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SERRNNS BÖÖN

Apttig för allom thcm som mcdEruclit/
Anvachc och Förstand / tyenna sshrisii

Vsön läft wilia/ Ahl Esnfaldigheet ssM-
manftgac
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51550N10 !<rxi.V^O,

dorcls llt ex puro, lir drevl's 2rq; lreouen»^.
Om Bönen skal til Himbla gs/
Medh Orden fä och Rader sms:
Skal skee af otz/ af Hierta reent/
Rätt offea bruka är thet meent.

l Hbo af Johan Wald/^.Boottr.



Then HSghähtewptdige och Höghlätde Hettttt

iKeoloZo, stmpe 'Blffop vehöfwerMhbotgz Slifft/ min Gunfiige Hetre/ och mächlige
Befodrare t

Sa ock/
ThenÄhrewytdige och Höghwallarde Hetken

Hr. HK.VIDO 3enwri,
eHlloti och HrcKipsNposlto vlhi WOorgz Sladh/ sMPt then

Helge Sknfftz I.e^or!,thessqmmafiädesj
lemwsl/

TheOrewprdige och Högh-wällälde Hetwr/
F)r. Hl. I.Lci'OKILU3

VthiKongl.c:>mn2siolWljborg;
Sasom ock/

The Mstvyldise Högh' ochWälärde Hmar/
Vr. prO/ ?2Kori

< Kimitto widh Hbo.
.

Hr. preen/r2kor,
vthlFinsta Församblingen tNarfwen/
ther sammastädes. .^,^

kattoli vthi Tyris i Ingermanland.
Mine Mächttgeßefodrare/gunsiige Yerrar/

Hsglährade SwZsmr och Wänner, iagh
ihmns Predilan

ödmiut - Tienst- och Wanllgen



thm helige och hsgtlofwads

thenHelgs AndesNampn/ Amn.
wZr/ ärwZr dage!igarenstlse isrZn

Synden:talarM.HugMinus.Medhwil'
ka Ord tIM helige Masien gifwer tilkan-
na: ThetFaders warsßöön/är först

Dageligv:säiomman och henne elzestdageiigßöön
taUar/ Zffter thet man henne pageliga bruka
och medDavid dagchgaforbijda HErran/ l»s. 25-§«
Ochsäyn- laOwilHErre ropatll tigh/ HErraft
wu iagh bjdiael2l.;2:a. Sidan ör hon een renselse
jsränSnnoen/ tv hwar och ecz, som aMUar HEr-
ransNampn/stal wardasaligh/!<am.lo:l;. Ther-
förebeder och eder stal warda gifwit/ söker och j sto-
lensinna/klapperochederstalvplätas/ekc,^2tr.7:7.
la/ waker och beder at j lcke sallen vthiFrestelse/ ra-
der Christus 16:41. Thennst Boön/ hon
kauas och eliest HErrans Böön/ emedan rättch
HErren ochnppersteLäraren ochScholeMäsiarenZLsus Christus/haswer henne sammansogat/ för
otz läfit/och lardt otzat oioia. Men hwad och huru
wij oidia stole/ sä wil höra naft Gudz Hielp iBö-
nenssielfwaVthtydnmg/doch i förttonne rälssonl
war Kropp och Anda/och dwar och een jfin Stadh/
tyNeligen/dochGudellgenFadren »Sonsens lEsu
Chrlstl Nampn anropom/ om then helige Andes
nädlgaMedwärckanochßilNand/ med then krass-
tige ychanoöchtigeßönen:3aderwär/etc. i«:

l«er°ie«



5 L X ir u 3

wär som D i Oimmelen / helgaeVklwarde lttl Nampn. llttRlzke«
Skee ein Wllie sa pa lordenne som l Olmme-
lm. Glff i Dagh Watt dagellga Bröoh.
Och förlae op wara Skulder/ säsom oct wcl för-
Utom them skyldlge ciro. Och tnledh ctz icke
i Fresielse: Vthan frals ifra Ondo. Ty
är tttt/ och Wachten och Herllgheten l Ewlg-
heet/ Amen.

dlB. /» L. I<»/i,„/.
INGÄNGEN/ til thenna harliga Bönen/
brukar Chrtstus thesse Ordh: Fader war som ast
iHimblom/thtt i-utkslUl explicer,r, tagandes aff
Kel«a ochcQlr«l3to, (som man i Scholan talar)
tder han jäger: Gudd wll här medh otz/ at
wtj troo stoion,/ at nan ar war ratta Fader, och

Hans rätta barn/ttc. Medh thenna Fadrm
sörstäs icke aUenast then första Personm i Gudo-
"'kn/ vthan til stelfwa Wareljen / GVdh Fader/
Son/ och then H. Anda. Tv/ Tree aro somwlt,
na i Himmelen/Fadren/Ordet och then H. Anda/ow thessa Tree aro Ett/ «. Job. 5.-7. Thenna Fa,
dren ock goda Guden jkal tu tilbldia/ och honom
aucna zka! tu tienä/ Menatnu Gudhär wZr Fader/ och w« Hans barn: bewttses ä

'. St«pelsens wägnar/ fömimwer at HErren
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sr Gudh: han hafwer giordtotz/och icke wy sielf-
wss/ rs.,oci.'i. Och sä öre wtj Hans Barn jure
cl-eZtionjz lcke aUenast emedan han otz dade Kroy
echSialgifwtthafwerMc)b.ia:B. Vtan och Vdt
pa nytt tl! ewinnerllglt D// )«K.;. »

». Hterlösningz wagnar/cffterwhäreateMe
medh Cdristi Blodh/säsommedh ostyldlgh meen-
!östochobesmittat3amdzßlodh/ ~pct./:«9. M-sa are wt< Hans Barn lure libcl2tlonil för För-
losningennes stuU / tn sedats W? hade förspllt alt
wart goda/hafwer han taglt otz lykawist til Na-
der igen/som Fadren togv sin
15.11.1ec;. TherafsighGudzFörsamolmg frögdar/

Sä warnuEpndare ofölstmckt/
lu hafwer een mildan Fader

Emooe llgh ar Hans Fampn vchräcki/
Han anammar ligh glader:

Om tu «n syndbekannakan/
Och faller för honom neder/

Man «n spnd fötläler hsn,
Och gifwel hwad m beder/
Tn mä wal flawgä lrygger.

z Helgeljens wägnar/ emedan han kallar otzvthi stnWtingardl) Hanantager otzvthi sm Hörsamblmg/ jäsom til heligt Hwshäid/hwarest han allon, förestriswer hwad the giöra
stola: Altsä örewtz lure lntormslicinis förVnder,
wtjsnmgens ffuli Hans Barn/tn Hughswaiarcn
ehen H. Ande/ hwilken Fadren stal sanda i nntl
nampn/ han ffal löra eder aU ting och glswae.
der mn/ alt thet iagh eder saqdt hafwer/ taiar
Cyrlstus )c.k.l4i«i. A H 4Be-

''««"-



4. Bewarelsens Wägnar/ effter han föder otz/
vpläter fina Hand/ochvpfpller alt thet som leswer
m«G dehagh/ ?5,1.145:16. Salunda ärewlj Hans
barl/lurs raupert2tjs, ä Fattlgdoms wägnar/ ty
hwad haswer tu/ thet tu icke undfadt haswer sä-
ger Paulus 1.C05.4:/. Och HErren Gudh gis-
wer hwariom ochenom sitt/läsom honom täckes

4.5«e!2e

f. Gudz Regemente och Alzmechtighcetz stul/
emedan war Gudh ar i Himmeten/ han kan g«ö-
ra hwad han wil rsi.l. u,.;. Ocli thet är <on,
Christus förstär har medh Himblom/icke nagon
Elementarilk Himmeli then med ögonen seeml
Mhc,n Gudz Wzmechtlgheet/och wil la mycfet sa-
ya: Faoerwär som öst Alzmechtigh/Wäldighoch
krafftigh/ hwems ar bade Himmel och lord/ ty

Himmelen ar jw tittSäte/och lorden tinFota-
pall/ L12.66-l. Här aff <ee wy at wq jura lubje.
Kioniz för Vnderglfwelses stul are Hans barn/
ty jagh weet HErre/ at mennlMones Wägd stäp
M tll henne/och thet stZr i ingens Måns nlacht/
huru han wanyra och sin gang styra fkal/ talar

6. Vpweckeisens wägnar/ ty pci yttersta dagen
stal hqn kaUa otz til ltzf igen /oh. 5: «8- Altsa are
wy Hans barn/ /«r- UXs«:ckc,tiB, för Arfwedels
stul/ och stute har aff/at effter wy are harn/ja a,
rewlt ochArfwingar/nenchllga GudzArfwlngar
och Christi Medarfwingar/ «.°m. i: 17.

ar och trösteligit/ thet thenna lZayM sr
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icke Mnast/tin/eller niin Fäder/ vthan wZr Fa-
der/ja alles wsr Fadn:/ Gudh ofwan i Himme»
len och neder pälordenne/ veur. 4: ;9. W<j haft
wom allenaft een Gudh/ Fadren as hwl!kom all
ting äro/ och ecn Herra lElumChrlMm/genom
hwilken all ting aro/ och then HAnda/ i hwil-
tom aro all ting l.Cor. 8:6. «.om. N: ult. Ther-
söre lattr otz trösteliga och niedh all tillförsicht bi-
dla honom safom godh Barn sin alstelige Fadcr.
Men pä thtt at wtj mägeförsta/huru/ hwad/ och

tilbtdia stole/sä laterotzmed
ondacht/bcstäda sielswfißönerna/them wtl öfwer-
löpom < twanne Stncken/B at wij omoedie i thtt

~ Om the godas Skanckning och Förahrning.
«. Öm the ondasAfwändelse och AfVaneljf.
WY suckom och säijom: lagh lyffter minä ö-

gon ti! tigh/ tu som iHimmelen silter/war o§na-
deligh/ HErre warotz nödeligh. Lät migh HEr>
re weoersahras tina Nadh/ tina Hielp ester tltt
Ord. Anlen.

p««,
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THet försia Gtpcket.
För battre minne och richtigheet stul/ gifwe wij

acht iförstastycketvppa twenneOmstanoigheeter/
sa at then «. OmN Innehaller the Andeliga Bo-
ner/som angä bädhe Gudz nampns ahra/ ock
war inwartes ewiga Saligheet. F>wad anbe
langar.

i. Glldz Nhra/ sa star: Helgat warde titt
Nampn/hwarest är tilwetandes ät medh GudZNampn förstas i. GudMlff/ Gudh Fader/Son

och
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och then Helga Ailda/ som man kan see ass talet
Gudl) hade medh Moje/ nar han stlckade honom
i Land/sänandes:Sastal tu sana Izraels
Barn/ HErran idra Faders Gudh/ Abrahams
Gudh/ och lacobz Gudh/ hafwer ländt migh til
eder/thetta NampnetarEwinnerllga: Tbtt jkal
wara min aminnelse ifran Barn och til Barna-
barn ;: v i Gudz egenstaper / eller
närmare sagdt; Ähretitlar / tn Gudh kallas E-
wigl) psal. po: H.Alzmechtigh 6en. l?: l. Nädelig
schßarmhertigh exoä. ;4: 6 Rättfardigh
»37. WGPs'l.'4?:,-Sanf)rdi;HNel)r.e:iB. Goder
lvlgttti' F>wllten otz stapat/ aterlöst/ Hel-
gat och bewarat hafwer., Gudz Domar/ ty för,
stracke!igit ar HERrans Nampn lager oavicj.
ps«l. 11i.j,. 4-Gudz Ord/somB2lamc,nförNar?l-Vv.
,«10. javanoes: HERrans Nampn (Gudz Ord)
ör ttt sast Slott/ then Mttsardigelöper tht/och
warder bestarmat: tn ehwad otz patomma kan/
sij.' Sa är Gudz Nampn och Ordtthet zglowal,

wedh fast Slätt lijknar) wart wapn/ tilftycht
och war tröstvthi the stoore Bedröfwltser/ tft
Gudz Ord ar lefwande och krafftigt - '2,

Ord ,4. genom hwllket troo pa
honom 17: 2« är wara fötters lpchm klöl «19.
»o/, genom hwilket Morgoustiernan upgar i edor
Hierea 2. peis.»: lp. Sanmgennes Ord genom
hwilket wtj födoms/och wara Siälarkan saliga ssö»
ra j3°. 1: »8. !i. Thetta Gudz Nampn m wal i
sigh sielff heligt nogh/ sä at omögellgitar (som
thet icke hcUer bedöfwer) glölst thel heligars/ men



pa thet/ thet och när otz stal heligt warda/ ar aff
nöden/ at GVdz Ord om honom och Hans wi-
lia reent och klart lardt warder/ hwilket förrae-
tas och befordras bade.

(") Aff GVdh sielff/ ta han sitt Ord vppen-
barar/ bewarar/och mennistlorna ther medh
vplnser/ ta thet sannas som Gudh wlar: Ordetsom vthaff mtlnom munn gaar. Thet stal ic-
ke ater komma til migh fäftngt: Vthan giöra
thet nngh tactts/och thet stal framgäng hafwa/
vthi to/ lagh vthsender chtt elZi. //,

(/s) Aff Mennistlorna/nar wti thesiikes ther
efter ahrligen sasom GVdz barn ögnar/
fruchteligen lefwe Hwtltetsteer medhrätta. Nar
Predikanterna predika Ordet/ och bewtjsa sigh
sajom GVdz timarer/ halla vppä i tljdh och o-
thdh/ftrafsa/ truga och förmana/ medh aU sacht»
modighcer och lardom 2.'lim. 4.2. jasom ralte
Wächtare (e-cc1,.;.,?.; iGVdz Försambling/
the ther waka stola öfwer sä-
som the tder Rakenstap siöra stola. öswerhee-
ttn la.qar/ at vthi Land och RYke/ mbtte GVdz
Aro boo rijkeliga 3:16. Oefenäer» och sör-swara Prediko-Emdetet/ efter som GVdh sielffUimttelium vthi öftverheeteNNeS l'2trociniu r«.
cammenöerst haswer/ och wll at Konungarna/
icke allenast sielff fruchta GVdh/ och höra Hans
Ord/ vtan/ ffoig wara Församblingennes Skas-
sarer/ och Förstmnor ellerDrottningar thetz am-
mor es«i. 49: lz. Föräldrarna när the vpsöoasme barn i tucht och HERrans förmaning LpK.

B s. 4.



e: 4. Vthi en Summa: Nar hwar och een / sähögh som lägh/then ryke medl) then sattige/ thenena medh then andra/ sä laqar; At Gudz Ordsörkunnes/ vthtydes/ höres/aijkes/läjes/ msciiie.
rcs, betrachtes/ siunges/ lofwes/ berömmes / och
emoot alla Köttare och falffe Larare/ effcer then
H. Andes memng vthtvoes och handhaswes.
Ia nar WH.alla wara tanckar/ ord/ ger»
ningar/ och heela wart lefwerne/ställe och styre
til Gudz Nampns ohra/ esster Apostelens för-
maning: Hwad j nu aten/eUerdricken/ellerhwavi giören / sä görer alt GVdi til ahro/ ~ cor.
,2-;,. Ingen sfal sökia stn lekamliga sördeel/ npt-
ta eUer gagn/ franl för Gudz Namps ahra/ther»
före thenna bönen ar sast til then förssa/ ester hon
ar/ sasom alla andra böners grundwaal. Ty/
sösom första bodet fodrar Gudz rätta kundskap/
sä bidie wlj och i thenna första bönen/ at Gudl)
wiUe gifwa ost Nn hellga Andes nädh/ at wy ho-nom ratt kanna/ och medh lardom och reent les,
werne Hans nampn Helga tunne. O thetgifweos GVdh kare Himmell?e Fader.

Men hwilken har emoot (som sagdt är) an-
norlunda larer och lefwer/ han ohelgar chland
otz Gudz nampn: Säsom aUa Kättare och fal,
sta Larare the göra/ hwilka ahro klaode vthl fä<
rakläder / men mwärtes aro the glupande V ft
war/ Sä ohelga och alla the jom
försummeliga drifwa HErrans warck/ hwilke
ro »cke annat än Legoheerdar IoK. «. Sa-
hana aro Gudz oroz förachtare

Som
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Ssm ep förfiH/ Gudz Ord förmi l
3he sapa sistt, ihel ar ep rätl/ och hsfws thet tp

Wl/
Ep Heller sport/ thtt «dla Old/ chetz kraffl och sH

«hest wäsend.
Sadanä äro aUa dtacllamme Goökar / som

Gudz Noora walgarmngar/ bade Atldeliga och
Lekammeliga emoot otz bewtjsta / ey medh tacki
samheet ihoghkommawllla/säsomtde nyeSvetel-
ste Män/ the ther vlefwo aff Christo reen giorde
Luc. /?: »7. Hht landa och alla the/ jom anttn-
gen medh tanckar/ ord/ gerning eUer leswerne o-
qudackteligen staUa sigh emoot Gudh och Hans
Ord/ therföre bewara ch O HMlmelfie Faoer/
effterThen fiund är sahligh fslwist/

?hen pä Gudh ra» tanckie/
Ost « synden ey sänckie/

Hielp otz HErre lEsu Christ.
Har hoos beirachle wtz

n Wckr Znwärtes helft och ewiga stlig-
heet/cchstar: tilkomme titt Me. Skeetin wilie/
sasom t hnnmelen/ sä och pa jordenne. Vtht thes-se ord önike wcj otz tweggehanda:

~ Gudz RyKS kundstap/ och säyom til.
komme titt Mke! har stolom wtj granneliga
märkiä/at medh thetta rEet icke förstäs nagot
warldzllglt M/ ther werldzllga Konungar rege-
ra och kallas nädigeHcrrar 1.uc.22:t,. Eo Heller
jörstZs har diefwulens hwilken kallas werl.

By M-
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dennesGudh FörsteochHErrelpl».
«:«. Ev Gudz Alzmechtiga R«<ke/ tä han alt v,
thi aUom regerar/ ty alt thet HERren wil/ thet
giöe han i Himmelen/ pä lorden/ i Haswet och
iIU Diwp. rsal. lZf. 6. Confer. ?l«i. Vthan
har förstäs/Gudz Näde>Mte/ thet han vppehal-
ler genom sitt reena Ord/ Evangelium (hwilket
Gudz Rytes Evangelium tallat warder) och F>.
Sacranienter/saledes sigheenKyrckia församblar
pälordenne/ hwar alla Christna mennistior äre
Hans underlätare och bärgare (Conser. lpl,.«ny.
»o. n.«.) och Christus thes hufwud och Konung/
hwilken henne ifrän aUa fiender förswara wil.
Om thetla rytet blifwer omrördt/iGambla hoos
Danielem«p.2: 44. Och inyaTestamentet hoos
Lucam/«p./.-;».;,. Hwilket w« och förstä i then-
na bönen/ tä w»j satjom: Tilkomme titt Rhkel
hwilket Gudzryke tommer wähl aff sigh fielff) wä-
ra böön förvthan: Mm wy bidie i thenna böön/
at Gudh aff blotta näde/ Wille löta thet til otz
komma/ ech giöra otz deelachtigh c för Christi för-
tienst fiul) aff sm Församblingz l»rivileZ>«, som
ör: Gudz nadh och wanstap/ syndernas förlä-
telse/ rättfardighett och thet ewiga lifwet. Then
som nu jädana jynnerlige fryheeter nmta wil/
han mastewetha/ genom hwad medel the för-
wärfwes / och til hwilken thetw rM tonlmer/
nemliga til

(«) Barnen/ som ffeer genom Dövtlsens
Sacramente, therwärHimmellke Fader/gifwer
them/ och otz aUom stn H. Anda. Oanjedt Dö-

peisen



pelsen länder ti! alla mennissior/ gamM som vn-
ga/doch sä sanon, wu/at sadant rtjke/ borde bar-
nen i spödomen/och mnan sa dagar jedan the födas
inkomma! efter Christi egenfodran: läter bar-
nen tomma til migh/ och förmmer them icke/ ty
jädana hörer Gudz ryke til 14. Eliest sä
länge the vthan Doop och Christendom öre/ sa
Zre theiSatans ryteoch wredzens barn Lpb.z.,.
Tv/ vthan en warder född affWam och Anda.

tan han icke inga l Gudz Ryke 5,
thersöre/ hwar och een aff ider läter figh dööpa
i lEsu Christi Nampn: T«l syndernas förlalel-
se/ och i stolen vndfä then Helga AndaS Gäfwo«

(st) GamblaochAlderstigne: Oansedtwtzge-
nom Döpelsen komme i Gudz Nöde-Rtlke / sä
hender offta thet menmfkian genom sinä
margfalliga synder bliswer affälllgh isran thetta
rtjket/ säsomDavid genom hoor och mord 2.82M,
12:9. Petrus genom Christi förnekande

genom sttt ftassande och
ätande Len.;, a. Doch nar mennistian sördrö-
ger icke at omwanda sigh tll Herren/ och stmter
thet icke ifrän then ena dagen til then andra s?r.
5:8 Sa warder thetta Gudz Näde-Ryke til ho-
nom tommandes/ty/ then fina misgiarning ne<
kar/honom warder icke wähl gängandes/ mm
then henne betänner och öfwergisirer/ han stal fa
barmhertigheetklo,.:B:,z. ochbekommasmasyn«
ders förlätelse / ty salige aro the Bedröfwade/ ly
the st»la s« yugswalelse kwlb./:4. Oswersie

B n) Heer-



Hesrdenstelff/sager til ängerfulla synderffan/som
swettade Hans fötter meoy sinä törar.- Synoer,
na förlatas tigh/ tin troo hafwer frelst tigh/gack
Nledh
qwinnan som i hoor grijpin wardt/ gack bort
och syndfl icke här effter loK. z.- n. Sij/ sa för-
läter Christus an i dagh genom sinaNade alla
bootfärdiga och ängersulla nlennlstiors snnder/
genom thet heliga Prediko-Emoetet/och til thes
större stadfästelse/ at wlj thes bättre troo skuUe/
gifwer han o§ i Nattwardzens Sacramente sin
iekamen ochßlodh/Nl snndernas förlätelse/ som
Christus steissi Znstichtelsc orden bekanner! Och
5ZEsu Chnsti Gudz Sons Blooh/ renar och ren°sar otz isrän alla wära jynder/ 1 iol,. i: 7. och

Hwad then ewize Alzmechlige Gudh
Hafwer otz tilsagdt genom sin budh
Thel wil han wissetliga hälla»

(>) Hedningarna / lom aro vtdom Ilraels
borgerstap/ then, kallar han ti! stn FörsaNldllngz
gemeenfkap/ och tilhiuoer tyem sin nadh/genom
sittordzVredikande/wsasomGudh gaffsin Son
ath heela werldenne lak.;: is. Altjä gaff ater
Christus besalning ach sma Apostlar och Predt-
ko>Embetet/at thestuUe preoika Evangelium a>
lom Creaturom

- /9 Pä thet wij genon, Gudz Ordz
Predlkanoe ochftijtlga hörande/kunde sättiä troo»
t«! Hans Ord. Thenna ör then tallelsen t«
Gudz Och yrdzenS vlh-
saende vthi menmssiors hiertas äker/t<uc.z.4. s^°



Hjjt länder och tdtt/ som Gudh til fin Son sade 3
Hedmngar stsl isgh tigh ochsä/

Til Alffoch egil glfwa
Hwilka «tt Old stola försiZ/

Och «hel af saligh blifwa t
Ilt nplt folck lil mang wsend ttal/
Som migh lofwa och prtjla ffal/
Ska! lu til migh förftmbla. rl. 2:8.

(<l) Mennistiorna i synnerheet/ som steer nilr
Gudh bewarar them / alt ther ifrän han them
mgang sinä Nade gifwit hafwer/ förläner them
trogna Predikanter/ bewarar sitt reena Ord/
liadfaster och söröker them i trona och sa,
ligheetz Medel/ sa at the kunna sora ett hellgt tff-
werne här i werldenne/ om hwilket David talar
til Zion: Gudh han gör bowarna sasta för tma
pormr/ochMalsignar tin barn i tlgh. Han kun-
gör Jacob sitt ord/ Israel sinä zeder och ratter.
Sa gör han ingom Hedningom/
Hc»/ Och nar tye falunda har i werlden GVdzNZde.Rljke undsängit hcfwa: Ta fölier Hhra
och Harligheetennes rijke/ hwar alle Gudz vth»
waldas tilständh ar effter thetea lijfwtt/ther thesedän tl! ewigh tijd lefwa/ hwar

lnst och sä glädie fioor ar <il/
Nar HERRen Zebaoth/Wähl allom then glfwa wil/
Och wpcket meera godlj

Menast Troon «hett» esger an.»
.

När HERR2N Maoch.Therfore stal hwar och m har l werlden wach-
la
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ta figh/at han icke later thetta Gudz Nade ochhärllgheetz Riite ifran figh sörhindras/som steer:
Nar wij icke sattla troo til Hans Helga ord (Byl-.
i: ,4. /?.) söre ett ogudachligt och syndalefwerne
har i werldennne/ som stilier Gudh och mcnnj-
stlan lfran hwar andra 552. ;y.z» Och lätom
falsta Lärare beoraga otzj hwilka aUe sökiasitt
egit/ och icke thet Chri«?o lEst» tilhörer l>l,il.
?:1,. Säät Gudh omsyder nödgas taga fitt
Ord ifran otz / och senda en Hunger i landet/
icke en hunger effter bröd/ eller torst effter wam:
Gthan effter ae hora HEMans Ord/
z.- », Och sedän straffar them ewinnerliga / och
för Gudz harligheetz Rijke/ later them komma
vthi Gudz Rättraoigheetz Rijke (thet w? här i
then Bönen icke fhrstä) tijt alla dieflar och
sördömde the lända/ them Gudh söndersiär med
Zernjpijro rssl. z. §>. Och läter then, see sin

hempnelse/ w/ Ewinnerltqh wtl
han athskilia/ the Getter ifrän thp
Faar/Alt effcer sin Gudomeligh wilia/ söger han
til getterna gar/til helfwttlSEld then grymma/
Nlin Far tager iagh tllmigh/ lagh wil them Him-
melrijket giswa/ och gladie til ewigh ti,dh.

?. Gudz wlltw weetffap/ och bioiom- Skee
tin/ wilie läsonl i Himmelen sa och pä jordenne.
Medh hwilken wilia ey förstäs diefwulens wilia/
vthan sast Heller HEMe lEsu

Tin Engel M om ch wacht/
Och hafwe otz i noga acht,
Ät diefwulen ch ey ssada gsör/

D'gh eller nall Gudh otz bMhsör. Eij



En wärköyligh willa/esster aNa menmfflones
vpsaät ocd tanckar är altijdh til thet ont
ör/6cn.s.-;. Ingen är then som förständigh är/

är som achtör Gudh 1<<,m.;:,1. Ey the
ogudachtige werldenne. barns wilia/ esster the o-
gudachtige achtas för ilchet i'!. 15:4. The war-
da til stam och tystade t helfwete el»l z>:,3. Ey
heuer sörstäs har sa ttriiie eUer noga VoiuntZz,
Del 2l>scon6itÄ live occulta, Gudz fördolda och
henlllga wllm/ som han aUena hoos slgh siclff be-
häller/hmlken Gudz gode och nadige wilia/ steer
wal wara böön förvthan/och är is obcMpeltgd
ocd ovthransaakeligh at wij medl) David bckanna
maste: sädana kundskap ar mtgh för vnderligh
och förhögh/ iagh tan icke begrypat ?Kl. «z8: 6.
OchmedhPaulo: O vuru obegnjpeliga aro Hans
domar/och oransakelige Hans wagar Kom. «u zz.

Vthan förstas vo!uut2l llei levclztH.GUdzvp'
tackiade och vppenbarade wilia/ som fkeer vthi
Ordet/ hwilketär icke annat/vthan wij stolera alt thet som Gudh befaller/sa vthtnderDavid
den samme sayandes: läth migh göra ef-
ter titt behagh/ ty tu äst n, in Gudh/ tin gode An-
de före migy pa en jempn Wagh ?s«l. ,43: ,0.
Thet är som Lutherus säger: Gudz gode och Na-
dige wilia/ steer wal wara böön förvthan: Men
i thenna böön bidie wij/ at han och nar otz steemä. Si»: jädan Gudz wilia (som han otz i sitt
Ord vppenbarar) är («) Lagsens wilia / och i
»MostbookzlQ.c.v.l.seqq. Skrifwitstär. TY
tpen som gerna later vnderwijsa sigh/ han häuer

C hen-



hennes bodh/men ther man hsllerBoden/ther är
wisserliga itt heligtLesweme/82p.6: ,9. (/Z) E,
vangeliz wilia/ är Gudz warck/ at j iroon
pa then han »endt hafwer/ lal,. 6: 19. Toesse beg-
ge Gudz wllia infattar Cbristus vthi fa Ord/ tähansager: Bättren ioer och troor Evangelio/

Ml stee/ thet vthwijses vthi bönensom star: säsom iHimmelen sa ock pa lordenne.
Tv medh himmeten sörttäs Englarna/ som ihim>
melen och medh zorden menisk,orna/som pa jorden-
nearo. Säsom nuEnglarna i hinimelen/ i helig,
heet/ Gudz wilia göra/och Hans besalninqvthrät-
ta/ el»!, «oz. zo. Sa stole och wij wönia otz har
pa jordenneGudz wilia gärnaeffterkomma/ rs»l.
40: s hwiiket steer när wij

(») StaUe otz efftcr hansLagh ochßodh/ we-
tandes at Gudh sm Lagh therföre för otz striswtt
hafwer/at han ther medh wil förhindra war tötz-
liga wzlia och sörtaga ali ond radh och dieswu.s
Anstagh/ hwilka icke tilstadia/ at wij Helga Gudz
nampn/och at Hans riM ma tilkonnna.' Altför-
tnläterotzgöra Gudz wilia öswer all ting bade
inwärtes och vthwartes/icke lienandes allena för
öqonen säsom mennistwm til wilia: Ulvan sZsom
Ehristl tienare/ görandes thet Gudh wil/ vthaff
hlertat/medh wälwillwgheet/LpK.e s.

(<2) Beftijta otz om een fast och stadlgh troo/
och nar wi) thet göra/ tä behäuer Gudh otz fasta
i sm ord ow i troona! At w»> stönia kmwom/ at
troon är icke hwars Måns/ vtyan HE^^ans/hwil,



hwilken otz ther widh bedäller gcnom wissa medel/
som ar Gudz Ord/the heligeSaeramenter/ja al»
la the som hta pä Christt sömenst/ och göra s,gd
deelacdtiga ther aff/ ty sager Christus: Thma
äx Hans wille/ som migh sändt hafwer/ at hwar
och en <om seer Sonen och troor pä honom/ han
lkal hafwa ewmnerligtt lljf/ 42.

(>) Wiinlägqia otz om ett Chrifteligit Tola,
modh'. Enär otz pakommer Znssest/fatigdom/

mootgäng/ haat/ afwund/
sörtrcet/ weoerwärdigheet / sielfwa döoen/ eUer
hwadh nampn thet heist jedan hafwa mä/ at wij
tä wethe/ thet saoant ey kan stce vthan Gudz wi<
lta/effter thet kommer altsammans affGudi/lne»
ta och olycka/ lijs och dödh/ fattigdom ochrPedom/
8yr.ll:»4. Och oansedt Mj wardanepsteaffHer-
ranom/ l. car. /,:p. Sä wetom ae hanör then
samma som stnrcker otz til endan/sägerLutherus.
Sa at wij alt jäoant medl) tolamodh draga kun-
non,/ och sana medh Paulo: Herren styrcle wärt
hierta til Gudz karleek och Chrissi tälamodh «.

'lkess. ;if. lagh weet thet iaghlyda lkal/ och thet
tommer migh til saligheet/ kml. i: iz,. Och medh
GudzFörsambling:

Hält fillla medh Gudi som tigh bor /

Och war til ftidz som han thel gsr/
Eff«t fin Helga wllia/ kKI. ,7:5.

Thet är Hans gooe och behagellge wllia. Mm
twert emoot steer ep Gudzwllia hoos them: Som
ieke allenast förachta Gudz bodb/ vthan sbrach-
ta them hwilta haui sitt stäue satt daswer/ochlef/E lj wa



wa i allehanda odngder och laster/son? PaulusHngsampt vpräcknar/ och säger: At sädana sto,
la icte erfwa Gudz RW Qzl./.,9.22.2,. Otroon
ör och en stoor förhmdrmg/at Gudz wilia ey eff-
Mkommes/ ty thsn lom icke troor han ar redo
dönld Jok.;.- ,8. Har aff fölier otZlemodigheeten
effter thee tde icke troo i enda Sons nawpn »b,.

H kiöpet förhmdrar thenna Gudz willa
diefwulen / werlden och wärt egit kött. Men at
wij vtdftippa tunnon, ifrs dieswulsens snaro/ aff
hwilkom wijfangneörom l.l«m.i:ult. Säbör
otz innerligen didiaGudh/ thet iagh nu öfwer eder
nnne alstelige (som Paulus till sine) ähörare g-
ra wiloch saya: Wy önstomat i magen vpsnlte
warda medh Hans wilias kundjlap/ vehi aU An-
deligh wijSdonl och firttändh: At jmögen wan-
dra wardellga HEÄranom t«l alt behagh. Och
öhren fruchtsammeialla godagertiingar/ochwa,
xen til i Gudz kundssap/ och sterckte warden medh
aUo krafft/ effter Hans herllga macht/vthialt täla»
modhochlangmodigheetmeohglZdle c011.«.9.10.1,.

)f- Omst. Innehaller ehe lekammellga bö-
ner/ som i tyen fierde endaste och medialle Bönen
insiuten är: DelS therföre atwi, förstochefflerst
stole lötia Gudz ahra/ och thet otz til sallgbeet län-

Deels at otz loftigit ör mitt vthi wara An-
deliga böner bedia om wär tropz vppehäue. Ia
deels therföre/ at wiz lkole förstä/ ac wlj icke la nwc-

thenna weldzens lefwerne/ son» för thei e-
wiga lijfwey ffuU födoe ärom/ ochförthenstuu haf,
n?e wij böner/ om Andeliga nödto»ffter/ men

en
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en endast böön om Kropsens och dageligit brödh
<lt bidia/som sälunda lnder: 2Värt dagellgit bröd
giffotz i dagh. Medh hwilket brödh sörstas/». Ic-
teEvangelljkundstap/som Christus taalar lu«rc.
H^:«7. ». Eij P2«em invocltioni, ökaUelsensbrödh
(man kaUar) medh hwilket Siälen och troon figh
föda. ~ EY natwardzens brödh/ som otz i Alta-
rens Sacramente gifwes 1. cor. io- /,. 24.
4. En lifzens brödh/som nederkommer afhimme,
len/ocharChristus i0b.6:51.z5. ;.EylardomS
och GudzOroz brödh/om hwilket Snrach: Hon
stal jpW honsm medh förstandz brödh «?.,,:,.

6.Ev stohchrödh/ssm zgambla Testamentti fram-
lades pö lhee gyllene bordee/ kxoci. iz: zc,. Qc v. »4.6.
7. En hmmels brödh/ som kaUades Manna/ther
omartillösa Lxo6 «s: 4.n. seq. z.EytheChrist-

och bedröswelses brödh/
hMr om David förmäler.- Mine tärar aro min
spijS dagh och natt rs«l. 42:4- Tu spijsar thenl
medh tärars brödh rkl. «0:6. y. Ev ewlga llsi
wetz brödh/ ther om Lucas eap.i4:i/. talar: Sa-
llgh ar then som äter brödh iGudz Rijke ,0 It-ke Heller förstäs här allenast nögot baakat brödh,som affwatn och miöl tilreddes /. Keg. ,7: „.leq.

Vlhan medh brödh förstäs i then sserde bönen/
effter Lutheri vthtndelse/alt thet somKropsens vp
peyäue och nödtorft tilhörer: jälom enkannerli-
gen äta/dricka/tläder/ hws och hem/aker/ bostap
och bohagh/godz och penningar/trom hustru och
barn/fromt llenstesolck/goda och trogna öftver-

C »j heet/ n» e„«



heet/ godt regemente/ godh tlmweligh wäder-
leek/ ftljdh/ helbregda/ tuchtoch ahra/ godawan<
ner/ goda'grannar och meera sädant. Hwilken
Lxplicglion ar sa klar/at hon ingen wldlyffteliga'
re vthtndning behöfwer. Tv hwadkan wara men-
yifilan kärare än maat och dryct/ och Gudh wär
täre F>mmielsteFader weet wäl at alt thettagörs
ytzbehoff/ Hwadh kan wara lusti-
gare än see Walsignelsen ä wär aker/ Walfignel»
sen pa wär bostap och Bohagh/ veur. rz: z. 4.
Hwaokanbättrewaraan helbregdan/effter ingen
Nlkeoomär lhknandes widheen Heldregda/Kropp/
Bys. ;o: ls. kan beqwemligare wara än
tlaoer/hws och hem/ godz ochpenningar/ then
rattfardige mäste thel jw niutat/ pl'l. 58: ,l.

Hwad tan liuftlgarewara an srom hustru/srom-
ma barn/ fromt tienstefolck/ tucht och ohra/ go-
da wanner/ goda grannar/ effter tryy stöön ftye«

fe aro/som hädeGudi och mennistiom wal beha-
ga: När bröder öswer ens aro/ och grannar äl,
sta sigh/ochManochQwinna wälbegä sighmedh
hwarannan Säsomkosteligitbalsam
ör/thet affAarons hufwud ftyter nederiaU Hans
fiagg/tdetnederftotervpvZhanstläder/
Hwad kan önsteligare wara an goda och trogna
öfweroeet/godt Regemente ochftijdh/ at godheet
och troheet mötes lilsamman/ rättsardigheet och
frijdh kyssas/ at troheet mä wäxa pa jordcnne/
rättsardigheet stadaneoerafhimmelen/ ec.Bs-1>.,2.

Men effter LutheruS bekanner/ at Gudh
gifwer och wql vthan wära döön dageligit brodh/

allom



aUom mennlffiom/jathem ogudachtigom/Couksr.
r121.;7:jf.73.". therföre ltole wij .

~ Lara otz förstä/ hwadanwart dagellgabrödh
kommer/ icke aff wär egen möda / kraftt och arbe-
te/vthan affGudh/thtt wij medh thet ordetGizf
förstaäm/ och wil at wij inwartes sasom bröder
fiole bedia för hwar andra/ lä och nar wij lingot
bekomma/böre wlj wär nasta nieddeela/ effter
hon thet sa ombidithaswer som han/tu eUeriagh,
och ropat/ salom barnen plaga ropa ti! sinä
tötzligaFörälorar: GijsotzO
der/eUer sasomDavld talar: AUas össon wan-
ta effter tigh/ (HErre) och tu gifwer them spijs
i sinonl tijyh. Tu vplöter tina hand och vpsyller
olt thet som lefwer medd behagh/ ?t»i. ,45.17.16.
Ia hwar och en kan trösteligen sana- Tuäst
min tilftycht HEMe/ HERre/ mitt hopp alt ifrä
min vlnzdom/ vppä lighhafwer iaghsörlätitmigh
a!t ifra moderlhflvet/ rsai. ?,: z. a. Ty the som
tlgh sruchta the hafwa ingen vrist, ,4- ,v.
Tuhafwerjagdt: la.qh wil wälsigna tbes spijs,
ochgifwa them fatligom brödt/nogh/ ?K!.ij«:is.
Doch lkole wij icke strart/ här aff stuta / thet og
bör sta henderna ihoop och liggm laata/ eller med
röfiVelij/tiufwttij/sweetoch bedragerij nägot otzförwarswa/sonl siunges- Medh rätt och oratt
«agh tager altsiatt/Ehuru iaghgodzet kan fänga.
3y thet sörneekes medh thet ordet wärt/ och wil
at wq stole föda otz nledh wart arbete/wärlEm,
bete och wär an'eles swett/ Qen.;:»?. Har affkommer thet at FöMrarna böra lamka äth si>



nabarn/ 1.ca5.«:14. Och hwilken scke försorier
figh och sma/han hafwer försakat troona ~I'bim.
5.8. Menomwij wilie haswa nägon lyckaeller
framgäng til wärt arbete/ sa wil Gudh therom
bidin warda/och thet dagellgen/ hwar tijma/ ö-
gnableck och minut/ effter wij thet hwar dagh och
tljma behöftve: Altförty kasta tin omsorgh pä
HERren han stal förlörja Ngh/ plal.fs^z.

«. Förmante wara/ at wij wärt brödh medh
tackiaijelse undfäam. Thethender vnderstundom
at man icke alllijdh hafwer dyrbara drncker och
kräseliga/ rälter l.uc. y. Vthan mäste undertlj-
dm Ma til godo wam och brödh/ ; «.eZ. 6:«.
ThetChnstus otzpaminner/tä han nempnerthen
ena deelen brödhidagh: Och faft medh brödh
förstas alt thet som kropzens vppehelle tilhörer/
wil likawiss Christus thet wij sa för liztet/ som för
stoort lkole tacksamme wara; wetandes/at hwar

lion «zui

plu» «!»-

dagl) hafwer sin egen plago/ Kwtb. s-. Och
thetar winning nogh/ wara Gudeligh och läta
sigh nöna/ ty wtj hafwe intet fördt m i werlden-
na/ therföre ar thkl klart/ at wij icfe heUer kunne
nägot föra har vth. Vthan ta M hafwe födo
ochklader/sä lätom otz ther medh nöya/ /.7im.<l?
«. 7.8. Och thetta war thet förro/ nu sölier

Thct andra Etpckct.
l l «l»

hr» c»m»

Hwad ondt thet ar wij didie Gudh otz afwä-
ria och bewara före; Hwarest wij gifwe acht vp-
pä trenne omständlgheeter.

l.Omst.
l)«« no» i,«l»l.



l. Omständ. sr: Nfwäria oh för Synd.
At Chnstus thenna Bönen nätt then fierde satt
haswer/ ar orsaaken/ at Gudh warköreHinimel-
steFader/ wille icke see til wära synder/ och för
lheras stul förwägra otz wära böön: Tv wij a-
re icke warde thet wij ombidie/ hafwe thet icke Hel-
ler förstnllar/ ty wij snnde ganjka mnckit dageli-
ga/ och fömene icke annat ttraff: Therföre at
wij straffer vndwijka/ och war bbön mätte blif-
wa böönhördt/ sucke wy: Förlach otz wära
stulder/hwar ar til marckia/at thet Maltheus

och namper synder/ cap. <>.- ,4. Hwilka ord icke stras-
wa emoot hwar andra/ enar man them ratt
förstar! Tv/ bör man weeta/at stuld marcker
wal egentiigen aU stagz goda/ som otz i Adan,,
affGudhar ombetrodt/pa thet wij honom thet
igen lefwerera och antwarda stulle; To wlj wo-
rom stapade til Gudzßeläte i heeligheet och rött-
färdigheet/ Si»! Therföre are wij honom styl-
dige tijo tusend pund ,8.- 14. Sedän i
Christo skapte til goda gerningar/ at wlj i them
wandra stuUe kpl,. --. ,c,. Altlä bör otz lefwa
andeliga/ och arom styldige een fulkomligh tarleek
emoot Gudh och wär nasta «:;/. ;8. ;8. <
Men alt thctta hafwe wij medh sörlorade So-«
nen strsiemmat och förspilt/sä at thet goda som
wij wilwm göra/ giörom wij intet/ men thet l
onda wij icke wiliom/ göre wlj/ ett. «.om. 7: «9. sleq. Hwarföre tages stulder för sielswa synden/'

D som r

c«ro,

in I„c<»
übi Xl,»
ll>»u«

/«,<»?»,

c!«l!nlsi
illuNrior

?7H no»
mm»r,
n»n»

vel>l<«
r»piun«
tur p«l

mi»in

plu ipsi»
l»ecc«ei»

N«lum

sussunt, yui, ,ä l>«n«» 5l ««nil tz«n««» lu^pllci^»



som i the godas sielle instegen och kommen är.
Ellest kauas synd til stuld/ effter thet/ thegöra otz
styldlga at vnderga Gudz straffoch wrede/ bade
timmeligh/ och ther icke battrmg jkeer/ Ewinner-
ligh. c«,nt.L2«cK.lz: to. <3en.!./7. Altsa förstäs
medh stuld allahanda synd/ bade arfsyno somwärcksynd/ ware thet sedän medh athafwor tan-
tar/ ord eller gernmgar/ och alt thet som straf-wer emoot Gudz Lagh/ hwar medh-Gudy för-
lörnas/ ther medh wij padrage o§ timmeligh och
ewigh straff. Om alt thma bedie wij Gudh om
förlatelse/ at han wiUe förstona otz sör straff/ och
affgunst och nadegöra wära synder och mGgcr«
ningar til intet. Här aff stole wij

«. Lära/ At Gudh af näde sörlZter otz wära
synder/ty säger Lutherus: At hännille otz thet
altsammans giswa vthaff sme nadh. Wij samt<
lige are stoore syndare/ therföre Christus befal»
ler aUa bldia om syndernas sörlätelje och saya:
Wära och icke minä synder; Effter thet wy are
aUeafnaturen Adams barn/isnndafiadeochfödde
lagh ar reen i mttt hierta och klaar ifrän minä
synder rrov. 10:9. Ty i mang stycke fela wij alle
lac. ;.-l. Hwarföre the heltge hafwa bevlt Gudh
om syndernas förlatelse rkl. ;z: 6. Thet samma
stole wij göra/ och halla böner och förböner för
alla menniskior «. lim. ». Säsom bröderkom.
llga Herrar ( hwlikas nadh li,knas wwh April
wäder) hwilka mäste dööj Vlhan til Gudh/vwtl--

kens



kens nadh ar fa högh som himmelen är lfra jor-
denne/ och är wäldigh öswer then, som ftuchta
honom esal. 105: ,1. Tv Hans nadh och gooheee
warar ewinnerliga ?s«i. i;6.- /. seq. Them öd-
miukom gifwer han nadh. Sa ödmiuker eder
nu vnder Gudz machtiga hand ~ per. 5-5. Och
sänom icke aUenast aff thenna bönen: Förlät otz
wära fkulder; Mhan hwar och en i fin stadh aswsr Gudeliga Psalm:

Tin näre lath migh finna/
Genom wsr Fralsetman/
Gior migh qwit ifrän spnden/

migh then hflge And/
Som migh tvtjjar och lärer/
Som migh ieder och föös/
PH lhel iagh aldrigh mehrc,/
Tin Nädh och hlilp umbar

n. Päminte wara/ac wij gäl-na och ossta för-
lata war fattiga nästa/ effter war egen förpllch»
telje- Sasom ochwijförläle/tvemotzsknldigearo/
euersom tutherus fägeri Sawilie my twert e-
moot och sörlata vthaff hiertat/ och göra them
godt som otz emoot bryta. Doch är icke har
straxt Nl förstaendes/ at wij medl) wär förlätelse/
fom wij giftvewär nasta tl!/ kunne sörwarswa af
Gudhwara snnders förlätelse/ emedan Gudz
förlätelse gar söre/och war förlätelse är icke annat/
än Gudz sörlätelses warckan. Tv Gudl) förläter
otz aff blätta nadh/vthanwsr sörswUan/ men
wl) sörplichtom otzt tdenna bönen/at waraGudi
tacksamma tyerföre/ at sasom Gudh wsra stora

D lj ocy



och margfalliga lynder förlater/ sä wiliom wij
gerna wär nästas lilla feel och brister/ af hiertat
förläta/ ehwad hon emoot otz brutit hafwer/ ef-
ter wij weete at wij arom sörde ifra dödentillijt-
wet /ty wtj alstom bröderna /. jok. z- »4. Och
thetta fodrar Gudh aff otz/och wil at wij stole
vplyffta helige hander vtyan wrede och twekan
~7im. 3. Och ther wij wär nästas feel och bri-
ster icUförlöte och tilgifwe/sä kunna wij hwarken
bekonssna af Gudh wära snnders förlätelse

Ey Heller bedia rätteliga thenna bönen!
Effter wy bedia emoot otz fielfwa/ at Gudh wiUe
icke förläta otz wara synder/ säjom wij en wiliom
förläta wär nästas synder? Hwar affGudh för-
törnasoch angrar(<ä tl! säya) at han otz wa-
ra spnder tilgifwit hafwer Säjom HErren til
then osridsamme och oförlijkelige tienaren sade.-
Tu stalckachtlge tienare/ alt thet tu styldlgh war/
gaff iagh tigh til/ ty tu badh nngh. Skulle tu
icke förbarma tigh öfwer tin medhtienara säsom
laghförbarmade migh öfwer tigh l8:z,;;.
Therföre om wij wele/ at Gudh stal förläta otz
wara synder/ sä stole wij otz ombeftijta/ sä mycklt
Nlöyeligit är/ at förläta wär nästas synder/ efter
Chrlstl egen befalning: När j stään och bioie.i/
sä förläten om j nägot hafwen emoot nägon/vä
thet idar Fader son, i himmelen ar/ stal och för-
läta ider «ora brister n: Och at jmine
alstelige/thet göra tunde/ suckar iagh medh Pau-
lo sayandes: Gudh som tolamodh och ttösten
gifwer/ gifwe ider/ at j aren inbyrdes ens til sm-nes



nes/ effter lEsum Christum/ at i medh enom
hogh och medh enom munn niäqen vrijsa Gudh
och wärs HEMas lEsu Chrlsti Fader
,5: j. 6.

ii. Omst. Bewara otz för frestelje/ Tn,
när wij hafwe bedit och bekommit affGudh wa»
ra snnders sörlatelse/ sä bedie wij medhratta/ at
Gudh Wille bewara ost/ och icke effterlata thet
diefwulen/ werlden och wart egit kött stuUe sresta
och bedraga otz til jynd igen / och sana: Inleed
otz icke i srestelse. Här första wij icke then goda
srettellen/ (om man »a henne kalla kan) effter
Gudh frestar ingen sager Lutherus/ tn Gudh ar
ingen frestare til ondt/lacob. i: iz. Vthan pröf-
wer och försöker mennistiones sinne/ om hon ar
stadigl) i troona/ san,pt toligh vnder tortz och be-
dröfwelse. Sä haswer Gudh pröfwat och för-
sökt Abraham 0en.11:,. leq. 8/s.44:^lsraelsbarn i öknena Oem. Hiob/ Hlod. i. etc.
Cananessa Qwinnan ,5; Kq. Och thet-
ta hafwer them icke warit stadeligit/ theröfwer
sigh Dawid hugnar: HERre m uthransakar
n»gh och tanner migh. Ehwad iagh Ntter eller
vpstär west tu thet/ tu förstar minä tanckar sier-
ran. Ehwad iagh gör eUer ligaer/ sa ästu onl-
tring migh/och seer alla minä wagar rkl. /zy: i.
2.;. Och biifwer sa anteligen jant som Lutherus
föger: Gudh frestar ingen/ men wij bidie i then»
na böön/ at Gudh wiUe bessodda och bewara 06/
at diefwulen/ werlden och wärt egit kött/ icke
stal bedraga och försöra otz i wantroo / sörtwif-
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fvelse och andra lwära snnder och lasser. Medh
hwilka ord lätes see/ hwilka the äro/ som föra een
mennifkln < allehanda grufweliga och dödeliga
synder/ nembligen

« Diefwulen/som srestarvthwärtesochinwär
tes hemliga och vpvenbarliga / medh Wald och
niedl) Llst gar han Dagh och Natt om kr,ng/sa«
sonl lltrytandeLeyon/ och söter hwem han vpsiuka
mä ~ ?etr. ;: 0. Han lockar Mennlstian til alt
thet ondt är/ pä thet han fingo henne til jnnda/
sedän til förtwtzfflan/ ochomsider til ewigh söroo-
melse och förmppeze.

» Werlpen/ somärSatansnarstylte Fröncka/
srestar otz medh jm onda Exempel/ ty alt thet som
öri Wärldenne (nembliga Kötzens begarelse/ ochbgones begarelse och höqhfardigt Lefwerne) thet
är ickeasFadrenomvthanafWerldenne/soh u>s.

, WäR egit Kött och Blodh/ som frestar otz
medh ond lust och begärelse/ effter ther wäre swa-
gaKbtt ar benögit ar efftersöliia diefwulens tub,
hande/ lockande och thenna Werldennes förar-
geliga Lxempel/ to hwar och en warder frestat tä
han affssnegen beqiärelse dragen och loctat war«
der. Effter thet/seoan begiärelzen hafweraftat/ sö-
derhon synden Mentä syndmarsulbordat/föder
hon döden 12c. i. ,4: ,/. om wij
ther medh försökte warda / sä stole wij

Lara: huru wij doch pä sistonne winna mage/
scd behälia Segren/som fieer genomGuozOro/
troon/ hoppet och stitigh böön/ ther on, alt
l«? ram och talar: kare Bröder/ warer starcke

iHEr-



111. 4b
omni

i / och iHans ssarclhtttz Macht. I,
Nader ider alt Gudz Harnest: pa thet i mägen
siä emoot Dieswulsens listlga anlop. Sä stär
nu umgiordaoe tring om ldra lender medhSan-
ningenne/ och ikiadde Rättfärdigheetennes tref-
weto/ och Fötterna ssodde medh Frijdzens Evan-
gelio/ ther medh < redeäre. Men öfwer all tmg-
tager troones stöldh/ medhhwilkom l tunnen vth'
siackia all hins ondas glödande stott. och tager
pa ider Saligheetennes hielm. Och Andansswärd / som ör Gudz Ord. I all Böön och a-
tallan/altijdh bidiandesi Vlndanom/ LpKes.6. ,o.
,l. »4. ,j 1<1.,7. iz.

lii. Omli. är: Frelft otz ifran onde. Effterotz omögelit är/ icke alt tunna i synnerheet <

thenna lilla Böncn uthnämpna/ther före bi-die wij ofwer Hufwud och uthi gemeen /atGudh w«le bewara otz isrä alt ondt / medhhwlltet förstös / alt thet MennWan tanstadellglt wara/ antingen til Kropp eller Siat/Gudz/Heder och Ahra öec. Och vthnampner
lHnnerheet fyra siagz ondt/ som wedcrfarsMennlHoncs ~ Kropp/ som steer qenom alla-handa Smkdom eller nogon feel pa Kropp elletLemin/ tä nlan muste halla medhl«<>b. Cen.,'.

25. wara tleenogd medh l.« Qen. ,7. Spetelfin,edh dl,ew2,. /: /. full medh saär som 1.,-
«ruz ,6. zo. ölc.

bon islän Gudh/ sin Saligheetz me-d" och thet ewlga Liswet sörhindrar bllftver-z- Godz/ hwlitet skeergenom aUahanda stada
Eld



Eldh/ Wader och Watn/ Trolkonor/ TiufwerRösware eller genom nagon annan olycko ellermootgäng. Confer. Niob. l: li. leq. Lxo6. 7. 11.
4. Heder och Hhra/ so»n steer cmoot thets. ochz. Buoordet/ medh ondt rychtes paföranoe/be-

lillgande/ begabbande / twijande/ sörsmaoande/
bespottande/ sörrädande/ baaktalande eller vp-
penbara lastande och ställande 5.«. För
hwilket alt o»vi6 och Gudz Försambllngh beoer
Gudh bewara stgh/ithen Psalmen.

Och ar här til märckm/ at thettaföretalte onda/
sZ förorsakar («) dlefwulen/ hwilken ar orsaken
til alt ondt/ehwad een Menniskia päkomma kan/
i wnnerheet nar han thet onda i warcket staller/sa sichtar och mättar han til huru han thet för-
namdsta och ädlaste stycket/kunde sigh bemachtiga/
som är Mennistians kara Släl/ och giör someen
grym Fiende/ som stiutar först äthhiertat/tagar
affdaga ochdraperthen andra/menandessigh
tä snart hafwa Land/ Städer och Egendom om
händer: Säär/nör ledhe Sachan hafwerstadat
och förderfwat warfattiga Sial/sa ar thet vthe
medh Mennistian och alt hon ager. Nueftter
wi< hafwom icke strijdh medh/Kött och Blodh:v-
---than eniootsörstar och wälliga/nembliga/emoot
Werldennes Herrar / the som regera i thenna
Werldennes Mörcker/ emoot the onda Andar
vnder Himnielen. Therföre tager til eder alt
GudzHarnest/ ati mögen emot sta i lhen onda
dagen och i aU ting bestandande blifwa kpb.s.-!,.
,3 (O) Synden(som ar hyor/bolerij oreenligheet/



löölachtigheet/ affguderis/ truldom/ owenssap/
Kijff/ nijt/ wrede, trator/ twedracht/ partft/ aff»
wund/ mordh/ dryckenstap/ frätzerif/ och ladant
meerc?,!.;: »p. hwllken är Satans närma»
steafföda och stacht/ sösom Cdristus sieifftil lu-
darna sager- I aren aff them Fadren Dleswulen/
oct)ldl'asFadersbegarwillenjefterfölia/nK.B 44.
Och thet är en grufwelig ting som staffar otz vthl
Gudz wrede och sther scke batmng steer) i ewin-
nerligh fördömelze ochförtappelse.
straff/ ty Gudh som ärrättwljS/ hanlötericke
synden blifwa ostraffat/vthan giördarvthtnnan
säsom en rättfärdlgh Domare / at säfom snlMenar til/ sä dlljfwer syndaren stl-affattzcch napffMr.
sörthenfiul G"dh the syndlga har timmelM/som skeer bade pa Kropjens/ genom olyckor/krlgt)
örllgh och Blodz.vthgiutelse/ mootgangl)/haat/
förföliclse/ sörtryck/ hunger/ fattigdom/ aUayan-
da smkdom/ Kortz bedröswelle/ godz förspitlan/
öhras förminstan/ochl äthet hon andra ncke sör-
arga skuUe) timellga Döden. conker. uiob.«.
10.2. 82N».. 12 11. ?131. !j: 4. Llsj. 4f.- 7. Jer. l: 14.

6. 02U.4: «?< ;o. 1KeZ ,;.!4 aGliileNlles
Wägnar/ genom ondt samweet/ otälmooigheet
otroheet och förtwWan». Zam.ls. 14- niob. ;.l.seq. job. io: »7: ;;. Ewinnerllga / som
steeriHelswetit/ och med then ewiga Dödm/ sonlkauas then andra Döden 4poc.ll:8.

Men om wij nu aff thelta/ sä wahl som ifran
ftlt annar ondt wilie srelste warda / jä mäfte wij
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Nra oh bldia YHRren GVDY/tiihwilketLutherus räder ithcnna Bönen/ at bi>säsom vthi en Bulnm2, effter mehra ondt hanger
öfwer wart Hufwud/ön wij nagonsin vtnemp-
nakunnom. Ellest tommer ondt öswcr alla Men»
nifklor/ sörthenfiul haswer Christus lardt/ at thehöge som lage/ rijke som Fattige/Man ochQwin-
na/ ingen vndantagand.es/ Gudh bidia ssole.-at
han dewarar otz förDieswulen/ Svnden ochsyn-
dennes straff/ och ickelöggia pa otz större straffan
wij förmä draga / vthan fast Heller latta wär
börda/ vppehalla otz vnderKortz och bedröfwelje/
octzzsör werldM mootgangoch wedermöda/glf-
wGotz.ande!W gafwor/ l snnnerhcet passdstonne
när Stunden ar kommen/gifwer otzeen godhan-
dalncht otti naoeliga tager otz thenna Sor-
gedaal til sigh i Himmelen / hwarest wij mtet mehr
stolachungra eUer törsta/icke Heller stal Solenfal-
la pä otz/ icke Heller nögon heeta, tn lambet som
mitt i stolen är / stal regera otz/ och ledha otz til
lefwande watukaUor/ och Gudh stal afftorcka alla
wara tärar asswär ögon 7. 1a.,?. Ther
före vnder all äliggiande Nödh (hwad Nampn
thet tä haswa kan) gladeligen iucoucr» och an-
stamma runnonu

När all hielp vthe 6r/
Bäoe fiärr och nar
Gudz hielp ls förfi begynner
Nät a 7 Måns hielp förswinner/
Gudh kan ligh hielpen sänoa
YH M ligh wsnda

Vpp«



6«nclu
La.

Vppä hwar hiettans <F<lr,
Skenker Gudh frögpeMl
Effter honom iagh länglar/
Migh ängrar ep then ttängeali,
Gudh kan min sorgh wäl siilla/
Effler sin Guddoms wilia.

Och thetta wari sagdt om sictfwa bönerna/
nu wille wij komma til

Bestutet/
Som innehäller twänne synnerligeDeelar:
i. Gifwer the bewekelige orftker lilkclnna/

hwarsöre wij sä böön til Gudh wär
Himnlelfke Fader/ och stär: Ty rijket ör titt/
och machten/ och herligheeten i ewigheet. Hwil,
ta ord aro grundade vthi «. cl,r<,n. zc>.- ,o. seq.
Och innehäller tränne motiv-r eller bewekcher.

KGuoz HERrawälde. Tv Rijket ör titt/ tu östauena en Regene öfwer heela wijda werlden
(rs,l.«: 2p.,0.) Och wij öro tina vnderhafwan-
de: Gijf förthenfiul O HErre Gudh hwad wij
effter tln Helga wilie begara/fördöll icke titt an-
sichte för otz/ och bortdrijf icke tin tienare i wre-
denne/ tp tu ast wär yielp/ öswergijs otz icke/ och
dragh icke handenna isrä 08 (O GBdh) wär
Saligheet rcsl. 27. ?. 2. Gudz AlzmechtWeet/wär Gudh som är i himmelen / han kan göra
hwad han Wll kk!. »/: ;. öc /;/: 5. ley. Hansar jw machten och Hans hand är icke Monat/
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sä at han icke hielpa kan rlai. 59.-,. ;. G«dzGudomeligh ohra och harligheet/ ty nar Gudhotz sinä barn medh sigh godt unnar/ och thet on-
da isräotz afwarler/ thet länder honom til ahra;
i thet wij lofwe/ prijse och berömme lherföre Her,
ren här timmeliga/ vthi thenna strydan-
de/ effter Pauli sörmaning coll.;: «s. ,7. Och
ewinnerliga/ vthi then Triumpherandeochgla-
diefupa Församblmgen 7:12. Thersöre ar
och satt/ thee ordet i bönens beftuth: i ewighcet
och til ewigheet.

Mm at thesse bewekeliga ord icke sta hoos Lu-
cam cap. n: 4. Och icke Heller vthi alla Faderwars besiuth/ sä stole wit icke ther aff förargas/
wäl wetandes / at then H. Mattheus hafwer
mnckit annat märckeligit strifwit/ som hoos S-
Lucam icke star. Eliest sä finnes thesse ord vthi
Matthei Evangelio i alla GreMe/ och andra
VerNonez eUerßibllste Exemplaren.Ochat she hcli-z
ge Fader för wlssa orlaaker förbijgangit haftva/
(läsom then H. Lutherus innes hafwa giordt/
hwllken sigl) beftijtat haftver/vthi tortheet mnckit
firifwa) <a ar lijkawist samma menmg mfattat/som wij til thet
li.Bemärckie/oti thet Ordet AMEN/ lhet ar: thet
är wist och sant/at sastau skee somwijbidithafwa
eller som LutKeruz sager: At iagh MU wara witz
vppä/ at sädanna Böner ärowarom Himmelste
Fader tacknamliqa ochaff honom hörda - T») han
hafwer sielswer budit och lä bidia (Ps2l. 50:15 Zc i,.

2,.»!. )oK. 14: ,z. 14.Lt »s: zz:) och vthlofwat
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at von otz Ma wil: Amen Allien/ thet ar/ja/ja/
thet stal altla ffee. Hwllken vthtpdning ar sä
klaar/ at zma barnen helwe förstä tunna. Ther<
söre stole wij tll ett Besiuth

LANA- At sasom Gudh är aU godheetz ur-
sprang och köUa/som 08 alt godt
Sä böre wij a wär stjda haswa ett wakande Q,
ga pä honom. Tv/ sasom en lverldzligh Tienä-
re/ när han är hoos en from Herre/ sa feer han
icke aUenast effter honon»/ och vpwachtar honom/
vthan gör gerna lm Herre til wiltes/alt thet Her-
ren befauer hononi/ och är honom demödlgh iall
ting/wäl wetandes/ at Hans Herre therföre icke
allenast honom richtigt löner/ vthan sramoels/ ä
görligast sätt til nsgon tienst/ heder och ähra be-
srämiandes wardes-. Altsä later otzwaraittwijst
ochförstandigt folck/ ä thet HErren war Gudh
mä naltastil otz/la offta wij akalla honom veut.
4: s. 7. Waker nu alti)d och beder Luc. n: 36.
Ty Fadren wil och fadana hafwa/ som honom
tilbioia stola. Gudh är en Ande/ och the honom
tilbidla/ stola tilbidia hononl i Andanom och san-
ningcn loli.4:!;. t- The lekamllga nödtorfter/
saiom ar: Kropsens helsa/ wijSdom/ förstandh/
kläder/ rijkedomar/ och mehra sädant/ stole wij
dedia medh wilkor/ at Gudh otz them gWa Wille/
om the ost gagnelige äro. Men Andeliga nödh-
torffler/som är: Gudz Nadh och Wanstap/
syndernas förlätelse/een Saligh afgang iftä then-
na werldenna/ och thet ewiga lifwet ett- Stolewij bidla sörst och vthan wilkor/ therföre Christus

i then-



l thenna bönen/ the Andeliga böner först och eff.ttrst satt haswer/ ä thet/ at wii vthan äterwendo
them didia fkole/ och om wij thet ftijtigt göra/ sä
wil Gudh icke allenast betala otz lönen/ thet är/glswa otz hwad wij l bönen ombidit hafwa / och
vtz i thenna Sorgedaal tienligast wara kan.
Vthan nar wärt ahr vthe/ glastt vthrunnlt och
stunoen kommen är/ befodrar och hielper otz til
the himmeissä Englatienster/ ewmnerllgh HederochMra;

Ther <il förhielpe/
Fadrens Son aff Hsgden/
Diefwuls warck fsrstielpe
A< wtj »H medh Frögven/
I then Helge Anda/
Gudz ahra toffiungq/
Gambla och vnga.
Amen aff hienat/
Gudh lhen Aldrahögfie,
lindre wär swerla/
Hwgswale och ttöfie
Vidie wtj lilsamman/
Och i helige gamman/
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L X l, !< B.A^,
?2liorem NccleliX, VLo in in In-

eri» VlKilznllllimulu, 8/mp2trio«m»
k»utorom »e juzit«r colenlium öc

li^««-P«^„c:

. p3uco,: irg cura kuir, ZZcra

re linZUlr.Nr no 6e6isc2nr Hu6irores eu2 verbit
kul>lic2 cle6er2s e sulettu lmis 2pce,-

opus cia6tum in lucem, ?«<e vs^<«-.
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Ante, Mr'kem2ric2z, »Ku ribi
R.ez,gu3sV3läe placuic juveniliouz 2unis.

Occepir rorum; Zllerior N2beri
32lvitic« tnavil, scire ?e/>e?/<l
1,2uä0 s' r2nros, non improbo mcnrem_D

tt2nccs pl2n»; v«um niini Zr2rulor
Ux 2NIMO ?2trior2 ribi, cui illuä

N2VUM, plu« pro p2rre poli-

De voveo- in /<?»^,

In coelo psrirer r2näem niccb««

6», lvlsjgz löz».
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