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Md och frfo söröke sig i Eder och ost
allom/ genom Guds och wars HEr-ras lEju gfrn/n kundstap: 3 thcn
Högstlofwade Tre-Enlge GudenS/ GudS
Faders/ och Sons/ och ThenS Helige
Andes walfignave )?amn/ 2isQ£27!

ERRE/ jag tror: ffjelp minä otro.
\3jJkJk ThcA' efttttnnkclige ord/ snn en högtbe-
-4rjr/i dröfwad man mcd tärar utsagt/ da h«nV5S&* hos lEsum ansökte om hjeip och bot for

sin/ af dicfwuln leklNnligen bcsattc och hardt plagadc/
Son/ sinncs uptcknadc af Evaligellsten M*nus \ thcs
Evangelii Boks 9:dc (w v. 24 aUom stvagtrognom/
anfäktatom/ klcnnlodlgcm ech forstigdom/ mcd otio
kampande Sialar til mycken kraftig tröst/ upmun-
tran och l trone. Och är hälwid 1:0 wal til
mmkiandes: at HErren lEfts fordrade af thenna
manncn/ fom bcgätte hos honom hjelp och trost/
T,ona dct är/ han wille maf honom warda an-
fcdd och etktind töf Guds Son/ werldents a*#*> och



krones tTTrtfut, avt <zch söchclllande
Frälftrc/ Corn therfsre uppenbarades i mandoinen/
ltt han skulle nedersta och förstöm diefivulcns giernin-
gar: lEsus Wille af hononl bli for cn sadan ». loh.s;
DTrre och sanner Gud/hwllko tilkom mi Hans Med« «.

liirc dmbete makt rif at biuda/ räda och herrssa of-
wcr hclwctis andarna/ dicflarna,- som woro honom

ja ock Christi Larjungar underdämge.i
Hans namn/ at <c as £«<% /«•• »♦ //» »>, 2->. Ty sade
han til manmn här/ som bad Honom sajandes: För-
mar m nägot/ lä lrarkunna tig öfwcr oss och
Vielp 00; lEius swaradc honom.- om tu tro kant/
allcnast du thtt tro kan: all ting aro möjellg ho-
nom/ som tror. Men at Christi intet
wid detta tWUe sörmatte utdnfwa dicfwulen iftä
thenna mausens unga Son/ därlll wisar lEsus or«
.saken tydligen i AMtb. 17: v. 20,21. ta han lwarar
lhem: För evar otro stuN/ och dctta släktet
gär icke ut/ utan med bön och fasto.

Altsa sinne wi haraf/ at HErranS ögon st 3".,:».,.

eftcr Trona: then estar och astundar han alwarll--
gen af alla dcm/ jom wilja blifwa dclagtiga/ cUcr
deltagande uti Hans Gudoineliga uad/hjclp och tröst/
Ty' tron I icke/ (å ftiar thct mcd cder /

eUer: sa stolcn I icke blifwa for mig och haswa be-
standi sager HErren i tfai 7 :v,p. Och Utan trona/
lager Apost. Paulus l ikr, iu v. 6. åv omöjcligit
tacklas Gudi. Ty then lil Gud komma wit/
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Trones lTlatnr,

cller sis r Hans wackcliga delagtighet/ äwiutande ech
ratta ticnaude/ han maste tro/ at Gud ar; och
at han lsnar them/ som Ma bonom. Det
ör/ hnn maste n allenast tro/ at en Gud gies/ och
at han ar/det högsta fulkomligaste wäsondet/ en als-
maktlg/ sanfardig/ alwis och god Gud.- mau ock HO
Sa Gud afhzertat för fin Gud/ förlata sig,hel hallen/
cndast och allena/ uppa honom/ och mco all hjene-
lig tilfslsikt och förttöstan hangia och halla ffg m til
honom/ hwila och bero wid HErran lcfwandes Gud
alt stadigt i trona. Therföre utbmdek siq ock Gud
at menmsslau/ och sager pa atstiNige stääen i thm
H. Skrift/ l syNNerhet i Efaiae Propbetios 41: v* 10,
13,14* och 4r- cap. -v. 3. Wik icke af/ tl) jag. o&
Tin Gud: jag styrker tig/ jag hjclpck tig ock/
jag häller tig tvid maOt genom minä ratfär-
dlghetS öögra hand. Och tag ar HErren tin
Gud/ thm hclige i Israel/ tm Fralsare och
förlossare. Och ja utläter'sig'Guv/ pch det ock men--
msslan Watte j trona tuga honom an/ ahn, och wöZ-
tz» honom föl sin HErra och Gud/ mcd Apostckl
iboma, af job. 2o: snjandcs: Min HEne och min
Gud! och med E(*i<i,b\ irofhetians 2f: v+l. HErre/
Dl dffrnin- Gud: Tig prtfar jag/ jag' lof<!
war Titt Niimn,; jy Tu giör undcr: Tm

* gamla anstag aro trofast och fanfardig.
* Mterligare 2:0 fir chet matkeligit uti fc an-

jörde
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Art och fsrhällönde,

förde mnnsens Exmpei* af hwUen HErrcn lElus
fordrade Trona/at han sägerwäll HErrc/ fcg tror; #

mm beder therhos med tarar och gratande ögon/ at &

HErren willc hjelpa Hans otto. Hjelp minä Otw/ /?

lagcr han. Det åtj soin Wille im fMa:
re/ lag haiwcr wal dcrförc haft min Son hit til«
Tig/ at jag har thet hopp/ dct Tu hjclpcr honom,»
lftan diefwulen/ och entledigar/ glör honom ftt och„
lös utaf thcs band och boior. Jag har bcgynt pa«
til at tro; men mastc bekanna/ atj nar )ag betan-,,
ker thcn onde/ stumme andans grufweliga makt och,,
gansta stvanl/ jämrans-warda medfait med mitt r
barn/ och fer tbcrhos pa ihenna plagans langwarige»
het/ samt at Tinc Larjungar mtet förmckt dnfwa,,
honom ut/ sa sinncr iag bcklagllgcn annu hos #

nagon otto/ twekan och twlfwelaktlghet. Men iaa> //

wlll nu gerna faftare tro/ och det nppsTig.'
re lEsu/ allena/ hjelp mig thertll genom Tina nad:«
hjelp min Son/ sa warder ock min hulpen. Ellcr.»
okk wllle han saja sa mycket: Se mttt uppa mrn„
Tros swaghct/ ulan uppa min Sons stcra clande».
och mms hjcttans angsi och bcdröfwclse- „ HErre/
Mag miirn otto/ och hjelp och styrck'min
fwaga tro.

För det Me och Ma/ sa är ej Heller ttf forbs-
gaendes/ ntan noga til «ktandes l thenna Händel:
At cn, sadan kanning utaf otw/ cllcr den fwaga #

3ron/ ax ock intet utan all kraft och ivmtm "
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Dones Vfatut,

33Y wi st hur / at then MrleN rcke och milde
$m icke förattade/ förkasiade och afwlste thenna swag-
srogna/ med otro kämpandc/ munncn; utan wnr
rätt hjerteligen nöigd och til freds thcrined/ nt hatt
erkllmier sin swaghct och bedcr.om hjclp och styr-
kw til m swaga tro. lE«us sngcr tntet: hwad

// ör thet för cn no/ som hnr otro i följe mcd ssg?
/, Och om du intet kant ero lned en starck förtröstan/

utan all twcknn och twifinn/ sa lm och wil jag imet
hjclpa tig. Si !a sade Mttt lEsus til honom. man
han hielper bäde honom och Hans Son ratt harll-
Zen och waldellgen/ af blolta nad, och bewlfar ther-
med i sielfwa warcket/ at han war och är then/ om
hwllken HErren Gud siclf och sagt i W**

\42 ; v. <, 4 . En förbräkad rö stal han jcke
, zönderbryta/ och en rykande lveka skal hanr icke utflacka; utan han stall lara halla xåU

ten i sanning/eller/ utföra domen til en seger.
af MAttb. 12- v 20. Han stall icke wara knorrist
'ellcr grufwelig; pä det han stall sattia ratt
Ua jordene. Efter grund jpraket: Han ssall,.
icke utsiackia/ ei Heller söndcrbryta/ in til thcs han,,
warder sättiandes dom ps jordene:,. Och öjarna
stola wanta efter lians lag ow hoppas tfitxcu

Nen nn/ minc kareste och HEnans dyrt-äterlö-
ste / ja är och förblifwer HErren lEsus altid then
lamme / som han want hafwer; och war Gud de

-.Eor.'. barmhertigheternss Faber och aU huglwalelsts Gud/
then



Art och strhMande 9
chen et bedröfwndr och fstkroffat hicrm icke watdetPfal.
föraktandes: han wil wcderqwtcka the ödminka- //
des Anva och hcla the föskrossavas hierta/ //

efter sit löfte i E/a. r 7: > v. Han alssar/
uar/ och lster sig gansta yicltcliga warda om
chcn sitjl/ hwilko om tröst/ om dcn rckta trösten/
por anqsian at/ mcd Konung ui/ha af
Han/ then gode och trogne Herdcn/ stal siclf/
förfamvla lambcn/ alla klentrcgaa/ r sin famlt'
och dara them i siit stöt och fordra the lamb-
dtgra/ d- d. The däggiande främmande barn, fomft
sig til HHrran Zisivit hafwa, at the stola honom
na och Ma Hl3rrans namn: och them stal han hasiv<r
til sit Helga bcra, och sta! gtäoia them uti sit bånchus> od#
Diswa them. et ewigt thet ickc ssrgaL stal. at st fl£
t/ai. 4* *». u. cd) sc: l>. f, 7. Ty httcr ba»
trofast och sanfarvig/ lhcn ther römmer och
strlVer med , i Upenb. m■■■ •■». **>

Och Hans kkadnad de bestänkt mcd blod/ och
bans namn Settr Gurs Old;> lrandwndcs frattu >/

för och mitt lbland then hwita och rcna Guds Wtt
zom l himmeten &?• #£ 15, **•

Huru nu denne warkuusiimmc lEsus styrkte M
wäi' fina tleurregna LätiunMs hmt«n/ fonl cct W
til folketS tro/ the ther töfwade hcs hrncm i »«?

gra dagar / rch wordo af honem vnderllgen spiladt
wid 4«oo. man/ förman qwlnncr cch ktnjj mcd 7^

dtilf



f Natur,

bröd och saa fiffar: få wi närmare höra af sielfwä
Jextens afhandling och förklaring.- hwaltil bered ochftyrk osi o Gud med ttn Andes nad och kraft af höa-
dme/ för lEju Chnsti wars Frälsarcs m> la/jag
Uor; Min lEsu stcirck min tro, at jag tig helt ma niu-
ta: gis kraft til friö och samwets ro, Mig i tin f»rln*
slute; Mig rene fiåbs iin blodswett rod: min ji4! uplis,
n>e sä tin d3o, at jag tig bioit ma lestva.

, Pris u?are o liLsu stom, som mig til ndbeta+
ger. Ach l lät mig, som tin egendom, här lefwa alla ba*.
xar; och när jag dsr, sa v?ar mig huld: Tin blod as.
plane all min stulo, sil åt m»>, räkning sluten. Hiclp ofi
dertil nadeligen / och at jlwte war egen / llfwen mi*
fpxtto £fg cheras nöd och angelagenhct/ som war
förbön begmra.- Förbarma tig öfwer dem och ofi aU
la / och lär osi at bedia i nmt- Tig Abba kare
Fadcr/ Fadcr wär/ som ast i himlom.

IEXZEN: Mtrci $: v. i - 9,
Helige Faber! Helga otz i tm sannmg, ty lit tal dc

sanning. <vch at Tu tin Anda och trast wärdigas, ost
allom.til omwckndelst, tro lif och salighet, med ordet
giswa: H3r 0% milbe HOrre Gud!

I anlcdninq af urlasna Evangelio stallnu geuast war korea och mycket enfaldiga Betraktel,'se genom Guds nad blifwa/ at tilse och öfwerwaga:
Huru Tron förhäller sig/ bäde i anseenve

til chet lekamliga och andeliga gooa/som Gud
gier ost.

Hwar-



2tä och f3ch«lllande
Hwarwid mnrkes 1:0 Huru Zton tilf3rstrfig «Ifgobtfeos

Guö i lekamliZ och andelig motto.
2:0 Hum den utsfwar fig i best<,lndig UM mot ltd*

flan, och har altid at tämpa emot otron.

I mcdlertid O! H. 3ind war tröstare from tc.
Wl wilje mx f genoln Guds «ad/ tfl fölie af

thet exempd, fom fsnkommcr oH < SondaZsens Hel.
Evangelio/ taga i öfwerwägan och betrattan: Hu-
ru Tron förhaller och har stg/ i anfeendc bad
tll thet lekamliga och andliga goda/som Gud
gier off/ Och therwid «ise Först/ Huru Tron
tllförser sig alt godt af Sudi i Kkamlig och
andllg motto.

Aposieln PMus stger i Bbr. mv**. <zt Trott &t
en wlff ftrlalelte pä thet man hoppas/ och
twiftar icke om thet man ickc jcr. Det &/ Tron
ör en sadan owedersäjclig gudomelig öfwcrtygelft och
et grundfaste/ t hjereat af Guds Anda gcnoin E-
vangelii ord wärckid; hwarlnedelst thcn botferdige
Syndarn kan palltligcn/ hrl sast och stadigt/ ellcr
orörllgen/ bygga och grunda alt dt hopp cm thet/
jom Gud otz i fit heliga ord lafwat och föijnklat
hafwer/ at thet ju icke kan / eller stali ftla. Ty
HErranS ord cir sanftrvigt och hwad han läf-war thet häller han wisterliga/ af /yä^-:•»..*.
Och Gud 6r lcke en mennistia/ at han. kan

B lluga
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€tdms- Hatut*,-
liuga/ eller menmstiobam/ at ijcncrn nagot
kan ängra; ncmligcn mcd nagon förwandlma ochomdptelse til sit wäjcnde/ Egenstapcr/ ord/ nuija al-wssa heliga rädsiag och besiul. Sknlle han saja

// nagot och icke giörat? Skulle han nägot la-
# la och icke hällat? Tron är altsa thcn fasta

grund/ hwarmedelst en Gudi tilgiswcn/ i sanninq/
rättsiiga omwänd siäl förlckcr sig pa thet goda/ som
hön intet str/ lika som hon saqe det/ utan allenast
i trone och hoppet efterlängtar och wnnml; forn ses
as AraUws alla Trognas Faders/ A/o/?r och andre
helgons exempet) uti hela det il: Capittet \ Epiftcln \%

the Hetreer. jämfvr v. ,5-^l.
Wl walde ock sfwcttygade iln yttermcra har-

om aj de 4000 mans exempei i wart heliga inne-
warande Söndags Evaugelio; the thcr/ med qwinnor
ochbarn/ hade i 3. dagar töfwat nal
och hade lntet/ thet the ata kundc. Ev.ingc-
listen Matthtm % sit zr* v. 29. berattar tydeii-
gen/ at the woro sa msnge/ för utan qwinnor och
harn: £)ch h«n sagcr/ at har hade myckct folk
kömmit M Shrlnum / nppa et bcrg wid G^liläcffe.
hafwet/ och hade med sig aUchanoa siuka/ sä-
jom: halta/ lama/ dlinda/, dumbar/ lemma,

/( Ma/ och andra; och han giorde thrm
hcldregda. Ia har woro bade ludar och hcdni»,glw
illsammans/ zom hel ttaglt och närä höllo sig in M

IE-
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Art «ch sschälUnde,

lEsum/ til at höra Hans iåxa och bewisa karlek e-
mot the clandiga: hade ock mcd stor hjertans lust
och hört ordet af Frälsarcns mun/ och
pliftlt atl the kraftiga underlckrk/ som
the sago hnr af honom stie och förrattas uppä de
siuka.- sa ae the dcrwid nastan förgaw lnatcn/ och
Hitit ej <ardelcs hnngcr iii fin. kropp. Hwarwid
sannades det/ |orn star i Mmh> 4 : Mcmustian
lcsivcr ickc allcnast wid dröd/ utan af ytvatt
och et ord/ som gär utaf GudS mun/ etlcr/
af alt tbet utaf HErrans mun gär/ af M MofS

B 8: Eller öck kunde fa wara/ at the ide förra
dagar och pä wäczen tijt ät redan förtan/ hwad the
hade haft med flg: en del af folket woro ock lang-
wllgade/ allesammans rcdan a z:die dagen fastande/'
och kunde saledes intet utharda; om ickc theras le-
kamliga hunger äfwen af lEfu blifwit Mad/ och
the uppä sä underburt sätt jpisade/ samt med et rikt
fstrad walsiDade/ langt större/ an the tllfönene
hade/ ta de satte sig ncd til at ata. Ty genom
thet/ at lEsus walsignade och tackade/ tå han
tog the 7 dröd och näqra fma fistar; fa wardt
thenna fpis la ymnig och föröktcs uti allas theras
händer.

Scr nu klw,sscSiälar: hmu Tron dr ct siidant
tit\Q l Slalm/ h-varmed hoppas och

tilförlcr mig thet goda af Gudt/ fom jag ickc str.En jaoan Tro hade thenna stom folk hcpm,- ty de
B * sägs
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Crones- CTatur,

fsge» ju ingen lekammclig fpW/ at minstone r)>-tiltåcfe*
lig för sinä naturllga ögon: cch hoppadcs mtta/ Kt
Gud stuUe Ma och föda/ rnätta och wederqwieka
thcm. 3>e mstte ha hört tilförretie/ och rattade stg
«u efter lEsu ord och lära uti Hans widlyftiga bergs
,predlkan/ sa lpdande i mtth. 6\ «,. 31.34. Sa stolen

* 3 ntt icke haswa silsande: Hwad stole wi åta l
"

s3ller, hwad stole rri dricka? Lller,, hwad Me wi Mda
otz mcd? Ty alt sädant foka Hedningarna: edar himmel-

ff fte Fader wet wel, at M thetta giorb eder behos. @o*
ter forsi efter <Vut>Z rike, och Hans rättsirdiZhet; sa sal-
ler eder alt chetta tik Sorjer icke forthenstul ssr morgons
dagen: ty morZondagcn hafwer sielf sinä omsorg meö
sig: thet ar at hwar dag hastver sin egen plaga.

Wien thcn gode Frälsaren bkftägar har oÄ med
fiit sinä Läriungar och unftdtlcr et tal med them om
thetta folkels fplftvnde, Dch thce giör han til at W
Dia them och theras no; ty fym wifte tral/
hwad öan Wille giöra/ at eala af M. s.' &>

, lEsus katlade nt f% sinä Larjungar/ star i war M
och sade til thcm: lag warkunnar mi.q of-

wer ftlkct, tp lhc haftoa nn i M da.qar töft
wat mlr mig/ och hafwa intct ata. Och om
jag latcr them, as fastande hem/ gifives che
up i wögen. Men det Wille han imet/ söm
fes af cMattb. tr: v. 52. Ty sä warkuusam och med»
lidande wax lEsus/ och bewlsar thcrmed/ at HEI-

fa barmhcrtiZ och cn (kUmm? aJ.Ba«
a«c
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2lrt och strhällande. H
<sr aUom god och fsrbarmar fig öfwer aN fin
toåxS/*f ?f*tm wp» sifwt thcm ttötta kraft
och thcm maktlösom starkytt nog.
Haa ftägar derföre sinä huru mang bröd
paftvcn I? The fwaradc: Sm. Förut sade the s
Hwar ta&tx man brod har i öknene/ thcr
man tyem med matka kan?

Af detta Lllrjungarnas txempei kan nu hwar och
en utaf otz lllttellgen finna/ afta och förfara/ hur»
litct/ eUer intit) Tron rwar sig med thet tiottsii- #

ga menniffliga förnustet- Ty iu klokare förnuftet //

ax/ och tycklr sig wara/.utt sin mräknwg/ thcs
mindre wct det at finna och silkka sig l Guds warck
och wagar. Ta hetcr thet snatt/ uwn alt betän-
kande; Hwar taqer m<m bröd och ltfeuppehälle?.,
bch ster; hwad försiar thet ibland sa nidnqcu,- £>dj *>?.,*:

efter thet uuni å hm/ etler wll/ hoppas och föittö-
sta nppa Guds förjorg / wara nögd med lhet han af //

sin walsiguelfe gcr en under bön och arbetc/ samt
tått nyttta thet/ af Gud förlänta/ fwmellga goda/
utan Hans förlörnclse,• sa masie man ock UH brlst
och torftlghct bäde ps södo och klader. Och til yp- //

pighetcns bidchaUande/ ja tar man ta för sig hwl<v- /f
jehanda dälaktiga/lyndlga medel och ulwagar/ fäzome /f
med stialande/ lAnaude/ nugande och bedtngande/
sin nastas förtryck/ oförrättan-och jörföedelande pH
alt uptänkeligit sätt: si det gior och förcrdfatar thcn-
ssandeliga otren/ twlfian och misitrostan pa Gud/'
Hans Fssderliga sörjyn och försokg/. Dlremot/ om jag

B 5 har



,' Trones \7iciiui,

bar trona til,Gud/ <a lilfochr jag mig alt godt til
-honom/ af»en i lekamlig matto. Jag tilstntcr ta

// lika som förnufts ögat/ och ftr Gud i trone an/
, # tälicker och jagcr ,altid och allcstads wld mig sielfwaN.Dundli:>Ach! Mm Gud/ jag ar ju dit Creatur och
' Dandäwllrck/ och da hafwer lmg skapat tll dit solckJ bch fosterfar.-Jag wil deisöre aldelcs hcmstalla dig/

joln bactrc wet och mera förjer för lnit uppchälle/
. //r m jag stelf kan giörat: Tu warder mig wal undcr-

hallandes/ födmldes/ kladande och. hjcipande/ saloMdig bast stmes. <Och sij förr lnästc himmel och jord
förgas/ innan Gad stulle läta en sadan/ pa honomeröende mennissia/ lida brisi pä födo och kläder/ cl-
ler annan nodtorft/ som til detta liswet ttenar: Thet
fordrar och kraswer Hans Gudomeliga trösteliga löften

> Cor. »: vch tllsagelser l otdtt/ fom sta wist och fast; och aro
* -s. ja ock Amen i Ohristo lEsu. Dct ock D wld af

Guds Ändas ingiftvelse inlygar/ tröstar och upmnm
im sig sielf och andra dermed / som sis af pf*ime»
den J4'M verfeit t», til /'• Smaker och str, huru
liussig HGrren är: (AU åt then, (orn ttoftet uppa honom.

// Frutter HGrran, 3 bans heliZe; ty the ft>m frukta hs<
riom, the hasiva ingen br,'st. The rike stola torstige wa«
ra, och hungra: rnro the> som HOrran soka, haftva in<

veren brist p<i nagot godt. Och Psalm 37: V. 16, til 19.
> Thet liyla som en rättsiirdig hasiver, <lr bättre <tn manga

ogudaktiZaZ stora haswor. Ty the ogudaktigas arm stal
men HErren haller the rättfärdiga wid makt.

HKrren tanner the srommas dagar; och theras gods stal
blifiva ewlnnerlma. The stola icke pa stam fr>mm<* t then

- snda



Art och söihallanbr, 75
onda tiden; och i hardom «ram stola the nog haftva.
pch v. 25. lag haswer ung watit, och äv gammal wor<
den, och hafwer ånnu aldrig stdt then r4ttjfa>öig<* sörlä-
jen, ellcr Hans (åb ester dröd gsi.

£>ct) det ware nu jagt om Tron fssom hwar-
igenom en fiill anförtror Gudi det lctamliga goda.
Men de rotta omwanda Christtrocnde De
tttförse sig ock alt godt hos Gud i andelig
mätto och pä stslenes wtignar.

Detta warder ofi mine Klwcste ratt wul <#i>
dadt och tll sinnes fördt uti thcsie 4002. mäns ex.
empet, hwilka har i Evangcl'o formulcs/ hafwn hMit
fig in tll lEfum ne bhra Guds ord/ och i m\ sör-
tröstan/ at Gud stullc jpifq och matta/ nara och för-
soria dem- hwarmed de lmnnat en wacker lardom/pmninnelse. och afmswing för alla dcm/ som annn ln-
tn hafwa barna tron/ ellcr ock aro fwaga begynna-
re i trona; at de mage haraf lara/ tilsoric sig tll
Gud alt godt/ förtro sig honom/ det HöMa goda
och bcstandlga wascnder/ atlcna / och wanla as ho-
nom äfwcn det andcliga goda. Tv/ jäsom detta hel-
ga Evangelmm undcrrattat o§/ jumi trär k. HEr«
?e och Fralsarc Christus welat jpisa och uita dct-
ta folckct ti! kroprcn; sa kunne wi ock dnutaf afta/
at han wit fast niera mcd thee mcheliga goba ntta /

föda och Mda lvör sattiga/ BttWltmi och iiakota sial,
Sanuerligcn / hwar nuin nM tlliror Gudi at

kulina undelhalla denna stlöpliga/ och
h«ddan/. kroppcn / -mpct-ct muckre tmror. ma»

yo-



Trones Nalur,
honom ta thet mera är/ nemliga Sialenes ewiga nps
pedslning och srcksnins. Den jag inter tror om et
stycke / den tror jag ej heUer om större stanck/eller ock at han giör mig tått. Eho forn alejä itttet/
mb che unga spcnabarn/har barnatrön til Gud i lc-
kamkg matto; han warder swärliga troendes / och
Möycr sig ogierna Gudi thet/ m han wil förlata
honom jynderna/ at han wii af nad upsska och ewin-
nerliga frälsa des arma Siäl/ uplysa/ omwzwda/ rn*i>
thet oforgängcngz Guds ords fäd a nyoföda/ i rätt-
ferdigglörelien rengisra himat geaom trona/ förßt-
tia thet i föreningens näd och barnassapet hos Gud/
jarnt alt mer och mer fornya / Helga/ luttra ochren-
la / i nadene in til ändan stadfästa och bewara / och
med aUa Andans gäfwor och trones ftukter tikta och
pryda / famt med ILsu helighets och rätftrdlghcts

h<lr och d.lr/ ewlnmrllga förhälliga
odödellga dprtklöpia Siälen Men nu är Slälen o-
saiellga luera an kroppen / den Gud sörzer fö-
re; huru mycket mera tå för den ädlme delen? Ty
belygar ock HErren i Jeremias S v. v. 5. och sager til
hwar mennistia: la.q hafwer altio och allestädes/
eller med en ewig kiärlek / hast tig liåti tfyt*
före hafwer jag dragit lig til mig af blotta
barmyertighet. Ock i BjaU 65: *♦ Jaa Mtåc
ttt minä händer hela dagen til et ohörfamt
folck/ som efter fina tanckar wandrar pa then
wtig / som icke god ar. Han later tidt och ostapre-
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Art od) fZrhallande l?

predlta och säga: wandt om tu affallige! Israel/sa wil jag intet wnnda mitt anfichte ifra eder;
ty jKg ar barmherttg/ säger HErren/ och wil
icke wredgas ewinnerliga: allenast kiän tina
misigiermngar / at tu emot HErran iin Gud
lyndat hafwer/ och yafwer icke lydt minä röst/
fager HErren. i JmmU■ # 12, /?. Och then
qode Iftaels Herden jäger/ sig sielf wilja laga stn
htord tll sig/ och bestkta dem: föda sin far och
lata itm lägra sig. Han wil upsokia thet
borttappada/ och igenhämta tytt förwildta/
och förbinda thet sargada / och starckia thet
swaga/ och hwad fetl och starkt dr stal han be-
tvara; och stal stiöta them/ sasom the betarfwat. *<ra» ui
Ty wgmHerde kan \å leta efter et bottmpvadt fär:., "' Xll

kunde m Guds hiettä weta/ huru fast thet,»
ock tll dig stär/ törstar/ längtar innerlig eftcr then/.,
som söndrar sig frän %m$ Hjord och far sa sata,-,,
SkuUe m af klärlck grata. Gud/ som äifltor wist.,
then fromma/ som uti Hans husc box/ roiHJ at in-„
gen stall omkomma/ genom satans ondssa stor: hwil«„
ken lfran satan fiyr/ och Hans warck mcd alfwar,»
styr/ ftögd i högden han upwäcker/ som sörutan,»
önda räcker.

jDefc ma det med (IWl beta om aU thenna Gnds
godhet i andelig matto tll sialcn af joh 7 i v. i7r iu

& Htvad



Vrones tThtut-,

Htvad ar nlennistian/ at Tu acktar henne
hogt/ och dckymrar dig mcd hcnne? Tu hcm-
sökcr hcnne dagcliga och försöker hcnnc altid.
Och af rfa/m uv- &>; %><£xKti htvad ar rnrnni"
pian/ at Tu sa latcr Tig warda om henne?
och en mmnistios Son/ at Tu sa achtar up-
pa h.ONOM?Ia dcrest Tron ilr i\f(£>uM Anda l hjer,
tat wärckad och uptm,d/ säjom et wist botftndlgt
förlitnnde uppa thet osynliga/ tllsagda och i boppet
eftcrlängtade / lilkommande ewiga goda; sa kan ti
(Irtba/ om mcm lage ej annat för sig/an synd/ död/
dicfwul/ domen och hclfwctct. Ty en Christtroendcsiai anftr imetdera af alt thettn/ sasom en oofwcr-
wincrlig swarhet emot sig/ utan ser igenom dcha swar-
tn, moln mcd sit tros öga uppa HErran lEfum;
i den wltza och fnsta förtröstnn/ at Gud/ i kraft af
fiäa nadlga löften/ af bloltn barmhenighet/ utan alt
thcs c.qcn förstyllan och n'ärdighet/allcna för dcn-
ne ssu Sons fulkomliga lydna/ binra pino och död
och dyra blods ntglurelse skull / will och skall stiänc-
ka hcnnc rättfardighct emrt synden/ llf emot döden/
Nad emot dorncn/ Saligbet i stallet för fördömmcl-
sen/ och i stallct för Kcnunfkap mcd dirswulen/ ihcn
fördöiude hclwctes andan/ Guds och Hans Sons
lEfu Christl salia delachtjghet/ samt alla heliga an.
glals och utwaldas omgiänge. Och thct hctcr nu/af
ratt mcd Trona hängia wid Gud/ och li!för!e,sig
til honom alt godr/ pa stalcnes wagnar astvcu/ i

an-
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Art och ftchallande.
andcllg och cn'g mano/ har timmchgen nch ebar e-
winncrligen. Och da sannas hwad Paulus sager i
Rom.s:v. 24, #» Wi äre wal Mgc 'wordlic/
doch t hoppkt; mcn boppct om Ihet synes/
Fr thet icke hopp/ ly bmu kan man hoppas
.tbet.man str? Dm lvi nu hoppes thtt wi icke
,ftcm/ sa wante lvi thet mev tolamod. «

§WCd nagra ord will jaj ock nu i detAndra styckct
WafVctrachtclsen omröra-.Hmn den sanaTron deln. &

Utöfwar stq i bcstandig kärlck emot Nastan / '/

och har altid at kiampa emot otron. Ty med
fjt ezempel har i Evangclio Wille ju ock Ehristus hand-
leda/ upwäckia och förma ssna kära Lär)ungar „tll.hjer-
telig kiärlck och medlidande.,- at de ffulle vryta dcm
hungrlqa stt bröd/ hafwa lhe clända i hus/klada the nakota och ickc draga sig undan förf\t t\6tt/ eftcr Guds egen förmaning i bUi rt\ 7.Ty sade ock IGsus w,d fota twagnmqen/ {bm stär
\ job. ti : v. u 17 Weten I/ hwad Ma edcr
glordt hafwer? I kallcn mig mastarc c®HErre,- och I sajcn xåxtl ly ,ag ar ock (eiHafwer nu jag/ som ar cvcr HErre och mä-stare/ ttvagct evra fötttr/ sa skolen I ock tws
ywarannarS fötter. Jag hafwer giftvit cdcr cf,
terdönielje/ at/ Mm jag giordc cdcr/ sa ssg-
.len j ock giöra. Sannerllga/ sanncrligä silaerE 2 -jag



Crows tTlatur,

jag eder: tienaren ar icke för mer/ än Hans
HErre,- icke ar Heller ftindabodet för mer/ a'n
han/ fom honom sandt hafwer. Om I thet-
ta wtten/ salige aren I/ om I thet giörem
s)ch r följande ir: a»p. vjio, h, ?*, u> Oml häl-
len min buv/ fä bttftven I i mmom Mtkfj
Sasom ock jag hafwer Met mtns Faders
bud/ och blifwer i Hans kiarlek. Thetta dx
mit bud/ at I fkolen åtfta eder inbördes/ fä-
lom fag baftver älstat eder. I åten minc wlitt-
ner/ om I giörcn/ hwad jaa biuder eder.
£)0) si cherupps gar nästan hela Ehnsti lara ny
thet yrcka alle Evängelister och Apoftlar uppa/ och
war Gud fordrar lntet mera af ch/ an m wi gie
t% Gudl och warom Nasta til tienst hel hallne/ och
st uprichtigt/ som Gud ssianctt och gicr fig at o§
fyndare i sinom höat alfkcliga enfödda Soni sa at
w»/i Guds stäUe och för Guds stull/ af ldel kiar-
lek ticne och giöre warom Nasta/ alla menniffloi-
nten ätffllnad/ alt godt. Ty Gud behöfwer inte>
egenteligen wara goda wartf; andock tri lval aro
GudS stapade i Zhriiw lEsu til go-
da gierningar / ttl htvitka Gnd oss tilförcne
bercdt hasiver/ at wi nti thcm tvandra stole.som Paulus talm uts Eph ztv. ti. Men Gud will/
at/ sajom han har gtordt och beter fig emot ofi/ sa-

ftm
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Ari och forhallMde, «*

fom han dt sorgfalllg om oH/ föder/ »te/ Jtäter f
och wärdar ©§/ samt ffianckt och gifwit sig siclftvaw /✓
ät otz fpndare/ i stn k. Son/ bade m«d lif och blod/ '

mcd stn old/ lsra och wandel/ och alt-hwad han
glordt och lidit osi M gow och förlo§nmg; Ty Zhri-
stus älstade Mrsamlingen och hafwer Utgifwit
stg stelf för henne/ pa thet han henne Helga -.

putte/ och hafwer glordt henne rena i watn< 3.* ?r*f*

stns dad/ genom ordet: Och altdctta mafblott
oförstyld nad/ ntan asseende pa egen nytta och rce*dergiallning; Sa stole ock wi af en fti otwungen
kiarlek/ med luft och nöje/ utan all syndig assicht pa
egen formon och beqwamllghet/ i trone för Guds f
och lElu ffull wara warom nasta tii tieust/ och giö- /rra houom alt godt bade til kropp och siaK ThetFralsaren ofi larer uti Luc 6: söjandes: Om I at-,»
fien them fom eder Wa/ hwad tack hafwen I thex.,- 4f ©te f eller af cMmb. s\ 47- Om I l>aftvcn eder.» ,/wanliga emot edra btödct allenast/ hwad besynner-,»
Ugt gwren I? ty syndatena alsta ock thcm/af hwll-..ka the alstade warda. Och om I giörcn them godt/„.
folu edcr godt giöra/ hwad tack haftven I therwre?»
ty jyndarena giöra chct ock. Och om I lancn them/,,
ther I hoppens fa nagot lgen/ hwad tack/ esscr tftf&och lön hafwen I thcrföre? Ty fyndarcna lana ock»,
fyndarom/ pa thtt the stola fa lika igen. Ittan*hcllre alsser edra owanncr/ och giörer wal/ och la- ~ner/ förhoppandes ther mtct af: Och edot I6n.ffa&„wara myckcn/ och i ffolm wara dms Högstas fcara*, :

E 3 ty



Crones Vtaiuv,
~ty ta (k mild emot the ot«cksamma och onda.
„D« blifwer derwid/ jom Forsaiulmgcn zager
, och inslnimuer: Utan Urki kon öbrig år, Then hew
«yoöt bewisa: Cher med vowbe? Guds lag Wi tie»
•ne hwar annan oforWt, Som Christus otz tient hafwer.
Rärleken Meringen !sn, Doch wete wi chen til(lunba,Wi
sckttie chen uli GudZ stsn, Och twifle ingalunda, at wi
stole thi»n witzerliga fa: Hans fasta löfte wi" hafwe ther pa,
Dorh af Hans näd allena.

Markom bar noga Mine Kareste/ hwarmafa^t
# detta harftyta mände: Nemltga afTrone Fömt masie

ju et trad wara godt til fin rot och stam/ om det stal
l>ära nagra goda ftucktcr: sa mäite ock wart syn-

fet&fl hmta i omwandeljen genom tron pä lEsum warda
£ Nyadt och förändradt tll rätt godhtt och ftomhet/ «ulan

thet hm glöra nagot godt och ha lust til Guds lag/ cfter
R«m. 7:v. tden iilwartcs mcnnlstiona; Ty stlgcrlEsus til ludarna
»•• \M4ttb, Giörer antmgen träd godt/sa wmdor "fruchten goo, eller ock Ziörer trad

vndt/ (a warder fruchtcn ond; ty af ftuchte-
t\c ktinner man trad. I huggormars afföda/
huru kunmn I tala nägot godt/ medan I
dren siclfwa ondc? ty thcr hjertat med fult ax!

* thcraf talar munnen. Och nl fine Mjungar sad<
// han: lag åx I ärcn grcnarna; then

pm bllfwcr i miq och lag i honom/han bar
loh.'i:». myckcn frucht: ty mig förman kunnen 3 intä
'' Ma.
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Art och stchallänbe, «5
n —--•" • ■ ■ ■

glöra. sDch sasom frucken pa ttnd giör mtet frad til f
godt/ utan utwisar nllcWst/ at trudet nr godi; sa /7
kclnner man ock en mcd lron begafwad niemnstm up-
pa thes goda fruchier. Ty hwark och et godt
na bar goda ftucht/ men et ondt tra bar on-
da ftucht: et godt tra Un lcke bara onda
ftucht; icke kan Heller et ondt M bara goda
ftucht.' Äro Fralfarcns otd i Mattb. 7: Tron uppa
lEsum glör mcnnistian til from och mcn go-
da wärck och giarntngar bewija och a daga lägga sam-
ma des no och hjcitans ftomhct/ elier rätsfardig-
bct/ Gudl ftl pns och ähro/ och andra mcnnistior
til notto och upmuntran/ at afwcn sska Gud och
wanda sig til huonon, af aUo hjcrta. Ty |ade mcr
lEjus til sinä Larjuugar.' Sa later edart liuS ✓
lpfa för mennistlomen/ at the mäga fe edrw *

goda giärningar och prija edar Fader/ som ar
i himmclen. af KjM«tth, r :v , X 6. Och Paulus r p6HI
l. önssar och bedcr Gnd/ at wi mckte warda
te mcd ratlfasdighetmes frucht/hlmlkcn MnomlEfum Zhristum kommcr til GudS pris och lof.Dce n,enar ock Apost. Jacob. \ ssn Epji. 2: Cap. tå\)\m:
sager: Wlsa mig ttnw tro mM tina qiarninqar,-
Ty Osom krvppen nwn anda ar döo/ K ar
ock tron litan gteminZar död. <p<m will faå E-MeVall karleken och goda giärningar intet föha/ sa ar'det et wlst tekn och prof lhcrtil/ at Ut ar ingrn Tro;'

ula»



£$ Trones lTlatur,
vtan blott en ficlfgiord tancka och mbilning om tro/"
den mennlfflorna gemenligen falsteligen halla för och <

talla til tro" P$ ja man intet har den les-
wande Tron pa Gud och stn Fralsare/intet stm i nad
hos Gud/och kömmit til Guds och wars HEnas lEsll
Christi delaktlgbet; sa ar maa en onyttlg swatsale om
Tr»na och gisrningarna/ och giör et fielfgiort mcn-

Se lutheri mfflowllrck wet hwarken hlvad no/ eilcr
iÄI' 1 goda alernmgaräw. Therllkwal lEsnssägeri?^.
«m Tevn. 5: Thet är GudS warck/ at I non pa then

han sandt hafwer. Och Guds gäfwo dr tUtf
af Epb 21 v. 5. Och jag tilfsrscr Mig thet lamma/
ftiger Paul. i tbiu i- k <s. at then uti eder et godt
warck bcgynt haftrer/ fan fM' tyet ock ful-
borda in til lEsu Khristi dag. e*/.. « 4 ,*. Ty
Gud är chen som i eder/ bade wilja
och giärning / efter sit goda beyag.

Mcn at Tron/ oachtadt thch lanfärdighet och
lifachtighet/ och ehum tbcn är ml stwo.g utösmng
as rätt kMek til Gud och nästan/ anlä allld far
tll at kampa emot otron i är lhet sidsta wl an-
märcke. Detta är en lom förekom»«er al-
la oförfarne och oöswade uti Chnstendomen ftäm'
mande/ salljam och oranmellg/ nemiigcn: at dmsanna Tron skall wara med otro blandad/ cller
k) aldeles fri derfsre. Ty otron infinner sig wid
lrona ant<n i Christendomcns dsljan/ fongang/ el-

ler



Art och forhallanöe, «5
ler «sgaug; och en rättsinnig tro har all'd at qwi-
da och kampa emot otron. Ia ingen Chrlsten har
warit/ eller blifwer/ m til thes werlden tar and,/ <om
lcke, haft och har af nöden at föra dcnna suckan.
HErre/ <ag lrorj hjcly minä otto. Och en sa-
dan kiänning och klagan öfwer otron är et säkett.ochwlst kiannetetn til trona; Ty then har ju anna aU
dllg kunnat haft tron/ som ej kiändt och sunnit sin otro.
Ty strifwer ock Apost. Paulus til sin Larjunge <f«mh
i<. ¥4i &< v. n, i 2, Nt han stulle fara och ja-
ga efter trona; och klampa en god troneS
kamp. Hwaraf stiönjes/ at Tron hoS the h l'ga
Guds barn och rättfardjgada sialar är mangen ga g/
jom et styggt crealur och fiygtlg fogcl/ den man
watte jaga efter och upftka / tils man farn' fatt:tl) huru osta tycks thct icke wara ute mcd trrn i
the stora «nd»liga och l kamllga nödcr och bedröf-welstr/ som o§ uppa komlna/ ta dlefwulen och wer-
den giöra * i-rme. och Mwaa den bedröfwude siilien'a alla sidor< Här maste Guds barn mcd bon ochsurkan likasom uplöka lron och bcdia/ at Gnd willtföna. all twck.ui och upblasa then fördolda swaga"
tros gn-stan. ja fuNborda dcn/ sasom han thcn be-'«gvm. Tron hcnr ock af Vaulo en kamp; emcdanthen har alrid har at stnda emot förnuft/ fttan/kiött och werld. Sa tfnqe nu tbesias ficntliqbet
wanrar/fa länge pastar ock kamoen: Mcn tbea'än-nu mszi ktämpa/ har cj fulleligcn öfwerwunult. s>chD alt



Trones tTlatur,

altsa har fton ouphörligcn at tiämpa etten/ och
fan ej blifwa denna siriden qwltt/ ja langc thetta«sia tlmmcllga lifwet wahrar: ty olron/ sörnuftet/
kiöttet/ sata» och werlden sätter altld har nagoe i
wagen för tron/ hwaimcd hon into kiampa; SDch
thet kan cj aftöpa utan twekan/ angflan och fruch-
tan/ modfaUlghet/ försagdhet och klenmodighet: Ia
theffa fiender giöra ofta <a manga swara iiMft mot
trona/ at the Chlistnoende stcUar wal fa forfara/
hwi Mulus kallar Tron en kamp; hwarwid theuena angcst jwetten efter thcn andra pa dem utbry,
tcr> och ogonen öftverfioda af tarewatn/ fa at de
"wäl fa kllmpa alt in lil blods/ stacnde mot syndc-
"na/ med talamod löpa l dcn kamp / lom för trona
«'helgonen ena reso forelagd ar. sbr. 12: M Epzft. v . >;j
sJlen sa åt ttyt dock en qod troncS kamp; hwar.
wid the/ Ull sin sallghets Höfdinges lEfu stgers
"kraft/ kiampa ja/ at the winna then ena segrcn cf-
"ter then andra/bade öfwer/ werlden och tbcnna werl-
"denes förfle diefwnlen/ och kunna kullsia alt otros
We/famt til fanga taga alt förnuft undcr Khri-
sii lydno/ at se afi.-joh. /; och 2. ar. ia: £h« ha nad/
"at nti alt thetta öfwerwinna wida gongin honom/ som
"tbem alstat hafwcr Rem. s: £)ct) za har tron har sin

hos.alla rätla Christtrogila Guds bmn/ fa
lange the olnföra thenna 'jyndstns och dödftns kropp:
the kunna och wilja ofta intct tro thet/ at the ha
trona/ utan hafwa mycket bekymmcr i fin a hjertan;
hwllket doch för Hans (tuli/ som them och ch alla

älstat
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2ttt sch fochällande,
Mat hafwcr/ och wid bwilkett tron/ när then ratt-ssasscns ar/ allena hanger och Mer sig/ mlet kan
ssada; utan ar fast mera kt bcwis tll trcnes werc-
kcliga «llrwarelse.

Thet har sig härmed sa/Mlne-Kärkste: at thc wcrd-
siigen sinnadc/ sakre syndare giora sig Tron gansta
Utti och tycka sig snart hafwa utlart dcn samma.
Allenast the kunnat förwarfwa sig cn mftoritf kundstap
af Guds ord och war Cbrisieliga Cattcbes, ja mena de
straxt/sig ha lron.'pch dcm föreftNcrsäl!amt/nar thet
lchcs them/ at tw ssola bedia Gud om lrona ech
kämpa emot ctron/ jaga efter Ttvna/ och kampa
cn god trones kamp. Thet wilja the siätt mtet we«
»a af; Ty the tycka/ al tron har aldtig wlkit iftan
them The sa°ja och halla före: Vmnv stulle lcke tw
thet/ at Gud ar, nödig och lEsus lidtt dödcn för
l)cla werbenes syndcr? och sast an the lcftva uti hsrr-
skande lynder mot samwetct/ tllstädia syndeue henncs
wilja ech cftcrfölja i alt sinä kiöttsiiqa lnstar; la giö-
ta thc sig 'dock intct stort bekymmer theröftver/ e-
med«n the jmickra sig mcd en inbilnings Tro/ cch
otron sa hardt insöft them. DJJen nar thet yrkee up-
pa/ at syndaren staU fatta trona nnder förcgangen
syndakanssa,.,och angcr/ kianna sig för cn stuldnar for
Gudi och vfwetttadarc alt ifrän.modcliifwct/ för et
wrcdenes och förtappelsens barn/ fkpldlg til ewtg död
och fördömmelse,' da han sir intct annat för ogonen/
an lynd/ Gnds wrcde/ dcmen cch helftvctc; da la*
gen och famwetet anklagar/ förbannar och fttdöm-

mcr
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2« Trönes tTlatur,
mer (jonoin/ sytid och (am försträckcr och qw.llier
(tiilen/ lämnandes henne ingen ftid/ m(J och ro; och
mtet (lapat crcamr pa jordcn kan hjelpa henne der-

., ut: ta fa far man se/ at Tron pa lEsum ar inret
. f tiagot lmnmfklo/utan Guds werck. Och <a wida Tron

ff och lefwcrnct matte altid jwara emot hwartannat/
och Gud maste fa rengtsra hjertat genom trona af-
wen iftan snndjens/ jatans och werdenes ktarlek/ tral-
achtiga ticnst och lydno; sa silr ma» finna/ at tlie

, fiestas förmenta tro swlglar och ar beklagcligen blott
S en död och strymtachtig lnbilnings och tancke trö.

Dcremot/ ja fyafwa de pa nytt födde trocnde
Guds barn hela fin llfsnd at lara slq pa trott

/p och dcö öfnlna; ty the aro imet benögde thermcd
/, allena/ at tl'e kunna fatta Guds ord och catechefmi5 M«l i hllsivudet/ i minnet/ förstandct/ tanckarna

och pa tunqan/ man the wilja ock ha och förfa-*

ra thesi kraft i hjertat/ at thct far uplysa fölfta.-.der/
bö>a och ändra wchan/ tämia lhc jyndiga bcgkeiser-

/, na och Helga theras roandd Thct he?er osta
af them mcd innerlig och alfwarllg hjcrtesuckan:

luc.'?.s:M) then som kundc tro! Hch oEtle I^stl/
mavc - 9: ftåx<£ och föröka os trona! Och HErre/ wi

tro: hjclp wära otto! Förtag aN otro och styrck
tv ala swaaa tro! Och sa tror all wcrlden t sit tycke/
och tror dock inter: Men Guds Helgan tpcka sig intct
tro/ och hafwa dock trona

M tbetta tienar nu simeligen alla Gud Wan-
de



Art och fochallantze »K

de wagtrogna Christna til mörckelig npbygqelle/ #

trött och upmuntran: at the intct/ utaf den hos 'f
tbem sig yppande kiännirg af eno/ tmUn och klen- //

wod ghe!/ msga tautia ech sima/ at the k) döra
tll &i\H vtwalda barnas ar.tal/ scm hafwa trona
och täckias Gudl. Ty hmufi warckclig kamp mot
otron ar/ och man anropar af alt hjerta lEsnm
om Mlp derunder/ der maste ock lron wara tll fin-
nandcs i ty hwad ar thet annat/ stm hos o§ da
kmmpar/ suckar/ beder sch ropar/ än troneS anden/ -. gor. 43som hlclpcr wara firöpllgbct och manar godt wför osi mcd outsaftliqa suckan?L)ch hwad ilr thet/ ,6.

'

som dlefwulen mcra anfatter och batar/ an tron/ at
Kan mattc/ om möikliglt ar/ aldetks utssacka och til
tntet glöra den? tt> st satanas hafwer bcglarat tnc 2t . nerer/ at kan fiulle faNa eder sasom bwtte. *i,W
$Rm jag hafwer bedit för dig/ saVe lEsus
til Simon Petrum, at titt lro stall icke om in-
tet warda. TdeHutom böra the troende siälar be- /p
tancka/ thet Gud har sinä alwifa heliga orsaker/
hwi han icke latcr them ktänna och sörfara #

hos sig tron och lhesi kraft. Ty sasom et ftistt och /fstarckt barn löper ofta nte/ sokcr ro ibland andra W
cmeradrr och ka n lattellgsn taga stada,' Mcn ct siukt
och spädt barn ar ingcnstads hcldre/ an mi fin mo-
dcrs ssiöt: sa ock the starck-trogna/ som sä aro cller
tycka sig wara/ och totta af tngen anftchtning tik
sin tko/ the kurnia ofta taga sig för mycken frihct at
omgas med werlden och wara i the ogudachtigas jäß*
ssap/ nyttia dch fafaligclighet/ om lckc aldttts glöra

E et



TroneZ tTlatur,9*
et meb them och bli dclachtlge af dcras synder; Och
läta sa ftlheten/ Vcrtil de kallade aro i Khristo/
gifwa kiöttet tilfalle at ssyla ondstona mcd /
twere emot Guds Andas förmanmg iGat.s: och uFet.
%■ Men the swagtrogne halla fig helst til Gud och
sin Fraijarc lEsum/ach sty före/ at anwanda r.sgon
enda stund utan at ratt tancka uppa honoln.

The Ma syndare och alla oomwanda fialar/ wer<
denes och sinä egna wstars fiafwar/ tienar och bsi tliet-
ta ater landa tll strack och atwarnlnq: at tbc wid
fin förmcnta tro/ jo,n cj wct eUcr will kannas wid
nagon otro / cj alt ftamgient gisra (la, ss iakra och lrpg-
ga; utan pröfwa sig sielswa och sinä hjerean fiitigt och
noga eftcr Guds ords reglo/ och beeta hononl trogit
och lragit/ at lian nadcligcn Wille bewara them för ast
otro/ som bessionjes och ar öswerstruken mcd fagert
stien af no/ Christendom och Gudachtlghet/ mcd
niera/ men har ingen ling mmdre/ tfn thetz

la, forltln mig trona rena p<i ti», Son IKsum Lhrist,
V?är Fräserman allena; FZrlat mig all min brist. <Eu mig
eij äswerglsiver, Thet haar iu läsivat mig, <Dm jagwid tro»
na dlistrer, och stadigt akallar tig. Wåvbes mig hoppet
cisira, Som mig uphälla kan: Låt mig i kärlek siiswa t-
mot hrrar Christm man; At jag alt godt kan giora Min
nästa sasom mig; Gch sadan lesnad sora, Som kan beha-
ga tig. lig ste los, prijZ och ähra, <D Gud och Fader min!
£u wärdes hoZ mig wara Mcd wälsignelsen tm; Wfa*
des mig tin ncid sända, H<Sr jag assomnasta!; <sif mig m
salig ända, cvch tag mig i tin sahl.
Amen! Hör och giör dct mildaste Gud och Fa-

der för lEju Zhristi stnl: Amen!










