fader/ § och
det gör du medhTararjdu begra-
terdlnaSynder/dulangtarsast
zeffter at dm andeligeSialahun-
ger ma bliswa stillad genom den
Himmelsta Sptzsen. Twifia in-

§3 tet

5 iuc.'/;»<>.
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SillllondiSanilaltt."
tee der vppa/detlckrerdenbaw
hertigeFädren löpa medh Glädie
emoot tigh/ medh Gladie vptago
tigh och kysta tigh/ han wil förch
ra tigh Rattsärdlghettnes Klä-i
der/ Han stal ikläda tigh Saltz!
hetenesKiortel/ hanska! sa tigh
en Ring pa tin Hand / han Ml,
fsrsegla tigh medh denHeligeM
de / han stal giftva tigh
pätinaFstter/ thetar/ han ssal
leda och fsra tigh pa FridzenS och
Rätfärdighetenes Wagh/ han
stalspMtigh aff det heliga Of'
fret och des Lekamen/ som pa
Korstens Trää ar ssachtat/ och ti!
en soöt Lucht honom vpoffM
Aflagg derföre och drijff isran
tigh denFruchtan/ som wore tli
en owirdigh Gäst: den som hai
ler sigh för aldraowärdigaste/ de»
är Gudi aldrakarast/ den som
hafwer etlMisthagh til sigh M
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AVmonde Samnlles. w?
den behagar Gudl wäl/ hwilkm
genom Hiertans Änger och Bäl-
tring/ sigh sielffsönderbrakat och
och nederssaglthafwer/ den blif-
weraff den Högstcs mildaHand
ater igen vprättad-

iz. ThenAnfächade.HM iagh stal hafwa nagsn Nylta ass
chtt iagh begarHErrans Nattward/

och nägot Gugn ass Cvangcly TilsaijelK»/

sä mafie Hroon snleligen wara der hoos»
ly thet är ickc nogh «t man siräcker vlhHan-
den och lvilgifwa Almosor/ vchan det wil
ock wara den som möler medhfin Hand och
cmooelager Almesan,- Mm nu är mm
tzroo swagh / min hieclans Baal n?arder
affaehfiillige Frestelfes Wagar hijl och dize

at iagh inttl kan bnömma migh
'

Tröstaren.En swaghTrooär ock en Troo/
icke fattar hellerTroonChl istum/
och vthi Christo Gudz Nade/

F 4 Syn-



Adtt«nl><Samtal«.
Syndernas Förlatelse och det e<
wiga Lijfwet dersöre at hon starck
är/vthan derföre/ at hon en Troo
är: En starck Troo fattar fuller
Christum starckare/ ickedes min»
dre hafwer ock en swag Troo den
Egenffapen och Krafften/ at hon
intet förstiuter Christum/ vthan
sigh til Saligheet honom grtzpei:
och fattar. Israeliterne/närdheworo bitne assdhe brinnandeOr»
marne/ sa fago dhe päKoppw
ormen/ medh darrande/bäfwan»
de och halfoöoa ögon/ Wväl fin-
godhederigenom sinHelsa igen/
och blefwo ftelste ifran sin Pla-
go* Altsck/ ftst Trones andck
ge Ässodande / der medh wij ste
pa Christum/ är swagt och oar>
rande/ jä warda wij lijkwal der
igenom helade ifran war Synda-
soot. Tysiisomögnastenen/ftli
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AdtttondeSamtalee. «»

han <ln är lyten/begrtzper han an-
taSolenesLiuus/ och altsa ltz-
ka som sattar vchi sig sielswa So-
len/ dher doch WwälSolen ar
myckit större an lordenes Kretz.
Hfwen sä tan ock Troones öga/
fast det an ltztet och ringa ar/ grtz-
pa och fatta Christum / Ratfär-
dighetenes Sool. Sasom Gul-
let/ ellerenkosteligh Pärla/ blif-
weraltijdhvthijlt wärde/ antm-
gen et swagt Barns Hand/ eller
m starck ManS Hand tager det;
Altsa behaUer ock ZEsu CbrlstidyraFörtienst/alttzd fit wärde och
Krafft/ antingen den warder ige-
nom en swag eller starck Troofat-
tah. En stiön Pärla eller stecn ko-
staz lijta myckit/antingen denwar-
der insattad vthi enßlyyring eller
Guldring; Allsa ChristiEvan-
gelium/ som är den andelige Par-Fs lan



AdttlsneGamtalet.
lan/* behaller sit Wärde och sin
Kraffr/ antingen hon vthi en
swagh eller starck Troo fattad
warder/ sasom et Mt Barn/som dageligen waxer och tiltager/
är ckfwen sa wal en sann Menni-
Ma som en stoor Reese/ den som
sin sulksmlige Wärt nat hafwer;
Altsa och en swagh Troo/soM da>
geligen maste wära och tiltaga/är
afwen sa wckl en simn Troo / somen starck Troo- Ett lijtet Bary
kan medh sin Hand/fast hon ar
swagh/ söraßrädet til Mannen
til sillFöoa ochVpPchälle. En
Tiggiare kan medh sin Hand/ ftst
hon oreen och ssabbigh ar/emoot-
taga Almosan;Äfwen sa wäl somen st lrck och helbregd Man kan
emosltaga Brödet/ eller nagon
GGvi/ äfwen sa kan ock en swag
Troo emoottaga G«dz Godyeetz

Al-
'Mlch.lz.-4s.
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Admonde SalMlet. li,
Almoser/ ne»nbl.LMnsßrödh.
Dm trogneFreljare ochUttrlosa-
re han wil icke sönderbryta en
förbratad Röö/ och en rykande
Weeka wil van icke vtMcka- "

Vthan den swnga l Tronene/ wil
han aldraförst nadigast vptaga/ -t
Den aldraringaste Trones ry-
kande Weeka/ ar den Helige An-
des Warkan/ tn wtj äre icke be-
qwemlige aff otz sielfwe/ nagot
godt tänckia / sasom aff ost fielf-wom / § Vthan Gudh är densom warkar i eder / bade wiljan
och Gärmngen / effter sit goda
Behagh/3 SawarderochHEr-
ren Gudh fit Wärck ingalunda
förachiandes / som han igenom
den Helige Anda/ vthi titt Hier-
tabegynthaswer/ vthan han wil
delfuborda och bekrassm. Gudh

F 6 wil
*EÄj,4I:S -fßom.'4'l. L«.Cor.)!f.



AderiöndeSamtaltt.
wil hugswala ost/ sasomenMo-
derhugswalarsinßarn/* Nu
hanterar en Mooer myctit öm-
mare/ lindrigare och warligare/
ett spckdt och et swagt Barn/
myckitfiltigareansar ochseer om
det/an dhe andra som fulwäxteö
re, Sä wil ochHErien Gud/inD
lunda bortdriswa ifränsigh/ dheswaga i Troone/ vthan tager sigh
oem/ säsomkrankom/ des mer«
ann/til at heela derasSwagheet.
Omj hafwen Troona som et Si!
napskorn/ sä magen j säija til det»
ta Barget: Gack hädän dtztbort/
och det ssal ga/och eder warder in«

är SanningenesMunochSaiw
genes Grund. Om denvndergiö-
randeTroon/ar sä krasstig at hon
kan fsrsättiaßärg/ sast honarsa Mn/som et SinapsKorni

hwar

114



Adereönde SamlM.
hwarföre fkal ta icke den saliggö-
ranoe Troon och wara sa kraff-
tigh/ athonFrestelsens och aU
Twlfwelachtigheetz Bärg/ mä
kumia bomaga/ fast honän
swagochrmgaär? GudzKrafft
ar mechtigh i dhe swaga/" Wach-
ta tigh dersöre/ at du icke blifwer
kleenmodigh/fördin swaga Troo

/ stul/ vthan anjee fast heUer Gudz
Krafft/ Gudh kan wama hwadhtortär, Hau kan heela hwadh
sargatär/ hankanbötja/ hwadh
förhärdat a'r/ han kan vpwär-
ma/ hwadh forkyltär/ han kan
giöraratt hwadhkrokotär- Be-
sinna man din Troos Swaghet/
och stödh digh sa myckit starckare
och fastare pa Gudz Ordz Staaf.
Ty sasom GudzOrd är den An-
delige Säden/ hwarvtassTroon
waxer/ sa är det och des Födo

och
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Nitlsnde Samlaltt.
och Vppehälle/ hwarigenonj
Troon tiltager och tilwäxer:
Sucka derföre och bed med Chri-
sti Lärjungar och sägh: HEA<re föröka i ost Troon/* Och medh
denmanaderasandesFader. Za
HErtt/ iagh troor/ hielp minä
Otro.i^

ly. ThenAnfiichtade.
Troo är icke allenast sivagh/ »-

lhan ibland tanner iagh henne al<
delesintttvchimittHlma/ ochärineel sä»ftigh och andächngh i Bsmn / at iagh
stulle kunna giöra migh thet Hoppel at hon
lränger siqh igenom Okyyn. Wrfött
ma«te iaghftuckla/ at Troon ar vchi migh
dsdh wordm/ ech aldeles vchstocknadl/Om nu Troowclr vlyi migh vchsioctnad,
hwadh Hopp tan iagh wijM? hafwa / och
hwadh fsr Saligheee wll iagb w<lr.ta?
Pröfwar iagh sij sa kclnner
iagh inl<t min liereä / mDe alt»sa blftuckla migh wara ibland den Hoopen
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Tröstaren.
Then Helige Ande breder ltj-

ka sasom sinä Hsnder vnder och
vphielper war Skröpligheet och
Swagheet. Lijka jsm wy inttt
wtta hwadh wj stole bidia/ sa-som det sigh böör. Vthan sielf-
wer Andan manar godt för osi/
medh osäijellgSuckan/* Altsa
känna wh och ojfta intet/ hwadd
sch huru wy troo; Men den
Helige Ande vppehällerTrosn/
vchi wart Hierta. En Eldgni-
sta/kan liggia fördold vchi Astan/
sast hon ckn iniet synes,- Altsa'kan och Troon offta hafwa sittTllhold vthi HiereanS innerste
Mnckel/ ftst'hon affoff intet
merkes eller kännes- Therföre!kal m ingalunda sa stutahooStigh/ tm Troo mstte wisterllga

wara



Mittonde SamMt.
wara dödh och aldeles vthflock-
nad/ effter du henne imet tanner/
helstemedan du hafwer en sa stoot
Ltingtan effrer henne/ du ja myc-
tit suckar effter henne/ och Wille
gcrna troo; sädant Suckande/
sadan Langtan / sadan Wilja /
kommer assTroone. Förvthan
detta sa ar det helt och hallit an-
nat/ intet kcknna Troon: An-
natckrock det/ imet wilja troo.
Zntet kanna Troon/ det är aff
Swagheet och aff den Strijdh
somäremellan Andan och Kiöt-
tet. Men inter wilia troo / det
kommer aff mootwilligh Ondffo.
Christus boorwitzerligen/ medh
Troone i dit Hierm/* lfast du it-
ke ja markeligen tcknner det han
medh sin Nade boor hoos digh/
sajom den Helige Ande den innw
lige Tröstaren/ hafwer sit Dm-
peloch Boning vthi dit Hierta/
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MttndtSanitaltt
fast han synes vndertijden Masom vndandraga digh Tröstan/
at du intet merker det han vthi
digh boor. ZWa malto/ som
Abraham alla trognas Fader/
han trodde pa detHopP/ der in-
tet Hopp war /* Sa bör och du
fast du imet kanner/ltjkawist halla
digh och förläta digh pa Guoz
Ord. Sasom wij maste til fanga
taga alla Förnufft/ vnder Chri-
sti Altsä det du intet kan-
nerTroon/det stal du och taga til
fanga vnderTroon/detär/du stal
sattaOrdet iHiertat och stadigt
halla digh der wtzdh. Säden
blifwer ossta liggiandes vnder
Zordtorfwan förborgad/ och ckr
icke des mindre fruchtsam/ fast
Brodden sai hastigt icke kommer
til at synas; sa ligger och Troo-
nes Sädh / i Himat förborgad/

fast
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Nitlonde Samlalet.
fast desFrucht icke sa hastigt ossa fulkomligen Nhspricker ochwtzsar sigh. ISömpnen kannet,
tu Hellerintet attu hafwer Tm'
na/ bort det at tu derföre stulll
meena Troon da wara dödh: st!
hafwer och vthi tina swara
fächtningar/ lUa fom en tunz
Sömpn sallit patin SM/ attil
tin Troos Rörelse icke tanner /

bort det at tu derföre ffulle tänc
tia Troon wara hoos tig vthsiocl
nad- Mr tu danar och beswij'
mar/ tanner tu ingen LWrörelse hoos tigh/ Mwckl är och
dllfiver det vthi tigh förborgat!
Efiven sa i detza swara AnfaG
ningar tanner tu intet det AM
lige Ltzfwetz Rörelser/ genoni
Troona/Mwal är och blifwer del
Vthi tigh förborgat.

Then
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Then Anfachtade.
SUM suckar och l<lng«r aff Hittlal /

V ejfler min Frelsart/ men iagh finners hoos migh och cherssre klagar/ m iagh in-
letkan«oo. lagh önstar affHierlat/ a»
iagh mälte blifwa deelachligh aff Christ»
Wälgärningar/ men iagh merker/ iagh
inlet kan medh ensannTroo/ lh<m ftttt»

! eO migh lilckgna.

Tröstaren.
Aff tina egna Krasster kan' tu

detMerintet/vtyan genom ho-
nom gch vthl donom/som tigh
mechtigangiör/* Thetar/vchi
Christo och genom Christum /

förma tu alt- Thet ckr Gudz als-
warligewilie/at tu ssal trooi ty
för dm orstken stul/ later han
sittOrd sörtigh predika/ at han
genom det samma i den Helige
AidesKrafft/ vptanderoch vp-
wckcker Troona vthi tit Hierea.

DM



l« TiugllndeSamlal^
DrUnuaUenastintttGudzOttlfl än digh/ sträswa och icke emoot
den Helige Andes Warckan/ s<istal du snart kanna assGudz Ord/en stoorochmarkelighNyttaoch
et helsosamt Gagn. Ty om del
ar Gudz alfwareWilja/ at du
stal troo/ sa wil han ochwigerl!'
gen wercka sadanTroo hoos dWom du icke aff vpM och Moch
wlllighet sträfwarhonomemoot.
Du sager/ du kan intet troo/ ochmaste lijkwälbetänna at du suckartilChristum/ och hafwer en stoor
Längtan/ esster Hans Wälgar-
ningar. Den Langtan/den Suo
tan/ den innerlige trangtan / är
Tronesßegynnelse: witzerligen
stal den Helige Ande fulborda
detta Troones helige Wckrck/ som
han begynt hafwer: Menajl
wachta digh/ at du Hans helst'samma Wärckan icke hindrar/



TiugundeSamlältt.
t!l mäste mgalunda tänckia/ at
du stal kanna Troonesßörelst
och Kanning i dit Hierta/ förän
du wilhöraEvangeHOrd/ det
betrachta och fatta. Detär en
ftls? och bedrageligh Mening/
förhwilken du digh biUigt bör
achta/ at den ickeiniager dit
Sinne/ det a'r en förwänd och o-
richtjgh/ Ordning eller snarare
stgt/ en Oordning/ sörhwilken
du dtgh bör taga i acht/ at du den
icke effterföher. Vthi den Helige
Andes Schsla/ maste du giöra m
Begynnelse aff Gudz Ordz hö-
rande och Betrachtande. Genom
det Medlet kommerdu tilTroo-
na/ ifran Troona til Troones
Ka'ntzlo Du säger ater igen/ du
kant mtet troo- Derföre stal
du höra Ordet/det betrachta/ ochvthi dit Hierta satta/pädet du
nzskunna troo/ HEAren Gudh
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,24 TiugundeSamealtt.
gifwer dem den Helige Ande/
fom bidla honom der om, och!
Mwck! kunnom inttt bidia/!
vthan den Helige AndesNaoh
och Krasst. Sa glswer och HEr-ren Gudh dem Troona/ som der >
om sucka; och lijkwalkunnom wij!
intet sucta/ vthan Trones Be-
gynnelse. Wltzerligenbegynnes!
Troon i Hiertat/ medh Kämp och
Strijdh/ och fulbordas medhl
Kämp och Strydh och hwadh
wtz affost sielswa der vthinnan in-
tet föma / det sörma wtj genom
Hans Krosst och Hielp/ som D
ger> Zngen ka n komma m migh
vthan Fadren som migh sandt
hafwer / drager hottom / hwar
och en som det nu hsrdt hafwer
aff Mrcn och lardt det/ han
kommer ttl migh/ den tilmigh
kommer/ den kastar iagh icke vth*

om
-10h.6-44 4)Z7.



Tiugunde Samealtt." »«f
Dm tu cknnu icke äst dragen/ sa
dedh tin Himmelste Fader at han
Wger tigh/ hsr och lar aff ho-
nom/ at tu til Christum komma
.jnatte.

«. ThenAnfachtade,
t7"Hen sanna och lefwi«nde Troon wsr-

kar alchoh genom Kärleken.* Therlinool chen Troon / som icke hafw« Gär-liingarna clrdödh i sigh sielff. SasomKrop-
i<n vchan Anda/ dödh.- s» är ock Trson
Mn Gclrningmna dödh.f Mu besinnervgh icte siore Förradh aff goda Gärnin»
M hoos migh/ som kunna gifwa Wimesi<Ko om min Aoo. laghfinner vlhi migh

n iagh/ iagh somwil göra chet godl sr/ al
'

»etonda loder widh migh/ Miljan hasiver
!. >gh/ men til ae göra govt/chet finner iagh
>, cke, S

! Tröstaren.
!! Tugtör mycklt wäl/ at tu affl ina Gärningars Stralar/ dö-

mer



n 6 tzlugundeFitfiaSamWt.
nier om din troosLius,- ty sason»
dhe Gärningar/ hwilka icke hän,
röra och ftyta aff Troona/ icke
öre rätteligen goda Mrningar,
afwen sa ckr denTroon/ somin»ga goda Gärningar haswer/ icke
Heller nagonrckt Troo / vthan en
fasimg ZnbiUan/ och Troones
döda Beläte. Läter edert Lius
lysa för Mennistiomen/ at dhe
mage ste edra goda Gärningar/
sager war Frelsare/* Laggene'
der Winning om/ at j giören eder
KaUelse och Vthkorelsefast/ sager
Apostolen Petrus.-s Derföre
mastemanaff Garningarna dö
ma om Troona / och detta <ir
Troones Tridie Egenstap. Ochsasom en rät Änger och
öfwer Synden/ nödwändigt M
ste gaa för Troona/ der til medl>
hennes egentlige Art och Natul

"Match.,: li, 5«P«.i.10.



VugundelslsiaSonttältt. n?
Marvthi en sann Förtröflanpä
Christum i Altsa fölMock altydh
päTroone/ en nyy Hörsamheec
och Lydno. Tu giör fördenstul
>wäl och rät/ som iagh sade/ at'du aff dhe goda Garningars
Stralar/ dömer om Troones
Ms, icke deste mindre/ mastedu
,«ranncligen achra digh/ at du icke
iWllerdhe Wärckallena för goda/
i»om effter vlhwarles Anseende
MMennistiom högt stattas/och
Do srän Syndzens Orecnlig-
Mtt. Vthan de§e mastedu för-
Mmbligast/ och sörall ting halla
M goda Wsrck/nembl.Hlertans
l nnerlige Förnyelse/ ochVpwäc-

h Mtilen ny audeligh Rörelse v-
st hideras Hlerta/ som aro födda
K»a nytt; hwilket alt steer aff den
lhbellge Ande. Böra altsa deste
«»allas för redelige godeGärnin-

<« or: Nembligen/reeneoch hellge



«z AugundeFsrfia Samealet.
Tanckar / godt Vpsaat/ en saW
Gudzfruchtan/ en ostrynml
Karleft/ en andschtigh Böönl
sast dheringa achtas för Mennlj
sseligh ögon eller plat intet MG
kias- KonungensDotterär gm
ssa harligh inwärtes / sager M

Dhe vthwcirtes GarniW
garna/ betyga och witnaomde»samma inwärtes Harligheten,
Sa at om du annat intet hafwtt,som du kan frambära och offr
HErranom/ sä wijsa honomdi,
lydige och goda Wilje/ dit helig
Vpläath/ at lefwa Gudeligeu
HErranom/offra Gudi dit Hier
ta/sa hafwer du honom alt frai»
burit. Vnderkasta digh aldelei e
Gudz Wilje/ halt digh in til he lnom / aMgh digh din Wilje e<
giffhonom din Wilje aldelestils)
gendom / sck warder du enM l

*Psal.4l.-»4.' *



Tiugunde Forsia SamlM. »^

medh honom. * Mr du detta
M/ la solja dhevthwartes Ger-
llingar affsig fielswe/tyGudz An-
Mesom boorvchi digh/ stal göra
W!)beqwäm och wärka vthi digh
Wchanda goda Gärningar: ty
mrinttt Tllfälle gifwas ffutle til
Mwärtes Gärningar/sacir doch-
ei jkwäl Gudh benögd medh dm
n oda Wilje och goda Vpsat/ som
!rj riHiertat. Det är ocken fafang
r, 'oncke/ du gör digh/ at kunna
)i> Wa här i Werlden vthan Feel
ig ch Swagheet: Ty wara Gar-
n ingar behaga HErranom Gu-
M icke dersöre ar dhe aro aldeles
>n> ilkomlige/ vthan effter dhestee
!ll< enom Trona pa Christum/ och i
h° <i!let för et styldigt Tackosser/
»l ffras Gudi aff Hans kare Barn.ls sesmna sisrdenssuU och erkän det

nl l3ltnesbördet som dhegodaGar-
>el nin-

*l.Cor.6:,7.



«jo TiugundeAndraSamtale,.
ningargiswaomTroon/ pä d!
du icke ma wara kleenmodigh: b,
sinna ock der hoos dhe goda W;
NlngarsOsulkomligheet och sytz zzens Smittor/ som loda W«
digh/ pa dtt dU lckemahöO
das.

i!. Then Anfckchtade.
rckfärdig/ ech allahoV? Bommar clrorcllla/* altia lärech

iilgenbclöna medh thel ewiga iijfwec / st t
ick« godaGärningar/ hwavh l
«agh da haftva f6r Hopp? HwarvMti
iagh förläla migh / <jster minä Gärnioz
äro ofulkomlige / örcena / och pä mänz
Vanda stllt medh Synder beftärtiade/ <

sälundakunnaiingen matto tommail !
»arde/ «tiagh fsrnenar nagol der mch»!.

Tröstaren.
Himmelrijket är ingalunda»

gsnßclöning eUcr fömcm wlil
genom wara goda Gmmlga

vt!?



tziugunde Andra Samtaltt. 'N
!than en Nadestcknck och Gafwa
lff Gudi i Christo och genom
ZHristum.* Ty Mennistians
M'Ningar aro ingalunda sa fat-
e/ at HimmelrUel hörer dcm
nedh ratta til/ sasom giorde Gudinomorätt/ omhanannorlunda
!iorde.s Ty/atiagh förtyger/det
,lla goda Gärmngar aro en Na-
Mnck och Gafwa aff Gudi /

ffter han wcirkar dem aff Nade
moni den H. Ande/ vchi Men-
>Mn/ och genom Mennistian;,z chMenistian altsa i anseende der

l il/ blifwer Gudh myckit mehra
yldigh/an HErlkn Gudh stuUe

jllifwa styldigh MenmMn na-
oi dersöre at gifwa: hwadhär
lla Gärningar achtandes emoot
i sadan ovthsäijeligh Hhra och
ckMeet? Alla Helige betän-

. G; na
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,)l Tiugunde Andra Samlalel.
na jufrit vppenbare/ det ingl!
är offyldlgl) forHErranomG!
di.* Alla wara Ratfärdighet,,
aro förGudl sasom et oreento,
beftackatKläde/f Ingenkanbli,
wa bestandandes för HEM >
när han wll tilräckna Syndttj >
Nar dhe hafiva giordt alt d<ssm budltärassGudi/ (somdo l
lykwäl aldrigh steer/ för KiöP!
Swagheet stul) saija:Wtj<ire >
nyttige Tienare/Z Huru kani!
nagon tancka ass Förtienst sini l
3ium hoos osi? <p Hwilken stl! l
fullerwara sa förmätm/ och st« t
ta smWWeet/ sinßstMt
heet/ sinHeligheet/ at giöra! t
fyllest och figh der medh haft t
förtlent Saligheeten? Hwill l
stulle suUer wara s<i högfardlgi

*l.B. M os./4:7. t Esaj. 64:6. j
IZQ.;. 3iuc >7.10. <p«^»H./e^W.ll



Tiugunde Andra Samealet. izj

stoortaligh/ den sin Ratsärdig-
heet in för Gudh vphöija och be-
römma Wille? * Det wore lijka
som en Qwinna wille sit orekna
Wde för fin Man vthbreda och
der medh prala. Hwarken ä-
ro wara Gärningar/ eller wart
Ltjdande lijka emoot dcn tilkom-
mndeHärligheet/ sompaotzvp-
penbarasstal/i- Wlj kunnom M
medh aU war Hörsamhcet ech
Lydno/ickeförtiena it styckeßrsd/
det wtz dageligh behöfwa til o§
taga / vthan maste det dageligen
tiggia affGudhvthi Bönen/ Fa-ber war: hurumyckit mindre/ ja
huru omäteligen mindre/kunnom
wtz igenom wär Förtienst för-
wärswa ost det ewiga Lyfwet?s
Fördenstuld om du wil mistä ochMora Näden/ sä ma du beröm-

G 4 ma



i? 4 TiugunVe Andra Samtalee.
ma digh aff dina GZrnINM
Gudh stancker ochgifiverHalbsammans vthan Förtienst/ Gudh
giör ost saliga vthan Förtienst'Ty han finner intet vthi H sch
hoos H aff hwilkenOrsaak hai,
stalgiöra otz saliga; der emoot
finner han mycktt vthi och HM
o§/ hwarföre han kan sördöm
ost.f Dde som genom Troona ö
roÄätfärdigewordne/ stiencktt
GudhaffijdelNade/ ickeallenast
Krafft/ at föra et heligt Leswem
vthan han stiencker och assMde/
dttewigaLijfwet/ den hanhäck
Za giordt hafwer. Derföre kal<
las fuller Döden Syndennei
Löön/ men detewiga LUwet O
las en Gudz Gafwa.s Ty Dö
den forticnes genom onda Gär»
ningar/ men det ewiga Ltjswet/



tziugunde Andra Samlalee. lzf
fan inttt förtienas genom goda
Gcirningar/ vthanGudh stlan-
ttr det aff Näde 5 Lät du andra
Ma Förtiensten afffina Gärnin-
M/ men du befitjta digh omat
DnaNadh/* LätGudzNadh
jlvara digh kär / i Metför tin
Irtienst. Sa Unge du finner
lNadhhoos Gudh/ salangestal
du ingen Bräck hafwa pä För-
timst/l- När titHiertaarvpfylt
medh stoora Tanckar om egen

i Förtienst/ hurukan Näden kom-
ma der in?§ Sa myckit du vp-
hötzer dm Förtienst / sa myckit
förringar du GudzNadh.3 Lät
det wara digh Förtienst nogh/
det du weet och tl sor/ det du im
tttförtienthafwer. Hassun Til«
försichtochFörtröstan aldeles pa

G 5 HEr-



i;s Tridie Sammalet.
HErlen Gud/fatta och omftW
Hans Barmhertigheet/ söök d«
FortimstlChrlstiSaar/ saU
digh imee fattas pa Förtienst.

2;. Then Ansiichtade.
NAgh tan sinnahoosmigh chee wijigö
«Z) nom wära Gärningar / aloeles «

förliena/ eller Gudh blidtakunnom/ vlh«,
cherfsre behaga Gudh / effeer ehe are
i Trsona Mm huru stole the icke my
haga honom/ emtdan the medh Hans hch
iagh/ icke fulkomllgen sswmns Dmm«!
iagsn är Rättfärdighettnnes ewige och e
rörlige RM! ochRätlesnöre/ som 01l dm
tastar och chei Mdh iagen ill!
Lomlner öfwerens. Ther aff kommer/«i
em l« icke wijsar migtz nagsn Skiill!som iagh tan bära för migh/ och sirs««migh meoh Amer iagenpä Migh och U
na Gsrmnga: meyh Föchsmelsens Pjj!«,

Tröstarm.
Cöristus hafwer MosiatdOifran Lagsens Förbannelse/ tt

HO



Viugundetzridie Sammltt
han wardt en Förbannelse för-
digl). Ty det är striswit/ förban-
nat är hwar och en som hckn-gerpaTraä/* Ta Ttjden sul-
tommen wardt/ sandeGudhsin
Son/ föddan affQwmno/ g ior-
pan vnderLagen/pä det hanbe m/ssm vnder Lagen wore/ förlosta
stulle/ at fkolom fa Barn-
stap/i- Christus ar Lagsens ände
och hafwer Lagen vpfylttilßat-
färdigheet: Hwar och stm
troor/ hanär rätfärdlM§ Sa
är nu ingcn Fördömmelse i dcmsom aro i Christo ZEsu/ som icke
wandra effterKötttt/ vthan eff-
ter Andan-3 Dhe samma fruch-
ta siO intet för LagzensFörban-
nelse. Ty AndanS Lagh som LM
gifwer i CdrlstolEsu/ hcfwer
giordt digh frtz lftan Synden och

G 6 Död-
f Gal. 4'4. s. §3lMlo:

4> 3ZM,8,1.
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Dödzens Lagh. Ty det som 8<l«
gen icke kunde astadh komma/idet
hon wardt sörswagat affKiöttet;
detgiorde Gudh / siindandes fin
Son i synlighKiotz Lijknelse / och
fördömdde Syndena iKiöttet/Pnom Synd. Pa det den M
färdigheet som Lagen estar/ stulll
wara fuUbordat i ost/ som icke
wandrom effterKöttet/vthan ch
ter Andmi. * Om du nu och
Christi Wälgarningar medh e»sann Troo digh tilckgnar / sa be-
höftver du intet at sruchta dO
förLagzensFsrbannelse: Död'
ZensVdd är Synden/Svndzens
Krafft är Lagm, MenGudiM
ri Tack som ost Segren gifwit
hafwer genom warHErra Msum Chrlstum.f Han haflM
genom fin Dödh öfwerwunM

*Mm,B>?.z>4. f >Eyr.»f:ff-)7>



Tiusllnde Tridle Gamialet. l)p

M'r Dsd/genom fit Lijdande/ för
wara synder bttalt/och genom fin
aldraheligasteLydno/i wart sialle
Lagen fullbordat: der med är La-
gen intet vplöst/ vthan Christus
hafwer Lagen i wart sialle full-
bordat- Lagen och Eoangelium
straswa icke sa emoot hwar an-
dra/ at detena siorkastar det an-
dra/ emädan Lagen icke ar e-
moot GudzLöfftc.* Vthan
vprättom Lagen genom Trona.-s
Tyhwadh Lagen assost fordrar/
det förkunnar ost Evangelium
altsammans wara gffChristo ful-
giordt. Det Lagen befaller/det
betalar Christus. Lagen fordö-mer Synden / och för Syndenes
stull fördömer ost fom Syndare ä-ro. Christus giör en fullkomlig
Bttalning för Synden / och för-»

chrgr



»40 TiugundetzridieSamMt.
Grar osssinßatfärdigheet/ der
medl) steer Lagen et fullkomligit
Nöije genom Cdristi Lydno / eff>
ter den ör enfulkomlighLvdno.
Den samma Lagzens Fullbordansom genom Christum ar stedd/
tommerofftilgodo/ emädanhan
der til plat intet styldigh war'
Altderföre/ sassm dulckebörw
sce/duruDöden regerar och rajar
vthidmKropp/ vchanhuru han
är öfwerwunnen vthi den vp-
wockle ZEsu ChrUo/ Dödzens
ifwerwinnare/ Forste
ech den ewige Salighelenes Glf'
ware. bör icke an-
jeeshuru hon ditSumwcte qw.l«
jer/ vthanhuruhon vchiCftliste
GutzLumb/ som borttager dina
ock dela Wcrldel«cs!ynder/or be<
tals worden. Desstjkch Helwetit
ochdeltAnsilchllnngomden evW

För/



Tiugunde Tridie 74»
Förkastelsen/icke mäste anstes hu-
ru dhe qwalja digh för dinaSnn-
ders orakneliga Myckenhees/ v-
than huru Christus paKortzenS
Traa hafwer vthhardat/ och den
Fl estclsen om Förkastelsen öfwer-
wunnit/ altsä stal du Lagen icke
ansee/ huru den är strifwen i dic
Hierta/ vthan huru han ar fall-
bordat i Cbristo och medh honom
lvidhKorsietnaglad-

ThenAnfcichtade.
egit Samwtle tnmar medh es»

"-" gen emool migh/ochbeträfflar iag,sens Anklagan. T>) Samweeet säe«r sigh
vp enioot migh/ sasom en ijfcigh och rätfclr-dighDomare/ och antlagar migh fast elliesting'!> mlgh anklagade / eller nägot emoot
migh Ha3e a< fsrebringa." Denna inwsr-
«s Bomen tan mghaidrigh vnoanlspa- v,
chl dmuafiora Boten sinner iagh alla mi-
nä Syndermedh SanningenesSlyl wa<
la«mectnade/ och billigl förfträckes iagh

der«



«4t Tiugundt Fi«de Sämlaltt.
derfire.* lagh arme Mennistia / hos wi'l
ftälst migh isrän sadanl Domscke/ hwarefiSamwettl är altsammans sa wäl Anklag».
«n som Vtn Brotzlige och Wilnel/och Pl«<
garm/ ochRijsee; och mdeligenBödelen tt

Tröstaren.
Om dit Hierea fsrdömer digh/sa är Gudh större an ditHierta:§

Om duängssasöftvertina began-
gna Synder/nar du komer dem i<
hog ochdhe annu anklaga digh /stär doch Mwckl din Frelsare Chri-
stusmycklt större/ som jVr tina
Synder betalt haftver/ han ssger
digh fry och ledigh ifran Synden/
han frelsar digh/ han giör digh
winnerligm saligh. Ty han hchwer afplanat den Handstrifft/som otz emoot war / hwilken aff
Stadgarna kom/ och war o§ e,

moot



tziugundeFittdeSamtaltt. 144
moot/och den hafwer han tagitofi

Wagen och näglatwedh Kor-
sto Sa ckr tillijka tit Samweetz
Handstrifft som tW sa swara an-
flagar med denkorstfastaoe lEsu
Christi SpWr genomborat och
genomstungen/at han in förGudz
Domstool nu mera krafftlöös ar
och afffaffad. Ty sedän du G
Aatfckrdigh worden aff Troone/
hafwer du AWH Hoos Gudhf
Nembligen/ samwetz Frijdh och
Hiertans Roo/ och dm Sicils al-
drasaligaste Aoligheet: hwilket
alt Christus/som är Syndernas/
Dödsens och Diefwulens -öfwer-
winnare/ hafwer vthur Graftwena medh figh fördt och sinä
Larjungargifwit. Derförenär
du märker din Samwetes Matck
wilgnaga och agga digh/F Ss

mä
* Col. t;»4. f Rom.;: l. L </e



'44 TiugundeFierdeSämlaltt.
maste duhonom straxt i dettaLff-wee dräpa / och ingalunda läti
hoos digh tefwa. Ty nar det
Samwetet begynner rutna och
luchta/ da wäxa derMattar vihi
jom aldrigh döö" Vthan i alla
Ewigheet qwalja Mennlstian.
Drap fördenstul Samwetftns
Matr genom en sann Battring
och Troo: sucka tilHEnen Gudh/
sch bedh at han Wille gifwadlH
Roligheet vthi Hiertat/ och för-
lata digh dina Snnder/och wach-
ta digh medh all Fltzt/at du icke pä
nyt faller i Synd/och titSamwe-
te cker tgen jarar: dar i detta LU-
wet är ännu at fa Fölattlse/
finna Nad och fa et roligit Sam-
wete. Z dettaLMet kan SaM
wetzens Book rättad och förbst-
trad bllswa vthur LMnsßook/men pa yttersta Dagen warda

»Eftj.66.24.
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Bsckerna öpnade*/ Zblanddem
och Samwetzens Book/ vthi
hwilkenalla Mennistiors Syn-
der sta instresne medh stoora
Bookstäfwer/ och stola aff all
Werldenne bestodas/ dhe som i
detta Lyfwet ickeärovthsirukne/
genom en sann Boot och Bat-
tring/ genom en sann Troo/ och
genom en sann alfwarsam Om-
wändelse/ och Leswernes Bat-
tring. Der til medh/ imedler tO
för än den stoore Domsens Dagh
kommer/ och för iin Nadennes
tijdh är vthe/ kan du gjöra High et
gottHopp/och hafiva en
rröstan/ at lEsu Christi Blodh
fom haswer sigh sielff obesmittatgenom den Helige Ande Gudl off-
rat/stal rena dit Samwet och dhedhe döda Garningar til at tienä
lefwanoesGudi.s

Then
* Vppenb. B- »o:»l. f Ebr. ?; 14.
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Then Anfächtade.

är wigh Hiereeligen okiärt/ at
mitt Samwele stal warasa swära sa«

rae/ iagh längcar och hicr«ligcn ther effler
at min Slclls Saar mättt migh heelade
warda-, Men.iagh fruchlar at Mlnßäl<
lring tommer för seent / iagh masie bära
Fahra före/ <mel>an iagh Gudz Nädhsz
effea ifran migh drifwit haswer lhet iagh
äler igen nu bortdnfwen warder ock bon<
wijst. Cffeer iagh min Gudh sa offca ös<
wergifwil/ sa tan hclnda han öfwergifwer
numigh. Thenßlittringsoma!tijt>hvp<
ftiutz in lil ochsa scene giörs/ plägar
bedraga mangen/ och är at beftuchta / thel
<n sadan Bckming som taförft lattr sigh
märckia/när Mennistisn stal döö/ck lli.o<
npttighochdsdhßcktring.*

Tröstaren.
Om Bätringen är rckt ostrym-

sann och alfwarsam/ sa steer
hon aldrighforseenf. Ea läm
ge wtz leswe i dettaLtzfwtt / blis-wer
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wer aldrigh nagon battring för-
seent giord" Sombliga mfinna
sigh iHERrans Wtjngard/ sörst
wiov Elffie Smndem/ Och fa
Nadennes Löön. LangeUerkort
ttjdh giör mtet til Saken HOOS
Guoh idetta Gudhlater
intelföreffrifiva sigh deraffvchism Rälfärdigheet och Barmher-
tlgheet.K En vprichtigh Boot och
Battring achtas hoos Gudh al-
drigh för förseen/hoos hwilkenaU
ting aro narwarande / sa wäl detsom förbtz är/som det tilkomman-
de. BetrachtaßöfwarenS Exem-
pel pa Kortzet / nar han bekände
Christum medh fin Mun/ fast
Sislen honöm redan pa Tungan
war at vthga/ da vndfick han
Syndernas Forlattlse/och en na-
dlgyFörsäkring om det Himmel-

sta



»48 TiuHmde Femee Samlaltt.'
sta ParadM/* Sa länge det
nämnes i dagh.f Sa länge wän-
ter Gudh storligen efter wärOm-
wckndelse. Sci länge den Him-
melffa Brudgumen dröUr medh
sinAnkompst/F sa länge star Na-
dennes och ForlatelsenS Dör ö-
pen- AU den Tijden wtz haswe
at lefwa pä/ja ock densidstaStuw
den/ <lr o§ fsrvnd«och gjfwen til

Bättring - Gudh vth.
räckerfina Händer hela Dagen/5
Och hwilken til honom kommer/
han komme hwadh Ttzdh han
wil/den kastarhan ickevth.cp Be-
fitzta man du digh allena der sm
at dm Bckttring ar
deligh/ vprichtigh/ sama duiw
tet fruchta hon kommer förstent.
Nu wil iagh wsl Ma tigh / huru-
dan den BätrinZen ar som inttt

doger
iuc. l).-4;. f Cbr 3.n 5 Mlch3Esaj.6s.-i. P loh.s.



HilMNdeFewttSamtalet. 14?
dogerelM'nyttigh är/ den 6r sa-
dan- om du Wille da fsrst giöra
Batring uarDödzttzman nalkas/
och aff den Orsak/at du intet til-
sälle mehr hafwer at synda. Ty i
sadant Fall / öfwergifwa dina
Synder digh och lemna dig/ men
du öswergsswer mtet dem: detar
en salst Bättring. Äfwen sa om
duderföregiör Bättring/ effter
du ster Straffetför ögonen/ eller
ksnner det onda paHalsen liggia/sa är dtt attrigen en falst Bät-
tring/som mera kommeraffKär-
leek til digh än aff en reen Kärleek
til HERren dm Gudh: den Bät-
tringen förorsakas icke aff Haat
tilSynden/vthan der affat du le-
des och trotnar/ochsalunda fat-tar en Wederwilja til Gudz rat-
m«iga Straff. Säpa dee du
matte gwra en sann och alswar-smßlltring/sa det wara digh

hier.



iso VugundeFemteSallMlee.
himeligen ledt/ at du sa offta
swära chndat hofwer/lat det digh!
aldramästbedröfwa at duHErm!
Gudh/som det högsta Goda ar/si
offta och sa högl sörtörnat has->
wer/ söök vthiChristoSynder.!
nas förlatelse/och sckt digh detful-
komligen före/at du den öfriga tij'
den du haswer atlefwa/ aldeles
ÄNwänder til Gudz Ähra och san-na Dorkan. Vnderkasta digh
HEnanom/ och forödmiuka digh
in för honom assalls Hierta / be-
giffdigh ihans wilja / och heem
stäU honom hwadh för/ och hm
manga Plagor han wil siinda
digh tilhanda för Synden stul/som du Tuscnde gangor fortien!
haswer: hwar igenom man giw
ligen kan förnimma/det dm Bat l
tring ickeförorsakasassdetMitz'
hag du kunde yafwa til Synda-
strafftt/ vthan sast Heller affett



Tiugnnde SittteSamlatee
rätmcktlgt Haat til Syndcn/ ett
sadant bedröfwat och förkrotzat
Hierta är Gudiet bchagellgltOft
ser/*Ty sa sckger han genomPro-
pheten: Hwar är thet Nummet
ther iagh hwijla sta! ? Zagh ster
ti! then Elände och til lhen som m
förkrostatAnda hafwer/ ech til
then som ftuchtar för mitt Ord. t

26.ThenAnfachtade.
MAgh tanner sullcr en rän Tmger vchi
Wmitt Hiena <sfw<r minabcgängna syn-
d«/iagh sirtwifiar cck lele aldeles PZ
GudzNäde/ icle des mlndre drislveemttt
Hicna hift cch lijt «ff
Smmcch Wägar/sa al iag icte ck aldeles
sulwih pa en nadigh
lagh hafwer Mer e» gotl Hopp/mcn niin
Ringheet sörorsakarlhel v-
lhi wlgh. Mr iagh bttrachlar Gudz ovlh<
Meiigaßarmhttlighect/ tä färiagh Ttöst
ech lijka som vprälear migh; Men n<!lr iagh
flrer migh lil sinnes min egen Owilrdighfel/

H war-
-tCsoj.66.-,.'
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warVcr iagh al<r mdtrlryckt. Gulj
wänder iagh migh/ ehce Fifwer migh Ml
Hopp/ mcn emavan iagh migh sä s«nl <i>
min GuLh haswer / cherssre lwlfi«iaghsnnullltndeel.

Tröstaren.
Emoot then Stormen ochdhe

Wagar/ som affTwifwelachtHbeet digl) ibland ansättia/wil W,
wijsa digl) fasta och oryggeW z
Grunder/ widh hwilka dudO,
halla kan/din swaga Troo styrckm
och digl) satert vppa förlsta. N»
maste mgalunda halla sa fsre/ oi,
dm Twifwelachtighcet ärwärb t
werdighcetzödmmka Bekännch
vshan dm samma är en fahrlG g
Anstör för dlnTros/ hwilken bs> /

grunda sigh vppa Gudz nadV li
TllMclscr. Sa haftver du ick h,
Heller nagon synnerligh Orftk a Li
twiftapa dlnßattring/cssdenol lv
scken at hon är nagot seem giorl!se»



Tiugunde Sitttt Sanualtt. 'sj

som du menar/ cmädon Gudz
Godbeet lofwal allom syndernas
wO Förlatelse/scm sigh affhicr-
tal omwsnda. Betanck dersöre/
först den ofthlbahre Sannmgen
och WHHeten / som ar vthi Gudz
Löffte: Gudh hafwer medh o-
lyggelige Ord tllsagt cch lofwat
aUomdemsinNade/ Syndernes
Förlatelse och det lwiga Lyfwet/
som bekanna och angra sinä
deroffHiertat/och sökia Synder-
nas Förlatelse «Christo/ och haf-
waesfulkomllgit Vpsäth at bat-
tra sit Lcfwkrne Hwar cch ensom troor pa Sonen ffal icke fsr-
gaäs/ vldan sa cwinnerlM Lijff.
Hlvllken som troor pa honom han
warder icke dömd/* Den Sonen
hafwer/ han hafwer det ewiga
LWet/i- Den som troor och blif-wer döpt han stal warda saligh/§

H i Dee.
' Ich j: 6 !z.fl.lch./i,i,§Marl.'6..^
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Dtttaalthafwer Gudhsielfflof-
wat/hwilkenS Ord aro myckitft'
stare än dm heeia och stora Hilwlens och loroennes Bygnmg/'
Hall ar sielfwa Sanningen/ HUsr trofast/ han kan icke neefa figp
sielff/ elier sit Ord/ f HwMmHErren Gudd vthi sinä ofelbm !Lössten dW lofwar/ det bör dli"
vthan denringaste Twifwe! medh
en fast Troo emoottaga och«-!
nainma. Hcir maste du mgalun< l
da förebära din naturligaSwag»!
heet/ hwar igenom du förhindro!! >
at sima sa fast dhe stora Gudw >
mellga Tizsiiijelstr/ medh sa starck lFortröstan ssn, dtt billigt bsrdi <
wara/ tysadantckr et naturlM
Feel och Bräckeligheet/ ssm ge«
nom denHelig? Andes Krafft W
starckl och sorbattrat b!ifwa.S<l'"ssm du icke aff dina NaturM t!

-i'!.T«'m.<:!j.
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Mffter/ vthan genom thenHe»
iige Andes Warckan troor pa
Chltstum - altsa tan tu genom
samma AndansKrafft wara sä-
keroch fulkomligen förwisiad em
war Faders Nädh sch

/ hwilkcn vth-
drifweralt Twifwelffmahl/ som
förSyndafaZlet ffuU ochdinför-
zdärswade Natur/ ännuwilhän-
O wid digh. Ehso som icke troor
Gudh/ han giör honom til en LM-
gare/* Zumehra du lwifiar/ ju
mehra förminssas den goda För-tröstan du hafft hafwer; Derfö-rc maste du strtzda emootTwekan/och ingalunda medh et behagell-
-B>t Nampn aff ödmiukheet/ be-
wntlaoch öswerhölja den sam-wa. Aff war OwardWeetz ös-werwägande och Betrachtande/bol fuuerödmlukheten hafwa sit
''lch.l:l«,.
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Vhrsprung/ icke des mindreaj
Gudz ofchlbaraLöfftesßetrach
relse/
Tilförsicht paGudz Nade. Gwen förden Orsaken stull haftrn
Gudy bchagat/lW fot'>rch
fram vshnrsit förborgade Majl<
stetz Sare/ och fin Wllja vlhi si!
Ord vppknbarat/ at wtz matll
sölwistade wara huru han är ft<
nad emost ost. Nfwen för den
Ojaten stuU hafwer HERm
G'idh icke allenast glfwil o§sens Tllfaijelsermedh det Förord/

fullkomllgh w
ns kunnom/ at da gem»
honom vndfa det ewiga LUwet!
hwilka ost aro til war Salighnl
blcfne kraffllöse för war Oförmi
genhcct stull; vthan samma HEr
ren hafwer ock gifwit osiwangelioFörsakrmgar/ igenon
hwllkahanafftzdelMde IoM
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alla Trogna det ewiga Lijfwet/pa
det wtz medh war Hiertans sa
myckit starckare Förtröstan/ ma-
getunna förläta osi der pa. Der-
fyremasteAattfärdigheten kom-
maaffTrsne/ atdetstalwaraaf
NadhochLöfftttfast bliflva/ sci-gcr den helige Apostolen/* Men-
nistellge Försskringar aro swcheochtwlswelachtige/ ty alla Mm,
niffior äro lögnachtige/f Mcn
GudH Löfften aro wGe och obc-
wekllga/tyGudh är sielfwa Scn-
ningen. Säsom Gudh ar scn-
fardigh vthi fina Hotelser/ sä är
han ock sanfärdigh vthi fina Löff-
ten ; Sasom alla Obostfardzge
och Otrogna hafwa vthom Cdl p
sto wGerligen al förwänta För-dömmelsen/ sa hafwa ock alla ohesom omwanda sigh til Gudh/ ochnoo pck ChrWm/ at förwänta

H 4 wis-*3lom. 4-,/. f P5.„6.1,.
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wisierligen vthi Christo en ewigh
Saligheet: Wille du twifia der
pa/ om det stnlle ofchlbart stee/
somGudhtilsagtoch lofwat haf-l
wer/ hwilken sanfärdigh ar/hwil-l
kens Ord fastär/sch ewigliga blif«
wer vthi the Trogna? * Om en
förnähm ahrligh Man lofwar
r;gh nagot/ sa troor du Hans Ord
o H y Mr ingglunda sa söre/ at
h.,.'i stalbedraga diZd/ effter du
weee han ar sanfardigd i fin Ord/1
och haller det han lofwar. Nu
lalar HErren Gudh fielswer med
digh vthi sinä Lössten/ och du stul-
lewarawankelmodigh och twifia
i dit Sinne pa honom ?

da4'e/ och til det andra/ acht vppa
den Gudommelige Eeden/ huru
sast och starck den ckr:Sa sant som
iagh lef.ver sager HErren.- lagh
haftver ingen Lust til den Ogud-

ach
* H>/«'<e».
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achtlgas Dödh / vthan at den O-
gudachtige omwändcr sigh ifran
sit wästl,de ochleflver" San-
nerliga/ sannerliga sager iagh e-
t>er: Hwilken som hörer mit Taal
ech troor honom som mighsändt
haswer/ han haswer ewinnerligit
M/ och kommer icke i Donien/
vlhan gar iftan Döden til Ltjf-
wet/f Sannerliga/ sannerliga
sager iagh eder: Hwilken som go-
mermis Taal/han stal icke stsDö-
dm til ewigh Ttzdh/ sägcr Chri-
stus ater igen/§ Detta haswer
Gudh talas/detta haswer han lof-
lrat/ tycker du annu detta wara
förltztet/ sa haswer han cck digh
tetta tilsworit/3 O hliru salige/
ja wisterligen salige ckrom wij/ förhwilkas stull Gudh sieljf swör;
Menhuru osalige/ia wisikrligen

H 5 osa-
floh.s:2- Llchls,

3 ,»//<«/. //.
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sstllige arom wtz/ om wij inge»
Troo wiljom sattia tilGudzEed.'
Besinna sördenj?ull och erkäni,
Gudz vndersamme/ stsre och o>,
drig nogsampt beprljstige Barn,!
hertigheet/ dahan Wille rijkeltz
bewijsa Arftvingomen til Löfflei
fins Vpjatz FGHeet/lade han dli
en Eedh vppa / atttH igenM D
owtzkelige ting (i hwilkom omöji-
Zigit <ir/ at Gudh iiugajlulle)) em
starcka TrZst hafwa stolom/ wzsom der til fiydt hafwe / at tvij
matte fa det Hopp som tilblM
ar, f

27. Then Anfachtade-som mmlal hifwer/kan M
ligen bewcka migh at iagh HMer Gll<

Tilsaijelser och jösstty för wara ftsta ochft»
«« i fich siefwa/ «cse des mindre ärch
ännu owisi om dhc sa fasta och orN
<»e ärc i anjemöe lii min Person: thct cIM
iM'n ma raknas iblanochem hwilkom Gul!
sö nlyckil och haftver.



Tiugunde Slunde Samlalel.

Tröstaren.
EffterHEßren Gudh haswer

lofwat sit goda allö dem i gemcen
som giöra en san Bättring/ och
sinTllfiychttilChristum taga/ sa
hafwerju han och lofwat tigh detsamma /effter du troor pa Cbw
stum. Föör tigh til sinnes wyda-
reden inwartesMrseglingen som
genom dm Helige Ande ssccr /*

ty den Helige Ande wimar icke al-
lenast vthwärtes vthi Ordet/ w
than och inwertesvtdi dittHie-
rta: denHelige Anda witnar medh
dm Anda at duast Gudz Barn
jemwäl och Hans du
haswer fadt den Vlnda somär aff
Gudi /§ at du ma wcta hwadh
Gudh digh gifwit haswer. Gudh
är den som digh och alla trogna i
Chrisio stadsäfter/ och hofwer

smort

161
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smortdighoch förseglat/ detar/
han hafwer fäsom medh ett S»
gnete bekrässeat/ och gifwit vthi
dittHierta Andans
duär Gudz Son (o«eer) hafwer
Gudh sändtsinSons Andavthi
Nt Hierta/genö dwilken du ropar
Abba kare Fader/t da dutrodde
Sanningenes Ord och Salighe-
ienes Evangelio / da clstu och be-
seglad worden medh Löfftefens
H.Anda/hlvilken ar walArfzpant
til walförlosining at wij ssuUe wa«
ra Hans egendom Hans härligheet
til Prtjs: § medh hwilken du ast
destglad til FZrlostningenes deg3Lijka sasom en Brudgumme Ml-
tersinßrudh/ medh hwilken han
sigh vthi Echtenskaps Förbund
inlatet hafwer en Förähring/ til
Fsrsakring at han sramdeles wil

ful-
fAal.4.6. §Eph.lu?>

,4. 3Exh,4:?^
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ftlbsrda Echttnstapet och henne
yeem tilsigh föra: Alisti hafwer
och HE«en Gudh trolofwat digh
siqh vtt Troone/ han hafwer tro<
lofwat digh sigh vthiNade och
Barmhertighet* menLambsenS
Bröllop ckr 6nnu intet fommet/
cherföre gifwer han digh den He-
lige Ande tilPant- Försakran-
des digh der medh / at han sit
Lösste oftlbartfulborda stal / och
dighisinomttzdh til det Himmei-
stä Bröllopet hemföra. Denna
ärde vttorade Barns Anda/ som
giftveret sanfärdigtWitnesbörd
atduastvp-ochantagen til Gudz
Barn. Han är Sigillet genom
hwlltet Gudz tMelser i tit Hier-m beseglas. Han ärPanten der
igenom Sanningenes Ord hoos
digh och vthi digh bekräfftas-Derass kan du kanna at dublisweri

Gudi
*Hos.»:I):zo. fVpptNößlp: 7.
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Gudi och Gudh i digh/ effter han
hafwer giswit digh aff smom
Anda-*

Then Anfckchtade.
Wadan tan iagh da wara wist ae wi«

U) Hierm är den Helige Andes Temxel
ech Waning! Syndsens Smillor led«
ftävze wevh migh/ ech iagh mercter grani
«t vchi mill Kis» door in«t gott/ t Hm
tan da den Helige A»da som sielfwa He.
lightten och Reenhelen är/ boo hoos migh!

Tröstarm.
Vthi detta Ltzfwet vndfa tvy

allenast den Helige Andes Föch
ling.L vthl des ewiga LUwet war
de wij bekommande den Helige
Ande med fult Matt; i detta W
wet/ hafwel Klöttet hoos ost Be-
gärelse emoot Andan och Anoan
emostKlöttetjl wtz ckre til en dtt!
kötzlige/salde vnder Synden:? icke

.des
fRöM.7 »8. LRoMB.ij>

IGals.l/.
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des mindre <ire wij den Helige An-
des Tempel/ ianseende til wär
Ma Födelse/ och war päbegynte
FörnyM. Vtterligare kan du
merckia der as/ at den Helige Aw
da medh sm naderijke Närwarel-se bosr vthi dit Hierta/ emedan
du angrar dina Synder/ bekla-
gar digd och hatar dem: ty den
Helige slnde boor icke vthi den
Kropp som Syndenne vndergis-
wen är/* Effter du troor pa Chri-
stum och honom älstar/ ty den He-
lige AndeärTroonesAnde.s Es-
ter du medh hiertäne Suckan an-
ropar Gudtz din Himmelike Fa-
der/ ty hanllrNadz och BoönS
Anda§ Och genom honomropom
wij Abba kare Fader? Effter du
beftijmr digh om goda Wcirck och
Gärningar/ ty hwilka som drchwes

* WW.B-l- 4 Z. t 1.C0r.4!,). §Zach.
«-lv. 3Gal- 4.e.
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försts/tildetsom godtar/ dhearo denHelige

AndesTempel. Emedanduhas-wer esomofftastkcknt en Försmaat
til detewiga LMet i dyHierta/
tn Gudz Rijke är icke iMaat och
Dryck vchan Rätfardigheet och
Frijdh och Frögd i den Helige An-
daf DerföreomdinSialbefiwner och tanner vthi sit Samwetes
hemlige och jVrborgadeRum/ at
Christl Anderopar vthi digh/ och
du genom honom/Abba Me Fa-
der/ sa knn du derasssäkertsiuta
atHEnenGudhardin kare Fa-
der/och du ckr Hans kare Barn/ esi
ter Gudz Sons Anda boor vthi
digh. Genom Gudz Sons An-
da/kan din Släl merckiaochkaw
na/ at hon är fin Himmelste Fa-
ders kare Dotter/och Hans Sons

Chri<
* Rom. 8: '4> fßom.lH:'?. «„«6.
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Christikäre Syster och Brud. E-
huru wäl sadanKäntzla ar ibland

swagl) och ringa/sä stal du
dcrföre icke bliftva kleenmodigy
eller ssrsagd/ vthan Heller bidia
at Gudh Wille AndanS Mfwor
vthi digh föröka/ ly Gudh wil gisi
wa deniH. Andc» dem som bidia
h?nom.* Vpwäck Gudz Gsftvasom idighärf deeär/ denHelige
Andes Nadestiäncf/ genom bjhj-
ande/genom sökiande/ genom an-
tlappande. Z Genom GudZ OrdZ
betrachmnde/ genom dheKötzlige
Begärelsers vnderkufwande och
dödande. Vthidetta LMct kun-
nom wij icke komma til en rätt
Flilkomligheet/ vtanwij wandra
pli den Wäqen som m gang stal
föra otz til Allkomllgheet- Brede
widd den Helige Andes inwertes
Kseglande/ och inwertes Wit-

nes
* iuc.ii.-iz. f «Tim. «:6. F M<,,ch. 7.7.
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nesbsrd:hafwer och Gudh gifwit
digh dhe H.Sacramenten/ hwil«
ka aro Insegel til Guoz Lössie och
saligaMedel/ hwarigenomlGsu Cdristi Wälgärningar otz föw
ställes och meddelas/dwarigenW
Troon vthi ostitän des/ förmms
och stadsästesi pa det at du sa mi,«
kit sakrare wara mä om Cdrsti
Wcklgarningar at dhe och isyn-
«erheet höra digh til. Genom
Döpelstn astu vthi Gudz Nädb
fsrbund vptagen; vthi den helige
Nattwarden bliswer du spW
medh lEsu Christi sanna Leka-
men och Blodh; vthi Afflöstnin»gen och Skrifftermcllet astu fch
sagder ifrän Syndsens Banl.
Effterdu genom sadana Instßar försäkrad worden/sa scitt ocks«
troo vthan nagot Twifwelsmah!
til Evangely Ord. Hwarsöre wl!
du annu tweka och twifia? Det
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Me hetas intcfkanna G«dh/ el-
ler halla före at nagon Gudh ar;
dttstulle hetas fsrtörna Chri-
stum Troones Mestare genoin i>
troones Synd/ det stulle hetas
wiljawara iKyrckian och lijkwäl
vchi detta Troones Huus ingen
Troo Hafw3* Beeänck och

Gudz sfelbare Tilfäiiel-ser om Bööndsrelftu. Gudh haft
wer medh en dyyrEedh loswat/at
han nädeligen wil höra war böön/
och o§ gifiva hwadh wtz cffter
hansWiha bidie om. Tanerliga/
sannerliga stiger iagh eder: Alt
det j bldienFadren i mit Nampn
stal han gifwa eder 5 Der Twa
affederkomma öswerens pä lor-
denne/ hwadh ting dtt hälst wa-
rakan/ som dhe bidia om/ stal
dem wederfaras aff minom Fa-

ber
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der/ som är iHimmeten* detta
ar den Fsrtröstning somwij haf-
we m honom/ at om wij bidie na>
got esster Hans Wilja sahörer han
esi s Merck nu/ äswen den sam<ma som haftver loswat höra war
Böön/ hafwer befalt osi bidia
om Svndernas Förlatelse/ huru
tan da nagot Twifivelzmahl om
Syndcrnas Förlatelse fa Rum
hsos digi) och wara qwar? Om
Chrifius hade welat wtz stulle
twisia pa Bsönhörelsen/ til hwad
anda l?uUe han befalla widh En-
dan pa wart Fader war/ sättiä A-
men/ som betyder/ det är wisierli-
gen sam? Tilet Bestut/öfwerwäg
hoos digh den sanna Troones G
genstap/ genombwilken wtz hah
we en Tilgang i Troone til denm
Nadh som ttHvthi stasm/ och be<
römmom aff Hoppet somß

HO
*MalchlB.!s. fl.loh.sli4.
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hafwr til denHärligheet som Gud
giftva stali* lgenom hwiiken wtj
lt-östeliga sr nnga stolom til Na-
destolen atwij mäge fck Barmher-
tigheet och fi ma Nadh/ pa den
tljdh os Hielp bchsfwes. f Ge-
nom hwilken wij medh Gudz
Mcht bewaras genom Troona
tilSallgheeti s genom hwilken
wij weee at M wardom förde i-
frän Doden lil Lijfwetj? genom
hwilken wtj areförwlstade at hwa:-
ken Dödh/eller 3M/ellel Englar/
eller Förstendömen/eller Wäldig-
heter/eller dhe ting soM aro/ eller
dhe ting som komina stsle/ eller
HZgheet/eUerDiuphcct/ssal stilja
ssi ifran Gudz Karleek som är
iChrtsto lEsu warom HErla. <p
Alt dttta öfwerlägg hoos dig fielf
i dit Sinne/ sa sta! du der vthaff

kun-
*Rom.;-»» f 4.- is., § i.P«.1.-f.'3» 10h.z.-'4. <MssMB-,3.zj>.
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kunna lrösta digh l din swagheet/
och vpratla digh at du icke sir.
twifiar/ eUer digh sa myckit ängz«
lar.* Christus hafwer lofwat dig/
at derhan ckr/der stal oc du waraf
Du döHelige Mennistia hwadh
hafwer den ododeligc Guden los«
wat digh; sr ickedetta at du stalt
leswa medh honom i Ewigheeti
wil lu det intet troo? Troo det
säkert och wist/ ty dethan tigh w
da bewW Hafwer/ det är myckit
stone och högre ckn det han digh
loswat hafwer. Hwadh är det
han digh redo gierdt och bcwijst
hafwer? Han ar för digh döder
worden: Hwadh hcssuerhan lof>
wat digh? at du stalt leswa medh
honom. At den cwlac GndzEon
ar bleswen dödh/ ar mycklt otw
ligare/ an at den dödeligeMerni'
stian stal lefwa ewinnerliga. M

troor
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troor du lijkwcil det som i sig sielfft
ar otroligit/ hwarsöre wil du
twifia pä det ringa/ at Gudh has-
wer tilsagt dighHimmelen. Gudh
hassuer giffuic dlgh sin Son / det
är en myckit stsrre Gaffua an bä-
deHimmelochlord.

19. Then Anfächtade.
twlflar cch nu Mcl dcr pa / vchan

V lroor migh gcnom Frelsaren lEsum
Chrisium kunna hafws e» Tillräde til Gud.
lagh färhoppas iagh 6r i Nadc hocsGudh,
icte des minore mafic iagh bcfara om iagh
kan sramhclrda der vchinnan. lagh wtel
«t allcna dhe som siä ftsi vihi Endan/ dhe
blifwa ftlige * och fa en oftrwansteligh
Hällighetencs Erona. C« godh Begyn-
nclst gisr inttl lilfylisst. Mcdh mine«
man framhärdarber vihinnan och lil Hn«
danförerF hoos dheChiilwc stes man ickt
sajnoga lsen som mcra pä Enva»
lyckttn och vlhgangcn. Indas begynle
lläl'/ mcnlychcaoe llla? Paulus bcgynle

«la
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illa mm lychlade wÄ. Vehan
le/ ton hwarten dm sem tampar betcnini!
Gcgren/ eller dm som öfwern inner betm,
ma Cronan. * lagh HKcr wär HimmHSegersurfies 3lösi: Hait dcl ru hasm,
ae ingcn mger din Crono, f denne Risto,
jagarrchi migh m Fmchmn/ AffFtuch,
mn ftller iagh dchiTwlsiande/ Tn ifiam
förer migh sin teos/ der ali min Förlröfianftller migh iftan cch siuncter «il Bom.

Tröstarm.
Det aro Try Stycken sörnewligast hwar vppa dit Hopp kai,

och bsr sigh grunda/ sasom pa si<
kreochsastePelare.§ Försthchuer du at bettinckia warHimmeäste Faders ovthsäheliga och öf-
werswmnkrllga Kärleek/ genom
hwilken du äst an och vptagen ti>
HansBarn; Hans oselbara San-
nina,/ genom hwilken du hafwer

fadt
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jfidtTilsWlse om dcn lwlgaCc-
Mlen/hans oendelige Almccht/
gencm hwilken du <lst sorlMad
!>em Hans TilsatzclsesFulbordcn.

nu the lwifwelcchtige Tan-
karne vpstijga i dit H ierta/ at du

, töncker hoos digh: Hoo äst du?
ftchhuru öswerswmnerlig ar dcn
lwige Härligheten/hwar aro tine
garningar? hwar igencm du tän-

, w dcn förtiäna och digh förwörf-
, m/ sä stal du frhmodigt och wcdl)

, allFörtt-östan swara - lagh wcet
hwem mgh hajwer trodt vppa/
och ar försakrat at dencff svthsii-
jellghWrleekhaswer migh lil sit
3arn antaget. lagh wtkt at han
ar sanfärdig ifinaLöfftcn/ at han
arnogsampt mächtigh fin Loslren
at fulgiöra/detta ar det tredubbla
3oget * som icke sa lätleligen Zarsönder/ cch nederssäpt <lr vthass
det Himmeistä Födernes Landet
Dredit,B4-'« I lil
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tlldlghvthldettaditLMFWi
gelse/ fatsa det troligen och YM idighfast derwidh/ at dttdragtt!
digh och löfftervp iHögden/och,
staller digh in för dm stoore M,
densAnsichte.Detta ar dir Hopps,
sastaoch säkraAnkare/ dtttaär
dhe Tree fasta Pelare/widh hwil»ta du genom m ftnn Troo digh
lahna och stödia kan/ emoot För-twiftans manga Wagar och stoo»
ra Storm/ nembligen:Gudzöf<
werswinnerliga Nade / som digh
hafwcr vptagit li! sil Barn; Hans
ofelbar? Sanning/ genom hwil'
ken han troligen haller hwad han
wswat hafwer; och hansoändck
ge Wmachs/ gcnom hwilken han
i Gmningen kan sulborda det han
loftvat hafwcr. Gudh som det
högfta goda ä'r/ haar iofwat dG
tzetHimmelssagoda. Han HMbegynt detgodavthi digh/ han



TlugUlM Nijonde Silwtaltt. 177
'Wldetfulbordasffser sit goda be-

t hagh/* Gudh ssm det högsta go-
!daar/ hafwcr lefwat digh godt-
Han som digh decta lofwat haf-

> wer/är trofast. Han later digh ic-
l feftestas sfwer dinFöl mago/han

' M pa Frestelsen en godh Vth-
' gang/ at du kan dragar.f Gudh
> som det högsta goda är / haar los-

' wat digh godt. Han som hafwcr
> giordt digh sadana Lcfftcn / är
ockmechtigh demaUesammans ar

> fullborda/ derföre ma du wara
' wisi at han förma förwahra pit
betrodda Godz in lil den Da-
genZ Zngen stal ryckiaCdrtsti
Faar vtdur Hans Hand. HansHlmmelste FaDer/ som haftrer
gifwit dem Sonen / är större an
alla/och ingen kan ryckia dcm vtäf3adrens Hand. 3 Christus den

en-
3loh. lo:!8.t?.
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enda Mja Testamcntzens öswwste Prast/ hafwer bldit för alloin
dcm som gensm Ordet stola tmpa hsnom/at ddeffola wara hoos
honom/ och see hansHcirlighm
somFlwlen honom gifivit hafwer'Emadan du nu troor pa Chri-
sium/la hgfwer du Gudz Wimch
börd l digd sielff/f at Christusock
fordigh bidlt hafwer/ huru kan
du da twista pa/om denna Bönen
ar hörd affwar HimelsteFaoer?
Skullewal Sonen som i
Skste är/ Z mttt bliswa bw
hörd aff sin Fader? Skulle ful'
äer Fadren sorkasta denna ft
Sons Böön/ om hwllken be»
tygar ae han i honom hafwer el
godtßchaqh?3 bortdet/denhe-
lige Skeissl betygar ju klarliW
om honsm/da han i sinsKotzD"'

gal'
f!.lch,s:lo. §lch'

3Racch.;!l7.
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gar hafwer ossrat Bömr och Ä-
kallanmedhstarcktßoop ochTa-
rar/ til honomsomhonomfrölfa
kunde lsraDöden/ är han ock bön-
hörd worden: Derföre at han Holt
GudhlWördnmgj* Altsa haf-
wer ock Christus wisterllga för
digh bidit / och hafwer hoos sinHimmelsteFadererhaUit/ at du
medhhonom stal bliswa deeloch-
ligh affden ewiga Glori och Har-Ilghetcn som i Himmeten är.

;o. Then Mfckchlade.
Uagh förhoppas ae iaZH sasc m
V ett trogee och lydigtiamb/ ftalblifwe,
behallen vchl min Heerdes Hand/ lijf^äl
sluch?ar iagh migh för Sacans Försaät cch
ilfiigheet/ «hm lher omkring gär som en

! Helweles Vlff/ och söker htbem han <'psiuta
»>a.f laghförsclras ftr hans Machc/ e»
Man han en sadan Fiende är/ som icte
ftttashwarken Dristigheel eller Slarctheet/ellttKonst/ ellerFlij»/ eller Snällheet / eller

Il »<

"Ebr.s.7B. tl.Pet.j'B.



"»so . TttltyendeSamealet.
Ränser cch Wetmstap lil ac kampa / hu,>
stil iaghkmmii achla migh fsrhansW«l
pnosiipp.l HZns Macht? Snsrt öswttfck
han migh mc2h Walo/ snare medh hemltzBedrägerq / cch allijdh sökcr han sörU
Mig mco sin Arghecr och grufwellgeOnch

Tröstarm.
, Zngen stal ryckia dem vhrmin

Dersi
re stal 2en HelwettS Vlswen mie,
fUNM vthrätta/ ftst dan än M!
«ldrigh fa stssr Mächt vthruM
m-/ och lr.argehanda Illistighetk!
bruka wil. Denna Werldemi
Förste kommer/ och imigh hafmvan intet/ säger Christus/7 Der
före stal han ock intet hofwa vch
dem/ som äre i Christo genß

och vthi hwiltas Hiert«
ChristuS boor genom Trona.!
Christus strtjder för digh och vtl>
digh/ troomansättrt/ Diefm

le»
"10h.i0.-zz. fl°h.lH.zc). FEphj-'/>



Tmeijonde SanuaKl.
ien ssalintee blifwa honom öfwer-
mecvtigh. Christus är Diep
wulen försökl/ och hafwer ridder-
ligenöfwerwunnlt honom.* Her-rans Seger är ock war Seger/ ty
lvtzäromhanstienare- Christus
hafwer genom sin Död nederlagt
honom som Döden i Wald hade/
thttärDiefwulen/7 Han hafwer
blottat Förstendömen och Wäl-
digheterna / och fördt dem vppt n-
barliga/och giordt en öhrligd Ss'
ger aff dem igenom sigh siciss- §

Han säsom den Himmelsse Da-
vid/ hafwer igenom Korstens
Swerdöswerwunnit den Helwe-
tcs Gs!l<lth: Denna wars HErs
resZEsuChrisi, SttM och Se-ger kommer hela Hans Försam-bling til godo/ och derföre siunger
denna Segersang: Nu är war
GuozSaligheet/ ochKrafft/ och

24 M
"Mae1.4.1. fEbr.z.'4. LC01,:,).
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T«ttii«nde Samcalel.
Aijke/ och Macht/ Hans Christ!wgrden/ esfter wara Bröders
Fsrklagareärfärkastad/ dendm
heklagade för Gudh Dagh och
Mtt. Och dhe wunno honom för
Lambzensßlsdhstull/och för des
WltnestbördzOrdffull.* Satt
vppadenna lEsuChnstl Seger/
gll dm Förtröstan / alt dit Hopp
och tm tllförsichtStatDiefwulen
emsot/ ft fiyyr han ifran digh;
Sa offta du giör honom et riodw
llgit Moststand/ sa öswerwinner
du den stadelige Diefwulen/ ftög«
dar dhegoda Englar/ och prtjsar
GlidhiHimmelen.Z Tyhansör-
manardigh/ at du ridderligrn
kampar: Han hielper digh/ at dll
öf.verwinner/ han astodar huru
du btir digh ath i denna Strijoen/
han stli«ker digh nar du swagh

war>
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Tijellijonde Samcalel.
warder/ han hielper dighvpnar
du wilt falla/ han tröner digh nar
du hafwer öswerwunnit. Han ar

vthi dcnna Strtj-
den. HanärockderasKronosom
öftverwinna.* War fordenstuU
starckiHErranom/7 och i Hans
StarckheetzMacht/ iklädh digh
alt GudzHarnest: Pa det du
ma sta emootDiefwulens listiga
Anlop. Ty du hafwer icke Strtjd
emoot Kiöt och blodh- vthan e-
mootFörstar och Wäldiga/ nem-
bliga/ emoot WerldennesHerrar/dhesomregera idenna Werlden-
nes Mörcker / emoot dhe Onda
AndarvnderHimmelen- Derss-

re mgh pa digh alt GudzHarnest/
at du ma emootsta i den onda Da-
gen/ och i all ting bestandande
bliswa. Sa stat nu omgiordad

Z 5 kring

tCHts. 6i il. 11. IF. l/ 16. l?.
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Trettysnde Samtalet.
kring om dina Lender medh San-
ningene/ och ikläoo Ra'tfardlghe«
tenes Kl-aswew / och Fötterna
stodde medhFrijdzens Evangelio/
dermedhduredockst. Menöfwer
all ting tagh TronesSköld/medh
hwilkom du kant vtbstackia all
hmSOndesglödande.Skotl. och
tagh pa tigh salighetenes Hielm
och AndanS Swärd/ som är
GudZOrd. Medh oenna IM
ningen gisr digh färdig til stlijdz/
sä stal du wlsterllgen behalla Se-
gren. Christus hafwer strtjdt för
digh/och öfwerwunnit/ han ssa!
ock stryda vthi digd och öswerwin-
na/ han ffal ock sättiä vppa digtz
Harlighetenes Krona.

;i. Tden Anfächtade-
hum mZnga Andelige Riddare cl<!

Kempar tunde iagh nclmbna/ ssm g<>
nom iist ärofötförde / och vthi
dmna sirtzdm medh honym öswerwundnl!

0 h»'
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Trettijondt FKsia SaMlalet. »85
Ohuru mängeaffchimkundc iagh vpräk-
M hwilta sullerwälhaftva begyne/ men M
lychral / sch endtligen hafwa förlorac Gudz
Nade och,h« himmeistä Klenodee/chel e-
wiga iijfwlt; cherföre ftuchear iagh migh
fsr Gudj hemligaRadh/ och när iagh Hans
hemliga Domar b«rach,<m strstrclcles iogh
hierltligen/ sä at heela min Kropp darrar.

Tröstarcn.
giör inttt Ma atdumedh

Fruchtan och Väfwan staffar at
du saligh warder/ * I det du ehr-kännerdlt KiötzSwaghect/ och
Dieswulens stoora Macht somdigh althdh medh ZUistigheet eff-
iertrachtar/ idet du medh Wtöfwerwägerderas Exempel/ somvthi swara Synder emoot Sam-
wetet salne aro/ och der igenom
sin Saligheet förlorat- Men
achta digh grane at duicketänc-
kerGudz blottaßadhwara Or-

26 satm5 Ph11.«.'!,.



»86 TttlliiondeFsrstaSamlaltt.
saken til deras Assal/ effter hwil-
tec han en deelMeniffior affblot-
taHaat stal sorkasta. TyGudh la-
teringalunda böHa sigd eUer be-
wekasaffet blotlUdellerHaat/
11lat ater igen öfwergifwa och föl-
lata; och saledes larer förtappas
dhesom en gang den sanna Troon
affhonom bekommit hafwa/ eme-
dan Gudz Gafwor och KaUelser
ärosadanna athan dem icke kan
angra/* Vtban alla dhe somi
förstonne trodde/men sedän Gudz
Nadh och den ewige Salighe-
ten förlora/ dhebltswiinttt för-
tappade affden Orsaak at Gudh
endteligen genom et blottSluutsa zhafwa wil / vthan för derasft
gen stul/ effter dhe affen frtz Mil-
ja och Mootwillighett/figh ater i<
gen ifrän Gudh bort weudt hasi
wa. Dy detze Sex Stycker äro



TrettijsndeFsesta Samealle.- ,37
altijdh tilsammans vppä det no-
gaste med hwar andra bebundne.
Troon/Khrtstus/Gudz
Mde/denHettgeAnde/
tttgottVppMatlefwa
GudellgenochdetewlgaLtjft
wet. Sa lclnge en Menni-
stia som pä nytt södderär/ blif-
wer i Troone/sä längeblifwer hon
i CMsto. Hwilken som blifwer
i Christs/ han blifiver och vthi
G«dz Nade/ vthi honom boor
denHelige Ande. Der den He-
lige Ande boor/ der förnimmer
man och AndanS Wärck ochFrucht- Men dhe som imet clro
betymbrade om nagot Gudeligit
Lef.verne/ vthan orena sigh medh
Synder emootSamwetet/ dhe
driswkvth denHelige Anöe vthur

sin



,88 TretchondeFsrstaSamtaKe.
sin Waning/ detär/ vthmftHierta/ dhe förlora Troona ochgöra sigh sielff owärdige til det
ewlga Lhftvet. Du maste derfö-re sa wtzda giöra digh försakradiAndanom om beständighhetems
Gafwa/ och detewiga Ltjfwet/ ot
du icke rakar vthi nagonKötzligtz
Säkerheet. GudzoftlbareLG
ten kunna betiena digh och hielpa
digh/at du en gang mätle bcftPsisran dhe stvarmodige Twlfwels<Tankar/ der emoot stole GW!Förmaningar och Hotelser tien»
digh der til/ at du wachtar digh
för Kiötzligh Säkerheet. HarlWerldene hafwewtz ingenSä'
kerheet/vthan blstcch alle na vthi
Hoppet til Gudz nadige Lössten/'
vthi detta3tjfwes/vtl)i hwilket wl
mängahanda Fl estelstr dogeligen
vndertastade a'ro/heter det sa: densom



Trettijönde Färsta Samealee. »8?
som later figh tycka han stär/ hansee til at han icke faller." ty äswen
affdet Skiälhafwer Gudh beha-
gataffsinGudomeligaFörsyn och
Wilja/ at dhe som bestandige
och sramhärda/ stulle medh dhe s-
bestandige wara hwar om annan
här i Werlden/p<i det wij icke mcit-
tefla ost til Sckkerheet eUerHög-
modas/ och myckitaff ost sielswa
halla/ vthan Heller halla ost lijka
medh dem som ringa ckro/ och
medh Fruchtan och Bafwan stas-
faatwij salige warda.§ Sedän
ställ det ena dit hiertans öga pa
Gudz Barmhertigheet/ det an-
drapa GudzAatlfärdigheet/ sa
stal aff sadant troones Ästadan-
de/och hansGudommeligeßarm-
hertigheetz Betrachtande/vprätta
och vpstijga vthi dit Hierta en wifiFörtröstan til Bestandigheet/ och

aff
* l.Cor. loill. s Rsm «: 16. F Phil.»:».



lpo Treltijonde Första Sanitaltt.ass Gudz Ralfärdlgheetz betrach
telse och Fruchtan / stal du l<lra
vndfiy Kiotzens Sakerheet. Ensann Gudzftuchtan stal vndw
kuswa disKiöt och Blodh/ pä det
du icke aff det syndige Kiöttet och
des Lufta ma bedragen warda.
HERren haswer et Behag til
dem som fruchta honom/dem somvppa Hans Godheet hoppas/*
Wär inwertes Mennistia stal
hoppas vppa Gudh/ ochfighho>
nom anföl troo; warvthwertes
Meniffia stal fruchta och bafiva.

;!. Then Attfächtade.
stamhärda allenafi in lil andan ech

Cronan/ som i iWens Boot sre ln<
ftreffne. Hurukan iagh wara försakrad Ltt
em/ al oct iaghär instreswen v<hi samm
iyffzens Book.

Trostaren.
Christusardm sanne LMzens

Bosl/
5P5a1.147.-il,



Trtttijonde Atldra Samealel. lp,

Book/* Här affkallas denna Bo-
ken/ Lambsens lefwande Book/f
WA'a instriswen i denna Lyfzens
Book/ arannat inttt/ än ibland
dhe trogna wara vtbkorad vthi
Chrlstotlldet ewlga Lijfwet- Ty
Uom Apostslen säger om dhe
trogna/ at dhe aro vthwaldei
Christs för än Werldenes Grund
lagder wA'.§ Altsa sägSdetom
dem/atderasNampnäro stresne
i Mzens Book aff Wcrloennes
Begynnelse. 3 Sedän när man
wilosmma om Gudz Nadewahl/mDe man icke begynna ofwan
effter/vthan nedan effter. Sämaste och lammaOrdning tagas i
acht/nlii man wil tala omZnffris-
NlngenvthlLijszensßook-p Der«ro wista Kännemercken vthaff

hwilka
'Vppenb B- ij: 8. f Vppenb.B.«.-!6.

3Bppenb.l7.-z. cpHe^ö.



<52 Ttttttjonde Andra Samlalct.
hwllka Man olwlf.velachtlgt D
ta kan/ at de«/M- hwllfen scdam
tekn fmes och lblandden
vtbwalda Hoopen. AUa dhe som
aff Ewlgheet ärovthwalde tildel
ewiga Ltzfwrt/ dhe höra Salig-
hetlncs Ord/ madan Nadennes
ttjdhär/ dhe troo pä Cbristllm/dhegöra Troones och Andans
Frucht/the bliswa bestsndigevthi
Troone. Hwttken som lroor p«
Gudz Son/ han hafwer Witnls
börd isigh Esster den
Helige Ande witnar vthi dhe Tw
gnas Hierta/ at dhe aro Gudz
Barn/f och i LUzens Book in»
stresne. Hwilka Gudh ass ewig<
heet hafwer bestart/ och deras'
Nampn i Himmelen instrifnM
Dem kaUar han ock vthl Nadenes
Ttzdh genom Ordet/ dem giir
han rälfärdige genom Trona p«

Chri'



Tttltijonde Andra Sam«l«. i?z
Christum/* dm sammaTroonyt-
trar sig!) nogsampt/ larer see sin
Warckan genom en ftnn Gudz
Mallan/ genom Tolamodh v-
thi Kolmet/ genom en bekym-
mersam Fltzt at lefwa Gudeligen
och ostrasseligen. Derföreomwij
mcdh nagon Nytta och til wär
Saligheer/om Nädewadlet och
LijffZens Book tänckia och ta la
welö.ii/ s« i?ölc
Christi Saar/ sch honom astoda/
duru ha n hänger pa Korsien s
TMför wa°ra ögon/ och sir wä-
ra Synder en fullkomligh Betai-
nmg giordt hafwer. Den som
troorpa honom/ och vthi sadanTros ftamhckrdar/ den är rcklfär-
digh/1- och vthiLMzens Book m-
strefwen. Astu icke genom den he-
liga Döpelstn vthi Gudz Nade-
förbund vptagen / genom Christi

Blody
*3lom. B'F2. fßom.lo:iv.



IZ4 TmlijondeAndra Samlaltt.
Blodh ifran dina Synder
twagcn/ genom den Helige Ande
födder pa nytt och förnyjat? Del-
ta är ettklart och wist Tekn/ at du
lLMzens BookM'lnstrlfwen/ ty
wij me alle Gudz Barn genom
ZEsn Christi Troo; Ty sa maw
ge som döpte aro/ haswa ikladt
sigh Christum/* Huru kow
mcr det til/ om du esster vndfaw
ssttDoep/ rakade ass Swaghcct
falla i nagon Synd/f icke straxt
warder nedertrampad ech för-
darswad? hwitken haswer bredt
fin Hand vnder digh? Hwilken
haffuer digh tilNade vptagitie-
wigheet? Haffuer icke HErren
Gudh giordt det? Deltasta! wa-
ra digh et tresseligtt Kännetekn/
hwaraff du oftlbart ssuta kan/ dig
wara ibland den vthwalda Hoo-pen: Om denRättfärdiga faller/war-

* Ga1.?.!6. f ,» f/.



Treltijande AndraSamlalec. iZf
warder han etz bortkastad: Ty
HErren häller honom widl) Han-
den/* Gudh haffuer illgalunda
sa bestutet/ om MennMans Sa-
ligheet eller Fördömmelse/ som
Hedningarna hassua vpdichtadt/
omdeuas parriz och
at det entellgen maste sagä/ som
dhe förle hade det vpstriffuit och
den andre haffuer det vchropattv-
than han haffuer striffullLMzenS
Book/ M- han ost vthwalde i
Chrlsto/ för än Werldenes grund
lagderwar, Derföre s?al du sökiagenom Trona i Christo / dit Na-
dewal til Saliqdecen/och din In-
striffuelse iLMzens Book.§Wan-
dra fördenstull vchj.och genom
Trona/ pa det du mä komma til
Nadewahlet. Dde symassöfwer-
dadighet och darachteligen/ jem-
wcklvthom Gudz Ord wilja vch-



«?6 Trettijonde Ganuaitt.
grudaDiupheeen afGudz hemlig-
heet/dhe faUa i förtappelscns diup.

;z. ThenAnfckchtilde.
är min Gltloie ae iagh hallcrmigh

in til Mdh/ och silller milt Hopp <il
HTRrm/" iagh stal ick« fläppa honom
vthur milt Hierla förl än han wälsignar
migh laghhafwer besiulitftsthoos mig»
ae ftamhärda medh Christo vehi en ftnn
Troo/ at iagh mätte medh honom cn gang
»chi lhet ewigaiijfwetregera. I medlerlijo
mafie iagh bekHnna/migh icke llnnu aldclis
wara beftijal isran Dödzens Fruckcan/ icle
eöer märtia Andans och Bijstaxl»
wara ia kraffligl hoos migh / at iagh medh
deu hcligelpostelen hafwcr iust at MD
häoan/ och wara mcdh Christo. §

Tröstaren.
Det är wart Kiötz Swsghect/'

ty warre / och war fZrderswade
Naturs Egenffap/ae wij mcer D
sta detta närwarande/ ströplige

och
*Ps-7)!l8. f1.50.M05« 2s. FM' n.



Tttllijönve Tridie Samlaltt. ,p 7
echOchtlge LUwet/ an det clrige
ochaltMwarande/ hckrvthaff
vpsttzger sädanFruchtan och För-
strcickelje för Dsden. Mm pa'
M du sckdan Fruchcan mätte kun-
uaöfwerwmna/ genom AnvanS
Krafft/sch til den
nifflan starkt warda/ sa behierta
wal hwadh iagh digd förehalla
wil/och ft-amwijsa vtur den Him-melste Skatkammarcn som ar
GudzofehlbaraSanning. Först
ar det wist / at och alle wäre Huf-
lvudhHäär aro aff Gudl räkna-
d?/ * Wart Manades Taalcir
nar hsnom/ han h.iswer sat o§
etMahl före/ der öfwer kunnom
wij icke gaa. f Alla wära Dagar
aro vthi hans Book strefne/ dheannu warda stulle / och ingen aff
dem kommen war/e Medhdenna
dinHTAres och Gudz Faderlige

Wil-
Match >o.-)o. FPfijlils.



,58 Tre,lijonde Tridie Samalis.
Wille bör dulata digh nitza. AffNade hafwer han giflvit digh
Ltzswet/ vnderligen hafwer han
dragit digh vthur ditModers
LU: sa länge han haswer welat
lata digh lefwa / hafwer han be-
warat digb vthi manga och mw
gahanda Farligheter. Nu for-
drar han din Siäl ifran digh/
den han digh tilförende gifwlt
hafwer/ han tager digh intet iftä
hwadh som hörerdigh til/ vlhan
han fordrar igen hwadh som ho-
notti tilkommer. Huru kan du
niedh nagonrcktt och fogh bcswa-
ra digh öfwer den som fordrar
det igen/ det han esster din Be-
gäran och Mundan/ digh til en
tijdh förvndt och lcknt haftver?
Der til medh sa fordrar han dln
Siöl tilden önda lfran digh/ at
han wil föra henne til den cwlge
Glädien/vthi detHimmelste Pa>

raoise»



Trelcijonde Tridie Samealet.
radijset/och sedän han henne mcdh
större Harligheet och stiönare
Gäfwor vtdsmyckat och beprydt
hafwer/ wil han äter igen i sinom
tPH medh Kroppen förcena. Tin
ströppllge Lekamen som Vthiaiaf-
wen/ sasom sin Soswekommar
nedsattes/ stal wara vthtsinom
ttjdh tin Sials herligare / wardi'
gare och Edlare Tcmpel. Thet
warder sadt förgängeligit och stal
vpstä oförgangeligit/ thet warder
sadt i Snopligheet och stal vpsia i
Harligheet / thet warder sadt i
ssröpligheetoch ssal vpsta ikrafft/
thet warde? sadt et Namrligit ochstal vpsia et Anoeligit Lekamen. *

Detm mabeweka tig/at tu dm siälsasom et dnrbart Godz hwilken
«ff Gudh Fader stapat är/ aff
Sonen ätcrlöst/affden Helge An-
de Helgat och bebodd ar/ anbefal-

K ler



2öö Tttlttjonve TrivieVamealil
ler och leswererar vthi aU ödmiuk<
heet/ och gal na vthi Gudz trogna
Hander / och sager medh David:
Vthi dina hänoer befaUer iagh
min Ande/ du haswer migh äter-
lostdUtrosasteGudh.* Och med
Stephano: HErielEsuanciw
maminAndas Ia medh Chri-
sto sielff: lagh befaller min Aida
l tina Hander. § Ia du kant ock
mitt i Döden wara forwissao der
om/at Gudh svil wara digh nadig
och hielpa digh/ emedan du fattar
Christum dm Frelsaremed en san
Troo/ ochhMer alldeles sa före/
at han medh sinDZdh haswer din
DödK öfwerwunnit/ och genom
sin Vpstandelst hassuer stanctt
digh Rattsärdigheet och et ewigt
LM;Therföre ha fwer du nu meh-
ra Frtzdh medh Gudh/ sedän du
genom en sadan Troo Hst rättfw

dWt
t A«.7'33. F lue. tz-46,



TrellijöndeTridieSamlaltt.
digat worden/* och kan mitt i dö-
den ttösta dighaffdin Himmelste
Faders nadige Hielp/ at du medh
Hiob säija kan: Om HEnen Wille
döda mig/ sa wil iagh ltjkwal hop-
pas vppa honom. f lagh är när
honom i Nödenne/ iagh ffal taga
honom ther vth/ och läta honom
tilÄhrakomma/ iaghstal matta
honom medh langt Lijffochbetee
honom minä Saligheet- § Ifran
denna Kärleken som äriChristo
2Esu/kan digh inthel ckthstilja/
hwarken Dödh eUerLM/eller na-
got Creatur-Ty siälen «i Christo
3E5u/ som är war etwge Konung
och Frelsare i Ewigheet. At död-sens Anseende clr digh sä försträc-
keligit/ detkömmer vthaff Lagensom sa häfftigtanklagar digh/ och
Synden som sa wederstyggeligh

, <lr/och afftina Frestelserat blifwa
ewin-

Wn,.s:i. -tHich.lz.ls. LPs.j,u's.lS.
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2«» l Trettijonde Tridie Samlalee.
ewinnerligen förkastad; Ty Död-sens Udd är Synden/ Syndzens
Krafft ar Lagen/" men kom ihog
och paminna digh dm trösten som
ofwan til omrörd ar/ den du stal
sattia emoot det Skrämbelättt/sa s?al detförswinna/ och dödzens
vthwärtes fastige och förssräckeli-
ge Anseendetil inthet blifwa/ och
Dodenstal wandas och förbytas
tlgl) vthi en sööt och rolighSomn.

34. Then Anfckch tade.

Hi i Werloena/ * och är Syndenes iiin/
hueu taniagh dä annat <ln sörstr<lck««

lsr Döden?
Tröstaren.

När man Döden vthi sigh sielff
och försigh sielffbetrachtar/ sa<ir
han fuller Syndenes Löön/ och et
straffaffoen förtörnadeGuden:
Men för den som troorpaChri-

stun>



Trellijondt FierdeSamtalet. ia;

stum/fölwandlas han vthj en siöt
Sömn- Tyehuruwälvthideras
Kiött/ somäroföddepä nytt och
the som Troona haswa / Synden
annuboor/fsr hwilkens orsakthe-
ras Lekamen tallas dödh/ thet är/
Dödenvnderkastad/ fsrdhe ösri-
gasynderlKölttt; saärdochlijk-
wälAnoenLM för Rattsärdig-
heten stul/* thet ar/esstcr the aro
rättfärdlgade ifran Svnden ge-
nom den sanna Troona pa Cdri-
stum/och genom Andens hieip st a
emoot Köttzens Begärelscr/ der-
före bliswer Synden som annu
öftigh ar iKöttet/ them intet til-
räknad/ vtan genom Guoz Nadhsasom mcd en Skärm öfwertacktt
deraff tommer at Siälennesrät-
ta och AndeligaLM ingalunda
andas vthi dennaturlige Döden/
vtan snalare begynes ta först rat-
teligen vthi them: til hwilket den

*Rom.B:io. Kz , natur-



/zc»4 tzrettijondt Fierde Samlale^
naturlige Döden dem beframjarj
icke annorlunda än enlordegum-
ma befordrar Barnet til at födas
tildettanaturligaLMet.* T<i<
dan komma dhe aldrallufiigch
Nampn/ medh hwilka den Helige
Ande somclr sanningenes Ande/
beffrifwer dhe Heligas Dödh-Ty
dhe som effterDarars Inbillan/
förmenas döö/ om dem ealar den
Helige Ande jalunda: dhe war<
da sambladetilsittFolck/f detai/
dhekoma tilden salige triumpht'
rande Kyrckians Gemenstap vth!
Himmelen/tll dem som föl dem vt<
en sann Troo dsde aro / ellerrat»
tale sagt/föregangne/detwij HAa
förenDsd/ detär en Hemreestj
En öswergang rättare/ änen

f l. B. Mos-:s-8.
Cap. 4Z-. zz- § ?>,,»/. /»ö. </, /.«tttt^



TrttlijondtFittdeSawlM. 205
Vthgang/" icke sH äfwen et Vth-
farande som et sallgt hemfarande
iftan en ond Ort til en godl). 1-
Thetären salighSiallnes Flyt-
ningoch wistandelsOmlyte/ in-
galunda hennesFörstormg/ § ty
Sialen blifwer allenast affodrat /

och vthi en roligh Ort forsatt/ in-
tetdödadeUerförderswad.3 Dö-
denäi rätt en öswerfart/ja et Vp-
farande til det sanna LUwet. Ds-
den är effterApostelens eget Or-
dasätt en saligl) Vthgang. <p E-
medan dherätta trogna/ befrijas
der igenom ifran Syndenes Träl-
dom/ och komma til denrätta fttz-
heten; ltzka som i forteen ZsroelS
Bam genom sin Vthgang/blkfive
förde vthur den Egyptiste Träl-

K 4 domen



21l 6 Treeeijonde Fierde Samcalee.
domen invthi det förlofwade Ca-naans Land. Den Helige Ande
bttygar om ddeGudftuchtiga/at
dde genom Döden komma til
Frtzdh och Hwijla i sine Kamrar"
Emädan dhekomma vthur deras
dageliga Kämp / den dde här i
Werlden mäste vthsta/ til FG-
z?ns Ort: vthur denna Werlden-
msstorrnandeHaaff/ vthi en s<i-
recHampn: vthur denna Werl-
de«;nes tralachtige Wärkstad/ til
Hwtzlp och Roo- Den Helige
swdewitnar om dem/ at dhe ge<
nsm Döden stiljas hädän/ och
komma tilChristum/t essterdhe
warda sörde vthur dettaLMzens
Herderge/ til det Himmeistä M
derneslandet: ifran dheogudach-
achtige Mennistiors onda Sa'l<
stap/ medh hwilka dhe i denna
Werlden offta emoot sin Wilje

nM



TrettijöndeFierdeSamlalel. 207
maste vmgatz/ til Christi aldra-
lycksaligste Gemeenstap iHimme-
lin ; dhe lssas genomDöden isran
Kropsensßand: TylWsasom
dhearbttsamme Diur/ som dra-
gaOoket/ när dhe hela Dagen öf-wer haswa arbeeat sigh trötta/
bllfwa dhe ändtligen omAfftonen
vhrspänte och löste. Och fasom
Fangar dhe medh Fiettrar an-
bundne aro/ när dhe ftijgöras/
lösas derasBand vp,- sa bliswa
ock dhe Gudfruchtige/ isran sinäBeswckrsoch Arbktzook/ som dhe
har i Werlden draga n>aste/ be-
frijade/ och vthur Syndennes
wederstyggeliga Fängelse vlhför-
de/ och genom ett liufiigit Bort-
tagandevchi ett bättreLkfwerneförde.* Den Helige An de wit-
mrom dem/ at nar dellordlffe
Huset/ deras LM Hyddo war-

K 5 der



203 Trettijonlx Fierde Samlaltt.
der nederssagit/ komma dhe ifran
fin Wandring och blifwa hemma
hoos HErranom/* emädan dhe
komma vthurdennaWerldennes
omkullsaUande StaU / vthi den
Himmeissä Frögoesalen - vthur
detta Leerhuuset/ lil en Bygning
icke medh Hcinder giord / vthansom ewigh är i Himmeten: vthur
den loroiste Kropsens Hyddo til
det Himmeissä Jerusalem/ til den
saligste Christi Gemeenssap som
der inne boor/ och warda der vp-
och intagne.At fruchta fördenstul
för Doden / ar inttt annat än in»
tet wilja til Christum/ men m
wil den intet koma til Christum/som ineet troor/ intee hoppas at
han medh Christo ssal regnera.j
Dm Helige Andewitnar om dhe
Trogna/at dhe effterDödenhlchlasig



Ttttlijonde Fittde Samealtt. «o^
la sigh ifran sit Arbete/* Ty en
Gudfruchtigh och trogen Menni-
stia döör intet/ rätteligen at tala/
vthan hennes Elände och Zam-
mer döör och sar en Ende.f Är
dettaLijftvet/ja sielswa lMet fult
medh Mödo ochArbete/§ som ic-
ttkan netas/ sa mäste juändan pa
detta Lijfwet/ giöra en ända pa
pa war Wedermöda, om Mer-
wändningen pa war Wedermö-
da ckr godh och halsosam/sa cir ock
Döden dem Trognom godh och
helsosam. Den Helige Ande lck-
rer om dem/ at dhe esster Dö-
den warda begrafne/ och der med
Ua som vthi Zsrden cch Gudz
Äker vthsadde/ 3 Aldenstund dhe
Frommas och Gudsruchtigas
Kroppar/ffola i finom Tijdh sa-som kostelige Hwetekorn grön-

Ks ffas
* Vppenb- B. 14.-



lw tzrtttijsnde Fierde Samealee.
stastllettewigtLM.

Alsingen Frucht Hweekornel bär
Förltlndtthäffsilorden:

AlcsanclrKroppenAstaär/
Öch sast strrumad worden /

Fär han tä seedcn Herlighect
Som osi wär Frelsar har beredl

Genom sin Gäng lil Zadren.
Dde Gudfruchtigas Been stole
grönstas sasom Gräas/" nar e-
wiga Lijffzens lustiga Waar läh-
rer anga. Til ett Bestut larer
ost den Helige Ande om dheGud'
fruchtige/ at dhe iDödenaffsow
na/5 och hw^las; § Ty!Ua som
när wtz ssswa/ hwtzla wtz ifran
alt Arbetc / och war Kropp faar
da stna Kraffter igen/ och Siälen
doch i medlerchdd fin Wärkan pa
hemWt och sörborgat sätt och

förrättar. Sa warde ock
wii gmom DZden förlöste ifrän
all Möoa och Arbtte/ som i detta

G!
FEl<!'s7"'



Treltijsnde Fierde Samlalel. li,
Lijfwtt wankar / och kommom til
3ioo; warKropochSial bekom-
ma nyja Kraffter/ der igenom wij
blifwe sa myckit stlckeligare och
feroigare/til at sörratta dhe Mr-
ningar til hwilka först woro
stapade/ och genom Christum a-
terloste/ i medlerchdh lefwerSiä-
len i Himmeten/ och ovthsatzeligh
Glädie athniuter. Sasom wij
vlhi Sömnen intet höre hwadh
brede widh ost lkeer/ hafwa ickensgon Oroo aff andras Bekym-
ber/altfä hwtzla dhe, HErranom
Affsomnade roligen vthan nagon
Sorg och Bekymber / och aro
platt intet dettaLijffz Olyckorme-
ravnderkastade. Sasom wij ater

vpwakna aff Sömnen/ altsa
stalock Dsden icke wara'en ewig-
warande Sömpln vthan den
Stund stalkomma/ vchihwilken
Wij ffola höra Christlßöst/kal-

ian-



tl- Tmtij«nde Fierde Sanilaltt.
landesossvthurGriffterna/ dä

stolom framga til Ltzfwet.'
Ongen Mennistia kansa lättvp-
wackiaen sofwande/somChristusdheDöde vthurGrafivenstalvp-
waclias Vthaffhwilketaltnog-
samt klarligen synes/detdenH-A»
postolen Paulus i aU sanning kal-
lar dheGudfruchtigas Dödh en
Winning.K Det bör ju stattas
för en Wlnning/ at vndssippa den
Fahran/ at förota Synden: det
bör ju stattas för en Winmng/ at
befrtzas isran et ondt Tilstand-
Det ckr ju en stoor Wmning at
tomma til det som bättre är.
Hans HelgonsDödh a'r dyr hal-
len för HErranom-3 Döden är
dem godh och nyttigh förHwhlan
stull/ och bättre för Säkerheten
ssull/ men aldrabast för den ewi'

ga

§Phil,l.z». I Ps.uh v.



Trtttijonde Anile Samealtt. i>;
ga Saligheten/ hwllkendhederi-
genom betomma.

zs.ThenAnfckchtade.
sruchcar migh in«t sa mycket str

VDsden ftm för oödzens Plägor / iagh
haswer effla stde huru Synen warder lhcm
msrt somvsö/golfien lagcroff/ Tungan
fielnar: iaghhaswer sebe huru the sweltas aff
Hngest och hiermns Hngsian / aff Fsr-
sträckelse och Blsdigheel.- iagh hafwer hsrdl
huru the qwijoa och tlaga nclr Siälen mäste
wandra vchur Kropsens Wäning.

Tröstaren.Dhe som troo pä Christum dhe
warda bewarade för sadane död-sensPlagor/ eUer förminstas dhe
vthidem. Decsomaldraswarast
och bittrast warvthiDöden/det
haswer Christussighvppa tagtt:
nemligen/Kckntzlan afGndzWre-
de. Om wij silntia Korsens Trcka/vppa hwilket Christus haswer U-ditDödmförotz/ nedervwiwar

DSdh



Dödh sa blifwerDöden off Mbytt vthiensöötSömn/* San-
nerliga sannerliga säger iaghe-
der/hwilken som gömer mit Taal/
han stal icke see Döden tilewOttzdh säger Christusf Dttcir/
han stal icke allenast bllfwa bew
rad för den ewige Döden/ vchan
han stal och icke see den timmeli-
gelDödzens grymma och faassi-
geHambn. Och om wij ckn ste<
lom dricka en lijten och bitter
Dryck vthur Dödzens Begare/
hwadh är det til at rckkna emooi
GudzWredes ochChristi mang
faUigeltjdelsers Bäck/ affhwilken
han pa Wägen i de«a Ltzfwet
druckit hafwer/ för war stul?§
Hwadh ar en sadan lijtenDryck
tilatraknaemsot denKa!ken/som

'Fadren förestalte Sonen Christo
i örtegarden pa Oliobärget/ st

han
*s.B.Mos.'s.l). -tloh.B.)t. FPsllv-?!



TreuijonveFemttSamtalee.
h<m den stulle vthdricka för war
fful" Wär Dödh är lijka säsom
war Sickls och Krops renstnde
Mdom/ Hwar igenom Syn-
daförgisstet warder affördt isran
Kroppen/ hwadhwilmandaun-
dra der pa/ at ltztee bitter Aloe
warder i denna Lckkedom sörblan»
dat- War Dodh är lijka jom en
lordegumma / den der befräm-
M ost at wtz wardafodda tildet
etviga Lijfwet/ huru kan det wa-
ra vnderligit om det gar ost iäsom
et Barn/ hwilket maste trangia
M igenom sitModers LM och
för den Orsaak stul maste och M-
stanagotaffdhePlagor/ somfs-
dandet hafwer medh sigh. Det-
ta swara Tilstandet warar alle-
nast et lijtetögnableck/sedän ssalwar Dodzdagh wara en lustigl)
Födelse Dagh til et ewigt LM.

Den
* Mallh. l6: 5 ö/e,öoH </,K«»l^
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Den Pollen ar trang/ * GtW
hwilken wö maste inga til Lijfwll
hwadh wil det falla vnderligitW
wy vchi sadan Genomgang el»genomTrängande nägot BesM
finnem? ChristusstalsiaH
lgenom och ffal gä för osi /i- Hm
badnarWägenförotz/ widhhe
nomstolewtzfast halla o§ gemn
en lessuande Troo/ at ivy tW
medh honom trängom osi igenm
Dödzens Port och magom simWögen til LMtt/ som homn
tunnog ör. L Syndenboor äm
vthi ost/3 Hwilken wil da vndn
om wtz för Synden stul/ sem än
nuvthiostär/ maste vthstaoch
lijdanagotassDödzcns Ängest?
Imedler ttzd hafiver wart Sam
wete AD/ och RoovthiCW

-Match. 7.'4. F G
16-11. 2Rew7:io. <PRow/:l.



Tttttijonde Femtt Vamtalee. »'7
sto/somär war Friidförste/" Och
war FrM/s Som igenom sin
Vpständelst isrän dhe dsda/förde
Frtzden medh figh vthur Grafwe-
na/ och stiankte o§ sasom Byte.
Sa diupt kan aldrigh Dödzens
Vdd sticka/ at han war Sickl kan
sarga/ han sticker os fuUer/ men
iHcklen/ doch ckrDödenom Hans
GM förtagit genom Christum/
statfast han stickertHälen/ ssal
hanlijkwistintet inffiuta stt För-
Mvthiotz.

Then Anfschtade.
lycker iagh»arder alt sir bittijda

kallad ifrändenna Nerldene/ Gudh
ttger migh bore i minä halftva Bagar/F
D:rföre fruchear iagh/ det malte wara ett
Tekn lil Guvz Wrede säftm strifwit stär:dhe Blodgiruge och Falsta stsle <ct< tom-
malilsinhalsivaHloerZ

Trö-
3Pftl.//.zz.



TttttijsndeSietleSamlaltt.

Trösiaren. s
Den som affHEnenGudh hai-

les sörmogen til Döden/den dök
aldrigh förbitltzda. EtlangtLD
är fuller en GafwaaffGudh/men
del emoot är et kort LM icke aIH
et Tekn til Gudz Wrede/ emedan
Gud effta dem han elstar/och sino
Gudsruchtiga/befaUerat bitlijda
rymma denna WerldennesHw
berger/ pa det dhe msge lvaro
beftDde ifrän all Syndafthra/
och bliswa forsatte vthi den saligl
Säkerheten; pa det dhe och ickl
mätte vthsta dhe allmenna Landz
Plägor/ som ossta
ckro an sielswa Döden. Gudj
Folck gar igenom et saligt AM
vthi fin Kammar/och siuter döre-
na igen effter sigh/ och fördöP
Met lhtet ögnableck/ sa länge
Wreden gar öswer" Dm Rat'

*Esaj «5-20. D
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Treelijonde Siette Samealet, 2,5

fardige förgaäs och ingen lägger
dttpaHiertat/ heligeMän war-
da bortrykteoch lngen achtar der
vppa/ dhe Aätfärdige warda
borttagne för Olyckone/ och dhe
somredligaförsigh wandrathaf-
wa/dhe komma ttl Frijd/och hwtz-
lasiderasKammar." Denßät-
fa'rdige om han ön bltttjda döör/sa ar han doch iRoligheet/lty Äl-

är ährligen/ icke der aff
at han lange warar eller mang
Gr hafwer. Klokheten ibland
Mennifflorna aro dhe rätte gra
Härcn/och et obesmittatLefwerne
<fr denrätta Älderdomen/) ty han
begagar Gudi wäl och är honom
kar: Och warder bortagen ifrän
Lijfwet ibland Syndare/ochwar-
der bortryckt/at Ondffan icke stal
förwända Hans Förstano / eller
falff Lara bedraga hansSiäl.

Ty



Tttttijonde Sia« Gammltt.
TyondExempelsörsöra ochför<
derswaenom det goda/och den on-
daßegärelsen förwänder et ostyl-
digtHierta/ han är snarliga ful«
kommen worden/ och haswer vp,
sylt mang Ähr ty hans Siäl be-
hagade Gudi/derföre hastade han
medh honom vtyur detta onda
Lefwernet. *

Här pa lorden är de«na Sedh/
Gambla man hugger nedh:

Men offla gor war lEsus sä /

Grenar och Telningar smä/
Somzrönstas och kunn' bäraPrijs/
SällerhäniParaVijs.

Fördenstulden Gudfruchtigh är/
han döör wa'l och saligt/ antmgen
han döör ifin höga Hlder/ ellerv-
thi sin blomstrande Vngdom
Hwadh är Lijfwet annat an en
lemmerdahli Hwadh är war
Kropp annat an etSialenes Ftin»geljtt



,M? wil du det sa illavptaga
, m Gudh för dit bästa stul / förde

' »ighnagot förlvthur dmaZem-
mdalenoch dettaFangelstt?Zu
'ör; de HimelsteKrijgzochSegtt'
Ksten kallar dig tfran dmaKam-

, >en/ som här i Ltzfwet wankar/ju
Klförer han digh til den Ort der
Ma är/derFrtzdh är/der Se-
MochHärligheetär.

Z7. Then Anfächtade.
U >O kunde ännu längre här pZ Orttn
G bttiana Guvz Msambling tffler min
zlM3go/ forchmstul önstaye iagh gsrna

Tröstaren.
HemstäZ alt detta dm gode GudzWjgeW:lja och behag/huru

gc han wil behalla dig wid Helsanch Lijswtt/ och bruka din Tienst
'thi strijbande Försambling
'ttpaZordene/ ochsäghmedh

den



tzttttijcndeSiunde Samlalee.
den gambla Kyrckiola'ravrn ochwäl förtiente Bistopen
sio.. lagh haffuer imet sa
mighvthimitLefwande/ atiGma blyjas hoos eder länge annu,
lefiva/ icke Heller fruchtar W?migh för Döden/vtban wil gem!
och wiUigt döö/ effter wtz ensi!
from och godh HEAre hafwM!
i Himmeten-* När Bistopen
Marlmus nu mera wart gaw,
mal wsrden/och KropsensKraff»
ter begynte afftaga/ och der ti!»
medh söll vthi en swar Feber/si
at lijten Förhopning war det ha»
stuUelängrelefwa/f
sinä Larjungar til sig/och förniM«
te dem medh aU Fltzt/ at dheM zbliswa bestandigewidh den salO
görandeLäran och desSannia/



TttttijvndtSiunde Samlalet. «z
och lata sigh den wara troligen
anbefaUad/ och wachta sigh for
Merij och WiUfarelse. Der pa
begynte Hans Larjungar medh
heeta Tarar at stvara / ach kare
Faderlhwarföre wil duosi säösi
wergiswa/ hwem wil du ost arma

' Barn befalla? nu warda dhe glu-
' pandeVlfwar grästligen raasan-
deemoot GudzKyrckia och För-
sambling. Sadan deras inner-

! lige Klagan och Heeta Tarar/ Ut
dm sromme Bistopen ga sigh til
Hiertat/ochbegynte sucka tilHEl-
rm Gudh: Ach HErre kan iagh

! tienä dit Folck pa lordenne/ sa
wdrager iagh migh intttArbete.
Begiff du digh pa ftmma sattet
aldeles vthi Gudz Wilja: Dm
M Guden som digh medh sinä
Gäfwor vthrustat hafiver/ han
jkan ock andra pa samma sckttet
Musta. Derföreomdigh beg-



214. TttttijondeSiundeSawlaltt.
ge delarna liggia hardt vppä/ G,som fordom denH.Apostolen/)',
at du icke weest hwilket dera du,
vthwäl.za stal/ i det du ästuM,
stiljas hadan och wara med CW,
sto/ hwilket digh bättreworo;
ler bliswa iKiöttet förldins För- c
samblingz Nytta stuU/ sa m<i d»!
weta atDöden sr en Winmng/l
mcn längre lefwa ar GudzFör j
sambltng nyttigare. Ingen «ff
otz lefwer sigi) sielfwom/ och inP i
döörsighsielfwom; lefwewy/ sif
lefwe wtj HErranom / (Nembll
at wij honom langre tienä iW,
Försambling/ och honom fim
Sicilar lilföra:) dös wij/sa di s
wtj HErranom/ (wij Ma M< r
Hans Faderliga Wll,a nar hö,n
kaUar otz/) ehwadh wij nu k
eller döö / su hore wtj li
til/1- den lamma nadigste o^mcch

*Phil.n IZ. tMom.^7.B.



TrttlijondeSiundeSamlaltt. ,?s
mechtigsteHErranom/iftan hwil-
kens Kärleek ost hwarken Dödh
ellerLUstilja fan-* Tuhafwer
alt har til fölgt GudzWilja effter/
idet du hafwtt troligen tienthans
Förstmblmg/ effter denFörma-
go som Gudh digh förlänt haf-
wer, fölg nu och här tffter vthi
detta sallet den goda Gudens wil-
ja/ sa at du medh et lydachtigk
Hierta/ emoottager HansKallelse
tilden segerwmnande och trlum-
pherande Församblingen iHim-
melen. Du gör fuUer mtet orätt/
> det du hafwer aff Kärleek Om-
nmdnad om den Chrlstelige För-samblingen härpa Zordenne/hu-ruhon kan tllwaxa och förkofras/men derhoos maste du hemställa
Gudivthien sannTroo/huru han
lvil regera sin Kvrckia/ eck widh
Wcht halla. Härvthmnan är

L intet



zts T«ttijond< Giunde Ganilaltt.'
intethelsosammare/ intet bätttt/
intet som medh GudfruchtWtenkommernckrmare öfwereens/
ändeeman aldeles begifwerD
vthiGudzWilja/ ochsighhonom
befaUer genom en trogen och G
dcichtigh Böön/ och gifwer hh-nom fulkomlighMacht/ at han
dla medh wart LM och medhtck
Dödh/somhonom behagar. Ei<
dera aff dche ba'gge/kunnom lri
gtwlswelachtlgt hoppas/ antin
Zen gifwer han off det som wij b,
die/ eUer det som nyttigareäl.' i
BefaUa HERranom dm wG i
och hoppas vppa honsm/han A Z
wälgörat.t !

;8. Then Anfckchtade.
besahrar iaghhafwerförforttlili!

«V iU mcdh mma Synder/ yurll l«
iagh dä lrsfia migh i DZVen affGudz B

-tPs)7's-



tzttttijonde Ottonde Samlalet. l»7
ge Hitlp och Bijfiänd? dhe som orsakn s-
rolilsinDsdh/ dhetommaicke effttr Di-
den nl«bättr< iijffi Himmclcn.

Tröstaren.
Sadant a'r til ssrstaendesom

dem / hwllka aff Otolmodigheet
sigh sielff aff daga taga/ och äro
enOrsaakat Siälen masteemoot
Gudz ordentelige Wilje/ fön ckn
Tijdhär/ qvittera sinKropzHcr-
barge/ och wandra- för hwilket
Gudh digh nadeligen beware / at
dll dighicke sadant företager. Ty
det är ingen effterlätit" sigh sielffLUwet pa mootwiUigh satt aff-
hända/ pa det han der igenom
matte besrtzasiftan dettimmeli-
ga Beswckret; ty der igenom stör-
ter han sigh vthi fast större Be-
swar/ Nembl. det ewiga Fördärf-
wet; det tilstäoes ingen at gö-

L; ra



«8 Treltijönde Ollonde SaMalel.
ra sadant/ för andras Syndlt
stull/ ty der medh föUo han iden
aldrastörste Synden/som da blchwe hans egen/ der han eljest ge>
nom andras ochfremmandeSyn-
der icke hade bllftvit orenat, Zn«gen far der Tilstand til/ pa W
bedrtzfwa/ för sinäförl bcgangm
Synder ssuU / ty den behösm
bast stl LM Förltingning/ pa dtt
han matle komma lil sinä Syn-
ders Kantzls/ och sedän göraen
sanstyldlghßoot. DetarinD
esseerlatit detta LUwel förkorta,
för en stoor Längtan stull til et
bättre Ltjff/ som effter Döden
funde wcintas/ ty hwilken som
bliswer saker och styldigh til ft
Dödh / han kommer icke effttt
Döden til et battre LM. M
nar sadana Tanckar qwälja dO!duhaswergenomFrossandeochtt!
vtijdigt Drickande/ eller genß



TtttlijondeNijondeSamtalte. «p
t andra Oordenteligheter/ ditLM

, dlgh sielftver sörtortät; sci angra
- detmedh innerligh Suckan/ och

. haffalt dit Förtroende pa ZEsu
Christi Förtienst : hass ock der
hoos et fulkommellglt Vpsathar
du digh battra wil/ för sadana
och andra Synder taga digh til
wahra/ omHErren GudhstuUe
MngiadighLiftvtt,- sa blifwer
Gudh digh nädigh/ och
förläter digh aff Nade alla dina
Synder för Christi stull: ln han
haswer lofwataUom Bootf.lrdi-gom Syndernas Förlatelse. Den
blodtorstige Konung Manasse/haswer sigh sielss Mwet förkor,-
tat genom fina MHgärmngar/
ickedesmmdre närhangiordeen
alfwarsamßättrlngfick han ewi-ga Lijffzens Krono. RöfwarenpaKortzet vndfickdet hansGär-L 4 nm-



,;o Trelchsnde Oeeonde Gameal«.
ningar wärdt Men nälhan
affhiertatomwändesig til Gudh/ft är ha» medh Christo ingangen
vthi detHilnelstaParadiset. Zahwadh annu mehr ar/ wära för-
sta Föräldrar haswa dragit Di>
den lcke allenastpa sig/vtan ock p«
alla sinä
madan dhe trodde Gudz sörsteb
vangeliste Löffte om Qwinnom
Sadh/ som stulle söndertralW
Ormsens och giordl
en sanstyldig Boot och Battrlng/
sa° ciro dhe affGudi/ genom ei,
Tröst som förer til Lyfwet igen/
Vprättade. Hafwer du nu fölgt
aUe deffe effter medh syndande/ stwar ock deras Effterföljare vthi
en sann Bättring. § HErrans
Hand är intet sörkortad/sa är oct
HErrans Barmhmigheet icte

för-
* iuc.«,: 4»; fl. B. Mss.,:,/. F^'



tzrttlijonde Ottönde Samealet. zz»
förminstad genomfiere Ähn Na-
dennes Dörör cknnuinttt tilssu-
tm/ emädan digh ännu lembnas
Ttzdh och rum t,i Battrmg.

zp.ThenAnftlchtade.
stulle gclrna önsta längre fä nyttia

3Z) della iijswel ech dts Beqiräwlightttr:
cch HErtans Wälsignelse/ som hon wigh
MiijswttförvM hafwer/ längre blsilliä.

Tröstaren.
Wachta digh at du icke later

merckia genom en sadan oordent-
lighKärleektlldetta Lijfwet/ det
du ännu intet sanfärdeligen älffar
HERren Gudh/ som är det hög-
sta goda. Wtz ärom plichtige
och ffyldige glswa Gudlolt wart
Hierta genomKsrleken/ saledes /

at om wtzwanda nagon Karleek
paoordentllgit sätt och wtzs til na-
got annat/ det vndandraga wtz
Gudi* Then älstar sä myckit



»;l Tttttijsnde Nijsnde Sam«let.
mindre Gudh som nägotelssar
jämpte Gudh/ dethandochiw
ttt för Gudz eller Hans Budz fful
elffar. Dit Hierta är etkleent
Karille/ men fult medh Werld-sens Karleek/ derföre kan en röt
Karleek tilGudh/mttt tomma der
m; gor det ledlgt och toomt aff
t>en oordentlige Werldenes Kär-
leek/ pä' det Gudz Karleek ma fin»
«a Ram der inne. EUer hafwer
dusa stoorLust sch Begclrelse lii
detta nörwarande Ltzfwtt/ som
doch mtet annat cir an en farligh
swir Kämp och
Strtjdh? W.'rlden M
rätfinnige Christne: hwilken M
le fuller Heller willia hooe
fi, Aende och Förföljare an hoos
sinä bästa Winner? Zorden är
war Windringzplatz / Himme-
len är wart Fäoernesland tt hwil'

ken
*I«H'/.»?' tM j;i?.



tzreltijonde Nijonde Samcalel. 2j?

ten stulle suller Heller längre wan-
dra omkring/ an wara hemma v-
thisitFädernesland? Hwadhär
det annat länge lefwa/ a'n lange
qwtilljas sch lunge synda? * Om
du bodde vthi et sadant Huus/
derWäggarna woro
de ochlutade/ Taket woro neder-
sunket/ och hela Bvgningen sön-
derffryden/deraff sull medhHohl/sa at hon Wille nu aldeles salla
omtull; mon duicke medh a!l hast
fiydde och ssyndadedlgh der vth?
OmdupaHafiVtt seglade och en
Stormwind och Owäder vphof-
wo sigh hasteliga / sa at Wagarna
kastade swara / och en stoor Siö>
Bng bleswo/ som öfwerhölgde
Ckeppet/atdu msste befthra der
Ensgon Olycka och Skepsbrät,
mon du itke ffulle ssynda digh
meoh aU Macht til Landz? Nu

ar



2Z4 Tttltijonde Nqsnde
a'r det medhWerlden sa bestaffat/
hon nalkasWa som til fin Dödz<
drägg/ det brakar och knarkar i
Werldennes stoora Bygning/ icke
allenast derfore at hon gamma!
är/ vthan derfsre / atdttltzder
ath Ändan mcoh henne. Och du
tackar inter HEAren Gudh/ är
icke cller der öfwer glad/at du i O
warder borttagen iftän den til-
stundade Fahran/ ifran SkeM
brottochandra Sa°-som Haswet närWagarna vphaf-
wa sigh/ dänger och flär meoh
Macht pa Skepet/ der aff Skepz-
folcket förfäraSi Sa är denna
Werlden ltjka som et bullersM
Haass/ hwilket den onde Fienden
och dhe medh honom haUa/ dch
wa/ at det kokar somenGrytt/
hwar igenom dde Christne bIW
bestörte och kleenmodige: ja den

illW



Tttltijönde Nijendt Gamialtt. il;
illlstige fienden/ han kan alt sä VN-
derligen vtyi hwart annat för-
blanda/ at man intttweelhwadh
man först staj wachsa sigh söre: ty
om dhe höga Hufwuden här i
Werlden aterwända nägot lijtet
medl)Förföl)else/ sa vphHar han
ringare Personer emoot ost. Nckr
dhe aro stillade/sa anstaUer och vp-
bUs hanenEldgenomwart eget
Huusfolck. När den är vthssckcht/sa bemödar han sigh genom sinll-
listigheet/ at vpwackia Oenigheet
emellan kötzliga Bröder: at altsii
Huset som pa alla fyra hörnen
blifwer anstött/ mätte p<i nagon
derasijdanftllaochsiuncka. Der-
före mckdherättbetänkte och rät-
sinnige Christne/medh endrächtlg
Hierm ssynda sigh vtdur denna
Werlden. Ther medh effterfölja
dhe/ den fromma gsmblas helige
SimeoniSExempel/hlpllftn eme-



»;6 Ttttlijonde Vtijonde Samtalet.
danhanwistedet/ atmanidttta
Ltzfwet maste städze leswa i strtjd/
sch medh Synder iKöttet/
medhWerldm/ medh Diesm-
len/ badhhanat hanmattefarai
ifrtzd.* Detts Ltzftvet ar Men
mässäten Nött/som vthwertes sn-nes wara godh / men när hon <ir
sönderbräkt och öpnad/ finmrman intet annat der inne/ <in
Skröpligheet och Tooncheet.f Är
det nagot godt i dettaLtjftvet/st
ckr det osolltzkeligen bckttre vthi
det andra Ltzfwet. Har wandra

i Troone/ dervthi astadan-
de.§ Hckr är wär Waydring/der
ör war ewige Boning. Här lefwa
wtz vthi Mödo och Arbete/ men
der vthi Fltjdh och Roö. Har
wandrom wh ännu pa Wägen/
der tommom wij vthi w6rt M>

der-

5». Cor^.7.,



Trttchonde Nijondt Gamialet. »z?
dernesland.Har beWewij o§ om
goda Wärck och Mrningar/ der
vndfa wij en nadertzk Belöning/ i
dtt wtz fa astoda HERren An-
schte emoot Ansichte." Har be-
Da wij otz om at haswa Äter-
hold aff det onda/ och göra det
goda/ der är intet sndt/ för hwil-
ket wij behöfwom wachta o§j
der emoot hasivom wtz det hög-
sta goda til at nyttia. Har haf-wom wH alttzdh Strtzdh medh
wara Fiender/ men der stole wtz
firalla Fiender frtze/i Ewigheet
regnera.Här äre wijvthi Bedröf-
welse och Wederwckrdigheet toli-
ge/ der s?al ingen Bedröfivelse
eller Wederwärdigheet möta osi.Har maste wijKötzens Luster dem-
Pa/ der hafwe wtz intet annat än
Andeligh och Himmelst Lust. Hcir
mDe wj hafwa Betymber/huru

w^



2;s tzMlijolHeNtzondeGawlaltt.
lvtzstole öswerwinna wära Fien-
Ver/ der skoK wij esster vndfän-gen Segerroligen och sciktrt boo.
Här warda wij vthi Anfcchtnin-
garassGudistärckte/ derffolm
wtz warda fry för alla Anfächt-
ningar/ echfrögda otzvthlGudi
wär Siarckheet och wär Hielp.
Har hielpa wij dhe torsstige som
behsfwa wär Vndsätning/ der
öro inga torfftige/ som behösm
wär VndsätningHär förlata wij
dem som ost ffnldlge äro/* Pa
det wär Skuld mä tch osi tiW
wenwarda/ der lijda wtz mm
nägotsadant/ för hwilket wtz W
höfwa forläta war Nasta/ icke
Heller göra för hwilket wij
behöswa bidia om Förlattlsc.
Har warda wtz medh Korsetz
Rijs tucktade/ pä det wtz icke sto-
le sörhäfwa otz/ vthi Medgängen/

Match. <? ,4. Ma«,ch l).



tztttlijonde NijondeSamlaltt. »z?
der är Nadh tilfyllest/at wtj aff in-
ttt Korst nägonAnstöthafwa,-
wij stole vthan Frestelse aff Hög-
färd/ halla ossm til det högsta go-
da. Härmästewij achstilja det
enda isrän dttgoda/ der sr intet
annat an alt got til at see och
spörja. Döm nu har aff sielss/
hwilketdera Ltjfwet d« wil stat-
ta battre ckn det andra: Lagg
bort detta fiychtiga Lijfwetz oor-
denteliga Begclrelser/ pa det du
der lgenom icke ma förlora det e-
wiga Arffstap/ som hörer til det
i Ewigheet warande Lijswet.
Bruka sä det du här i Werldenne
hafwer/ at dit Hierta icke war-
der behallit och intagitassdet-
Thelordesta ting stal du besittia
och rada öfwer/ men lät inttt det
lordeffa rada öfwer digh: War
du en HERreöfwer dit Goda/pa
dtt dit Sinne icke ma bliswa öft



'42 Tltttijsnde Nijonde Samlaltt.
werwunnit aff Kärleek til dhelordesta ting/och desTienareell«
Fange blifwa.Hwarföre ha st<u du
icke til et bättre Lefwerne ? * Nu
star det der pa/ at i stället för det
Zordeste/stal digh detHimmelsta/
i stalle för det rmga/ffal dighet
myckit större/ i ställe för det för-gängeliga/stal digh detcwigaGo-
davplätit och inrymbt bliswa.

4o.ThenAnfckchtade.
AiAgh mäsie nu lembna effter migh mi'
ZI) na hienans telre Baln; iagh M if>
wergiswa min goda och lrognaMat». min
Slächt och förwanttr mäste iagh alt sil<
laea: hwilten fial nu warda sigh om min
ens«lrjande Maka och späda omynW
Barn och dem försörja? Hwilten wil nu
wara Faber str dem, see pä dems bsfia eli
staffaoemrätt.

Tröstaren.
HERren Gudh sielff tallar



Fyrachonve Samealtt. 24.1
siqh en Fader för Faderlösa och en
Domare för Änckior." Vesalla
dinHustru och Barn vthi Hans
Beffyddoch Faderlige Omsorg/
HErlen Gudh som är din Gudh/
han är och din Sädz Gudh effter
digh.f Tina Barn/ dhearo icke
allenast dine/ vthan ock Gudz/ M
myckit mera Gudz an dinaßarn;
tyhan hafwer mehr kostat vppa
dem: bm'u kan du da twifia pa
HansFaderlige Försorg för dem?
Konungen och Propheten David
sckger: lagh hafwer vngwarit/
och är nu gammal woroen / iagh
hafwer cknnu aldrigh sedt denrckt-
lardigaforlatas/ ellerhans Sad
Ger Brödh ga.K Dhe From-mas Slächte stalwalsignat war-
da.3 Gudh hafwer loswat och til-
sagt dina Barn dhe H,mmell7e

Skat-
*Psa,.<B.6. f1.8.M05.,?:/. LPs-



Fyr<»lijönde Gamtalet.
Skattarne. Troo säkert han lattr
dhemmtetdööaffHunger. Han
hafwer giftvit dem LUwtt/hanlärer inttt föl neeka dem hwadhsom hörer til Lijsszens VppeWe:
han hafwer giffutt demKroppen/
hwadh han nu vnderligen iM'
derlifwel haffuer beredt / det wil
han ock nadeligen vppehalla- Tag
digh medh all Wt til wahra / at
du icke sä sörjer för
och Barns timmeliga Walfard/
at du i medlertijdh fsrgäter sorja
för dm Sials Walfard. ChrWssager: Hwilken som tommer til
migh/och lcke hatar fin Fader och
Moder/ ochHustru/ och Barn/
och Bröder/ och Systrar/ och der
tilsitegitLM/hankanickewara
niin Lärjunge." Det vthlägger
han pa en annan ort sä: HwiMsom

'im. »4.is. .
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Fyratijände <ö?amtaltt. i?,
M älstarFader och Moder mehr
än migh/han ar migh intet wsrd/
och hwilken som älstar Son eller
Volter mehr ckn migh/ han ar
migh lNtet ward.* Stz/Gudh
han kallar digh til sigh genom
Döden. Wachta digh at du icke
ja ällkarHustru och Barn / at du
för deras stull/ wiUe wagra digh
dm Himmelste Faders Kallelsegarna at Mia. Den Himmelste
FadrenS Mrleek/ bör man högre
statta an dhe Zordeffe Barnens.
Den Himmelike Brudgummens
ZEsu Christi Karleek/ bör man
billigt giftva ssrträdet för sin Hu-stros Kärleek här pa lordennne.i-Wcjlgarnmgenbörju intet mehr
Was/ au den som wälgärningen
gis<pithaswer.§ Hwadhffaliagh

sätza
* Mach. f «/. ,i.



FyratijondiSamlalet.
säija om dm Slacht? ckro dhedig
kara/ dhe du här qwarlemnaress-
terdigh; sa tänck/dhe warda digh
myckit kärare när dhe vth, dm
Himmeistä Frögden komma til
digh* Tyder sm hofwa wtz«
Wist Hopp/ (som grundar sigh pa
Gudz oselbareLöfflen/)at wy
nom den timmellgeDoden/lsran
dettaLtjfwet stolom sorsa tte war-
da til et sädant LM/ derwij wara
Betanta finna igen vthi enHim-
melst Glädie/ dem wtj icke haf-
wom förlorat/ vthan sörvth-
sandt/ hwarest dhe ssola wara otzsa myckit kärare / som wtz graw
näre kanna dem ; och ffal ingen
ytterligare at dm
Kärleken och Wäni?apen som e-
mellan dem och esi är/ stal genom
nagon Oenigheet förspiUas. Äro
dina Bekanta digh kara / sa bör

Chn-
* 5/l/?. <s,

244



Fyrachonde Samealee.
sshristus wars digh kärare/ emä-
dan han dm Broder ar. Haswer
detwarit digh behageligitoch liuf-
ligtt/ at du här boos dina B<-
tanta hafwer fadt lefwa / sa lckt
detbehaga digh fast mehr/ at du
ffal komma til Zions Bärg/ til
lefwandes Gudz Stadh/detHlM-
melstaJerusalem/ och tildenota-
Iliga Enala Skaran/til dheFörst-
fiddlisFörsalnblmg/ som iHim-
melen ckro bcstrcfne/ cch til Gudhsom alla dömer/ och til dhe Andarsom aro salkoni ligen rätfärdige.*

4'. Then Anfckchtade.
mssit btsara/Mlgh mifiacchförlora"vchur lutte Hima all iröst i Dödzfiun»

len/n<lrmmOrsn ochSs"
l«nas medh sin Förstrclclclse ängslar migh.

Tröstaren.Den Helige Andes inwärtes
Tröstan/ ckrmyckn krafftigareän

alla

245



246' FMyMde Fsrsta Samialtt.
alla vthwärtes Tröster. ThenHelige Ande witnar medh war
Ande / at wtz are GudzBarn."
Nckr wtz begynna kampa medh
Döden/ och ängstas i ware Hiw
tan / da vpmuntrar och tröstar
den samme Helige Ande/ warM
da/ ty han ar den rätte och hogste <

Nardinaögon
vthi Döden intet mehr see/da stal
den Himmelste Hugswalaren/den
Helige Ande/ giswa digh en sann
Vplysining iHiertat. Nar dm
öron vthiDöden tilstoppade war<
da/ sastalhangifwa digh SM-
nes lefwande Tröst. Nar Men<
nistlighTröst andas och ckterwM
der/ da" kommerGudh medh sin
Tröst. Bestoda Martyrernas-
xempel/ huru beredda dheworo/
och huru garna dhe Wille dm
aldrastörstaPWo. HiulenmedhHW!l''

5Rem. z. is. f loh.lf.ls.



Fyratijonde Fsrsta Samlalet. 247
hwilka deras Lemmar woro sön-
derssagne / kommo dem före sa-
somliufiigeßooser; Eldzlogan
vthi hwilken dhestullevpbrinna/
synttS dem wara Andelige Arm-
binder/ jemwälKädorne medh
hwilka dhe woro bundne/ Hollo
dhe förgyllende Kronor/ sielfwa
Pijnobänckiarne Hollo dhe för
Elenodier. Dhe lkarpa tweäg-
Wde Swärd ssm blankte for de-
ras ögon/syntes dem wara Stra-

Liuset, Hwil-
ken hafwer wärckat delta vthi
deras Hierta? Hwilken hafwertröstat dem vthi deras Wända?
hafwer icke den helige Ande det
Ziordt? Hans TM är
gare <ln hela Werldennes Tröst/
ja krafftigare än denna Werlden-

nes Förstes Anklagan- Menar
du at den Helige Anda tröstar al-
lenO waraHiltta i dettaLWvet/M bch



243 Fyroeijonde Fsrsia Samlalel.
och at han sedän i Döozstundeu
ar safäng? Menar du at den Hc>
lige Andes Tempel förstöres/ nar
din lordesta Hyddo nederbry-
tes?" Christus leswer vthi digh/f.
Och boor medh Troone vthi dit
Hierta/§ Hans Leppar aro tw
telige.3 Dm liuftige Lussten aff
hansMildheet/stal wederqweckla
dit Hierta/ sast an den vthwärtes
Hörstenbonoär. Hans Gudoiw
liga Taal stal ga digl) in i Hiw
tat/ sast öronen tilstoppadearo.
HErrans Ande ar
derföre hafwer HErren smordt!
honom/ han hafwer simdt ho' j
nom til at predika dem Eländom/
til at förbinda dhe forkrostade
Hiertan/til at predikaDheFängne
Förlotzning/ och dem Bundnom
öpning'«p HErren hafwer gifwit

*z. Cor. 5.,. f Gal.«.- io. F Eph- 3->?.



Fyratijande Fsrsta Samtales. 245
honom en liird Tunga / och hlm
weet tala medh dhe trötta irät-
Mtijdh.* Halt digh tilhonom
medh en hiertans Förtröstan/ He-
salla digh honom genom en
dachtigh Böön/ han stal trösta
dig i rättan Tijd/han stal genom
EvangeltzOrd ditHierta vpfrista/
närDöden medhsin Vdd sticker
digh; hanstalsörbinda ditHiel-
tä/ nar det är sargat affDödcn:
Mtuafdöden sometAooffwar-
derfängen/ssal han prcdika dino
Hierta enFörloftiing/närdu war
der iDödzensFängelst kasta d/ssal
han predika dino hlerta en öpning

ltzW Christus haswer forlöst ost iftanDöden / hwarfire staliashsndlllgtn
? Öck huru kan Hööen wara aff Chri<

lmädan handagclisscn
Mr Mlnnistian sascm eelRccff bori/sch
" Segersahna dageligen swängel?

'Csai;°:4.'



FMtijonve Anora Vamlaltt.

Tröstaren.
Lijka somChristus haswerfMfit Folck ifran sinä Synder/* icke

sä atSynden intet mehr boori dc-
rasKött/ty i detea LUwet aro N
salde vnder Synden i vthan al
Snnden intet mehr kan fördsmo
l Ewigheet/ dcm somaro ssddepä
nytt/ ochhafwaTrona/ sä W
wer han ock fsrlostat ost isranDe'<
dezn ickesaat wtz den timmeW !
Döden intet mehr stulle wara w «
derkuswade/ ty war Kropp ar z
Dödh/ eller Döden vndergisnm j
för Synden stull;i- vchan at wtzi' e
fran den ewiga Dsdzens f
<iro bcft-tzade. Slalenes DA e
är den rälta Döden/ ifran M d
haswer sst Cdristns förlosiat/ zdet han vthi sin helige Siä!/ M?
och vthstodh Helwetes OnM Nl

Slbt
fß^m.F.io.
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Fyraeijonde Andra Samlalet. lf»
! S« hafwer ock war liufiige HEr-

l reZEsus Cdristus/giordt otz dm
? timmellgeDöden liusiiqh/ at han
- blotta NampnetaffenDödh haf-
j wer/ menvthisimning ar hänen
' söötSömpn/ ja DödZens Ende

, och Begynnelst til det ewigaM-
i wtt: DheMttsinnlgeochGud-
fruchttgedöödagellgen/" fsrme-

l delst dhe dageliga Plagor / der
medh dhe heemsökte^vardacherfs-

> re är juDöden wisierliga en cknde
pa derasDödh. Men dör emost
B dhegenomDödzensDor/ M
et ewigt och roliglt Lefwcrne/ der-
före blifwer ofehlbart derasDöden Begynnelse til et rätt Lefwan>
de- Christi Dödh ckr en Förgifft

war Dödh/f fast nu wär
!Dodh icke ar aldeles drapen ge-nom dettaFsrgisstet/ för hwilkenorsaakhan sigh nagot rönr/ och

M 5 off*'C«ls-)i. tHos.lj.-14.



b;2 Hyratqonoe HndraVamlalet.
osti Halen sticker medh stn Vdd/
lijkwal hafwer dttta FörMet
trässat Dödzens Hiel ta / dcttöre
maste han endtligen aff detta För-
giffsee döö. Doden är denynw

hwilken Christus
pa den yttersta Dagen stal alde-
les bsrttaga/ han stal da sasom en
stu-ckare/ kömma öfwer denne
st n-cka/ och alt HansRooss kraff-
ttligen honom ifrantaga.s Dö
den stole wy astoda medh wala
andeligaögon/ ochda stolomwy
befinna/huru lWet wtj behöswom
fruchta för Hans wrede och grym-
heet/ effterhanckraffChristoös-werwunnen och til fanga tagen,
Han stallerFörsäat för dhe From-
masLM/ochsijhansörerdemtil
det ewiga LUwet. Han latet
figh wara angcläget/at dödaSm
ochKropp medh sin hwasta Vdd/

mm
"I. Cox. Is: »6. fiuc. li.tl.



nien han sargar allena st Krop-
pen/ Siälen bliflver
intet sargad : jaock dhe Gud-
sruchtigasKroppar/stotä en gang
ryckte warda vthur Hans Kiäff-
tar. Han lägger sigh Winning/
atöfwerleswerera dheGudsruch-
tige vthi den ewiga Döden/ och sij
han öfwergjswer dem til det e-
wiga LMtt.

4;.THenAnfächtade.
ms nu wors hum thel wi! / sZ ster

iagh ae iagh mäste neonlaggias i
lordmne/ och warda lil Slossl och Asta-
Vchi Grafwenesmsrckerwarder dcch min
Sting migh enttlizen vpgiord cch tilredd;
therföre mä iagh lallaFsrgengelsel, minZa-
d«/ och Maekarna minä Moder ochnxna Systrar. *

Tröstarm.
Ansee icke Astan och Stofftet/til hwilket din Kropp stal för-

M 4 wan-
*Hiobl7:i).l4.



lf4 FlMijondt T«di< Samealit.
wandlas/ vthan anste den tll-
kommande Vpstandelsen/ da
HEAren Gudh ff.il vpwackia
digh vthaffZordennesStosst och
vtyur Astan. Haswer du msdh
Hiob kallat Förgangelstn dinFa-
der/ och Matkarna dina Moder
och Systrar/ sa sagh och medh
tamma Hiob vthi en sast och sta<
digh Troo/ iagh weet at min För»
lostare leswer/ och han stal pa
sidstone vpwackia migh aff Zw
denne/ och iagh stal stdan medh
deffa mine Hudhomtladwarda/sch stal imitKöttsee Gudh.* At
waraKroppar stole til Salighe<
tenvpsta/ bewtzses icke allenast
medh klara Skrifflennes Svrak/
vthan och aff starcka och wal<
grundade Skähl/ och endttligen!
genom deras Exempel som w
da vpständne aro. SkrifftennesSprok

*Hiob.l?.»s.



25,
Sprat/ somdelsi det Gamble/
dels idtt Nyja Testamentet/ aro
til finnandes/ hwilka klart och ty<
deligen/sa wcil som kraffteligen det
bewijsa/tlrodeste: Omdenmör-
dade Abels Blodh sckger HER-
ren/ dins broders Abels Blodz
Aöst/ ropar tilmigh vthaffZor-
denne/* Emedan Abel lefoe an-
nu in ögon. Om
dhe helige Patriarcher detygar
Moses/ at dhe gensm Döden aro
ftmblade til sitFoZck / f Hwaraff
foljer/ at dhe lgenomDoden inttt
hafwa wnndt igen at wara les-
wandesGudzFolck- Gudh tal-
lar sigh Abrahams/ Zsaacs sch
3acobs Gudh/§ Nu clr icke

dödas Gudh vchan dhe
ltswandes/3 Hwarnff delta söl-

M/ jer
*i B. Mos. 4: >o. f'. B- Mos. zf< 8-



jer/ at Abraham / Mac och Ja-
cob/ ocksaeffterderas Dodh les-wa förGudy,- dhelefwa för ho>
nom efftcr dm sörnembsie Delen/som ärSiälen/ och deras Krop-
par stola igen vpwäkte warda til
LMvtt. Ia ddearo reda til LP
wet vpwäckte/effter dde vthiChri-
sti Vpstandelle tillUa medhho-
nomvpstanonearo* Zagh weet/
sager den tslmodlge Hiob/ at min
Förlosiare lefwer / och stal migh
vpwäckia aff lordenne. 1- Tine
Dode stsle lefwa/ och medh 3ew
mensm vpsta igen. Wakervp/
och berömmen eder i som liggen
vnder Zordenne / ty tm Daggar
en grön Marks DaM/ och lor>
den stal gifwa ifrän stgddhe Dl><
da;§ Eder Been stola grönstas
sastmAräss/I Ty sa MrMm

" Mitt. :7.'5'. l-Hiob.lp.-ls. §Est>>
»6:i? ZEsaj. 6ä.-l4>



Fyralljonoe 'srloleGamtaitt. is^
ren tll dhe fortorckade Benen:

iagh wil lam komma Anda
vchi eder/atj ssolen lefwande war-
da/ iagh ffal gifwa eder Senor/
och laea Kött wäxa öfwer eder/
och draga öfwer eder Hudh/ och
ssal gifwa eder Anda/at jäter lef-
wande warden/och stolen förnim-
ma at iagh är HEAren. * Man-
ga som vnder lordenne sofwc?
liggia/stole vpwakna/ somblige til
ttewigt LM/ och somblige til e-
wigh Försmädelse.s Alla Werl-
dennesHEMe/ stalost som sör
hans Lagh stuldöö/ vpwäcka til
ttewigt LM§ Den Stund stal
komma/ i hwilka alla dhe i Griff-
terna <iro/ffola höra Hans Ross/
och dhe som wal hafwa giordt/sso-
leframga tilLtjfzensVpstandelst;
lnen dhe som illa hafwa giordt/

M 6 til
*Ezech.)7-/.s. sBan.tt.-«j §».Matc.

7.3.



z;z FyralijondeTridieGllMlaltt.
til Domsens
ChristuS-* Det a'r minsFaders
Milja som migh siindt hafwer/at
iagh inttt föreappa s?al/ aff det
han migh giswlt haswer/ vthan
at iagh skal vpwäckia det pä yttw
sta Dagen. Detta tlr nu Hans
wilja jom migh sckndt hafwer/at
hwar och en som seer pa Som
sch trosr pa honom han stal haf»
wa ewinnerllZit LU/och iagh stal
vpwäckia honom pa yttersta Da<
gen-f Zagh är Vpständelstn och
Ltzfwet/ hwilken somtroorpä
migh/ han ffal icke dööewinnw
i«W.§ Zagh hafwer det Hoppet
tilGudh/ jagerApostolenPW
lus/ at dhe Dödas Vpstandß
stal ssee/bäde dheAatfärdigasoch
Orättfärdigas-3 Detta sörgw
gcliga maste iklada sigh oförg«w

gelig-
*loh.s.»z.«?. tloh.<.'l94°4i-44'



gelighetena/och dettadödeligaikla-
da sigOdödelighetene/ sä warder
det Ordet fulkomnat som strifwit
är:Dödck är vpswulgen i segren'
W wele/at den somhaftver vp-
wacktHErrenZesum/han stal ock
vpwilckia off genölEsUMf.Wart
Vmgängelse ar i Himmeten / da-
dan wtz wänte Frelsaren HErren
lEsumChristum/ hwilken war
ströpligaLetamen stalförkla,a/pa
det han stalgöra honom Mmedy
sinom ssrklaradeLekamen/affden
Krafft han forma sigh all ting vn-
derläggia.§ OmwijtrooatZE-
sus ar döderoch vpstanden/sä stal
ockGudhdem som afsomnade ä-
re/ genom ZEsum ftamhaswa
medh honom. 3 Den H. Aposto-
len Johannessag dheDöda stora
och sma/sta i Gudz Äsyn/ochßöc-
kerne woro vplame. Och Hafivet
»l.Cor ij.s, ,-4./s. f,.C«r.4.14. gaff
5Ph!1.z.»0.«1.21.TH<554.14.



gaffigen dhe DZde som der vthi
woro/ och Döden och Helwetttgoswo igen dhe Döde som vthi
demworo*T<l klara SkrG
tennes Spraäk/ som för stn Klar-
heet/ma synas wara stresne medh
Solenes Stralar/ kunna wtz lag-
gia starcke och orörlige Grunder/som jämwäl Guoz Andeosi wtj-sar: TysastuterdenheligeApo'
stolenPaulusV ärChristusvp-
standen/sa stole ock wyvpsta isran
dheDöda. t Här med lärer han/
at Christi Vpstandelse är Nycke-
len til wara Grafwar/K och en
Affmalning/ hwadh w 8 isinom
ttjdh hafwom til at wanta. Chri-
sttts är i sin Vpstandelse blifwenFörstlingen ibland dem som sof-
wa/ säger han äter igen vthi be-
mälte Rum- 3 Sasom Förstlin-gen

*Vvpenb.B''2o:,z. l,: f!.Cor.>s>l.



gen stulle först lefivereras effter
Gudzßefalning/der vppaSkiör-
Mijden Attsa stal ock
vppa Christi Vpstandelse/ som
Förstlingen ar ibland dem som
sofwa/ den aUmenne Vpstandel-
sms Skiördtttzdhfölja. Christus
arwartHufwud/ dijt Hufwudet
«irfsregangit/ dijt följa Lemmar-
na effter. f Här aff ssuter Apo-
stolenmedhgodhFörtröstan/ det
wtz sampt medh Christo äre vp-
wäckte/ och sampt medh honom
salte i det Himmeistä Wäsendet/s
Tyvthi den Mennistian Christo/
hafwer hwar och en affo§ sit Kött
sch 810dh.3 Hwarest nu wärt
Blodh regnerar / der regnere
tilltjka medh honom. öftver alt
det som wartKött sigh berömma

tan/
'l. B Mof. lz; ly. z. B. Mos. i;. 17.



»e» Fyraeijnde Tridie Samlalet.
tan/ deröfwer kunnom ocktvtzfcögda och berömma ofi. Sedän/sasom Döden är inkommen ige«
nom ene Mennisfio/ Nembl-den
förste Adam,- Altsa kommer ge>
nom ene Mennlstio/ Nembl. ge-
nom Christum / den andra Mw
«lstan/ dhe Dödas Vpstckndelse.
Ty säsom wtz alle döö vthi Adam/sa ssoleockalla lChristo warda lch

Hafwer Adams
Fall warit sa kr asstigt/ atDöden
der igcnom är ksmmen öfiver alla
Mennistior/ stulle da icke Christi
Vpstandelsewara sa kraffligh/at
han der igenom kunde brmga til
Wäga detwtz allevpsta til Lijfwtt?
CKrissus hafwer vthlsin herliga
Vpstandelse noMmpt wW sic?l)
wara alla sinc? Fienders öfww
winnare; Altsa hafwer dan ock
wlsierligen öswttwunnit Döden/

den
*^Cor.»)-'«.,,.



Iden han endtligen stal affstaffa.
jChristus är en ewigh Konung/
derförestal hanvpwäckia sitM-
fts Vndersatare ifran Döden/pä
det dhe mage lefwa medhhonom
i alla Ewigheet. ChristuS haf-
wer icke allenast förloffat war
Siä!/vthan ock wärKropp ifran
SyndennesOok/ och förordnat
dtt ewiga Lijfwtt tildes Arssffap/
derförekan Kroppen inttt blifwa
iZordennes stofft/vthan ffal blif-
wa der vtbur vpwäckt/pä det han
lliattefulkomligen intaga sch bs-
sittla detArftvet/somChristus ho-
uomfsrwärjwat hafwenhwaraf
nogsampt flutes/ at Chrisius Hrsasom warLöfftesmann ochPanttil war Vpstandelse. * Der ttl
medh äre wara Kroppar den He-
lige Andes Tempel/ och den He-
ligeAnde boorvthiotz.§ Han stat
7<»,,. f l.Cor,j:i6.



!"4
icke lata sit Tempcl liggia twmer-
ligia i stosttt och Astan /vtan hanstal fuUkomligen vpbyggia och vp<
rättadet/ jahanstal det myckit
harligare tilreda och vtstoffera/än det i detta Ltzfwet warit haf<wer. Sasom vthi förra TWr/
det sidsta Husetz Härligheet/ w«
större ckn det fsrstas warit haf«
wer." VthiSalomonsTempe!
war ibland annor Ztzrat / ocksa

HW
ket Träck intet förrotnar: sa stolo
ockdhe GudftuchtigasKroppar/
icke altijdh wara Förgangelighe»
tene vnderkastaoe/ effeer dhe M
den Helige Andes Waning: til al
förttzga det/ at wara Kroppor
warda helgade/ nclr wtz otz til
nytta/bruka den helige Natwar
den,§ Huru kunna dhe da vthi
Ewigheet blifwa i Grafwen.'

Huril



1

Huru kan man at wart
Kiött stal i Ewigheet sörruma/
och icke sä LM igen / som war-
w sptjsad medh lEsu Christi
Lekamen och Blodh? Sasom
Brödet vthi Nalwarden icke me-
ra är blot och gemeent Brsdh/ v-
than et heligt Sacramenee/ som
bestaraff twenne ting/ det lor-
dessa och det Himmelsta / nar
Gudz Ord effter Gudz Znstich-
telseder Msa ftolawsra Kroppar icke i Ewigheet
wara i Fsrgckngelse/ vthan dhe
hafwa en wist Försäkring om en
saligh Vvstandelse/ effter dhe v-
thidtt helige Sacramentet haf-
wavndfgngitlEsu Christi san-na Lekamen och Blodh. Christi
Kött ckr den rätta Maaten som
LU giswer/ den som äter Hans
Kött/ han haswer ewinnerligit
LU/ och Christus lkalvpwäckia

ho-



»66 FyralijöndeTliditSamtaltl.
honom pa den yttersta Dagen/
Sakanmanoch mtttneeka/ det
ju Siälen wärkar igenom Krop
pen ochvthiKroppen i dtttaLG
wet/ antmgen ondt eller godt;t
Effter hon är iKroppen och medh
Krsppenförenad/ derföreckr det
Gudz Rcktfckrdigheet lykmätigt/
at sasom Kropp och Siäl hgfwo
warit tilsammans medh HM
annan förenade vthi Gclrningar»
m/ sa stola dhe och wara tilsMmans nar Mennistian stal vnd
fä fin Lssn kffter sinä Garningar,
Och sassm dhe haswa warit för<
bundne tilat begaSynder/sa° sto-
la dheoch wara hoos hwar annan
och delachtige aff Straffet. N
sasagerApostolen/ wtz mästealle
vppenbarade warda för Christi
Doom /pä det hwar och en stalfa
effter som han handlat Pafwer/



madan han lefde / ehwadh det är
Mellerondt-* Siälen hafwer
i detta aldrigh warit v-
chan Kroppen / eller arbetat v-
thom Kroppen/ derföre ar detbil-
ligt at hon och iKroppen vndfar
fina Gllrningars Löön- -t- Til
denna obeweteliga Grunden sun-
na wij och föra deras Exempel/
som antingen Christus genom
sinegenMacht vpwackt hafwer/
eller helige Propheter iGambla/
och Apostlarna iNyja Testamen-
ttt vpwäckt haswa /genom Gudz
Macht til at bekräffta den til-
kommandeVpsiandelsen.s Det-
m forestäUes och läres osi aff demsom ärs TVltne til Odödeligheten
och det ewiga Lijfwtt/dhe lara oss/sager iagh/som haswa sammaße-
klinnclsen och Troon medh off-'

44«TheN
f7't'/,,?»^/'ö/,t-.<;j'.^,^,L?t'^,.</e^^^,K.



FyralijsndeFierde Samcaltt.
44. Then Anfächeade.

ss"Henna Arlitlen om the Dsdas Ap.
fträswar emoot Mlurcn cch

tmoot alt Mennistligil Fsrnuffl; eherD
bllfwer ychHoppee om Vpfiandelscn/gcnomswara canctar vthi mitl Hima icke tinzo
förswagal och nedmnM.

Tröstaren.
War Troo och Bekannelse/bör

ingalunda grunda sigh pä Men-
niffeliglt Förnuffts SpitzfundG
heet; vthan blot och aUena pa
Gudz Ord. troo Kötzens
Vpstandelse: vnder denna war
Troo/ stole wij taga aUa Förnufft
fangna.* Gudh kan rijkeliga gö-
ra öflver alt det wij bidiom eller
ta'nckiom/f Betanck huru mech-
tlgh hanär som hafwer försiikrat
off om Vpstandelstn/ sä ssal du
inttt twifta om hankan fullgöro
sit Ord och sinä Löfften. Hwadh

*l.Cor.lo:s. tEph. )'l".
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Fyralijonde Fierde ,6?
Mren Gudh lofwar/ det är
mt blottsttoma Ord/ vihan det
ii sielfwa Wärcktt och sielswa
zjärningen. " Gifwom Gudi
m Ähran/ at WH bekanna ho-
,l>m kunna gsra nagot det wtz
nttt första eUer bgrtjpa tunom. t
Hans Gudommellga Krafft och
Alzmechtigheet/ som dttta lofwat

stal borttaga alt Twls-welsmckhl. Haswer HERrenAdhsa kunnat göra/ at Miaria
MuChristi Moder/ födde och
bleff en Oungfru osörkränks/ saw han vrhan all Mödo sa Zöra/
tt det dödellge och förgängeiige/
A ikläda sigh det oförgangelige
chodödelige.z Atwijnuintetom-
ora mangaLtjknelser och Afmal-
imgar/om den tilkommande Vp-
iandelsen som förestallas vthi

Na-



»7° Fyralij<ndeFi«oeVamlal<l.
Naturen. Det du Mr det fär >c<
LM medh mindre det blistver
dödt/ och det du saar/ arjuicte
denKroppensomwarda stal/ v<
than etblotKorn/ nembl.Hwe<
te/ Rogh/eller annat sadant/men
Gudh staffar derassenWäxt som
hanwil/ och hwarjo och eno off!
sadanne Sädeskorn/ sm egen!
Kropp" OmnuGudh gisrdhe<
dödaKornenlefwande igen/ saot l
dhe maste bara Frucht/ vthaff o
hwilka du hafwer dit Vppehalle l
här i Werldenne/ stulle han icke ji
myckit Heller vpwäckia digh sielf i,
wan vthur Zordenne igen/ pä det il
du ma lefiva medh honom iEwA«!
heet? f Solennes Liuus g6ro!» ft>
Afftonen neder/och Wa som doöl/ ?c
om Morgonen gar det vp igen/ ff
och far sasom et nytt LU.s Stiw ig

Nol'N« n

§ i» /s/a/sF. s. 7ZL.



FyralijendeFittdeSsmmiet.
j Mna ga nederoch äter vp igcn.
NeFyra Ährsens TiHer/ Wah-

e rm/Sommaren/Hösten cchWln-
, teren/ dhe ga bort l dmaWr/
, chidet tilstWdande komma dhe
, igen. Eswen sa hafwer del sigh
, medhlordenesFrucht echWäxt/
f dm vthsadde Söden woxerMet
, sriffoch ymnogh/ förl an hon til-
> förende är i Zordenne dödcr. V-
l lhien summa/ det är nastan mcdbs allting sa bessaffat/ at dhe bl-fwal der igenom behaldne/ när dbe
lsMs aldeles fördarswade; cchtomma da fram igen/ nar detKasi
l >m det anseendet/ som wolo Dhe'«ldelcs förlorade. Mtlen ar den
> flamledna Dagens ltzka som Död
chEnde/* emadanalfckrmörkt

' ffter Solenes Nedergang/ dck
Mr alt sasom begrafwit och för-
orgat/ daseerman mttt/ da är

N alt
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alt stilla och bedröfligit / da aff-handlas inga Domsaker/ da sr
hwar man säsom sorgse/ at Dag-
stns Liuus borto är/ ochfigh sii
förlorat hafwer. Lijkwckl kom-
mer det samma Liuset/ den andra
Dagen/ medh Solen igen /

str hela Werlden / och blifwer ä>
ter igen lyka som lefwande; ja/ det
fsrdrijswer Nattennes Mörker/
sch dödar ltzka som fin Dödh igen/
Nembl. Natten/ affhwilken Liu-
set tilförende war fördriswlt/ och
Ma som dödat. Det brister vth
vtdur det tiocka Mörckret/ lijka
sa som vthur sinGrass/ och Mn of'
wer lordennesKretz/ tll des Mt<
ten aterigen följer der vppä/ och
hon da blifwer sasom a'ter Wl
lefwande. TyeffterSolenesM!
dergang om Afflon/wardaStiwi
norna/ dhefföna Himmeistä Lili^'
sen/ Ua sasomvptände/ dhe M'



Mgonen aff
Zolenes stora Lius ltzka som vlh-
>a'chte. PawisiaTtjderomÄH-
tt/lata the samma Stiernor sigh
z<er igen see/ som til en tijdh has-
va warit osynlige och förborga-
>e. Mänans Liuus tager aff och
,!/ och altijdh effterhwarFierde
Neka sörnyiar sigh samma Lius.
Vahren föijer vppa Winteren/
Kinteren vppa Hösten / Hösten
'ppaSommaren/ ochSomma-
en vppaWahren; och hwaroera
Hrschden hafwer sin särdeles E-
imffap/ Wärckän och Fruchr.
3orden lärer Wa som sadan Om-
vaxling aff Himmelen. Ty där
ee wij huru dhe Trään som om
Vinteren och Hösten sinä Bladh
orlora / och lijka som bortdös/ fam Wahren Bladh lgen/ dar
"edh dhe hckrligenbekladdeoch zi-
«de warda/ da wäxa ater vp

N; vth-



l? 4 Malyonoe'Fl<roeSamlal«.
vthur Zorden stöna Blomster/',
medh mangahanda Fargor vth«stosserade/ somomWlNterenwo»ro lijka som döde; da blifwer Joridm medh allepanda Gräasochörcer beprydd och kla'dd / som t>l>
förende stodh baar och ltzka som
naken z da sticker Frööt sigh ftam/som en rund i Zorden hHwer glömt sigh/ och sedt sa vth/sasom wow detaldeles sörrotnadt
och förkommlt,- la/ detkan intet
fsrl komma vp/ vthan det mDj
tilförende döö. Är icke detet stort
Vnder/ och en stöor Hemligheet?
det som för menmlkligh ögons«'>
nes aldeles fördärftvas/ det blif-
wer snarare behallit? Hwadh»
Zorden en TOd lang hoos sF
förwarat/ det gifwer honsedaim
gen/ hwadh hon effter vthwaM
anseende hafwer fordckrftvat/ det.
hafwer hon 'allenast lförwaratZ



Fyratijonde Fierde Samlalet. !?s
Madh hon cffter ansecndet haf-
wer förstordt/ det giör hon först
fulkomllgit. Hwadh hon först för-
Mr/ det gifwer hon sa myckit
Mare igen / csster hon gifwer det
Pmma myckit fullare och horliga-
tttiibaka/det hon tilförendc tilsig
Wt/ och Ma som fördärfwat
hade. Vthi en Summa/ det ar
nastan medh hela Naturen sa be-
Hffat/at alt hwadh fom stal här-
Wtschstöntwäxa vp/ det ma-
K forstvnderga och fsrdal swas.
Sa är hela Naturen ei Wltne echen Spegel til dheDödas Vpstän-
M/ deromHErren Gudh haf-
lver icke allenast medh Ol'den / ge-
M den Helige Ande welat bcty-
Ha och lckra osi / vlhan ock genom
ftswa Wckrcket och Gärningen
Wi Naturen- Der aff kan du safyckit lätmre troo/hwadh du hö-
sraffGudz Ord om Vpstandel-

N; sen



276 Fyratijönde Fittde Samtaltt.
sen/ effterduvthiNaturen/Msasom vthi vthi en Spegel/dttda
geligen för ögon seer. Ty hwilftl
wll halla sa före / at sadanna U
lnalningar ochWitnesiböider stul,
le ost fäsängt iNaturen gifne nw
da ock förcstälte? Hwilken lv«i
och haUa 5! före/atHErren Gud>
stllUcintcttttförmagöraochdth
rätta medd Mennlstian/somhai
reeda hafwer giordt medh delM
aldrigh LM hafwer hasst:Za dc,
annu mehr är/ om du den safti
rätt betckncker / sa ffal du finm»
thi digh sielff et Wimestbörd ci
en Spegel til Vpstandelsen-* N
tanck hwadh du hafwer wariW
an du bleff afiad vthi dinS M
dei-sLMoch födder? du war ml
serligen bara intet/ ty om du had,
warltnagot/ samattedu ju km
na pannnna digh nägol der F

ha



Fyraeijonde Fierde Sawlalet. «77
hafwer nu HErren Oudh kunnat
stapa digh aff imet/ genom sin
stora Macht/ at du äst nagot bles-
wen/ som tilförende intet war/
hwarföre stuUe han icke fllnna vp-
lväckia digh igen/ och genom tznWmacht det förrcwa/ at du mat-
te ater igen bliswa nagot / sedän
du genomDödcn äst til mttt wor-
den? Hwad är för stoor atstilnad
vchi desie bagge Sthcker? Da du
intet war/astu nagot wsrden/när
du mttt warder/ sta! du warda
nagot igen Kan du Ma migh/hip
ru det är tilgangit vchidinSkS'
pelse/ at duäst nagot worden/ sa
mä duock fraga / huru det stal gä
til/ och huru det fan stee/ at du a-
tcr igen nagot bliftrer vtdi din
Vpstandelse; och är det ju sa lätt
om icke lättare/ at du igenom Up-
standelsen äter igen nagot war-
der/ Nembl. den samma Menni-

N 4 siian



'7B Fyralijonde Fierde Samealet.
stian som du tilsörende warit / änsom a e du nagot/Nembl, en Men-
niffiawordcnast/ som tilförende
imet warit hafwer. HErranom
Gudiärdetena salättsom det an-
dra. Ty honom är ingen ting
swärt/myckit mindre omöijeligil*.
Hafwer han i Begynnelsen all
ring kunnat stapa vchaffmlel/ sa
f :n Ha n 01-f dm Kropp ater igen
vpzv.lckia / fast an han til Stosft/
lii Asta/sch lijka som til intee wor-
den ar; Han är ju mechtigh nogh
och wW at giöra det igen/som han

, tilsörende giordt hafwer; det sam-
ma äter jgen vprätta/ som han
tilförende bygdt hafwer. Du ma-
steju sielfwer tiW och bekänna/
det är mehr och störie nägot stapa
vthaffnyjo/ än det samma vpra>
ta och igen ssrnyja; det ar mehr
giswa Bcgynelsen/än giswa igen.

Der



FyrachondeFenittSamlaltl. l??
Der affkan du latteligen afftaga/
at Skapelstn är myckit större
Warck/<ln Vpwäckelsen.

4s.ThenAnsachtade.
3nlAgh rädes V« iagh cstecr Didmblif-
3Z) wcr botlwijst li! effeer
iagh snnu manga syndige Vräcteligheler
pä migh hafwer/ sa masie iagh bära fahra
«l Gudh gar lil Doms medh migh/* cch
dimmcr migh lilSkcktzcldln.

Tröstaren.
Dem somGudhgär li!Dooms

medh/aro dhe som lcke hafwa för-sonae sigh medh Gudh/ genom cn
sanffyldigh Boot här i Wel lden
dcm dömer hanicke tilSkickrseZ-
den/der en wisi ttzd at plagas/lut-
ras och rensas; Vtdan han dö-
mer demgenasitil den lwlga rch
ovthssäckeliga HllwcslS Elden.
Dervlhi den ovphörligm oatcr-
wändande Ewigheten at brinna.
Men dhe som sinä Synder bek<ln-
-sPs.«4j.i. N) na



280 FMlijonde FemeeSameaKt.
na/ och affHiertat ängra sigh/ til
Cbrlstnm stadigt halla genomen
lesivandeTroo/ dde haswa at
trösta sigh aff sm FrelsaresZE-su Christi ofehlbare nadige Til-
säijclscr/ och Ma som aff Hans,
Handstrifft: Ac dhe detrlngaste/
icke behöfwa ft uchta sigh/ för G
dantPijnorum esster Döden- Ty
sa sager hau. Sannerlig/ sanner-
iigh säger iagh eder: Hwilkensom hörer mit Taal och trsor pa
honomsom migh sändt hafwer/
han hafwcr ewmnerllgit LU/
och kommer icke i Domen/ vthan
gar isran Döden til Ltzfwet.*Den httiga Skrisst/ vthi hwilken
ewlge Sannlngenes Ord är för-!
fattat/ weet intee mehr/ a'u aff!
twenne siagz Mcnnistior/ «ff
hwilka/ den ene Hoopen är frsm /

dheandrconda/ ssmblige boot»
fckroige/ andra Hhootfardige.



FyraHondt Femle Samealce.
Skrifften wcet och intet mehr än
aff twenne Herbärgen/W Mcn-
nistlorna warda införde/ när dhe
hafwaltagit Afstedh isran detta
Lijfweti vthi det enaHerbarget
är en Tröste-Ort/ derärnadigh
Belöning och Frögd/ och detkal-
lasHimmelen. Vthi det andra
Herbsrget och Rummet/ wanc-
karQwaal/ StraffzochVedrös-
welse/ det tallas Helwem.
Det tredie flagz Mennilkiorna /

somi hwarken ars sromma eller
onda/ hwarken bootfärdige eller
obootstlrdige/ hwarken trognä
eller otrogna/fins intet vthi den
heliga Skrisst: * Sa laser man
och ingastädz/ vti den.heliga ssrift
usgot/ om det tridie Herbärget/
vndantagandes om, Hlmmelenoch Helwetit. Man finner vthi
Gudz Ord/intet mehr cln twen-

N 6 m



18l F>)!-a<ijlide FiMte Sammlee.
ne BoostMn/* Asshwllketdet
enaärvchidet ewiga Himmelch
ket/ det andra vthi den ewiga
HelwetlsElden/ saat mgcnMe-
delort filines/ vthi hwilken na.qon
skulle kunna vppehalla sigh/ i 3W
ning/ der wara frij förHelwetis
Plägor/och doch icke wara i Hiw
melen: mgen kan vthom DiefwU'
lens Atjk? hassua sit Tilhäld/ och
ltjkwa! inlet wara HZosCbristum.
Den som troor och blifwer döpt/
sager Christus/ han stat btifwa
saiigh/ men den som icke troor/
han Eal blifwi fördömd.t- Hwil«
ken som troor paSonen han war-
der icke dömbd / men hwilken som
icke troor han är redo bsmd/eff-
ttr han icke trodoe i enda Gudz
Sons Nampn. F Hwilken som

« F, </,

l/. c/p/?. c. lf. //ö. i. </e/>Flc<l/,



Fyralijonde F emtt Samcalel. l8;
troor Sonenom han hafwer e-
lvinnerllglt LMz Men den som
icke troor Sonenom/ han stal icke
fä see Ltjfwet/ vthan Gudz Wre-
de bllfwer öfwer honom* Dhesom wal hafwa gioldt/stola fram-ga tll LijfzensVpsiandelft/ men
dhe som illa hafwa giordl til dom-sens Vpstandelse.f Dhe walsi-
gnaoe stola inga i ewlnnerliglt
LM mendhe sörbannade vthi e-
wlga Wno.§ At en sadan ome-
delbar SkildnademeUan dhe tro-
gna och otrogna/ dhe sromma och
onda / icke aUenast stal stee pa den
ytterste Dagen / vthan och straxt
effterDöden/ det bewtzses klar-
ligen aff den rtjka Mansens och
Ogudachtige Frosiarens Exem-
pel. 3 Hwars Släl straxt effter
Döden bleff stört til Helwttes:

Men

3iUt»6.ij.



FyralijondeF<m<eSamlal<l.
Men den eländige och Gudftuch
tigeLazari Siäl/bleffaf Englar-
na förd i Abrahams Sköte: Sa<
dant bewijsts och affden bootfär-
fclrdige Röfwarens Ejrempel/
hwilken Christus loswadeat tMsamma Dagen som han affleoh/
stulle wara medhhonom i Para-

YtterligarebewtjserGudz
Ande som är Sanningenes Ande/
tlarligen at dheDöda som i HEr>ranom döö/ äro salige har effter/
detär/ dhe äro saligestraxt effm
dergs Der är inga-
städes til finnandcs hwarest man
tan rensa sigh/ och twa sighreen
ifran sinä Synder/ vthan alle-
nast vthi lEsu Christi GM
Sons Blodh/ dttrenarost Wn
aUa Synder;§ Nepsten' ligger
Vppa honom/ pa det wy stolom
hafwaFrM:? Den somj troor
51.10h.i'7, sEsaj.)i.s.



Fytatijonde Sie«e SaMlalee.
pa honom / han är Rätfärdigh
worden/ sch hafwer Frtzdh medh
Gudh/* Han är förd tsran Dö-
dentilLhswet/f Ochhafwerplat
intttat beftuchta sigh/for nagon
Plaga eller Qwaal mehr/ effter
den timmellga Döden.

46. Then Anfächtads.
' AjAsh fluckear swara för lhen yttttsta/

och storpa Domcn.- Kswer migh
ilr den siränge Domaren / vnder migh has-
«m vpgapat och vpspärral fina
KWar/ vihi mighmill gnagandeSam-
»«e/ vthom migh then brinnande Clden;
Pä min högraSijda ckSpnden som migh
antlagar/ pä lhe wänstra sijdan stä lhe onda
Andar som migh firsträctta. Runl om lhe
hclige Englar/ som stilja lhe ogndachnge i«
siän the Froma/sedan the onda Englar/som
rijfwa och ftcpa lhe onda Men,fiisr lil
«e«t: «hen onva Andä antlagar mig/mina
Synder antlaga migh/ mil< egit Samwe<e
antlagar migh. § Hittttliga ftrstrscker
migh denstränga Domarens Anfichle/ som

ale
'A'5!, 11-lohztH. Ls^l».;'»^?.



,86 Fyraijonde Si<l« Samlalel.
alt föttr ftam i Dagz tiustl / och siraffor
detsomi de: fsrborgave ligger / ingen tan
vnvlöpa Hans Hand/och Hans Machl. In<
gentan biijahans och Hans RäW<
digheel/ ingen tan gsra Hans Deom <>>

,nl<l/ tller ten onifulM
Tröstaren.

Om du troor p<i Gudz Son/
sawarderdu intttdömdj* For-
sia med en sträng och sadan Doni/
at blifwa fördömk Om du hö>
rer Christi Ord ock troor dem/ st
kommerdUlntttlDomenf D>n
Saat blifwer da intet framhas-
der til et noga och ssarpt Förhör
vthi den yttersta Domen/ eme-
dan Christus hafwer frelst alla
dem som ttoo pa honom/ ifrän
den tilkommande Wrede.L Dhe
OgudachtiZe ma bllligt ftuchta
figh för denna Domedagen/ 3 för
strassetz ffuldsom dhe da bekom

*loh,.'z. t10h.;,4. stole/



Fyrachonde Sieue Samlaltl. «87
stole/ mendheGudsruchtige/ma
wäl älffa den Dagen/ vppa hwil-
iftnChristuSstal vppenbara sigh
tilDomen/ för den härlige Kro-
nan ikul/ somdhe da ass Christi
Hander stola bckomma. Dem
ondom/ stal han wara en Wredes
ochHemnedagh/ men dem srom-
msm/en Nades och rijkßelöningz
Dagl). Loffter eder Hufwudh
vp/ty da nalkas edez Förlotzning."
Bruden sörsträckes imet för sin
kare Brudgummens Ankomst:
Nu är dm Sickl/ Christi kare
Brudh/ effter han hafwer tro-
loswat sigh digh. f Til den ende
w'l din Himmelste Brudgumme/
pa Domedagen vppenbara sigh/
pa dtt han din Sickl/ma sasom sin
kare Brudh heemföra til det
Himmelsta Bröllopet; huru fan
tu da i nagon matto försträckias/

eller
* iuc.il. zz. 1-Hos>tzl9.



288 Fyraeijende Sieett Samlalee.
euer rada s för Hans Tilkomml,
se? Den Dagen är en Förlch
nmgzdagh/ effter han wil frtja
ochsrelsa ost ifranSyndsensoch
Dö)stns Träldom/ ochsörsattia
vthittisadant Wilkor/ der vtw
mn/wij sa sulomllgen tienä HEr«ransm warö Gudi- En Förlch
ningz Dagh! stal det och sordw
lkul wara/ emedanhanwilalde-
les beftija ost isran all Bedröf-
welst och Ksrs/ som wij hari
Werldenne hafwa warit vndw
kastade. Det stal wara en M
derqwcckeZscs Dassh/ * Ty han
wil fsra H/ som för Wederivör-
digheetzHceta törsta och lanDj
ti! een Ort der Hwijlockr/ och der
lefMmde WatMllor äro. Han
ma da komma wakHlMNielste
Brudgumme när han wil/ juD
han kommer/ ju karare ffal det
H wara: hwar och en Sial D



Fyratijonde Sieeee Samtaltt. »8?
ar Christi rätta Brudh/ genom
AndansPant förseglad/och medh
vprichtlghKärleek omfattarChri-
stum /mä sucka och sciija: Kom
HErre ZEsu/ jaksm HErre ZE-
sulAmen-* OmdetarwartAlf-
war/at wij Ma Christum/ sa
kunnom wij annat tmet/ an läng-
ta effter Hans Tilkommelse; Det
wore juet Wstmpt wärk / sch en
förwänd ting/ at befahra Hans
Ankompst/ hwilken duällkar: at
du stulle dageligen bidia: Tilksm-
me dit Mke: dar hoos
ftuchta digh blifwa bööndörd?
Kare/ hwar ass kommer denna
Fruchtan hoos digh? kan handa
hon kommer der ass/ esszer Chri-
stusstalkomma somenDomare?
Huru da? ar hanen orätsardigh
Domare? är lian digh gramse?
arhan digh mGgunstigh? Wille
du Heller/ kan ssee/ at en annan

*Vppmb.B.«.z,2. hade



,30 Fyrachende Siel« Samtolel.
hade Kundstap/ eller stulle halla
Ranstkning om dm Saak/pädet
du icke mätte bliswa oförmodeli<genförrastad,- eller ftuchtar du
at din Offyldigheet icke wederbör-
ligen bliswer vthsörd? <zs snnw
ligen du behöfwer intetbefruchta
digh för nagot sadant/hoosdenm
Domaren. Bttänck doch/kare/
hwilken den samma ar/ jom da
kommer ? Hwarföre astu icke ftst
mehr frijmodigh och lustigh/ an
sorgje och bedröffuad? Skal icke
«ffuen dcl! samma fomma nu / til
at döma digh/som i sin Första Tll-
tsmmelse htjl neder pa Zorden/
kom för din stull/ at lam döma
sigh sa haffuer du ock inttt behoff
at fruchta digh för den Antlaga-
ren/ om hwilken han haffuer sagl:
Dmne Werldennes Forste stal
vthkastas.* Du behöffuer inttt
rädas/ at du far d<3 nagon oför-

*loh. ii- j». M-.



Fyracijonde Siette Samläiet. M
standig eläk Advocat ellerFörswa-
re/ty äffuen den lamma jomnu är

din Advocat/ ochtalar för digh/
han stal ock da wara dinDomare;
dentrofasteHErren stal wäl ta-
ga din Saat i acht- Dit Sam-
wetes Witnetzbörd / stal ocksa ds
tala fördig/och dinSaakvthföra.
Emcldan du sruchtar digh för den
tilkommandeDomaren/sa bättra
dit Samwete i dettaLtzffuet.När
dudtt gör/ och reenar dit Sam-
wete/ sä behsffuer du intttsruch-
ta digh för Domaren- Den sam-me stal wara Domare/som arvin
Advocat/ och din Saat dryssuer.
Den samme stal wara Domare/som haffuer tilsagt sinom heligom/
at dhe genom sit Witnesbörd och
Exempel stola dima Werlden.
Den samma stal n. ldaDomare/ass hwilken du aff Ewigheet ast
vthwald til det wiga Ltzswet.

Hm



zZz Mslysnve Viette Samlaltt.'
Den ssmme stal wara Domare/som är din Konung/ huru stulle
denna Konungen förderftva sitRijke/ och sit egit Folck? Den
sallia stal wara Domare/ hwars
Kswande Lemm' du worden äst
genom Troona/ huru ssulleHuf-
wudet förderswa sinä egna Lem-
mar? Hwilken wil beklaga den/som Gudh hafwer vthkorat?
Gudh är den som rcktsärdigar:
hwilken a'r den som wil fördöma?
Christus är den som ltzdit haftver
Doden- Ia han är den somvp-
wäckt är/ den och sitter pä Gudz
högraHand och manar godt för
o§:* Huru stulle han fördöma
dem som han har taglt i sit För-
swar/ för hwilkas flul han är
kommen htzti Werldenne/ at dhe
icke stulle fördömde warda? Chri<
stus stal da döma effter sit Evan-

Dtthafwadhesanstyl-
*Rom z.);.)4' tßsm »l'6. l)j;



M Trogna icke kastat ifran sigh/
man medh Tronaanmgit: Och
,afwa medh trofaste Hiertan

Christi Aöst/der medh han
kallar och lockar dem til Boot och
Mtring/ kommer til migh l alle
som arbeten och ären betungade/
iagh wil wederqweckia der-
före stola dhe höra Hans liufiiga
Nöst/ genom hwilken han kallar
hem/ til at intaga och besittia
det Himmeistä RMt - Kommer
immsFaders wcllsignade/ och
besitterdetlWtt/ som eder är til-
redt ifran Gerldeunes Begyn-
nelse.s Den samme stal wara
Domare för hwilkensansichte sto-
la ga Nade och Sanning. HansNadh hafwer vthplanat deras
Synder som troo pä honom/Hans Sa,nning.hassuer tilsagt
dem det ewiga Ltzswet. Icke be-

höff-



l? 4 Vyral»jonvtViett< Samealtt.
höfwer du Heller förfckras/ för
Himmelens och Hordennes för-strackeligeVndergang: Himmel
och Joro stöla förgas men Chri-
sti Ord stola icke förgas/ * War
Gudz Ord bliffuer ewinnerliga.f
Om du medh en lefwanoe Tm
haller digh widh Gudz Ord/ ja
stal du och vthl det och medh det/i
Ewigheetlessua. Effter du icke
hcinger dit Hierta medh oorden-
telighKärleek til detta Werldssi-
ga/ sck behöfwer du icke halla det
för nagon synnerligh Skada/ när
lorden medh alt hwadh der inne
är/ffal förgas. Tm Skaltäricke
ha'rpa lorden/ vlhan iHimnie-
melen. Lat du man Werlden för-
brinna, och sörnöija du digh der
medh/ at dinsus Christus bllssuer/ c ch leffuer i
Ewigheet. Den ftoora W rl<
dennesBygning ma wiil förgas/



FlMijondt Sillit SauMlet. l«>f
Nysin koos och fördarswas/ eme-
ban du hafwer en wH och ofelbar
Prsäkranom en ny Himmel och
jen nnZord/ ther Rättfärdigheet
M vthi bos/* sä at man den
första inthet täncker mehr
Titt Wandringz och Pelegrims
ZordiffeHuusmafalla öswerän-
N/ när titt Faoerneslandz Wä-
ningl Himmeten bliftver fast och
Mndigh. Tu behöswer ock icke
det rmgaste försträckias/
ken forSatans/eller Lagsens/eUer
tina Synders Äklagan. Tina
Eynder aro kastade i HasszensDiup/§ sörstävthiNadehasszensDiup / i Gudz Barmhertigheetz
Affgrund; Gudh haftver kastatthem alla baak om sigh/ 5 at han
aldrigh mehrtäncker vppa them.?>Troo förwist/ Satana stalal-

O drigh
*Csl»i.6)-l7.l.Ptt.).',zfVpPMb.B.ll.-l.

lMich/..?. LEitch.,B^.



t?s FyrachondeSitlttGilMlaltt.
drigh kunna sökia vp dem vthur
Haffzens diup/och föra dem srmsör Domaren- Tina synder m
digh förlatna och öswerstylde/»
dhe aro derförekW
ma dhe aldrigh sram i Domen.
Mingt bemödersigh Satanas/
at anklaga dhe Gudft uchtige fir
denna Domen/ ty da lckrer honom
der emoot förhaUas och wW
Handstrifften som emoot otz war/
wara affplanad genom lEG
Christiß!odh.§ Syndenvndet-
star figh fafängt at anklaga dh!
trogna/w Synden a'r reda genol»
Christum sörlaten. Lagen ank!«
gar l Ma matto fafängt the tn
gna/ ty the aro reda har l LM
sörsoneemed Christo genom Tn
na- Tildetsidsta/sa bchöfwerll
mtKetbeAuchta förChrzsti ftast'
ge och oformodelige Ankomst

Domw
*Ps.)l.',. fPs.f>:l. F Colo^.i!.'



Fyralijonde Si«« Samtalee. 237
Domen. Ty fast HErlans Dagh
warderkommandes/som en Tiuff
om Nattena/ sa hafwer Gud doch
icke satt otz til Wrede; vthan at
förwärswa Saligheetgenom wät
HERra ZEsum Christum/ chen
för osi dödh är/pa thet/ ehwad wij
wake eUer sofive/ stole wij lcfiva
stmpt med honom.* The behöftwa ingaledz beftuchta sigh fördennaDomsensDagh/ hwilkom
Rijket tilredt a'r ifran Werlden-
nes Begynelse/f hwilka i Christo
vthwalde äro för änWerldennes
Grund lagder war. L Alt derföre
befallttttdprbarcgoda/
tlnSlälvchlGudzmtl'
daHänder; hanstalbewa-

ra henne i Döden/ och pa Dome-
dagen/ han stal sörena henne med

O Krop-
*l.Thes.s.-z.z>.zo. f F Eph.l-4



!38VyräeWde Sittte Samuli
Kroppen igen/ na'r hon vpwM
wirder/ och stal införa vthi den
Himmelste Saalen/ til en ewigh
Glädie. Hwilket Pan Wille Woch migh ass Mde sörlana och
lkänckia/ för IESU CHristi sinMe Sonsstul'Amen.^
En Böön at bruka i Siukdom.

Tu mm kare HERre och Gudh/bi«'
Tu somhafwergifwit migh/

och izen fsrwclrfwat migh lijfwel; son>
hafwer Bsden och iijfwel/ Helsa och Siuk<
dom i einahclnver/ bsnhsr migh icte effm
min/ vchan effler cinÄladige Wilje och Be<
hagh. Om Tu wilc tan m gsra migh sn«<
hllbregdan/ sclgh allen«fi ett Oeo sa warl>«
«agh helbregda/ 3u äst min iijMngd/ min
lijvh star i tina hclnder. Men stulle <u n»
behaga gensm Dsdzens Wägh/ talla migh
«il thtt Himmeljka Fävernesiandel / sa l>i<
da fsrst vlhi migh all olijdigh och otilbsrligh
Ksrleet til lhelta itzfwcl > Giff migh W
dansKrassi/ al iaghridderligen ma ösiver'
winna Dsozcns Hngest/och nar minä sgen

pihi



i>lh< Dsden strmörkade warda/sa vptänd v-
t' chi mitt Hima/och l«ll lher lillaga lin Gud<
1 bommeliga tennedoms/ och «öfis Andeliga

Wus.Hoos tigh clrrälla iUzensKslla/cch
, »lhilittiiuus färiagh ste theträllaiiusel.

OTU lrogne Frelfare HEmre IHsu Chri-
ste/ tin Didh clr migh en trafftigh iäkedcm
emool Döven/ ochhafwer igensörwckfrrae
migh chel ewiga iizfwet; lagh faltar och
haller mighfafi medh ett lrooftst Hima wid
tiet ordoch näveryta iöffttwlher aff clr iagh
förwitzad/al TU genom Troona boor vchi mil
Hima / iagh fiäpper tigh icfechervth/ förl
ön TU wcllfignar migh/ migh/
gencmlin Itfwande Tröst, Tu haftver sagtt
hwilken ftm troor pa migh/ han stal aldrigh
dsö. MmHima haller tigh <he<la lill Ord
stre/och i sadan Tilfsrsicht framlrclder iagh
lil Nädestolen/ TU warder lhen samma/ som
«l tigh i sadant ödmiutt Himelagh tcm-
mer/icke ifran ligh drifwandes eller vllM,
fiandes. Hill dyrbareBlodh lwa migh aff
alla minä Spnder / line heligc Saär göme

> migh för Gudj Wrede/ och för chen stränge
! Domen/ vchi ligh wil iagh l>öö/ pächec lu

ma lefwa vchiW/ pä chit xu MlNlifwa vchi migh, och
Oz migh



migh icke sirläta vthi B6den och lord<n«
ms Sloffl/ vlhan mighafflordenne »p.
wäckalilettewigliU/ TU haswer ttmpA
för migh/ och behällel Segren / tämpa nu
ech sswerwinn vthi migh. iäe lin Krch
»ara mächligh vehiminSwagheel. Min
Giäl haller figh in lil tigh / iagh lsler mizh
icke ryckias iftän ligh. T«n Frijbh sen,
högre är än alt Fsrsisnd/ bewqre mit Hi«>
«och minä Sinntn. I lineHiinder be<
sallll iag minAnda/m haswer alerlsft mighi
3u llsftfte Gudh. Tagh emooe min am»
lilla Siälchen T« stapae haswer/ then 3ua<
«erlöfi haswer/ ehen in genom lill Blodh
haswer reen lwagie isran Synden / chen n
medh »hen Helige Andes Pane haswerfi»
segla». Then ,u medh «n helige ietamen
haswer befpiOl / och aff ei» Blodh,haft,«
dricka giswie. Vplagh lhee som li» är/ och
fsrlät migh minä margfaldige Synder/mel>
hwilta iagh min arma Siäl befi<lctat och o<
renal haswer. tte «lt bima iljvande ech
Didh icke wardaförlorat/ eller lin dyrbatt
Glodh vchi migh wara oftuchlsam. P«
«gh hoppas iagh min H««re och min Gud/
läl migh icke 11lfiam warda/ Amen'

En Mor-



Hn Morgon Aöön,
ÄnyjovthtolkadafSal. I.Ä.

Patadijs iustgard.
nadige Gudh m ay

irssts och ewiga iiusetz Fad« /

hwilsens Godhett ock Troheet är
hwar Morgon Ny öfwer osi. Tigh stee Hh<
«/ioffock iact för ehetta liufiigaDagfens
iiuus/ och at <u migh i chmna sramledna
mörcka Na<e sä nadeligen bewarm/och migh
«nroligh Ssmpn ech Hwijla firvndl haf.
«veri iälmlgh nu Httr igen vthi «n M«d«
ochKälleet/ Vestpdd och Bestckm- <»!ade,

< psta; cch chttea tlaraBagstns iiuus/
mcdh Motca ochGlcldit bruka Men sir
oli nng/vplys mighmedh chtt cwiga iiustts
hwilkel är m<n Hsnre lEsus Ehristus/
«t han vch» migh lyh msmedh sin Mäde/
och medh sin Kännevom. Bewara vlhi mit
Hierla/ miNTrosstlena iiuus/ fsmietm
och sisrlt lhet/ vperäct min Kckleck / göl
safi mitt Hopp/giff migh en sann Hbmiut-
h«l och Sachlmodigheel/ al iagh mä wan-
d«vchi min HVNres lEsu Chtifii Fool-spör: och lät,in Gudommclige Fruchean«llijdh wara migh sir Hgonen/vchialla mi-

O 4 nagsr



naGarningar. Drtiffiftsn migh ale A«!
deligil Msrcker'och min hierlans Blind.
heel. Bewara migh i thenna D«gh och
allijdh sir Wahnlro och Asguoerij/sir Hig.
ftlrd/ sirlittNampnsFörsmädelse/ siriix
Ordz Fsrachl/ sirOlydno/ sirchen stale.
ligeWrede/ alSolen ickemälle i chenno
Bagh ga neder sfwer min Wrede. Be<
wara migh sirOwänstap/ sir Haae och
VW/ sir Oluckl/fsr Orältsärdigheel / stl
Falstheet och Oftnninz/ sirchen stadelige
Girighettn/ sir alla onda iufiar och theros
Fulbordan. HpwactHthimigh' en HM
ger och Tsrfi effter ligh
heet: iär Mish göra effttrtitt Behash! liN
godaAnde sire migh xa en jckmnWäg. ia«
«ma helige Englars Stare möta migh/ sä<som Jacob/ befalla lhem/«the bewara mig
pH alla minä Wägar/ bära migh pä
Verna/ atiaghicfe stöeer minFool emoe<
Glenen / <u iagh bliswer fiarct/ at gä p«
ieijon och Ormar/ och eräda pH che vnga
ieijou och Dratar. lagh befaller ligh <

Dagh minä Tanetar/ milt Hierla/ mi»
Sinne/ och ale mitt sirehaftvande: lagh
befaller ligh min Munn/och alla minä Old!
lagh beftller ligh alla minä Gllrningar/

mthe



l allbe wsge ländatil tineNampns HM
vch <>l min Mäsias Nylta och Gagn. Gör
migh lil tin Varmherligheetz Kiiirille/ lil
tin Nädes Redstap/ wälsigna mill Före»
hafwande/ lälMinKallelsc lyckeligen forl'
ga/ och Aswär all som chethindrar. Be-
wara migh för ondl Efflmaal cch the iögn-
achligaemcrdt-Pijlar - loch befaller ligh
min Kropp och min Hhraoch Godz/
lät tin Mdh och Godheel allydh leedsaga
migh.- häll tin «Yand öfwer migh / antin,
geniaghgärellersiär/ iagh ftttr eller wan<>
drar/ iagh woater tller sofwer. Bewara
migh för che Skott sew flyga cwDagen/
och för then Pefiilentz som i Mörtrena wan-
tar/ för chen Siuta som om Middagcn
förderfwar. Wälfigna min Näring / giff
migh tffler littgoda Behagh/ hwodh iagh
bthöfwer lilmit VppchDe. icllmigh lin«
Gafwor icte mitzbruta Bewara alla för
Krtzghl Hunger/Pefiilentz/ cch föl en ha-
fiigh ond Bradödh. Vewaro min Siä!
ech min Ingang och Vchgäng/ ifran nu cch
lilewigh tijdh j Btstär migh en saligh En,
dolpchticch läl migh gladclig<n nänla,hm
sidstaDagen ochHEttanslEsu Chnsiiher,
ligt Bppenbartlft. Gudh Fadcr »alsigne
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ech beware migh/ Gudz Gon vplyst sill An>!
fichle öfwer migh/och ware m«gh nHvlligh/
Gudh chen Htlig< Ande vplyffte sill Ansich.
«e öswer mizh/och gifwe mighsin Frijdh/Ä.

Morgon iöffsäng
tighgeuomtinSon/ OGudhfitH tina Nade/ Sem migh i Natt vthaff lin

3hr«n/FrWe för ollan Wäoe.
~ I hwtltenNattiaghlaghfahardt/ MelhtiocklMölckeremfängen/ Affmina Synder plä»

zatwarel/ Themiaghhafwer begangil.
;. Ty beder iagh aff hiertäneGrund/ Tu «!>!

mlghochtilgifwa/ Niine Synder lhem iagh «ll«
Slund/ Moollighhaftverbedliswit.

4: Tu will migh och i «henna D«gh/ I titt
Bestydd btwara/ MoolFieneens lisiig Ansi«gh/
FörSyndochallonFahro.

;. Regera migh effter willian lln/ iät m<gh i
Synd ehsnafwa/ At llgh ma «lla Gärningvr min/
Dchlefwelnebehaga.

6- TyiaghgifwermKtltjffochSjäl/ vch «K
< tina Händel: lallminNödh/ochollOsiäl/ 3»
mlghläHielpensänder.

?. lagh hafwer 01l min ltzdh lhet larht/ n«
«igh är bästaHielpen/ Mennisiltgh Hiclf äl tjdel
Flärd/ Född astu tilwar Hielle.

8- At lhenna Werldennes Fsrfie ond/ Ei«
Macht elj pci migh rönel/ Ty om lu et) gör migh
BWand/ Hr han migh sost lil mene.

9. Mene, Gudh i Himmels chron/ Wore
sioor Plys och Hhra; Thebitjles ochhans «nti»
Son/ Med bagges Anden H«r,s



,o. HansMemöchtigtärforfim/ Etvigt ech
«lEwigheet/ Gubh Fader/ Son/ och Helge
And/ Gissvh eltsoligtAffsttdh/ Amen-

Hn Affeonsignelse.
Armherlige Gudh och nadige Fader/A) iagh lofwar ech lackar eigh/ at m

haftier stapal Natt ech Bagh/ älh.
siildt iiustt och Mörctrel / Dagen til Arbe-
ee/ ochNatttn tilHwijlo/ Mennistiomen
echFänadenlil Wederqwectclse. laghlof.
warochprijstrtighvchi alla tina Mälgclr-
ningarochNclrck/ attuhafwcr lätit migh
lhenna sramledneDagen fullclnda / sörme,
delft lin Guddomlige Mäde cch Bestydd/
ech ae iagh ches Börba cch Piaga haswer
sfwerwuniloch afflage. N" ar ju nog täre
Fader/ae hnar och <n Bagh haswer sin egen

m hiclper ju allijdh thcn enaßör.
danefflerchenandraatafflossa/ in til ehes
wijomMrhinnelilßolighecet cch chene.
wiga Dagen/ pä hwilken all Plaga och Ve.
sivär aeerwclnda stal. lagh tartar ligh
«ff Himat/ för alt chct goda stm iagh i
lhenna Bagh c-ff lijn Hand hafwer vnd<
fangil. Hch iagh sr fönin<ga til all lin Barmhemgheel / chen lu
migh dageligen betttr. Theklijfes tackar
iagh ligh/ ae m lhel Onda/ sem migh
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vchi fsrledne Dagh hadi kunnat hända/has.!wer affwclndt/ ochmigh vnder chens Hig.
sics Bestarm/ och lhens Alzmechnges stug.
ge sswerstyidl; för all Olycka och groswe
Synder bewarac.- lagh beder ligh ödmi».
teligen och affalt mitt Hima / fsrlat migh
«lla minä Synder / chem iagh vthi Mednt
Bagh/ medh Tanckar/ Ord och Gärnin.
garbegangil hafwcr. lagh hafwer myc<
tel ondt giordt/ och myctilgodlförsumim.
Ach war migh nädigh/ min Guvh war miz
nädigh' iät i Bagh alla minä Synder Mldh
mjgh affoöö/ och giffmigh / al iagh ju a!<
lijdh Gudftuchcigare/ftommare och rsttfck<
digarevpstär/ och min Ssmpn icte 6r en
SyndenesSömpn/pchan en
at min Siä! och Ande wakarvchi tigh med
ligh mlar och handlar. Wälsigna min
Simpn / säsom Palriarchens Jacobs / ta
han vchi Drsmmen sägh Himmclsftegan/
vnvfick Wälsignelse» och fick stoda the helige
Hnglar. At iagh om ligh talar/ nelr iagh
lägger mightil Sängz / pä ligh läncker när
iagh opwaknar < sä at l«t Nampn och'.H<
minnelse st<ldze blifwer vthi milt Hima / e<
hwaoh iagh ssswer <ll« wakar. Giff a<
iaah.mig icke sirstläcker för Nalttnee gruf<

wch/



! »else/ och ickeftMar Mlghfsr m hastigh
Försträckelse / eller str the Ogudachtigas
Slormwcloer/ vlhan sofwer sSlt Bewara
migh för grusivelige Brsmmar / för Sps?
felse och Mllramer/ för Fiendens Anfall/
för Celd och Waen. Sij/ then oh bewarar
sofwer icke/ Stz/ chen som Israel bewarar/
han <lr icke stmpnogh eller sofwer. War lu/
o Gudh/ min Stybd öswer min högra
Hand/ aeSolen icke gsr migh Stada om
D«gcn/eij eller manen om Nallen, iät lin<
helige Wächlare bewara migh/ och line he-
ligeHnglar lägra figh omtring migh/ och
migh vlhielpa: Tm helige Ängel vpwscke
migh ättr i raltan Tijdh/ fäfom Propheeen
Eliam/ la han soffvnder Enebcksnädh/ sä-som Peerum/ la han soffvN Fsngelset emel-
lan Wächlarena? ist the helige Hnglar
«eesigh mighi Ssmpnen/ sasom Joseph
ochsäsomehemwijsomajfösterlandtn/ pä
chee iagh tänna mä/ «iagh ocksaclrvthi
the helige Hnglars Ssllstap. Och när min
Slund förhanden är / sa ssrltlna migh en
saligh Ssmpn/och en saligh Hwijla/ i lE-s« Chrifio minomHErra/ Amen..
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OtAar harftam jSiunen lära/Och mitt Httttt
beredl; iätosinuGutzGodhtttahra/

Then hanhaormoot mighbeledt/ Athanmigh M
lhennaDag/ För sa mangen Suck och lleg/ Täcktz«rhälla och bewara/Al iagh vntgick Satane sn«r«.

i. loff och Tack wiliagh tigh siunga/ TighS
M«dheetzFadertär/Alwälaffgickt>«gzenslung«/
At <u migh för alt Beswär/ Och sir Synoer «ffwäng «rt/Haar sa lrolig wärdl och sparl/ Och min
Fiende borldryfwlt/ At >ag osiadd haarförbllswll.

3. ThcunaD«gensr framlyden/Ochlh en strg.
seNattgär anu/Soolstns vrachlär nu hön striden/Then«Hallaslögoa<«n.Stam<gbyOFaderläl/
At «n Glantz städz för mig ar/ Töntzer onn m!«
talla Hl<r<a/ När iagh är < Msrckzens Smäna.

4.Tine GodheetzWärcl och vnder/Ingen 11001.
heel lan försts, Ia lin Nadh och Guttfiallsiunder/
InlttAoams Burn see ma; TlnWälgärning Zr sa
stoor/ Man «hes Matt och Tahl etj troor/ HErre
lu migh ss ftamförer/ At etj Ofall migh berörer.

S.HERr« wardesmigh tilsiänckla/Mma Syn»
ders swara iast/lhe mill arma Hlerta srsnckia/Vch
migh sa förgllKa fast/Al migh Satan org och snill/
T« Zordärfwel föra wil/ Men tuHERre tanst
mlgh rälla/ Gack doch etj medh migh iii Räua.

S.Haar iagh skönt tmGunst förloral/Ställer iag
w<gh attrinn/HaaroZ bochlmEonförsonat/Ge'
nom sinDödz smertz och Ptjn, logförnetar «rj min
stuld/Men «n Nöd O Fader hulo/ Hr fasi stöne Zn
somSynden/ Ther meoiaghhärsiädz är bunNN.

?,OtuNaoesrtjteKäl!a/V<u srommeSlälars
S<«tt) T>ghwil<agh m<ghh«tll»efalla/AUanTyo

«ch



och »ennä Nätti Bltfftu dech mltt liuus när m<gh/
Mdau alt förborgar sigh/ Nar tu äsi vthimill
Hierta/ Känner iagh etj SiälsensSmärta.

«.Stydda migh för DieftrnleFunder/För Hans
Näät ochMörtzensMacht, The migh ftesia alla
Slunoer/ Hafwa migh Förtreet tilbracht lat O
stnneKlarheel migh/ IngenTyohförlora tlgh,
När migh Nattens Sluggo siräcker/ Migh litl
Tröstzsteen wederqwecker.

y. Närmin lröllabgonslutas/ bch instmpna
sachteligh/Ma mtit Hmta lavthgiutas/ Och vp-
rätta sigh til tlgh/ Sial och Sinnen innerligh/
Dröme siädz O Gudh om tlgh/ At iaghfasttil ligh
migh gifwer/ Ia t Sompnen tin förblifwer.

,c». lätmigh thennaNatt befinna/Ena sööt och
liuflighßoo/ Alt lhel ondl ar läl förswlnna/ Täcke
migh tin Ängel troo/Modh och l»loeh/Kr«pP/lyff
och Siä!/ Hhra/Gooz/bewara wäl/ Wän och
Vwän/Slächt ochFränder/ laghbcfaller tigh
< Hsnder.

», Ach.bewara m,gh för Slröckia/ Mdda
migh för Oswersall/ liit et) Siuldom mighvp-
wäckta/ Etcka Kryghochvrlighstall/ Afwänd
Elo ochWamnödh/ Pesiilentzochondßrädöbh/
iat wlgh etj iCyndomhwärfwas/ Eylilltjffoch
K«äl föreörfwas.

>l. Otu högsie Gudh besiära/ Hwadh titt
Born ombidll haar, lEsu <hen <«gh stiidz wil
ähra/ Migh medh Raoh och Dädh bewar<
vch min Frögo t« Ante wärde/Mightil Hielpoch
Trösi bestälde/ lät minBoon hoos «igh lvöl lända/
Amen/la/ lhel ssalwistHonda.
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ZttkortSättatgöra
lsittSkrlfftermahlförsin

Siälejörjare.
K.Fader/iagh arme syndige

fIH § Mennistia bekänner för Gudh «ch
Eder/vchi Församblingenes M

le;«tiagh/ Gudh bätlre/ offea ech myctil/
inwärles och vthwärles / medh Tanckar/
Ord och Gärningar/ emooe Gudh och min
Mfia syndathaswer/ bäde emoot «hen För<
fia/ sa wöl som chen Andra Tasian «ff che
helige Tijo Gudz BoVH. Affhwilkee iagh
inttllhera rstt hallit haswer/ vlhan emoel
alla migh förbrulil - 3het gsr migh ondl/
vch sngrar migh affHierml / lherförebedn
iaghtder/ iwilleiGudzMe förlileamigh
alla winaSynder/ och mi<h affGudz Ord
ttssta. lagh wil/ igenom Gudz Tilhielp/
mill ieswerne här effttr bättra/ och sä myc<
tetmöijcligil itr/ migh sirSpnden lag«
lilwahra.

En Böön fönän man vndfär
chen helige Matlwarden.

HRRE IVsu Christe/ min lrofafitM!l Heerde/och min Siäls Vifiep < m
haswer: laghäriijsszens

Brödh



Arsoh/ hwilken somaffmigh<l«r/l)an»kal
icke hungra/och hwilken som troor pa migh/
han stal aldrigh törsta; lagh kommer nu
ul tigh/ och bever somiuteliga/ lu wärdigas
migh genom en sanstyldigh Troo bereeda/
och gsra migh til chenna Himclsta Mäleij<
dmswärdigeGäst/ och ißaghfsda migh
li» ftltige Faar/ pätin gröneHng/ och fö«
ra migh nl iijfwetz färfiaWacn:Tli wille ock
wederqwectiaminSial/ och M migh ps
rälla wägen / för lilt Nampn stull. Gsr
migh wclrdigan til tiltBord/ ech instänck
suit sir migh tin Kärleets och Nades Be<
gare. lagh ftltige Fäar kommer lil lin
P«l/ til iijffzens chröhh / til <hen leswan.
be Ack M ftte ftnstyldige' Him<
melsbrsdh/ vpwäck i migh en andelig Hun-
ger och heligh Torst/ at iagh effler tigh strij»
ar/faftm en Hisrt effler färstt Watn. Men
fsr all tingi giff migh en sanstyloigh Hier-
lans lider och Hnger sfwer minä Syndtt/
och iticidmigh lhen Ma Trones Bröllops
Kläonal/ genom hwilkm iagh ftltar lin he-
lige Förstyllan / och samma min härlige
Kläoning fafi häller och bewarar/ sä at iagh
icke 6r en owckdigh Gäst. Giff migh ett
ödmiutl försonligee Hierm/ at iagh aff

,Hi«-



Hierlal förläeer mineOwäner.Vlrola vlhu
mitt Rolen lilallBiltttheet och g.'
»anstap/ eher cmooe planttra Kärleef echBarmhcrligheee vchi min Eiäl / sä ae iagh
min Mfia/ jaalleMmnistior/ vchi ligh
«llstar. Ack lu sanstyldige Pastelamb/ war
lu min Spqs/ lcll migh npttia ochälaligh
mcdh en Hienans Hngers bitter Salsolech
mcdett heligt booisckdigl iefwttnes osytode
Bröd. Hch/iagh tcmer liltig/medh mycken
Oreenltgheet beswllrat, och b<lr «il „gh en o<
teen Kropp och Siäl/sull medhCpelälsti
ock fyggclse/Hchreena mig lu högfie 3l«n<
hee,, Tä lin Helge ietomen logz affKorftl
blcffhan,nswep<v<iettreentiinne/Hckglf<
w< Gudh a< iag ligh wedh ett sä
mälte rplaga/semchtt eig dehagcligtt wor<i
2lch m iagh ligh medhrnheiigh Gudach<ig<
he<t vndfä/ ech i min Kckrleet inswepa / ect
medell sörtrcHal Himas och Andes Myr-
cham smörja wälle. ihelHimeistaßrödo
stulievlhi etl gylleneKärill vphämpeaslil

Hminnelse/ pchi Fsrbundzens Arct; Ack
gisweGudh/ ae iagh ligh vchi ett gonsta
reem Hierla bewara mäl«. Ach min HE»
re/ lu haswer ju sttlffsagt -. The HelbreM
behöstra icte icltiare/ vlhan «he Siuke,W
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iaghär siuuk/ iagh ligh / säsom
' min Himmelfie Siäls iätiore. Tu haf-
wersagl: Kommernl migh j alle/ som ar-
belen och ären beeungade / iagh wil weder-
«,wectia eder/ 2lck HErre, iagh towmer
medh mänga Oynderbeswsral / lagh <hem
iftän migh/ förlotza migh iftän lhcnna swH.
raßördan.- lagh tommer säsom enoreen/
zirm migh reen.- Säsom en Blinder/vp-
lyys <u migh.- Säsom en Falliger, gör <u
migh til Siälen rijt.- Säsom en Borteap-
pader/ vpssstlu migh.- Säsom en För<
dömbder, gör <u migh stligh. Ack lEsu,
«in tärefte Siäleßrudgumme/Föör migh
isrän migh sielff, echvplaghmigh til ligh/
«yvchi ligh lejwer iagh/ och vlhi mighsitlff
dösr iagh; vlhi tigh är iagh rällfardigh/ v<
lhi migh sr iagh en Syndare,- vlhi ligh
är iaghftligh / vlhi migh är inttl at.nal
änFördsmmelse. Mlu minHimmelfls
Bruogumme/ tomlilmigh/ iagh wil l»d-
--saga <igh vlhi milt HierlasKammar / »he»
wiliagh kyssä ligh/ pä chec migh ingen be-
sp°l« Fsör migh lilhanda lin Sil-
wasKärleek/ nnewige salige Mz iucht/
linRättfärdlghcetz Smaaf/ lin Kärlightttz
Skönhttt/ «in Godheey liufttgheel l,n öd«

miuk-



m,ulheetz Plydnal/ lin BarmhttliMFruckl. Ach min Himmclste «kiore/iagh ssrer nl ligh en döoh Siäl/ gör henne
lefwande.- En tranct Sicll / heela henne-Ett lomlHierla ifran alle sanfiyldige Gu<
delige Bygder/ vpW thel meG line Vlabh,
medh lin Kllrleet / medh lin Sachlmodig.
heet/ medh lin ödmiuthttl och Tolmsdig.
heel. Ach m sö« <tjffzens Bridh / spijsa
mighinvchichelewigaiijfwtt/ at iaghz».
lhi Ewighett ickehungrarellerlirfiar/ v<hiligh haswer iagh ell fult Wije / m <lfi migh
altsawman. Bliffewinnerligenvchi migh/
eOlälmishewinn<tligenbiiswa vlhi ligh/
ssstm lu ftgt hafwer.- Hwilken som iittt
wiltKöll cchdritzker min Blodh/ han blif<
wer i migh/ och iagh i honom/ och iagh fial
vpwsckiahonom pa ytterfla Bagen.

Mr man träder sram.
lEsu Chrifie/ iagärinttl

wärd/ al tu mgsr vlhi min synvige
Munn och Hiena: Mcn lu weest

ech tanner min fiora Falligdom. Therfsre
afiundar iagh arme Gynoare aff Hierlat
lin Nckwarelse/ « bliswa aff ligh spijM
och fä aff ligh dricka. O HErre och min
Gudh/ sägh mltt mchr tlnmOrd/ ssblit'

wll



Miagh armi Gyndare lil iijffock Siäl
helbregd. Amen/ chee ware sanl/ och fttt
«llsa, Amen-

En annan.
/><MRRC lEsu Chrisie lHllin

heligaste sanna iekamen / som för
migh hafwer lydit lhen bilcraD§-

den/ och lin aldrahellgaste och ostyldige
Blodz dyrbare Skall/ genom hwilken iagh
ör igentispt och och paKorsens
Trää för mig är vlhgucen/ wara min SpijS
echBrick/ min Andclige Fsvo och vppehäl<
le. Beware och fsre migh in vchi »hee ewiga
iijfwec/ och gifwemigh alla minä Spnders
Förlättlse/ Amen.

TackMlse effter then helige
Nacewarden,

Alzmechlige/ nadigei och barmhenige
ochFader/iagh sclgcr ligh assalt

mitt Hierea/ iossoch Tactsäqelst / fördcna lin stora Nad ochWalgärning/som tu
migh nu sä faderligen giore och bewD haftwer/i chct m migh/arme Snndare/z«r igen
hafwer eil Nadevpeagic/ och genom Skriffloch Afflsf)ning minäSynder ftrlätil / ochmigh genom dllla t»pra heliga S<mamem/
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s liyjosttr igm Htlmlga iijfivttloftvatech
kilftgt / fsr lEft Chrifii lin kckre Sons
stul. lagh beder tigh hierttligem tu wllle
migh allijdh i sädan Mdh Faderligen be.
»ara/ och migh lin Helize Anda förläna/
«l iagh chenna nu vndfägna Näderijte Fir<
lsttlse fiadeligen lrosr/ migh lherwtdhicte
allenofi nu/ vchan och alt ftamgent i all
«in iijffzlijdh häller/ och emooclager / i allo
Anfächlningar och Wederwäroigheler lrl>
fier/ och lalunda all goet mä hasivaaffligh
at wänla ochftrnioda. Giff och ae iagh
warderSyndenjulänger/ ju mehrafiendl»
ligh/ fiijteligen migh lhersire wachear < och
icke tilstäoier mitt Köll/ effter sinwlAiaoe
synda: vehan «iagh mätte tunna siäSyn»
den emool/ genom en alfwarsam Bssn/
och hela mitl iefwerne anfiälla och rätta eff-
«r tin «Mia.- och hwar iagh funnes för<
swaghlher cil/ som iagh min floora Swag<
he«/ medh himans Suctan allijdh ssl >
<igh bekänner/ si »ille mgenomlitt fafio
Ord/ ochchen wmdige Helige Ande/ »ara
migh bijfianbigh/ och hielpa öswerwinna/
altsammans lhma vchrcllla för ochgcnom
lin täre Son min HTNre och Frelsare JS
sumChrifium/Amen-

En



Snßöönnärmanbe-
gifwersighpaßeesan.

nädige Gudh! stm ftlswer haf-
wer befatt lin erogne Abra-
ham och andra chesttjtcs lina elsteli-

ge Hienare/ hegifwa sigh pa sinäResor / och
lhem vnver Wllgen traffceligen bewar«
hafwer.- Sij/ iagh, stfi iagh inttt tan medh

förlijtas, mafte lykwcll i Krafft aff
mitt Embeee/ begiswamighnu päßesan;
ech min Vchgäng fuller ftr ögonen seer.»
Vm min IngHng igcn/ cm iagh chen sf-
werkswa mcl/ ster och weee iagh in«t. Ther-
före bcder iagh tigh httncligtn/ at tu<" sampt
<ina hc!ig< Englar wille re,a medh migh/
migh ttosaga/ för M Olycto bewara / och
Wälsignelse til min Befiälning förläna.
Imeolcr<ydh wille mochiheminahemma
lembnade bestyoda och sötsörja/ och migh
cffcer lin Faderlige och nadigt »illit medh
Htlsa och wälsignaoRceft/ ä«r «gen lil the
minä kärkomna htewföra/ För min tsr<
HENres siul: stm sä myctit
ftr min Sallgheet stm rcefi och wandrat
haswes. Anun/ Amen.

En



Enßöönstältpaßyni/,
omensaligHndl.
M/ iagh l min Nödh/

Rop«rtilligh/ hielpFaber «<g/
' Min Krepp och SiÄ/ bewara wäl/

, Sändl Engelen tin/ somSiälenmln/
XilHimlen Mr/ tilGlädienbar/

'Sa hiin fiillias/ esftr tin Willia.
O lEsu Christ/ som w«r dsoh wist/

Frelsmlgh ftan Slam/tu är Gudzlami/
Tinßlodhsarödh/ hielp migh afNödh/

Af tineSär/iaghallhielpfar/
Tu migh bringe/ tilArfwinge/

Itltt3lyte7HnglomWr.

O Helge And/ tu Trösiar stnn/
Vlhi min snd/ tin Trösimigh si'nl> /

När Didzens Kraft/och Satons Macht/
Migh sirsträcker/tu migh starcker-

' MtdhtinOrdgodh/ vchimittModh.
OGudhmighgtjf/ ettewigllyf! Amc's










