
Wralsarens UFsu
Uhristt

Z anledning af thct Ewangelium
Som uppä

Andra Söndagcn eftcr Pästa infatter/

Iti Abo Dom-Kyrkia
Enfaldeligen förestald/

Ester Ätstllligas Mmtzan til trycket lemnad

HNVKK3

ABO, Tryckt as ZOH. KIÄMPE, Kongl. Boktr.





Uti det Mdrahclgaste och i ewigyet HSgst,
läfwade Treenighetenes/Fadrms Son-scns och Andans Namn. AM EN/

ar mill ycrde/ mig M in-
tzWlZ tet fattaS. Sä sörnögd utlater ssg

den efter Guds sinne artade Konung
David/ när han öswcrwllgade/ sä wöl the man-
ga omsslften/ hwilka Guds barn tid eftcr annan
uti werldcn aro underkastnde/ som ock deras lyck-
saliga tilstand under tidscns och lyckans marge-
handa wandningar. HErrcn är min herde/
säger han/ mig stal lntet fattaS. orden läsas
Uti Psal. 23. i. Det war honom ej obekant/ at
de joydlsst sinnade lnennistor söka at sattia sin
walmaga och förnöjelse uti det/ <om jordistt/ fa-
fängeligit och förgängeligit »K. Somlige utaf dcm
tycka ssg äga mycket/ nar de liro högt anseddc/och da lyckan spnes hafwa lilredt trapporna/ up-
pa hwilka de kunna upstiga til det ena heders M

A» let

Psal'2z:l«



4 Frälsärens I«2su
let efter det andra. Somliga äter nar öfwerflö-
dlat jordistt godt af rikedomar och ägodelar dem
tilfloter Andra statta ssq danögde/ när de in-
lilla slgwara ägare af atstllliga antingen n.itur-
ftns ellei lyckans förmaner: men betäncka ej/ at
det blifwcr wld Predikarens ntsago/ oaktat huru
förnöjandc dct kan synas; at alt ar fäfangkllg.
het och lammer. Fäfängelighet/r alt tmimc-
ligit/ dcls for sm bestandiga obestandlghct/ dels
ock för sin intet rätt förnöiande förnöjllghet. Alt
jordlsst förswinner/ lemmandeej annat efter sig/

Pred B. 1:
'4.

an en smärtande atancka och oro; ty dawi jom
stkrast tro otz wara ägare derutaf/ sä är thct
framfartt Mm cn stugge/ bortlupit stzom
et stepp i wägme/ och fSlfiugit läsom en
fogc! i wadret. GodS wahrar icke cwinner-
liaa/ och Kronan wahrar icke til etvig tid.
Fäsiiliqclighct är det ock/ emedan det ej kan til-
fteds stall,, den invlantade slälens trängtan/ som
»led slt begar attid systar uppä det ewiga och o-

Olwftdt dct sa ar/ sika doch de fafangcliga eft
tcr dct fWnsseliga; och nar de öga dct/ mcna
ttt dem intct fattas. Men Guds luirn nro utaf

lnnun sinnclag/ och finna sig da rattellgen
förnögde/ saint at dem da inttt fattas/ nar de
hafwa ssn Sud. tp da hafwa de i honcm alt?

Fraga
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Chrisii Herdawäeh
Fräga derföre/ med den lycksalige N§aph/ cf'
ter Himmel och lord intel. Om dem lin
kropp och M försmcMade/ st ar han doch

Psalm. 7;:
»5, 26.

thcras hicrtanS tröst och vecl. De aro M
dcn dufwa/ som Noah utskickade/ dwilkcn kom
til honom igen/ cfter hon icke fan/ hwarpa hon
sin fct hwlla kunde Afwen <a finna dc har in-
gen roo och förnöjelse/ hwarcst alt swafwar lbland
sörgangeljghetcnes stg af och an kastande wagar:
och dct sä mycket mindre/ som dc stra sig tl! sin-
nes/ cj hafwa antingen af natuisens lius ellcr
Guds uppenbaradc ord nagon anledning/ at uti
sielfwa owaraktigheten nedfla palar/ som sian-
digt hafwa at ftutta för uprycwnde. Dctta be-
tancka de/ och äro endaft angelagna/ huru stälcu
ma swingaisig i högden/ och försattias un ge-
menssap och sörening mcd det aldrahögsia och
waraltiga wasendct; uti hwilkct den samma för-
nöjelstn allenast och hwiltet later siälen
smaka sadana waUust at alt utom hcn-
ne är intcti men i sin Guds agande desittcrhon
alt i öfwerfiöd.

Hantti hade Daw'd sin förnöjelie/ sa at han
mcd sta! kunde silga: at honoui futtlidcs lntet. Ty
HErren war Hans hcrdc/ som spisade houom
mcd lissens bröd/ som wederqwcktc Hans matta
sial lned lefwande wattn/ och som destyddade
honom för fiendernas anfall/ at de icke kunde blif-

wa
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Frälsarens IHsu
wa honom öfwermäktige. Derföre sllger han.-
HErren ar mco mlg/ thcrföre fruktar jag
mig intet. HErrcn är mln starkhct och
stöio-, uppä honom häppaves mit hierta/
och mig tir holpct. Huru sörnögd och lytsn-
lig hanssattar slg/ när han wiste ftg boo under
den Högstas bessydd/ kan siutas/ da han utbnster:
Hicmliga kar hafwer jag dig/ HErre min
starkhet,- HErre min klippa/ min borg/
min förloffare/ min Gud/ min tröst/ chen
jag mig wid hällcr: min stölo/ och mins
saltghets Horn/ och mit bcstydd. Skulle
man blalt dönln eftel utwärtcs nnseendet/ sa kun-
de man latteligen falla pa thetanctar: at fast an
et Guds barn ar der nti lyckeligit/ at dct star un-
der den Högstas/ sasom siu Herdes ward och
bessydd; sn tyckes det samma doch altld fattas
nagot/ hwarutaf andra ofta blifwa delaktigc.
Det äl sam/ at en rätt Chrlsten och Gudi öf-
werlaten stäl/ allenast ester thet utwartes tilstän-
det bctraktad/ är den elandigastc ibland alla men»
nistor; sasom en menmsta/ stadd utom gemcn«
stap med Gud/ nr det ussaste utaf alla ssapade

.creatur. Ty sasom det ar en usel och jäm-
merlig ting mcd alla mmnifiors lefwerne/
alt Wn moderlifwet intil thes the i jordc-

m/

6. 28' ?.

Ps. l«l '!

Syr.4«:',
2.



Christi Heröawarö

ne/ then alles tvar mover ilr/ begrafne
warda. i ty/ M ar altid sorg/ fruktan/
tvilntan; och pä swstone dödcn: sä utsta tro-
gna lEsll eftcrsöljare/ ikraftafden gjfna lagcn/
at Viennistan stal ata sit bröd i sm anlctes
swett/ til thes hon warder til jord igcn/
ej allenast hwad allom mennistom ärgemensamt/
sä at de knnna kalla sit lefwcrne cn elandcs tid,
utan maste ock des utan/ cfter det i högden gior-
da bestut utsiä myckct lidande/ ja sadant/ bäde
in -och utwartes/ som är dem obckant och fram-
mande/ hwilka ej atagitj stg lEsu ook/ ock ej
dagcligen aro sysilosatte med sit kors bilrande.
Men alt dct!a oaktat/ ar cn sann Christen/ som
alla ganger för en/ och en föx alla.slg Gudi öf-
werlättt/ i anstende til sit andeliga tilstand och
fasom han 6r med sin lEsu genom en lefwande
tro förenad/ uti langt och fördelnttiqare
wiikor/ an alla andra menmssor. Den sial/ som
ej annn smakat och jedt huru liuflig HErren ar/hänger mcd sit begar wid jorden och dct sinnligc?/upossrar fafangeligbctene sin karlck/ och sökcr uti
wansteliga ting sin förnöjelsc/ hwilken för.qärnar
dche henncs karleks ögnamärken förswinuä men
en af Bud mtagcn/ är fram för alt angelagcn
om det/ som kan förnö/a dcs outsiackeliga laa-
tan i tiden/ och i ewighetcn giöra lncksalig. Man
da nogna Guds barn ej med ssäl kunna saga:
atdlmintetfattas? Hw«d

1. Mos. 85.
;: 13.

i.Mos. 35.
47: 3»



Frälsarens IGsil
Hwad egenteliga lxsaten ar til detta dcrns af

lykjallgheter öswerftööande tilstand lnrcr Dlwld i
onfördc ord/ iägande: HEllen är mm tinde
Litasom wllle ha n saga: Kommcr hit/ I werlds-
trtilar/ Ijordiste och sasangeligen siunade ssälarl
Bctracktcr och jämförer edert och lnit ollka nl--
ftänd. I sökcn edcr förnöjelse och rikedonl nti
detta ttmmcllga/ och lateu ct stimrande grus/
et snarligen assallan-och förblcknanoc blomfter/
och en yfwig fäfangeligher/ sa förblinda cdra ö-
gon/ at I lllskcn cdra darstliper Mcn jag sö-
tcr och för'amlar sadatte ssatter/ soin aro wär-
de at nistas. jag ager största förnöjelscn uti min
herde och Gud/ som mig först alstat hafwer/
och hwilken lngen förwaudling llr underkastat:
Han äger m:'t hierta. Sasom jag icke alskar
werldcn/ icke eller tbe ting l wcrldcue äro/sä
bäller jag mig ock icke efter hcnne/ utan aswisar
med desie crd i hicrta och upsat gmndadc:

Bort/ o werld/ mcd ali lm lat/
Ta som ned til afgrund förer,-

Vott med alt tit gods och stat/
Tu som mangett slal förstörcr:

Aldrig giör tu Mig förnögd.-
lEsus llr och bi'r min ftögd.

Tänckcr efter/ wil lian widare saga/ om I
nagonsin sunnit edcr sa förnögda under alla de
förmaner/ som i menen cder bcsittia/ at I up-
riktigt kunnat saga: osi sattas imet. I larensore

Malth. 6:

lac. i: ,7.
>: Job. ::

»s.
Ron». II!



Christi Herdawärd
förmodcligcngifwaneitllswar: ty I hafwcn icke
först sökt efter Guds ntc och Hans cätfärdighet/
och wantat uppa tiden/ da af dctta jordlska cder
a lnycket ssuUc tllsalla/ som dcn ewiga Förlpnen

ftcr wara eder gagncligit: men jag m aldng an-
nat nögd/ ty nng fattas intct. Jag lMer
mig til en herde/ som fnllar min bunger pa cn
grön ang/ och stackcr nnn törst mcd ftist? rinnan-
de waltn. Min M wanmaktas iy hon blif-
wcr af honom wedelqwetc Jag är wal sasom
.et wilfarande faar;men kommer doch ej tfran den
ratta stig/ ty han är med mig. Jag srukfar in--
tet ondt; ty ban bcstyddar och förswarar mig.
Jag lidcr cj brist uppa nägct; ty hin inssanker

Matth .s:

sult för mig. Med et ord: jag ar w.U jajom dc-
dröfwad/ och doch altio qlad; sasom fat-
tig/ och doch mänga lika gjörande,- sa-som hafwande/ och doch atting ä,
ganvc ,- Tp HErren är min som för
Mig hafwer alt/ ja sig sicls ospard: Han iir

2° Cor. 6:
10.

Cont.-: is.
Mln/ och jag ar HanS: hwadstalmigdä
fattas? min lycksaliqhet ar större/ m, ord fdrma
den uttala. Sa lpklig David stattadc stg/ da
.han agde HErren til sin herde/ ss salt ar ock
hwart och et Guds barn/ da det betrattar och
kommcr uti wärtelig erfahrenhet af lEsu/ sa-
som den rätta siälnherdens ömma hierta för stna

samt giswer noga aktning pä de Mgor och
B kän-



hwarmcd han sin föc mcnni-ssorna asinalar och tilkanna gifwer. Ach salig ar
dcn/ som läter slg wara angclagit/ at dcrasbe-
lvckas at blifwa et af lEsu faar/ och i honom
sota sit alt/ at briugas ifran sinä naturliga wil-
lostjgar/ och cfterfölja dcnna herden/ pa det dcn
fargade siälcn matte blifwa helad och ftran ulf-
wen SaU den/ som i crkanssa af sit
grundlösa clände/ och i belraktande cfallasynll-
ga tings fäfängellghet/ endast uti honomMr stn
uprattclse/ rikcdom och förnöjche! och kansaga:

lag ar w6l full mcd syndalar;
Men lat>ttn hand mig hela-

laq ar bel blind och wilie gar,-
Tin nad lät mig ej fela.

lig ar fwag/ förbcirma tig^
Förlorat faar/ men upsök mig/

Pch hiclp idel nädc!
Ia hielp otz til detta wärt förehaftvande/ da wi
dig anropc/ du cwige förbarmare/och af botfal-
diga hicnan lase: Fader war:c.
Evangclmm/ M. ,o: n "6.
belge helaa oss i tine sanning «.

War bettaktclse ssal gcnom !3udS nad derutt
bcsta/ at wj med hwarandm öfwerwäga:

Den gora Hervens wsrd om sinä fä3r.
hwar-

10 Frälsarens I^""



Hwarwiö i att tages:
r. Hwilken Herden är/ mcd de kännemärken/

hwarigenom han ösweriygllr mcnnifforna d<t
han är om deras wälgang öm och angelagen.

». Deras kanneteckn och cgeustaper/ som för hant
faar wllja bliswa ausedde och ertande.

HCrr lEsu Khrist/ tig til wandt tc.
.§ l.

UHO snart alles war ftrsta Fadcr Adiim ha-
dc igenom det aldrig tilfyllest bcklageliga
fallct/ uti en olncksalig stund wlkit iftän

Gud/ den högsta godheten/ och efterkommit
sin Fiendes wllja/ sä snart w6nde han ryggen
til stn ratta hcrdc. Den assagde Domen/ at pä
hwad dag han Guds bud öfwcrträdde/ worehan
döden i wald gifwen/ warkstnldes. Han blef ut-
drefwcu utur det liuftiga Paradiset och war en
fiyknnge pä jorden: i ly han hade oförswarligen
afsöndrat sigiftän den kära Guden/ och ej alle-
nast sielf/ utan ock alla Hans efterkommanderä-
kade uti helwetes ulfwens Mar/ och fördes fang-
ne ester Hans wilja. Hade dcn förbarmande
Gudens nad ej mcd ömma ögon ansedt det elän-
dc/ hwaruti hin sig mcd hela sin afföda stöltat/
sä hade wi uti tiden framgent gatt willostigar/
hwilka fördt ofi til et förderf/ som ej haft nagon
ända. Mcn Guds godhet ware ewinnerllgen läf<
wad! näden gick för r<ltten/ och den afkarlck brin-

B « nandc
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Es. l;: 6.

Hef. 14-5»
»5, '6.

nande Guden atertog helde sostan / hwllkcn A<
dlun genom afwckandct wclut honom bcröswa;
santt war oilttantt, ra utwnqar/ huru den iftan
honom bortqangna siälcn matte komma til ratra
igen/ och gaiadana stlgar/ som kunde lcda hen-
no til den cwiga sallgheten. Til detta halsosam-
ma ertiallande blcf Sonen l det Gnd-
dommeliga radct utftdd/ och sirnxt cftcr fallct
lafwad; pa hwilken dc hel'ga ZlWer uti gamla
fordundct trodde/ sasom sin kommande Fralsare
och wägledare/ och hwllkcn wi nti det nya mcd
erkänsieful wördnad sasom war komna Hcrde an-
fee. Med otz war och ar det sa beffaffat- at wi
glngo alle un wljfarclze sazom fäar/ hwar
och cn säq uppä sin tvlig. Men huru det
ömmade HErrans hierta knn man ste nf lmns
egen ttlätclse uti 54 Hwarcst HErrcn Gud
hardellgcn tiltalar de otrogna hcrtar/ och k!a-
gande utlattr sig: min fäär aro sörstingmde
ilta som the ther mgm herdan hafwa/ och
m o allom wildimom til spijs wordnc/ och
platt fsldcl sivadc; men at the uti sa usclt til-
staud nt-n andrlngej förblifna matte/ snger han:
lag wtl sicff föda mln Mr/ och ftal läm
lbcm Kwa fiq / jagcr Hsrrcn/ HErrcn.
Jaa, stal upsöka dcl dorltappada/ och i.,
gcnhmna det forwildta/ ochfördinda tbetsar-

12 Frälsarens I^<u



Chrlsii Herdawärb
sargada/ ochstarkia thet swaga/ och hwad
fttt oG starkt ar stal jaq dctvara,och stal
stöta tftcm säsom tl)e bctorfwat. Blodet stcl-
nar i adrona och hela kroppcn nar lvi
ratteligen osi til sinncssöla/ hurn olycksalige wi
war t'l tid och ewighct oin ei HElren hallit sit
milda öga öfwer c§ wakande; hwad willowä-
gir gingo wl icke uti war dllndhct? och hwart
yade änteligcn kropp och llal/ nar ewighetcn osi
omsattat/ stolat hamna/ saframt cj HErrans
näd haft omsorgför otz/ och stl)rt wnra föttcr pa
sl, wlljas st'gar? En wandrande/ som gär pa en
obeka>'t och dcrjcmte wag/ ingcn ting
nödigare/ iin en god och trogen beledsagare. In-
gen wag k>ln warn sä failig/ ingen mcd sa män<
ga afwagar omglf-vcn/ och mgcn fa berglg och
st.-nlg/ suut latr uppä/ som en mcn«
nistas wag igenoin lioen och werlden lil enigheten
och hiinmelcln derföre han ock <agcs af Fralfaren
nam smaal och ponm trang/ med den til-
sats: at fä aro de/ som finna ocn wag/ som
dwqcr tii zifwet.Mcn han ma wara sa afwcntyr-
lig som häist/ sa wil doch HEnen/ som af ewiga
tioer w.mr trofast/ w.ira den raltN lcdarcn/ Hul-
da Faoren/ som wil taga dem ww som
l)älla sig til honom/ och den trogna hcrden/ som
fa wll föra dem/ at on, de an raka undcr sln
wandring snafwa/ stola the doch i.te omkull fai-

la/

Matth. ?!

!4.



Hts.34!»!

la/ mindre blifwa liggande- och om de afsa wäl
lackande/ som hotande siender/ samt utaf ulf-
tven blisira ansatte / sa wil han dach sä förswara
dcm/ at de icke stola sinä hatare t>l roof och by-
te warda: allenast dc med en lefwande tro ochsann förtröstan bygga pä Hans trohet/ löften och
förande/ ehuru underligit dtt understundom kansynas.

§ 11.

EAÄraf stiönjes altsä hwem then som sck«I)H hicrteligen tager sig sialcn an/ at han wil
' wara henncs hcrde; nemllgcm/ den store
Trcenige Guden; men i jynnerhet liUagges dcttn
kaU den andra Person i gudonien/ som i lidstns
fulbordan wardtmennistia/ den mennistan lE-sus Chnstus/ war dyre och högtförtiente Frälsa-
re/ som uti dagscns Evangelio sägcr.- lag ar
then qode herdcn» hwarmcdelst han delsföre-
brar Phariseerna och de Skristlarda deras wards-
löshct och strymteri/ hwilka gafwo sig nt förgoda
herdnr; och woro doch intet mindre/än det de
Wille blifwn anstdde före/ dcls ock igenom öfwer-
tygande kännetckn a daga läggcr/ sig wara densanna herden/ som uti gamla Testaulentet war
förkunnad/ da Gud sade: <ag stal upwäckia
them en ewig herda/ tyen them föda stal/
nemliqen/ min tienare Dawid,- han stal
Da them/ och stal wara dtlaS öerde.

Vetts
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Christi Heröawärb
Dtttl! rum jämföldt med 4-: i och fieM
stristcins ställcn/ wlsa klarligen/ at härmed in«
geu Niinan/ an warFralsure förstas.' ly han wal
den/ som ns Dmvlds std ssulle hllrstamma/ och
igenom honom war förcbiidnd. Han ar ulan gen-
sagefe dm gode hcrden: aodtil sicewigawascn-
de/ to hnn l'r snnner ianftende tilde
UlafMoni äml'cte/ ly l'ss.n dnfwessn langt af ttrlck/ at han lmer slt lif för fsren-
Han m war herde: ly I rrorcn jasom wilfa<
lande saas' men i arcn nu omwande til
sscrden/ och evra siälarS Bissop/ talar Apo.
stolen Pctrns. Hcrde är han i ansecnde til sta-
pelsin: förnimmer at Hirren ar Gud; han
Vafwer giordt ock icke lvi ficlfwe/ til

Pet. ,!

2 s.

Ps. loo: ~

sit folk och til stn fostcr faar. Hnde i an-
secnde tll uppchallantet oH sst milda bcsiydd:
HCrrcn fann laccv i lvildmarkme/ utiz
tärro öknene/ther siyggeligit ar: Han för-
de honom omkring/ och gaf honom lag/
och dewaradc homoni jäsom sm ögnastcn.
Sasom en örn utförer fina ungar/ och ftt>
gcr öfwer thcm: sä rakte han stna lvinaar
vt/ wg chcm/ och bar them uppä sinätvinqar. HEnen alleja ledde honom. Her-delgnstende tit förlosningen iftän h«lwetet och

sahaus

Deul. ;,!

10, 11, »2,



Frelsarens IKst»

satans macht > derföre han ock kallas then sto-
ra ftraherocn/ jom Gud igcnfört hafwcr
ifsän the dsda/ genom thcs ewiga Tcsta-
mcntstns blod< At herda munntt hsnom i siin-nerhct för deste orftkcr tllkommcr/ liircr Fralsaren
siclf/ ftgaiidc: mclml/koneS Son ar tommcn
tll at frälla thct/ <om förtappat tvar. om

sbl.i;:'o'.s

Matlh^B:^
wl rätteligen betrakte alt/ hwad war lEsus för
wara stull gisrdt och utstatt; och hwnd salighet
wl/ allena genom Hans dyra förtienst med easann tro oinfattad/ hafwc m jW-.a ost utaf; sa
kan man cj mmm säqa/ an at han lucd största
.fog bar namn utafen karllksfull/ rältstaffe»'sv
osörtruten och god herde.

§. lii.
MWkEn at menmfkorl-a mäga dcsto närmare

bnrnanmafdcn aoda Herdcn, salmftwer han lemmit oH nägra kännetekn och egensta-
per/ hwarpa wi stola honom och war<
da fötsakraoc/ at ba>, hafwcr för siälarnas wnl-
gang den aldrastörsta omsorg och ward
sta ac Han fären.
MnlUer M HgcobV at under dm tid han war

hade han ja ftor sorgfälllghet och kärlek för de sig
. anstmoddaMr/ at han om dagen war waw

nMlgOen.ll:4o>



4».

maktiq för hetta stllll/ om nattcna för köld/
och sömncn wek ifrän Hans ögon. Dct 6r
förundrans wärdt / at ban sä mycket utstod för
färcn: mcn dct kan man aldrig nog förundraslg öfwer / at war Herdc/ som warSkaparen/
gaf sitt dyra lis i döden för sinä ssapaoe crea-
tur; til at dymedclst förlosia dcm iftan elnndet/
och dcrjänlte öfwcrlyga om sin oandelign
hwarpä mcnmstliga cftertanctnn ej kun finna be-
gyimclse eller andn / högd el)ex diup. Hela wär

lefwerne och lirande gifwcr denna sns
öhvcrfiödigt wid ynnden / hwnrföre wi nu der-
wid ofi widlöftigt ej uppehalln/ utlin korteligen
Mnnst nänum nagot dcrom. När Gud ochmcnmstans assagde fiende / som hnde för oH ut-
satt de fnaror / uti hwilcka wi olyckeligen stupa-
de / hnde eftcr sin ästundan fatt osi ifrän Gudsa afMlde/ nt wt ej mera wlllc Horn hlins kal-
lande röst/ utan gingo wille uti oknen utnn hcr-
de / foljnnde mcd största ifwcr de sligar / hwar
til den onda och förderfwnde naturcn dnnade ostwägen / och woro laledes när til förtnppclstn;
kom Frälfnrcn / af knrick til stnlen drcfwen / jät-
te stg emot den glupande ulfwen/ jgenom sit bit»
tra lidnndc osi förlosinde Mn de dnnd/ hwar-
med wi woro bundne.- och l sin död nederlnde
honom / som dödcn i wald hade / det är dieswu-
len Hwad större pros utas karlek och trohet

E kunoe
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kunde man astunda / an da wi genom Hans lits
tätandc derom bliswa försäkradek Kärleken Km
aldrig stiga til större högd/ än dä man ar be-
redd at dcn mcd blodets rinnande bcsegla -ty
ingm haflver större karlek/ än at m
ler ftt lif för sinä wanller / cstcr lE,u e-
gen utsago. Mm lE!u karlck hafwer wida wä-
gnar öfwcrstigit dctta zuatt; ty han gafflg nli
döden for o§ / i war stad och ftalle /dä wi an-,
nu woro Guds fiender - Hwartil ock det kom-
mcr / at/ langt iftall at ltswet b!cs lMwlll af-
twmigst/ lcmnade han det af sig sicis/ afcgen
fti macht och wilja; han sägcr dcroin straxt cf-
tcr wart Ewangclilllu: Mgen MM Mlt lif af
Mig, men jag lättr zhet af mig sttlf: jag
hafwer macht'at läta tyct/ och jiig haf
wer macht at taga thct igm. Sinäickm war
denna war Hcrde ej sa odragelig/' törnckronan
ej sa stmgande / korsiet ej sn tungt / dcu demir.
radc drycten cj ja osmakclig / och döden cj sä fa-
felig/ at han det. ickc allfnnnnans nögd ulstod;
jo ltsiv<t war bonom e» sä kart/ at han itte det
wiili t ,poffrade; aUcnust at dcn sörtörnade Gu-
dens wrede inatte siillas/ och mennisto flalen /

jom war afwiken och wilsegHcndc/ igcnfäs ochatcr-
winnas Ach Förbarmare och
Her3>c! m nma jag Ml tala om d'n MrKk/ M
Mlndn tall zag. Den öfaxnnM all lörnusts
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begrcp: tanckarna stadna i läppet/ tungan
tyztnac/ siäls och krops krafter tyna af/
nnul ör sinnad / at ga uli utsorstande af detta
bottnlöja haf. Wi la ta otz altjä til hugswalan-
de tröst undcr wärt clände dcnmd nö)a / at wi
derigenom bliwa sörwi§ade ont dl'n läswens o-
ryggelighet/ da du sörjakrat och sagt: män
ock en qwinna kunna förgata sit barn/ sä
at hon icke fördarmar sig öfwer sins lifs
Son? och om hon än förgätcn/ sH tvil
jag dock icke förgäta tig. Stj/ uppä hän
dernK hafwer jag uptcknat tig.

ss. 4,: «s,
is.

§ iv.
andra tanneteck! utaf lEiu Zmma her-

at hcm later sig wärda om
färcn/ hwilket han wijar da det heter:

den legde hetdcn wärvar intct om faren.
Dmna ward Nesattar uti sig.

l. En ftitig wacht om d«m/ at de icke stola
blifwa ulswen tA los. Iftaels Hetde blundar el-
lcr iomnar c) / han har altld sinä ogon öpne och
och wlikande öswcr dcm/ jom honom ttlhöra/
och bewarar oem sor alt ondt/ sä lör uppcnba-
ra/ jom hemliga sientcliga anfall. Wal tillater
han at de utaf fienderna kunna blltwa ansattc /

luen ej öswerwundne. Guds barn haswa cgen-
ttllgcn at truchta ssg fbr treggchanda siags far-

C t liga
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liga fimdcr. i. Fördcn ome hnil-
kcn pa alt »ätt söker !it bringa mennissan isran
den rätta wägen/ uppä den/ som draa/r til hcn-ms ewiW underganq. Til crhallmdc as fina
ondstesulla aMcer / löcstälie? han sig lmderstuw
dom uti en muckrane och liuftigt talande orm /sasom han giorde med wär sörsta modrr Ewa;
understlindom wisar hau sig laoan/ som han Mlr-

''

kel'geu c.r/ uti lywndc leljon/ IOM
gär omkring/ och söker hwcm han upstu-
ka mä Mcn giore hwad han wil och kan; ett
Suds barn ftyr under alt dttm / ia!om et sar
wid ulswcns annalkmide/til sin herdc/ mcd >am<
ma sörtröstan / som Dmvid hade: HErrcn ar
mitt lius och min halsa: för htrem ffal
jag ftuchta mig? HErrcn ar minS lifs
kraft; för hwem stuNe jag gmfwa mig?
Thcrföre om the onde mine motständare
och fimder til mig wilja / til at ftata mit
kött / mäste tbe 'stöta sig och falla Om
<;« en haar lade stg emot mig/ sä fruch-
tade stg antä mltt Viertä intet: om en
strid hofwe sig np emot mig / sH förläter
jag mig uppä honom. Och sar den tilläjcl-

se lom Abraham - ftuchta tig intet/ tära sial/
jag ar ntt destärm/och tin gansta ftor löi.

och

i.Pet.fiz.«

Ocn.si:i.



Chrisii Herdawarö
s)ch utasL, 44 2. Sä sagcr
t'g glordt och tilredt hafwcr/ och thcn tig
biständig ar alt iflä modcrlifwct: Fruchta
tig intct/ min ticnare Jacob/ och tu from-
mc / thcn iag ulkärat bastvcr. 2. För den
bedmaeliga och fölfönssa wcrldcn / hwil-kcn mställcr fiera snaror/ än jom sinesi Mitz-pa / och utstläckcr fiera nät / an soin sinnas i
Thador. Hon tilräcker ojz sactiat/ mcn
te dödande sörgiffl utur gyidene stalar; hon gis-
wer at llm Scdoms aplcn / mcd ätstilllga de-
hagcliga fargor anstrnkne / men mutl mcd «Ua-
handa orenliqbeter sylde.- pa dct / at Mcn ige-
nom ögonens lusta/ köttftns lusta / och ct hög-
fardigt tcfwcrne ma blifwa draqen ssran Chr>'stlsauna sarahwrd/ och giöra med dcn «ll-

hopcn Gl.d sörwrme sig! ja nist som
gansta äta ntas jamma dödande rattcr/
och bctancka lcke / at de aro utas samnla egcn»
stapcr / som den book/ hwilkcn Johannes
up/ och wardt « Hans mun >öt som hannog/
men ta han henne hade upatit/ rcs hon honom
i bnkcn.

Os. 5: '

Men lyckans och tidernas omstisten ma kastasig huru de wiha i wcrldcn ,ua brnka hwad för-
söiiffa tanstgrep hon kan upfmna;sa kommer dock
en trogen sial nltld ihogGudsAndnsförmaning:

min



Oldspr. 1:
,2

l.loh. ::

is, 17.

Ps. 73: -<

4.

min Son/ om stalckar iacka tig/jä fslg
icke. Elster icke werldcn/ icke cller the tinq/
jom i lvcrldcna aro. tretlden förgss och
hmncs lusta: mcn thcn/ som giör Guvs
wilja bliftrcr ewmnerliqa. Hon betänckcr/
at Gllds och werldenes wänstap ej kunna tilli-
ka bo uti et bicrta; at )u mcra förliöjclse i ockns werlden/ ju lmndre afGudi; ju mern sörtro-
cnde mcd jorden / desto mindre dekantskcp med
hlmmelen-, )U större siifängcllghcters ngande/och
hicrtats sörnöjandc derutaf i det timmckga/ de-
sto bcklagcligare fattigdom i det andeliga; och ju
ymnoqare gladie i tldcn / desto mindre t ewighes
heten: Latcr dcrsöre wcrlden med siaa lackeditarsara fin kos / och cndast anstr fin herde/ sasom
dcn/ hwilken!troligcn sörcr heime uudcr Helasin
wandring: Hon ar försakrad / nt han lcver
henne stt rad / stal taga des sot Man sali/
och pä andalyktone upllöjer henne til ara.
Hon nnscr honom sasom sttsörMmsta ögna-
Nlärcke. Sasom en siöman ibland wallanbe l)afs<
wagarne rattar sig cster nordsticrnan / at han ej
mä kastas utu dcn förcsatte koju äfwen sa häl-
jer hon sig til sin herde / och byggcr / jasvm pH
cn ossranderlig gruud/ uppa Hans gisna försäkran:
Fruchta tig lntet/ jag <lr mcd tlg; wik
icke af/ ty jssg ör iin Gud: jag fiyrcker

ttg
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tfg / lag hielper ttg ock/ jag hätlcr tig
lvld macht genom minä rattfardiqhets hö-
gm hand. Si/ alle the som ci-
ro/ stola til spätt och stam warva/ och
bllsiva säsom unet; och the mcki / som
mcd tlgttata/ffola förgaS. z.haswaGnds,
barn at ftuchta för ftg siclfwa / K sit onda il.

hiettä / hwiiktt altid wil bära ondl ftam as sin
vndafatabm/ och utashwilket Mgä ondawlr-
kar/ moru/ stiörlcfnad/ tiuftveri/
falst doittie/ havelje/ hwilka kötttcns Mrr.iw
> ars utöswande «testäaga osi isräa Guds rikcs
delaltighet. Iu narmarc cn fiende ar/
stdrre orsak hat tnaa at fruchta sig för honom.
Wi dara den sVrdelswadc naturcn / watt onda
och rctandc kött och blod/ join af synden ar för-
gijtat/ med ost / hwau wi sta och ga; och hysa
dcnna sörrädaren i war egen barm; soin hafroor
dct lncd sig / at han rct«r osi til jadana bcga-
relftr/ jom strida ewot siälena; lcdan bcgä-
rcljcn hafwcr afiat/föoer hon jyndmj mm
ta syndcn öx fuNdordad föocr hon
Dcr.na fienden är fa mycket swarare at echta
sig söle / som hau ar hcmllg / och dct kastar tnc-
ra sölslchti«zhct at tciga sig til wahra för en hcm-
lig / an u,PPenbar owan. Vet är den Dclila/som/

utau

Matth. 1»?

Matth. 15:

Gal. 5' 19,
20, l l.

lac.,: i H



Csih.
»7.

Malth is:
41.

uran at wl wcta ordct af/ <a stamt wl ej qif-
,wa grann acht pä des minsta rörelscr / öfwer-lemnar o§ fienderna / och öpnar dcm porten til
fti ingang. Dct clr den ludas / som pä cn gang
dade kyftcr och förrader Men churu sarlig l'an
dct ar; sä 6r dock Heiden lEsus sinä trognas
bessydd / som giswer dem trones stöld / med
hwicken de kunna uGKka ali hins ondas glö<
dande statt/ och deretclftr/ som hnn geliom
töttcr llpwäckcr: Han bemannar dcm mcd jalig-
hctencs hielm / sa at de af denna lilla wcrlden
lcke blifwa öfwerwundne: Han cklädcr denl mcd
liusens wapn/ sa at de gcnom Hans kraft for-
mä nedersta «llörcksens gicrmngar Dock fordras
pa deras stda/ at läta Frälsavens förmauing
wara sig angelägen uti 26: 41. Wakec
vch bedcr. Gtöra de det/ sä stola de mcd fö-
anad förnimma/ at Hans hand llrmattig emot
fienderna uti dcni/ som af sig siclfwa swagc aro.

(- V.
-.LUNnefattarsM at han förser dem mcd ssodt bete /

sa at de til st>, sialasörnöjelse ej hafwa
afnöden at söka dct/ som dock ej sörmär stllla
deras lllngtan, ty han ar kommen / at the
stola ingä och utqä/ och finna beet / pH
thtt the stola hafwa llf/ och öftvernog

has-
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hafwa. Den fsda / som l>an gifwer dem llr
Hans Hetiga ord/ och i jynnechee den hugncliga
Ewangelli' lära / hwilkcn han haswer ftambrakt
utur Fadrens M och o§ uppenbarae: utl den
samma gifwer han ofi llfsens dlöd/ hwilckcc
är af den bcstassenhet/ at vcn / som Verutaf
ater stal lcke hungra: Han tilräckcr ossdermi
lifsens wattn / och den/ som thcraf drlc-
ker / M icke törsta til ewig tid / utan
stal blifwa i honom en kalla med sprin-

H>5.5:,5

gande wattn i etvinnerliait lif. Erfarenhe-
ten harutaf hade Dawid / da han om sin hcrde
sä siunger: han sövcr mig pä en grön ang/
och fsrer mig til fristt lvattn. uppä dma
bete styrcker och mättar han de hungriga siälar

"Ish.4: >4.

l Pf.zz: «.

med sin egen sanna Lckamen och Vlod / utl dm
Hcliga Nattwarden/ under / mi och Mka med
det wWgnade brödet och winct lag häpnar af
wördsam förundran / da lnan blifwer warse/ at
Hans ömma Herdaward gar sa langt / at ha«
siclf är tillika bade Herdc och födande betesmarck.
Mm alt delta tyckes ej annu wara fsr Hans kär<
tek nog; man han fsder ock sinä Mr med den
Helga Anoa / hwilken han jander dem af Fa-
drenom: Han later dem amima dennn fin
A»des wederqweckande / starckande och hugswa.

D land<
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lande tröst uti aNa de wederwardlghetcr och be-
dröswelser/ som under tidjens wandring dem
möta. Detta bcee giör / at om än alt jordistt
godt dem satms/ hafwa ds dock derigenom ingen
afjaknad ,- ty fä af och gcnom sin hcrdc alt /

hwad dem nödigt ar/ fa ftlt af Guds Hufcs
rika häswor / och ata thet goet ar / sä at
tyeras stal ftet warder i wällust. Dma ar
sadant bcte / som han gifwcr dem ja lcinge de
aro i tiden: meni dcn jällacwigheten stal
garc nmtt deraf dem tildclt warda / hwllket de

har kunnat emottaga.

«f. 5;: -.

H. Vl.
3> til lEsu wärdandc omsorg dct/

DR at han stöter dc kranka/ och later
sig anaclägit wara/at fa dcm pä rätta

wagen mvaka/ som stadde aro pä aftva"-
gar / och ga willa stigar: tig wil jag ätcr
heldregda gtsra/ och hela tin sär/ sager
HErren; öch Dawid beder/ i förtröstan at han
af denna herden st'U funnen warda/ at han matte
söka sin timare/ som lvar Moni et tvilfa-
rande och dorttappat faär. Mr mm, mcd

lase.' det hmliga och tröstcfulla
iz, cgp. knn c>dcngladie/ lom stalen fin-

mr/ innom hiettat förbliswa/ utan des swal-
mD utgiula sig uti Mittarar Pm fö-

Zel.zo:i7.

Psal. ii?'



restaller slg den karleksrika Fralsaren sasom en
Hcrde/ hwilkcn hafwer all möda ospard/
at igenfinna det iftä hiorden bortkomna
Mr; och nar hnn thet sunnit/ lagger han thet
pa sinä axlar med Sasom en qwlnna/
hwilken mcd all uptnnckelig sorgfallighet efterle-
tnr sm förlotade penning / och sedän / til sin ins
ncrliga glndies belygande/ sammankallar sinägrannar / sc>m stola giöra glädie salstap.
Och antcligen / sasom en af barmhertighet brin"
nande Fader/ hwilken cj tyckes finna nog me-
det /at a dagn lägga dcn fägnad / som Hans
hiettä intagit/föror<akad as den bortowarande och
döda/ men sedermera stertomnn och leswande
Sonen: sä at Församlingen uli en af wam
Kyrckop Palmer billigt siunger:

Ingen Hcrde kan sä leta
Efter et borttappat far-

Kunve tu Guds hiettä tveta/
Huru fast thet til tig stär/
Törstar/ trangtar innerlig
Efter then/ jom fsnvrar stg

Fran Hans Viord och Mr sä sata/
Skulle tu af karlek gräta.

lag Wille taln luera härom / och om möjcligit
wore denna sak tlarare förestallss; men/ dyrt
aterlöste Sialar och wardaste Ähörare/ jag til-
stär upriktigt min ofölmögenhet./ och utbrister

med
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med dcn sig förundrande Dcmid: sädana kund-
stap ar mig förunderlig och förhsg; jag
kan icke bcgnpat. kan sa myckct min-
dre ratt begripa lEsu ömhet at qa eftcr
stalarna / med uprepande af et ständtigt:
wandt om/ tvclndt om / som fieste dclen af

?>».')?: e.

C«nt. 6:i,.

mennistorna/ Gnd nade! wmwa l)onom ryggen
til / wilicl ej lnta sig utaf honoin finnas / utan
lata Hans, ropande wara fäfangt. Jag kan icke
begripa hemligheten baits karleks-
fuUa oinsorg för sadam wilfarande faar/ som
motwiuigc wis ga iftan honom/ ej blifwcr ut-
tröttad / at- sota de til fördcrfwct iöpande syn-
dare. Mmennissa ledsnar at wifa kärleks och

en annan/ da de utan an-
dring blifwa t wndret singne; och war lEsus/
war Herde/ war Snilawan/ wmt alt/ utrac
ker stna hanoer hela vaacn M et ohsrftmt
folck/ som cfter stna tanckar wanvrar/ ps
then waa / som intet god ar. Nar jag tänc-
ter pa lEsu karkk / och huru widstruckt dm är/
och a andra fldan / pa menntstornas obctänck-
Amhet / i ty de aldrig dcrafroras ellcr bewekas/
at bctrakta siu egen walgang ellcr olycka; sajwall.ir hiertat/ ögonen iwattnas af blanoade
sorg och glädie tmar / tungan tystnar/ blifwer
mällös- Hwad stal jag mer tala? Tu

kan-

Es. 6;: 2. ,

~ Sam. 7:'
»0. !
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kanner tin tienare / HErre / HErre Tm
cn och hwar utaf ost aldrig sa litet gifwit att-
ning va sig sielf/ pa Gnds Andas rörclser M
sig / 'och pa dct / som uti Hans sial sig til-
dragit/ ja ock utj de nngre och spadare arcn -

sa lärcr han finna sig öfwertygad / cn den kara
Frälsarcn aldrig a sin slda nagot eftcrsatt/ som
tunte ticna tll dragande uppä den rätta
och det/ nu med lindrigare nu med hardare me-
dcl Understundom hafwer han lätit en mcnmffa
gä nM miuka tömar / undcrstundom äter nagot
ngat / at man matte betancka/ at man Israels
Derde öfwergifwit / och at Hans läkande ol)a /

matte af o§ desto mera aktad warda. Den sial/som utaf honom bliswit sökt/ funnen och tiirat-
ta drakt / kan utaf egen erfarenbet intWg sstli-
niftgcn af det som lafwat ar / da wär Frals.',re
säger: at lian stal fsda stn hlord Mm en
herde ; han stal förjamla lamben i sin
famn / och bara thcm i sit M/ och föda
the lamddiara. Glfwe Gud at wi allcsam-mans härutaf matte blifwa 'dclachtig,? / och at
Hans kärlck ma bnnga ofi p.i sadana tanttar /

som aro war herdc / och oH / sasom Hans ratta
Wr/ nelnl. tll at wanda om uli syn-
daloppct / och atlyda Hans bewekliga och ge-
no»tltlängande ropgnde!

Es.4.<v 11.

H. VN.



Es. 60: !?,
20.

c §. VN.
MBNteligen 4. mnefattar ock lEsu Herda-UD wärd uti stg det/ at lM / säsoin en hcrde/

förer sinä fäär hcm til hwila/ n<w
dcras lcfnads S»l gar ncder / dagcn aftager /

och dödsaftoncn mfaller: Sa stal ocr lElus hcm-
föra de sinä genom en salig död til en säll hwi-
la och ro efter utstandet arbcte/ til ftids husom
efter orolig och mödosam wandring / til en ston
rolighct efter mycket bcswär/ och iftan sielfwa
förwanstligheten til et Us/ som ingen ändring 6r
underkastadt: hwarest Solen icke stal mer sti-
na chem om dagen/ och mänansstenstal
icke mcr lysa thcm, utan HErrcn warda
theras ewiga lius/ och theras Gud fial
theras prijS wara. Hwarest theras Sool
stal icke mer nedergä eller theras mäne tap-
pa stt fieen: ty HErren fial wara theras
ewiga lius/ och theras sorgedagar Ma
en 3nda hafwa. Hans allwishet hafwer det
fnller för godt sunnit/ at de under tiden blifwit
förde pa en stenig wag / understundom ibland
stmgande törne / undertiden i mörcka dnlar / un-
dertiden äter i förnöjande parckcr / och underti-
den i större gladie; men ehuru ftlsamt ock del-
ta forande kan hafwa dem förekommit/ hafwa
de dock aldrig warit sä ali tröst beröfwade /at

icke
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lcke nagon nades strima dem bcsträlat; aldtig saHart anfallnc/at ittc HTrren beMddat och förswa-
rat dem; och under sielfwa ensiighctcn aldrig cn-samc och utan handledare;iy Herden lEstls haf-
wer waritmed dem/ och anteligen sa beledsagat/ at
de af fullkomelig förnöjelse inlagne / kunna taga af
werldcn och des anhang ct ewigt farwal. I-
stacls barn fingo cfter 40. ars rcsa uti ökncn pä
siutet fagna stg af det sörläfwade landet / soin
fiöt af lniölck och hannog; Joseph förlosiades u-
tur fangelset, Daniel braktes utur Lcijonekulan;
luda barn sago efter 72. ars dedlöfwclig tral-
dsm siut pä sit elände / dä de konnno til sir e-
git land,- Fralsarcn stelf wandrade har i werl-
dm l armod/ fattigdom och förtryck/ men aick/
när den best<?znda tiden war inne / uti fin hMig-
hct. Afwen likalcdes stal Guds baruas med
wcderwikdigbtter upfylm iefnad se et önsteltgit
flut / när döden tillycker deras ögon - da fa dese och ersara at Herden / jolu dein i tiden sa tro-
ligea stiött/ stal mcd öppen famn dem emotta-
ga/ och beledsaga lftan den strldande/ til scger-
losMgcn siungnndt församlmgen/ och sl':ga:Mos Mdlas och frögdas/ och giftva honom
aro.- ty Lambsens bröltop a'r kommtt/och
thes hustru hafwer fig tilrcdt; da stal tid-sens blttra Mara uti ewig sötma förwaadlas:
derasaf stmmnnc nu hit nu G kchade lyckos

st«PP

Apoc.,?:?,
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stcpp/ erna et stilla lugn och den jätra hamn;
och pelegrimttna fä inga utl det ratta Fndernes-
landet. Ach kiäraste lEsul huru öm är du icke
om de arma mennistorna/ at du ej later din
Herdaward atcrwanda förr <ln dina faar äro til
slt hcmwist sörde och ledsngade?

§ Vlll.
tredie kännctekn af lEsu omsorg förHZA hiorden ar/ at han tanner de stnni hcm

sager- lag klinner min far. för-
stas icke et blätt kännande / hwarmed han kan
stilja dcm / som slg tilhöra ifran dem / som ej
äro umf Hans farahus; utan denna kanftl inbe-
griper ock nti bcsynnerliga omsorg / >om
han drager soi dem/ hwarom man nu nässot
talat; sasom ock / den nara gemenstap och för-
ening/ som ar emellan Herden ech smen/ i an-
lcende hwarttl han ock tlMgger: säjom Fadren
kämier mig/ och lag tanner Fadren. Denna
sanning bestyrckei ock Guds Anda genom?aulum:
HErren kanner sinä. Sasom en herde tek-

~ Tim.,:
13.

nar stna faar/ m han dem ma lgenkänna och
"de ei med andra beblandas / sa giör ock war
Siälaherde lEsus Christus han teknar dem med
Andans pantS gifwande uti dcras hierMi
han bestalar dem med löftsens Helga An-
da/ hwilken dems arfspant lir/ til deras

sir-

i.Cor.i:»-
Eph. ':>;'

'4.



Chrlstl'Herdawäez
förloffning,- at De fiola warda hansegen-
dom/ yans harligyet til PNS. The fa korsi-
teknet uppa sig/ hwarigenom utmärcres om de
aro sin herde och föregangare följaklige / eUer cj;'
dct ar det samma tekn/ som han sielf bunt: i
anftende hwartil Paulus jager sig draga pa sin<
kropp wärs HErras lEsu Zhristi tcckn.
Hwaruti detta bestär wisar han uttryckcligcn pa
et annatMe; sägande: wiomförc altid HEr-
MS lEsu död pä wär lekamcn; och widare:
Dös lvi mcd/ jä stole wi ock lcswa med.
Live wi/ sä ssole wi med regnera: om wi

Matth. isi
24.

Gal. 6: ,7»

l. Cm. 4:

2. Tim. «:

il, l-.

försake öonom/ sä försakar han osi. Pa det,
ta sättet wilja minsta dclen mennistor blifwa kän-

Fralsaren/ emedan dct ei kan
tan dcll cgna sicls goda gamla Adams korjsa-
stan-och dödande/ utan jordenes och dctta tim«-
meligas fömktande/ och sin endaste förnöjelses so-
kande i Gud allcna/ och e) utan försakande af
alt hwad wart egit utoln naden hetcr. Nog wil-
ja de blifwa kände utaf honoln da ftögd och gla-
diewankar/ sast anderas hiertan til ftögd utl
Gudi icke ar Eickelige; och da° det ej kastar ya-
yot särdeles pa dcn förderfwade naturen. Hro
wiömntalige om sielfwa och det uti osi/ som
bör lida sin undergang/ sa hafwa wi e) blifwit
teknade med korsteknet/ och följaktcllgen ej med

E Andans



Frälsarens IKsu
Andans pant. Nog kanner Frulsurcn och Her-
den dem/ men ej juiom sig tllhörige/ utan sä-
jomKorah och Hans partlj/ det är/sasom de hwil-
ku hun wil förgöru; och susom getter/ hwilku lip-
pa yttersta dagen / da Domen ssal fullus öfwer
alla mcnnlstor/ ssolu siiljus iftun suren/ och defie
tomma at sta pu Hans hogru stda/ men dc förrepa Hans wänstra.

§. 'X.

2».

Match. 2 s:
32, 33.

lEsu kununde hwurmed bun ar i stund
at ulstilia suren ftun getternu sser c) sa egcn-

utwärtes/ join fust mera_tnwartes. Uti
den lynliga Christi Försulnljng aro wul gunstamangu strymturc/ hwilku ställu stg tll utwärtts
ansecndct/ jalom woro dc af HErrans hiord: i
ty de höra Guds H. ords ufkunnundc- bclicna
slg utus de H. Sucrumcntcn/ fomFrulsurenlsin
Kyrkw insutt; föra et hufwa
atstilliqa wedcrmödorjomdemtrycta/ underhwil»
ka dc ock kuuna ropa til HErran om hieZp/ och
anlec sinä swurighcter/ sasom et af högden til-
suudt kors / der dct doch ofta ar blutt et struf/
hwurmed de warda hemsökle Men susoni dc/
hwilka ej töras ellcr wilju röra mcd nugon hurd-
hct wld det innre uppu slg och dcs förandring/ la-
tande kuraan wara orörd och dulla sig dlätt wid
ytan,- rensa de ifran källun löpunde räunelur och
bäckar/ men intet siclfwa urspruuget/ aUenuft
hafwa et sten tll GudMllgheien/ och för-

jaka~Ti».z:s.



Chrlsti Ardawärd

saka theS ratta kraft/ giöra atffllliga stenba-ra goda gärnmgar/ menutantron/ hwilken utien sann dättring födes hos mcnmskan; lä stal det
ott hcta til dem/ sasom til de fawitsta lungftur-
na: läg kanner eder lltttt. och jasomtil dem/hwjlka wal mcd munnen ropat: HErre/ HErre/och i lEsu namn giordt manga gärmngar/ men
stola doch läta stg atnö/a at dlifwa salunda be-mötte när alla garnmgnr komnm at stiarstadas-jag tande eder aldrlq/ nemligen jajommina/

Maith. 25:
1,»

gar lfran mig/ I ogarningsmän. TYsom mennist<ins hieita ör et argt och illfundigt
ting öfwer allting/ och ingcn kun utransakat/u-
-tan HErren allcna/ hwilkcn det utranMr/ ochpröfwar niurarna; <a stal han döma menmssan
eftcr des hiertas upjät/ giswa hwarjo,n och e-
nom eftcr Hans wagar/ och eftcr Hans gärnin-gars ftukt. Han känncr hwnr och en tll sinä in-
ncrsta röreljer/ sa at för Hans allwetenhct gnlla
mga ftrstallningari dcrföre och Dnwid säger:
HErre/ m utransakar mig/ och kanner mig.
Ehwad jag sitterellcr upstar/ wetst tu thet;
tu forstar minä tanckar sierran Ehtvad jag
gar eller liggcr/ sä ast tu omkring mig; och
leer alla minä wagar. Ty stj/ thetar intet
ord pä mine tungo/ thet tu/ HErre/ icke
alt wetst. Inga wata kinder/ ,ch mga ström-

E 2 wis

Malth. 7:
2;.

I«. ,7:5,
10.

Pf.'??' ',

',3,4.



Frälsarens ISsu
wis fiytande tarar kunna bedara honom; inga
lama mjakter kunna fölblmda hansstarpsyntheti
och intet förstallande/ ehuru fint det ock kan wara/
förmar förleda honom. Iblandmennifforna sser
det bcklageligcn mer än osta/ at dcns hicrta swal-
lar af gulla/ son; pa tungan bar hannogjöta crd;
och at en strymtaktlg och jmlckrande mun ar i
stand at bcdraga den försiktigaste: luen för dm
aUwetande Guden gär jadant gyckclwark intet
an. TY lEsuS tanner them Ma/ ock behöf-wer lcke/ at nägor stall wittna on, menni-

Joy, 2: «4,
»l.

stona; w han wct wal hwad i mmnisto-ne ar. WärlEsuskändeludasaltförwäl/ mv
tlngcn han war af Hans hiord/ eller cj/ fast an
han toin lil fin Mästare med kysiande; derföre ock
Fralsarcn sade til honom: Juva/ föttädcr M
mcmiijkones Son med kysiande? Sa be-
dröfweligit dct bör wara för alla dem / som wil-
ja lgenoul förställande blifwa kande för dem/som Christo tilhöra/ at han noga kännerdem- sä
hugneligit ar atcr a andra sidan för de uplikttga
ocki hicrtat wälmcnande slalar/ at lEsus haf-
wcr sadan ward om them/ at ban kanncr dem,-
M hafwcr kant dem förr bestada den-
na wcrldencs lius - jaa, kanDe tiq / sade Gud fo>
dom til Propheten Jeremiani/ för an ?ag til-
redde tlg t moderllfwtt- pch m°r dyra hcrdc

gifwer

lue. ,1:48.

ler. ,: s.



Chrisii Herdawärö

gifwer den försukran.at Han tvet htvilka han
hafwcr Utkarat. Men at man cj ma falla pa
de tankar/ at lEsukannande/ hwarigenom han
«tmärker sinä/lklU wara utan warkclig omsorg
för dcm/ söredygger HErrcn sielf sädant gcnom
Prophcten Esajam/ satalande: Frukta tig llp

loy.lz:i,

Es. 43:1,-
zet; ty mg hafwcr förlostat tig/ jag haftver
kallat tig wid namu/ m M min. Ty om
tu gär iqenom wattn/ wil jag wara nar
tig/ at strömama icke Ma orankia tig: och
om tu gär uti clven/ sial tu intet dränna
t!g/ ock) läam ftal intee bita uppä tig.
O en härlig tröst för alla sin lEsu af rent hm-
ta tilgifna Sialar:

§. X.
iierde och sidsta kannelckn/ efter wart

Cvangelii anlcdning/ aflEsuherdaward/
ar det som han utmarker med de§a o:d:

Jag yafwer ock annnor fär/ som icke aro
afthttta färayujtt) them mäste jag ock dm-
Za hmM. Fämhusct är hans Kyrkm och För-
lamling- De andra fären aro
Harafster man al Fraljaren egentcligen talar om
Hednmaarnas kullelsc; och Nt de ssuUe eftcr HEr-rans löfte wandra iHanslius/ och Konungar
«ti ssenet/ som igenom Evangelli förkunnande ösi Es. so? Zi



wcr Hans Kyrkio upga stulle. Da för tiden ha-
de icte nagot annat folk at fagna sig af den lcf-
wande Gudens snnna kännedom/ an ocn Ijracll-
tista Kyrkan.- ty nar hcnne war Gud/ och ar
eljes lnqcn Gud mer. Hedmngarnc woro uti et
tiott mörker stadde/ och afsöndrade iftanlsraelsborgerstap: mm den tiden war nu för handen at
det stulle sullbordas/ som HErren sagt- Lyft
up tin sgon alt omkring/ ochje: alle thcsi

Es. 45: 14.

Ts. 4?: 18.

st komma församlade til tig: jä sant lom
jag lefwer/ sager HErren/ tu stalt mcd al-
lo thesso säsom med en strud uthiklädd war-
da/ och stal thermed omjwepa tig jom en
brud tt. Den lalighet som i lEsu Cbristi ankomst
i köttet war bcredd för allo folkc/ stulle dem bllf-
wa öppen / jom fuUer ej ännu woro af Hans
faar;men doch ja kallas/ salom de/hwilka afGuds
föibarmande godhet stulle komma til atniutandeas den förman/ at bllfwa kallade til det himmel-
ssa bröllopet: gar ut/ hetcr det/pä wagarna,-
ochalla the Ifinnen/ kaller til bröllopet:
Dem stnlte ttones dör blifwa upläten.
Til erhallande af et ja kärlcksfult andamal/ gaf
war dyra Herde slna Apostlar denbefallning/ at
de stulle gä ut och lara alt folk,- och HEr-
ren sade om Saul/ M ftdermera kallades Pnu-

lus

lue. 2: ~.

Act. -z: 28

Matth.22:
Act. 14:17»

Mtih. ,8:
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Act.,: ~

Christi Herdawckrd
lus och war hedningarnas Apostel- Han ar
Mlg et Utkärat rcdstap/ at han stal bara
Mtt namn in för hedningar/ och för Ko-
nungar/ och för Israels darn. Sasom Fräl-
jarcn war konnnen at upsöka dct/ som borttap-
pat och wllfarandewar/ sa kundc Hans knrlek e)
fördraga/ at Hans Herdaward endast stullewaratil ludarna mssrnnkt/ utan at oct annor folk l

Kyrkio mlifwsa matte;pa det at de/ somworo willfarandc far stulle omwandas tll herdanoch deras Sialars Viskop. Iu ficrn saar en her-dc agcr/ desto mera fagnar det honom: ju ficra
Siakir denna andeliga Heroen kan winna til sinKyrkas gemcnstnp/ ju större ar hansgladle: ty
Hans lust cir med mennlstors darn Man
mä wända sig hwart man halst wil/ ja stnnerman öfwcrtygelscr on, lEsu omjorg och ward
för mcnnistorna: dcch bwl.d ftcra eller större prof
dcraf ffulle man kunna astuntaan de/ ftm an-dragne aro? Ach trcfaste Hcrde.' ga ni mcd wa-ra tanckar och göre llllumpning pa og/ i synncr-
het af detta sidsta a daga iagde kaimetlkn,- »a stewi/ at oct wi bllfwit tll dit särahuus sörjamlade/
atnmta dm karlck/ din fbrtierst og tll goda/ ochdet bete/ som du dina far gifwer. Dyrt aterlö-
ste Sialar/ betraktom med wördiamma och eitan-
siefulla hicrtan/ huru lEsu herdawärd wijat sig
emot o§. Hwad Paulus fordom stref tll sinä K.»

Prov.z:,,.



FrälsarenZ IHsu
bet samma höroc otz tll. De äro ej för<

fiutnc ficra/ an in emot 600. ar/ da wt wo-
ro hedningar/ ock pä thm tid utan Khri-
sto/ ftammande/ och utan IsraelS bor-
gerstap/ och ftämmande ifrän löftstns Te.'
stamente/ intet hopp yafwande/ och utan

Epy.i'.'

Gud i werlden. Wi hade Gud/ mcn sadana/som intet woro Gudar/ utan upossrade wär an-
dlckt och all wär nitälssan at Gudar af stack och
stcn/ som »neo menmstors häuder giorde woro/
och wandrade nti en tiock blmdhet och allahan-
da ondsto. Men han hafwer ock lysa lätit Evan-
gelii klarhet för otz/ sa at wi i h.ins liuse jee lius;
wi som sierran woro/ aro nu när tvordne
genom Zhristi blod. HErren Gud led os
wredsens kaar mcd sior tälsamhet/ pä lhet
han stulle kungiöra sinä harlighets rike-
dom pä barlnyertigyetenes kaar/ hwilka
han ock kallat yafwer. Wi M tilförne ic-
ke worom folk/ är nu GudSfolk/ och wi
som tilforene icke hadom fätt Guds barm-
hertighet/ hafwom nu fätt barmhertighet;
ja en jadan barmhertighet/ atHErwnS namn
öfwer off namdt är; at wiefter war Herdes
Ohristi Namn/ warda Khrifina kallade: Gis-
peGud/ at wi detta namn ja bare/ at wi ockms

-4. l

i.Vet.»:!»^



Chrisii Herdaward.
ma g'sra sagnce dereftcr; och sa crkänna dm
osi stedda nadcu / at ickc war ringa taccsamhet
för lEfu ward om osi/ matte äntcligen wara
orlakeu/ at pa ost dct stal ftnnas/ hwarmed
Frällarcn hotade ludarna: GudS rike stalta<
gas lftän eder/ och tvarda gifwit Hcd>
ningomen / som giöra thes ftukt/ Och sä-
fom Paulus och Barnabas: Eder dorde
först silga Guds ord; men efter thct I
dilfwen thet iftan cdcr/ och hallen eder
olvmviga til ewinnnliglt lif/ siz/ sä wil-
je lvi rvanda os til Hedninqarna/ Nuhaf-
wa wi bestädat lEsu Herdaöinhtt/ lamt de
fargor och kannetectu hwarmed hau utlnarkt/ sig
wara angclagcn om mennistornas rvalgaug:n'u
wilja wi i alt taga i detta senare stycket De
kannettkn / som de böra aga/ hwilka för
rätta lEsu fäär wilja dlifwa anscdde och
erkände.

Matth.i,:
4l»

Act. 13:46.

5. XI. .

OULIa dc / soin bekmnia sig til Christl utwar-
UH tcs kyrcka och Forsailllmg/ hwarcst Guds

Hcliga ord rent och klart lures / och de ut-
af FrMren förordnade nade-och siilighers me-
del ester Christi ord och instiktelse utdelas, alla
de soin mcd liopen ga nl Guds hus/ at blatt
höra Hans ords aftunnande/ och atniuta de heli-

F ga



FrälfarenZ lOsu
ga Sacrameitterna / äro ännu lcke af Christi
ratta far/ sa lönge de med stna utwänes stnncn
altdetta fömitta/ och dock blifwa/ i unscendctil
det naturliga syndanlstandct/ oförändrade. lu-
darna woro wIU i Förlamlmgen mympndc > de
afhördc Mosss och Prophcternas stnft?r'; undcr-
gingo omskärclftn; äto Pästala!libct: mcl, mä-
sie / all denna stn utwarrcs Gudstn nft oultadt/
emottaga denna tllwitclsc/ I <ncn ickc af min
fäär. Christi Mr blifwa efter den Helga stlifts
anlednmg földeltc uti twcnne stackcr. Tll förra
fiacken höra de / som inwärtes och nli l iettats
glund aro lätteiigen Gudftuktgc;
saana kan"edom och gemenssap wara sit högsta
goda / gä «tl cgen dagellg försakelse / utl försa-
kclft af clc sit cgit wzljan-och sörlnaende./ cgen cz-
ra och egN begar / nti försakande as dct / som
utom dcm ar i wcrldcn/ och afwclldelns fa-

/ som icke kllnna förenas nuo Guds
karlek'; som lata Guds ord och besalningar wa-
ra fig fötare an hannog och hannogskaka -. som
blifwa dekMge af'de uadcmcdc! Zpa
dct Mt/ som öfwerens stalnmcr mcd instikmrens
nfsikt. smi läm lEsu födelse/ pina och död istg
blifwa > soln lata den hebga Andcs nad
geuom en sann tro hos stg wara wälkande.som
wandra uti en dagelig förnyelle och lefwermts
förandring/ och w stl fädana fruktcr i lefwernet/som dem tilkommer/ hwilka Ehristo tilböra.

Dcsa

M.io'26.
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Christi Herdawärd. 4)

Desiä raknas til Christi osynliga Förlamlmg el-Kr Farahus/ hwilka icke lala fin Christcndombcro wid det utwärtcs/ utan äro angclägna attrara sädaua inwartcs/ om hwilka tau sagas:
Konungcns dottcr ör ganfka harlig inwär-
tes. Ty sij / Guds rike ar inwartcs uti edcr.Til sednare fiacken höra de / som fuller halla sigtil den mwartes Församlingen : höra Guds Hel-ga ords förkunnande; nyttia sinä laligbtts me-
vcl / undsa i den Helga uattwardcn sannaKkamen och diod / och söra ttt arbars lefweruei
la ock ga sa längt/ at de med Phariseerna <y-nas wam lagsens noga efterlefwnre; men lataftn Christendom MM hanga wid det utwöttcs/ftagande intet efter hwad uti hicrtat sser/ utauMa de onda lustarne tygel fritt rasa ftam; al-lenast de sa kunna bemautla flna Aierningar/ atdc af andra mennissor ejlnaga bllfwn anftdde förochriftna/ utan med Phanscerna / syuas rult-färdlge. Dcssa halla sig allenast wid ytan/ menförblifwa uti et oomstnnt hierta / utan sinnetssanua förandring; utan cgcn fsrlakelse-> utan en
dagelig battring; utan nya födclseu; Mu en lef-wande tto; uta-l lEsu rcktftrd'ghcts tilägnan-och omsamnanyc igenom srona/.förntande stg bMpa den rattferdigher/ som kolumcr af lagen ochderas egna förlnenta goda glcrnmgar; blkannaChnstum.för sin HErre/ Herde och saligglöra-
re/ nmn hiertat ej haswa nagsn kannmg eller

F - ofwer,



Matth.->z!

2^.

ofwertygaiide / mindre nagon erfarenhet-af det
munnen utöfer; Oln dcsia ma med ssal
hwad Frälsiiren sade til de afwen sa bestassade
Phlirileer och Skr'ftlärda: wc cocr/ I stlym-

:tare/ som aren llte the grafwar/ som u
tan til aro hlvitmcnade/ hwilka ntwattcs
synaS daqcliaa» mcn lnnan til aro thc ful-
la mcd the döoas vcen/ och aIZ orctUigsict.
Sa syncs ock I utwärtts för
mcn rattfaMqc; mm lnwattcS ascn I
fullc med stsnmtcli och odyqy Debetäuka
e) Guds Andas utlatelse genom Paulnm - lhcl

'ar lcke Jude/ jom utwärteS ar Jude; cj
cller thct omstärclse/ som uttvartts stcr pä
kötttt: Man thct at Jude/ som mwcwcs
doldcr ar; och hiertans omMche/ ar
omMrclse/ tftcn som ffcriandanom/ och
icke eftcr bokstafwen» hwilkcns ps«s lckc
är af mmnisfom / Man af Gudi:
Desiä kalla's fuller ock Chrisii faar/ men lj egen-
teligcn/ utan i anscendetllHcdittlMr och kätmrc/
iftän hwilka de stitjas igcnom nmuftns bckäu-
nelfe.- och höra lUlcnast til Chrlsti utwurtts För-
fälnlmg/ uti hwllken finnas badc goda och ouda/
hwicket s. es ureflcknelsen oin äkren uti Matth. >

Hwackcn kan/ cM wU jag/ga utiutmöusllande af
dem

44 FrälftrenZ Is3su



dem ibland osi/ som aro af Christi ratta farahuus,
eller ej; utan lcmnal det Gudi Mi hiertans ran-
sak ue och Edra cgna samweten at döma. Men
pa dct de/ som ej Cdristi faar lvo/ ej langre
mäga smjttra och bcdraga sig mcd salsta/ om sig
sielfwa giorde/ tanckar och inbilnlngar/ hwari-
gciwln dc ,t:l sin egen obl'teltga stadci / clt mcr och
mcr lfrän samnngcnes wll )aq an-
föla dc tannetckn/ som ratta Chrlsti fäar hcsiva/
at hwar och cn utaf osi/ som opartistt a sido
sättcr en fattad sieifgodhct/ ma dercfter knnna
pröfwa sasom pa e» profwcstecn/ antmgcn
han är en sana Christen. eller cj.Warer nu siclf-
wa edra cgna domare.

första ratta Chrilii Mrs kannetckn är/
de allina ftn Hndc.Mlne kanna mlg/

" sägcr Fralsaren v. 14. det m/ de kanna
lElUln saftin slnFralsarc och Herde mcd en kras
t,g och lefwande kannedom De kanna honom i
anjcende Nl sin person/ at han ai Guds af ewig-
het cnfodde S»n/ hwilkcn ull tldftns fullbordan
föddcs cn s«nn'menlu'i?!a för alla wMdcncs ja-
lighets ssull; och sasom dcn/ hwilken hade ttn
gudomelign och menlttssliga naturcn uti cn person
sci förenade/ at de alorig ifrän hwarandra Lnn-
na uplöste waida. De kanna honom i anscende
iil strambete/ at han ar dcn/ sem kömmit at
uMnbara' flil Himmelsse Faders utaf ewiaM

fat-
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Pf. ?»: 3,
4.

fattade willa och rad om war sslighet,- at han är
blefwen deras öfwersta Prast och Siälahcrde/som
dezn sa hicrteligen äistat / at han utt en bitter och
försmädellg död ntgaf sit dyra lif/ til cn förso-nmg och lösepennmg/ hwarmed mcniustorna mae-
te dllfwa aterköple ifran helwttcs ulfwens wald/
och at han gcnom sin död matte sönderflita de
band hwarmed wi alla woro bundne:Dc tanna
honom sasom den/ hwilkcn för deras stul wardc
en förbannelse/och utstod all helwetcs angest och
qwal i deras ställe/ och det alt af karlek/ hwil-
ken gädt sa langt at han lemnat sit l/s i sticket/
och tgeuom des latande staffat dem uprättelse.
De kanna honom i änseende til sin oändeliga
godhct / soni föder sinä faar med sit Hcliga ords
bcte och med de Heliga Sacramentcrna; i än-
seende til sin aldrig nog föpunderllga och outtröt-
tellga soigfallighet om deras walgang / at han
bewarar dem för den leda fiendcns wold och al-
la deras molstandares och ilwiljares öswcrrum-
plande; fralstr vem ifran ja.qarens snaro /

och lftan then ssadeliga pestilcntia / ftmt
bttacker dem mcd stna fiadrar/faat de med
all trygghet kunna lata sit hopp hwila under Hans
wingar j at han anwänder all uptanckelig möje-
ligbcr / sa wal genolu in - som utwärtes medel/
at fa det faar tilrcltta / som wilse farande är;at
han sörbinder de sargada/ och med sintrsstwe-

der-
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Christi 6erdaw<?rd
dclqwecker de matta slnlar. De kanna honom<wcll'gen iasom en Konunq/ ja sasom fin Konung/
hwilken cj allcnast ar radande HEtte öfwer alt
dtt/ som llr i himlncl och jord; utan ock/ at
han < nadcr/ styrcr/ rcgerar och föder sin för-
-snnli"g/ sasoni sit andcliga rike/ hwilket han med
sir blod bestult och förwärftvat hafwer,- fa e) nUe-
n.ist/ <a!om ei, Konung/ hwilkcns znakt mcd ti-
dcn och meluuskornas lcfnadssiut mgeranda/u-
-tan ock snsom den / hwilkcns mnkt och nad sträcker
sig m l den onndeliga cwighcten, och hwiikcn stal
eftcr sinä löften i nadcr ihogkomma dem med et
owansteli.qit arf i dcn snlla cwighcten/ som i tl-
den wnrit af hmis farnhuus, och hwilka hnswa
lam sig wara angelagit at Kmna honom jasom
han ar/ ja la nogn/ at de warlt lned honom för-
ente/ och knnna mcd enPnulosngn: lag lefwer/
doch ickc nu jag/ utan KhrlstuS lcfwer i Gal. 2: ,0.

mig.- ty thtt jag nu lefwer i kötttt/ thet
Zcfwer jag i Guds Sons tro/ lhcn mig
alftat hafwer/ och qifwit sig sielf nt för mig.
Men denna Chrisii war Herdeskanncdom/hwni-
mcd dc nilia Christne kanna honom/ nr c) blätt
Hlstonsk/ at inan wect dct som nu sagt nr/ utan
en tcfwande och ofwertygnnde
nom meiilstan lcfwcr och dör otwifwelaktigt derpä/
ne om hon ,ncd ensann no/ grundad Pa Guds
nad och lEsu tilfyllcst giörelst och förwälftvnderät-
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Matth. ,6
l6.

rättfärdighct/ omfattar honom/ jäsom sin Ko-
mmg/ Fmlsare och Hcrde/ bllfwcr dclukttg af
alla de wälgärningar/ >om han förwärfwat/ och
stal förblifwa hano egcn i tid ochi cwighet.Sadant
kännandc försiär Fralsarcn da han säger: thetta
ar ewinnerllgit uf/ at the kanna tig alle-
na sannan Gud; och then tn sanvt haf-
wer/ lElum Kyristum. Owarföre dct ock
hcm: kanna tig/ ar en fultommcllg mtt-
fardlghct/ och weta tina makt/ ar en
root "til etvigt lif. Ps detta M kände Simon
Petrus Fralsarcn/ schandc: tl, ast Ohlistuk/
lcftrandcS Guds Son; och sasomdetwai en
lefwande känncdom/ hwilken e, war af kött och
blod uppenbarad/ cfter lEsu cgen intygan/ sa
ficr han ock den försäkran/at uppa dctta haUe-
dara/ neml. den giorda bckannellc och trbo/ stul-
le Khristi församllnq byagas/ hwilken hel-
wctis portar icke stulle warda öfwermaktige.

§ Xlll.
andra känne,ekn är/ at ratta Christi faar

höra stn hcrdas Issu rsst v. ,6. Pär
förstas lcks cl blatt utwtlrtes ordets hörande;

ly det kunna öck strymtare göra/ hwllka doch ej
höra til Ehristl ojynllga förlamling; uran et jadam
hörande/ som hafwer giörande i följe/ och mwi-sar
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jm tärick bch lydaktighct til Christi befaluingars
cftcrkolnmande: ty tlien mlg War/ sägcr lE'
jns/ öan wardcr hallanves min orv; j hw<l-kst afjeende wt ock utaf Apostolen Jacob biifwa
förmlnne/ at ickc al!cnajt wara ordets M

loh. 14:

Jae, n «k.

rare/ utan ock giörarc. Dctärwälsam/ at
Frallaren ej nu mera munteltgcn talm mcd esi/sasom han giorde isinä köttsdagar/ dä han wan-
drade pn lordene idland mennlstorna; e/ eller laecr
osi igcnom naara omedelbara uppcnbnrelur/ upps
hwiitas förwantlMde wi ingen tlljagelje hafwa/hsra siu rsst: men sä hafwer doch Hans wijhet/ god-
hee och omwärdnad dragit dcn omma försorg/ at
han Kmmnosi llt uppenbarade ord/ hwtlket ige-
nom män af GudsAnda drefne ar l pmnan fattnt:
Ey att af Gudi utgifwcn ar nyt-
tig til lärdom/ til straf/ til battnng/ til
tuktan i rättfardighet: at en GudS menni<
sta fkal wara fulvordad/ til alla goda gär-
Ningar stickelig. Thersore lhtt ock heeer: lye
bafwa Mosen och Prophetcrna/ höre them.
s)ch PN det Siälarna matte sa mycket hand-
ledde warda pä himla wagcn/ hafwcr han tilsatt
Hcrdar och Larare i fin Förlamlmg/ hwilka
stola föda yans hiord mcd lardom och wis
liet/ och sfwerherdan anlwarige/ huru de
forwaltat sitt ombetrodda ambett/ smnt huru de

G esler-

«.Tnn.

L»?,lH,?.'

Icr. z: ,f.



Nct. 20:23

Hlf. ;z! 7,
8.

~Tim.4!»

eftcrkommik den igenom Guds Anda gifna beftll-
.ning/da det säges. Sä hafwcr nu akt pä
eder/ och pä allan hiorden / i hwilkom
then Helge Ande hafwcr stttt cder til Bi,
stopar/ at föda GudS förjamling/ hwil
ka han förwärfwat haftvcr med ftt blod.
Dcffa aliggcr/ atilEsu/ saom sfwerhcrdens stäl»
le, lä:a höra twäggch.ttwa röst. I- lagstnS! öjt/
til syndernas och cNt wrangwist wascndcs besiraf-
fmdc/och tilde gndlösas/ obotfärdigas och hard-
nackades förmcmandc/ atwarnande och tftan >yn-
daMrhtten upwäckandc Ty sä hctcr Guds be-

til thtM: Tu mennlftobarn/ jaghaf
wer satt llg til en lvaktare öfwer IsraelS
huus: nar tu hörcr nägot utaf minom
mun/ at tu them pä minä lvagnar för
tvara stalt. Nar jag nu sagcr til then o
gudaktiga: Tu mäste döden
döö; och tu <ager honom lhet icke/ at then
ogudaktige mä taqa sig til wahra för sit
tvascnde: jä stal wäl then ogudaktige döö
för sit ogudaktiga wastndc fkull, mcn Hans
blod wil jaa krafja uthu tine hand. Der-
förc dct ock hctcr til dem.- predika ordet; hält
uppä l tld och i otid/ straffa/ truga/ för-
mang mcd att saklmodighet och lardom.

2.Dtt
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2. Dee hugncllga Ebaangelii röst; Det är/
Guds tröstande oid om mennistans uprattelle och
ewiga »altghct; om det nade- förbund/ som emellan
den förtötnudc/ men genom Sonsens lEsu bemcd-
landc tllfrcds staida Gudcn/ och den afwekna mcn-
nlffnn/ bltfwlt tll wnga bratt/ utaf hwilkets sa-
lig-giörnnde frukt de allena bllfwa delaktlge/ som
rätttl,gcn lätll lngsens ord röra sinä hiertan/ jä
at de deru:af blifwlt warie / huru högt de snndat
Gud emot/ och dymedclst giordt sig stpldige til
tlmmellglt och ewigt siraff, jamt i beirclktande af
Guds och lEsu lärlck/ hwilken de/ utnf lynden
fölblindade/ <a ringa aktat/ hafwa et bcdröfwadthicrta och forkrastnd anda/ och fiy undcrsädana si«
sials bcdröfwelse til den sorbnrmade nadens omsat--
tande i Christo lEsu; jamt aro angelägna och
omtänkla huru deras wandel/ som n«nu kan wa-
ra öfrig/ ma bllfwa inrättad csier Guds och Chri»
sti/ meu e) eftcr deras naturliga och oomwända
sinne/ jaat de tilalla goda/ af lrona hllrflytande
gnrningars ntofwnnde alt mcr och mcr mage fficke-
llge warda. Sadnne silllar fa ssgna sig maf de
härliga löften/ <om Gud nlla botsärdiga spndare
tiKngt-, och hwilka cj nndnndragit sig at llda det
wäldsammll förftrande/ som tyckcs wara sledt pä
den gamla mennlst.m, utnn med lndaktiga hiertan
eftcrkommit lEsu rsst: qlörer battrlnq. desie!
hafwa at undfa och sig til.lqna den dyra försnkran/som OErreu g.ör;och l edprar wid sit ewiga lif:

Matlh. 4:
»7»
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fä sant lom jag l.fvcr/ sao/r HErren HEr-
>en/ jag hafwer n»gen lust til thcns o-
gudaktigas döo/ utan at then oqudaktige
omwanvcr sig iftan sit wascnve och lcftvcr.
Sä Gud werlden/ at han utgaf
sin cnoa Son/ pä thtt/ at hwar och cn

H<f,;;!li.

Ich. 3: is.

jI)M tror pä öonom/ staflckc fölgäs/ u-
tan fä ewinncrligit lif. Sa lnet ct gammalt
sarkan sägas wara rattcligen hclat/ när det mcd
en helandc och lindrande salfwa ar öftversttukit/
faframe det onda i sielfwn glunden ej
fä litet kan ock en siäl saga slg as Evangelii na-
delöften wara weterqwaft/ jom c) af lagen lätit
sig rsras/ sä m dc gamla ock inwtadc snndasta-
dorne bliswll uptaktc. Mcd osi ar ttt ja bcssaf-
fat: at l)cla hnswudct ar krankt/ hcla iinr-
tat ar föchnaktadt/ iftan fotadicllet a?t up
tit hnfwudct/ ar intct helt uppäz utan jär/
sivulnad och cttcldöll): Men hs kan no/ at
wi lä i grund aro förderfwade/ om wi cj iata
lagstns röst och krätzandc det för osi i liuset ftam-
brmga? Hwem kan bl-gara yiclp/ utan at wa-
xa ftadd i nöd? Hwem kan esml.lngm lakarcn/
fom ej finncr sig wara siuk? Hwem kan Dun-
dn wäKwtzare/ som nor wagcn wara god och !ä-
-kcr;cller l).v3m kan ttängta at blifwa nl rätta brakt/
jom ez lcr sig wara stadd ps wlllostlgar? mcd la

ringg
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rmga fog alt dtttn sse kan/ mcd äfwen sa ringcl
Nl)tm kulina dc höra Evangcln röft / som e, wilja
stlydn iagjcns rojt. Men rnttn Chrlsii fciär och
larjnngnr Horn honom/ da han sa.qcr: Thcn mig!
följa lril/ han förlake siq siclf/ och tage
sit stt korsi nppä sig och följe mia, 5 och
h.ifwn da den huglielign förjakran; nt den jom
mister su natlirliga / Adanutistn nf/ han stal bc--
hälln et Atidcligit och ewigt llf; cch lasom han
blifwit dclaktig c.f upslalldelsen ifran thc böda gör-
nittgar/ sä stal öfwer honom thcn andra rö>!
dcn lngen macht hafwa. Nänn Thristl faar
höra sin Hcrdes röst/ ta hnnropar.- lwär cdcr/<

M«rc.B:34«

Match. 10:

20:6.

Ts.lns,,/.
giörer eder rena / laggcr dort edert onda
wascnde ifran min ogon/ lvänvcr igen af
thtt onda: lmcr giöra thct godt ar/ farcr
cfter thtt lom rckt ar/ at dc med sa mycket
Mre nyltaklmna emottnga den wedcrqwcckan-och
llfgifwmlderöslm: om eora synder an woro
biodröda/ sa stola the doch warda
hwita/ och om thc an woro zäsom cn ro-
stnfarga/ la stola the doch rvarda jäsom
en ull. Hnrmnf see wi altsa/ hmu de/ somwilja wnrn rckn: lEsu faar/ höra och glöra hwadhan i sil ord och genom sinä ticmnc wid handen
glfwtr ochdcfalier. Ve tfterkomma alt detta ja

mycket

,z.
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Mycket nögdare/ scm de weta det wara Hans be«
hag/ och softa pa deras wäigang.

§. XIV.
nu hwar och en maf osi hos stg

sicls/ om han 6r utaf en sädun karlck tll
lElum och Hans ord intagcn/ at han med

nö)c och tildörlig upmärchamhet / samt tillampan-
dc uppa sig sicls/ hörer/ belrattar/ eftcrlefwcr och
l sin siäl kommer l wälkelig erfahrelchet af la wällagsens/ som Evangellt röst; om wi aro maf sam-
ma sinne som David/ hwllken lcke tradde pä

Pf. i:», 2. lyndarcs wag/ man hadelust til HErrans
lag, och talade om Hans lag bade natt
och dag. Om wi halla til HErrans
altare/ ther man hörer tacksajcljcs röst/
och ther man predikar Hans under, om
wi hafwa Guds huus boning kar/ therGuds huus och Församling ar/ hwarest HEtz-
rans otd forkunnas/ och thet rum ther Hans
'ara dor. Hstar man nagon/ sa ar Mlin gärna
i sannat och sälssap mcd tyen lamma; tiden tyc»
kes faUa enomläng/ nar man e) Km hafwa tllfal<
le til et sa kärt läugtan derefter giör/
at man lcke atcrwänder for an man ernar finönstan Älffa w) lEsum ratteliga/ säkän intet
samtal wara osi behagllgare/ jajom intet 6r sördel»
«ktigare/ an da han talar med otz uti och genom

fit
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sit ord-- intet siimqwäm m osi sa migelägtt at blwunasom dtt/bwarcst mmi iallmandct kommertil-
snmmans/ at mIM hwad uppa lEsu wl!gnarcsi förkunnas/ det är/ i Hans Helga tempcl. Dä
lata wi med ftgnad aN werldsiig förnöjelie fara/ochmropa med David.- jag gladcs i thct Mlg
ar at wl stola gä ln utl HErrans huus/
och at wara fötter stola stä i IcrusalcmS
portar. Hmu lustige aro tine
HErre Zcbaclh! min sial langtar och träng.
tar cfter HErrans gardar: min kropp och
sial ftögda sm uti lcfwandes Guvi Fy där
flnncr/ min Sial/ hwilken här i n-erldcms kkn
ör sasom en Nktande fogel/et huuS/ och mit
bcdröswade hima sit boo/ ther chet sin sorg och
langtan k.m lagga/ ncmliga tlt altare/ HCr<
re Zebaoth/ min Kcnung/ min Gud/
min Hcrde. Om man hafwer cn bepröfwnd och
kär wan/ sä söretagcr man sig cj nagon wiktlg
förrätmnig utan desi radfrägande. lEjus är wär
wun/ n-nr broder/ wär Herda/ som sa högt ös-
wertygat o§ om sin uprknga karlck/ ar en
sa beplsswad och ttoftstwan/ at han om sit up-
lltliga hl.na ps det hsgsta sätt/ som ste kan/
nemligcn?genom döden/ esi öfweitygat Wi hör-
de un <öna stl)ckct Hans alfwarliga omsorg/ som
ei/ efter wcrldjens brukeliga ledwanja/ med fiard

ar
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Frälsarens IKsi»
är besmyckad/ för ware bestandiga wal/ ja at wl
ci hafwa ringaste anlcdning at draga Hans wal-
menlllg i twlfwclsmal. A)len man wl doch sä
höra och aelyda Hans röst/ at wi hafwa lust tll
Hans wittncs byrd/ och läta dem lvara
.lvära rädgifware? Hwad hcin raderosifinna wi
uti Hans ord upteknadt/ och ar/ med faä ord at

>lägcl/ korta begrepet derafdctta: Ziörer doch lc-
ke säoana styggelst/ the jag hatari m<in bak-
rer cdcr och troor Evangelio. Denna rösim
höra ratta lEsu Mr pa det sätt: at de lmrakca
med helig andattHErrans ord/ uti hwllket han l«
kärlckefult och alfwlirsamligen förmanar dem/ at
tnga sig til wahra for syndenes bedrägelse/ och uti
hwllket dem wises ratta wagen tll jalighetcn genom
trona pa lEsum Chrisium. De nmcta pa de forc-
sialnmgar dcm dcruti förchällcs/ som syfta derhan/
at deras hiertan mäga blifwa rsrde at bestuna sig/
vch afwika ifran den wag/ jom intet god ar/ dä
de af smictrande fiender blifwa lackade; och at de
mättc föras iftän mörkret til liuset/ ifran ulfwen
11l Herdcn/ och wandra de stigar/ som leda tll
himmelcn. De betrakta det ord/ som de läla och
höra sig förkunnas/ lämnföra dermcd sin wandel/
diifwa öfwertygade om sma spnders mangftllsig-
het / crfara mcd jmana huru de ofta betungat sit
samwete och förjmatt lEsu kärlek; i det de fin-
na sig hasiva lsddat M pa <pnd/ och Manno-

Ps.il?::4.
Icr. 44: 4.
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ga «ikt gifwande pa stg sicljwa och den medjödda
orda wanartcns rorcl,er/ samwetslöst handlat e-
m?t dee/ de Gudi lofwat/ sä wal m» Döpcl>e
förbundet/ da de sig diefwulcn och alla Hans
gicrnmgar / och ul.fsftat sig tlcna Gud utl cn o-
strymlad iro/ tarlek och hiertans upriktighct jom
ock afiösningen / da de mcr lafwat ct sadanr
lefwcrnes förande i tanckar/ ord och gtermngar/scm rälta Christna anstar. De täncta pa oroet
och mcd swidande atancta draga sig til milims/
hliru de ofla lrarit Ewangello ohörsammc/ och
llka som mcd wäld dragit öfwer sig Gnds siraff
och hämdtdomar/ samt at de e) dorde hafwa
at förwnnta dcn ringaste nadcs smula/umn cwin-
ncrligen bllfwa bortkastade. Men säsom de af
Hans ord finna sig stagne/ la sota de ock utldet
mgon hugswalelse under jit tröstlösa tllsiand.Lyck-
liga del de finna lnvad de asiunda. De ss der
höra Guds nadcs rsst / och bliftra öfwertrzgade/ at
HErrcn ar barmhemg och näoelig/ talig
och as stora mildyet, han icke til e-
wig tid och tvredgas icke ewinnerliga Han
handlar icke mcd ost/ efter tvära syndcr,/
och wederMer off icke eftcr wära miffgiar-
ningar; utan sasom en Fader förbarmar
sig öftver barnen / jä förbarmar
ren öftver them / som frukta honom.
Härwid halla de sig sasom seppel wld ankarct;

H byg-
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bygga urpa Hans löften at emottaga cn lilbaka
kommande syndare; bedia om nad för Mcdlarcns
lEsu/ deras Herdcs och förcbtdiares skull; om-
fatta mcd en lcfwande tro Hans dyra förtiellst sa-som sin egen: anhalla om sörffoning/ och näd, at
hadaneftcr ci falln i sadana syndcr/ hivarigeiwin
dcn godaGuden kan blisiva förtörnad. Sälun-
da lata d°e alt hwad i ordet sagt ar/ biifwa uti
sig kraftigt och leswande

man nu i ailmanhct stulle anstalln ct prof
ibland denna. tidsens mcnmsior/ burn wida de
Horn lEsu röst; ja talar en bcdröfweliq erfaren?
het utan widlyftigt atspörjande för sig stclf/ mcd
beklngellgit gcnlmd/ soni e) annat kan an genom-
tränga hunmclen: atej alla/ jag wil cj säga/ de
fiasta/ lala lEsu ropande och Hans tienarcsrosi
til dem 'pä lEsn wagnar/ haldre ftlla pa slt hicr-
tas harda haledarg/ an nti en förödmiutad och
tlliedd jord; warande t>l sin egen stada nögdare
mcd/ at sola sig uti lynda och wetlds nöjcn / som
beängsta slNUwctct; nögdarc at blifwa raknade
ibland ge terna/ hwjlka uppa yttcrsta dagen/ dä
hwar och en ssal fH insainla ftuckten as sinä gär«
ningal/ och i ewiglvettn upstara hwad de l tiden
M/ kcmma at sta pa Herdens wänst,a slda/
och ra si"tct hafwa en olyckjalig ewighct och en
ewig til lö°ön/ som ses af Matth. 25.
an at blifwa niknadc ibland lydaktige faar/ an
at har i nadetiden atlyda och hörsamma HerdcnslEsu
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lEsu röst. ManZen soin inbillar sig wara et ratt
lEsu faar/ tordc mdet wllja tro at dct ja ar;
men/ Gud förblwmc sig j nader! sa wist delta
nr cn otwifwelaktig janning. Ns frukten tanner
Man tradet. Gange hwar och en nti sig sielf/

Match. 7:
16.

och late Guds Anda borttaga det smickrandc täc»
keljc/ som för ögonen hängcr/ sa larer han ige>
nom Guds nad finna/ hwad han gär och gaUcr
forc/ om han lw cn ratt Chnstcn eUer ej. Men
klagade fcdan i sin tid Prophcten Esajas c-,p.;;:
».och Paulus i-första Förlamlingenes tidcr öfwcrmcnmskornns gängbara hardhet/ at e) wil;a tro
och lyda sanningeu; huru mycket större orjat dcr>
lil hafwa icke Guds ords troqna tienarc i dcha
dagar/ da karlcken förkälnar til Gud/ Hans ord/
nastan/ och en billig kärlek til ctz sielfwa,- i dctza
dagar/ om hwilka Fralsaren säger: ta mcnnt
stones Son kommer/ män han stal finna
tro pä jordene? man wi ei hafwa orsak at med'
blödande hiertan och rinnande ögon beklagcliqen
utropa- HErre/ ho tror wär predlkan? lE.jus tancke mcd silvkärlck uppa osi/ och borttage
lcke sin loardande herde omscrg jftän osi för wär
ohörlamhets l?»ll/ utan tllrede ochbcrcde itclfw<Z<ra Hicrtan sädana/ som han dem wil hafwa/ at
höra Hans röst, pa det wara arma/ af honom
dyrt aktade fialar iftan det förcstaende förderf-
wet mcige ftalste warda/ och Hans karlek winna
sitandamall §.xv.

8»c. i«.- «.
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lue. 8: 15.

i.Cor. ,:,

14.

e §. XV.
EMNtcligcn ar det lrcdie rätta Chrisii faarsAD kanncinärke/ at de fölza honom/ hwil-

kct Fcalsaren larer kort cftcr wart Ewan-
gclnnn v. 27 sagandc: mill fsär hörcl mm l öst/
ock 'aa kaimcr ll)cm/ och the fölm mia.
HnAtt bestär dcruti/ at de följa honom Ki nti la-
ra/ ftm leswerlie; hwarförc ock dc/ som siicka
sig «ti Chnsti läras efertölgd/ sa at dc halla jig
wld Hans ord/ anftc dct läsoin cn as öimmclcll
kommcn sanmng/ hwllken kl,n och wara de-ras wagledarc til det cwiga lifwct/ smtt nisä
dct ord» wara i sig lcfwandc och klusigt/
nas ibland den goda zordcn/ zom hö<ct or-
dct/ debällcr chet uti Zanffa aodt hlcrta/
och bar ftnkt i talamod. Afnötmen ärowi
jadana/ at mörkerhafwtr mtagit sölständct/ at
wi icke kanna af osi si.ifwa scc sannlngtN. De
Himinclsta och andcliga ling öfwcrstlga wart för-
nuft/ och wi giöra dcröflvcr oratta bcgrcp- Ven

nnnnistan förnimnur lntct af thct
ynrs Anoa tilhörcr/ clr honom en
galmskap/ och kan ickc bcgripat, tl) thct
mäste andcliacn dömaS. Wima ga sa langt
mcd sörnufttts ims/ som wi halst kanlia; sabsip
wa wi doch derigenoln aldiig sa undcrrattadc oin
de lmdcliga och himmclsta snnnmgar/ at icke de

bllf-
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blifwa ofi cn hemlighet/ och wi ej weta hwart
ut wl osi wanda stole. Hwaraf wi sinna/ at
dcnua larmaftttren ar forswag at undcrratta osi
l det/ som i e.righet gagna stal; och at wl igc-
noni dcsi laras cftcrfölgd icke kunna blifwa försat-
te i gemcnstap och dclattighet af det högsta Wa-
fendet T>l ywem stola wi 0ä gäi maga wl
bllligt mcd Petro. lEsus hafwcr
lisicns öro. Han ar wagcn/ dcn wi gä sta>
l.i/ sanningen/ den wi tro och följa stvla/ llfuet/
ntl ock genoln hwilkct wi lcfwa stola. Alt del-
la bttänka lrogna Guds barn/ och winlagga ftg
ftam för alt oM -den laras csterfölgd / lMilkcy
lEsus dcm förkunlmi: hwartll de sn myckct me-
ra mmn slg föranlatlse/ som de ste / at all an-
nan kunskap/ churu högtrafwande och luftklyf-
wai dc den ockkan !ynas/ för denna himllUära
ll,<ist stryka- sinä högspandm jegcl. dcrförc bcdcr
David sa hiertellgen: För mlg pä tin dnrs
siig Bog nnt hicrta tillin wlltncSbord/

loh. 6: 6z.

loh. ,4.6.

Pf.'19.36,

oO icke tilqirighct Wandt bort min ögon/
atlhc icke sce cfttr onyttig lmo/ nmn
derqwack mig pä tinom waq. HCrre/
wiza mig tina tvagar/ och lar mig tina
stiqar. Led mig i tine sanning och lar
Mlg orjakcn til sin böön han cck: titt
ord ar nuna fötters lykta / och et lms pä

minoln

Ps.'^4ff<



Psal.liZ:
l«z.

Joy. B:,',

Matth. 5:

21.

niinoni wägom. Nödwändighctcn af denna
larans efterfölgd wifar Fralzarcn/ jagande- cm
I dllftvcn wio min ord/ sä'arcn I mine
ratte larjungar/ och I stolcn första sannin-
gen. Harutaf siutcs/ at den/ som ej wll eftcr-
följa lE»um i lara/ ia at han lstcr Hans ord
wara stnhögstassatt och förnöjelse / hnfwer ej cn
rätt kärlck lil honom/ bcmöter ej hansomward-
nadmed jadan erkänssa/ som man bör/ och är
fölluktellgcn ej utaf hans farahlord: ja/ cn sadan
menmfka wisar/ at doll ej hafwer den ringastekär-
lck för sin ododcliga siäl hwllten doch derutaslcf-
wcr/ och dymcdelst stal l cwigheten blifwa för-
nögd och lyckjalig.

Sä nödigt som det ar/ ckt de/ som wihawa-
ra ratta lelnmar nti Christi osynliga sorlamling/
böra följa sin Herdci lara/ ja nödigt ar det oct/
at de följa den afwerlden föraktade lEsum i lis
dande och ty derigenom wisa de sin tro
lvara wärkande genom gärningarna; och at den
lara / jom de med munnen bekänna/ ör i hiertat
erkand; ock lata jaledcs efter Christi förmaning/
sit lius losa för mennistomen/ at the mä-
ga see theras goda garningar/ och pnsa
deras Fader/ som är l himmeten. Til at
följa Frälsaren uti lefwerne är/ til at lä wan-
dra jasom wi hafwom honom til en efterdö-
melje/ at wi stole efterfölja Hans fotjpär.'
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Säsom lEsu tilhöltge sialar cndast wmlagga slg/
al blifwa Hufwudet ochFörcgangarcnsbcläte ll-
ke i tlden/ at de ock maga blifwa honom like
Ziorda l harlighetcn/ ja lcfwa de ock sasom han'
wandrat. De wandra sasom Guds eftcrföljare.
i källelcken; och läjom han alstat dem/ sä
alsta de ock hwarandra inbördes. De haf-'
wa lardt utaf honom mildhct och ödmiukhe
ten af hicrtat/ och aro la til sinnes sajom
tvar/ hwilken andoch han war sinä lar)ungars«

'RoM.8!l).

Phil. 3:2^

Eph.s'l,2.

loh. 13:34.

Matth. n:
29.

Phil.,: f.
HErre och MHarc/ hafwer han docktwagit de-
ras fötter/ gifwandcs dem en efteroömelse/
at sazom han giorde/ sa skola the ock giöra.
Odmiukheten ar dem sä mycket angelägnare/ som
dc rakna dcn för sidsta och första prydnadcn af al-
la dems garinngar/ ochjnga upnttigt mcd Da-
vid: jag wll annn rlngare warda an fti/
ock wil nedrig tvara i min ögon. Afsig sief-,
wa hafwa dc intct annat an syndastyggclstr/ och
invricka omttfardiOcten sälom wattn: utan'
hwad de hafwa/ erkanya de sasom ct Guds lan
och siank; hwnd de aro/ wörda dc säjom af Gnds
nad. Kottellgen ar >aga: lEsus är deras före-
strift utt hiertans renhet och cnfaldighet/ i mätte-
lighct/ i talamod/ bediande/ förtrocnde tll dcn
htmmelffe Fadren/ och i sörsatande af slg siclf-

wa/

loh. 13:
'5

-.Sam.

I»b.if:i6.

i.Cor. i;:
10.



FnNsarens IGsil

wa/ sin ara/ sin wilja/ cch jaga- icke som jag
w,l ruan lom tu, i förlcwnde af alt timme-
ligit/ latandc intet safangt tyckc ufägga sig tll
auundandc afmera/ an l)wad dc finna l högden
wara destuttt/ at de stola har eiuottaga. Ty
dem ar alt nog/at HErren är dcras gods
och dcras decl. Förnöjsamhctcn är deras största
Mdom uti l'tct agande af det wcrldsiiga. De-
ras lE»us war fattigare an och
hlmmclcns foglar/ och hade intet tycr
han kunde luta fit bufwud tll. Huru kun-
na dc da begära af denna werldencs stenbara för,
maner an hnn/ om de wllja dlifwa för Hans
jarjungar erkände? Uti alt lidande aro de nögdc/
och kasta sig mcd undtrgifwenhet «sj den kära
Fndrcns armar/ han ma lata dem tilsfyndas stör,
re eller mindre wcdcrwllldighetcr. Lsngt lfrän at
af cgna ttafter wilja hielpa sig ut/ ellcr afwältca
istan sig tryckande kors bördan/ tro de saken/ at
nar HErren siteer wid styret/ ssal steppet lcdja-gas i <n läkcr hamn-, nar Heiden handleder dem/
stal alt pa ändalyktone ga.wäl Med ct ord.- de-ras bestut är hos dem giordt och fnststalt/ at i we-
dcr<akandet folja sin herde/ taga stt korS ps
sig hwar dag / och fa följa honom/ och af-klada sig ren gamla mennistan med Hans
Hamingarz emedan det är en i himmeten afgiord

fak

Matlh.,6:

Ps. »6:5.

lue. 9:,;
Col. z: 3



Chrisli Herdawäed.' 6f

<ak/ m kött och blod icke ärfwaGuds rike;
at den af synden förderfwade och bcsmittade na-
turen/ sa oomwänd/ han j sig
stels är/ kan sa litet inga i harlighetcn / som det
förgangellqa arfwa ofsrgangclighet. Detza
äro nu rätia Chrlsti faars kannetekn och egensta-
per enfaldeligen öswerwägade. De som kannas
wid/ at de e/ äga dem/ kunnasiclfwa giöra stut-

at de ei aro af Hans farahuus och höra ho-nom icke til.

i.Cor. »z:

§. xvi.
ANU hänssiutes til alla hiertans utforssare ochHH Edra egna sainwetens ransakande at om-

pröswa/ olnlEsus afotz hattlls blifwit sör
den sanna Herden erkänd/ om Hans aldrig nog
förunderliga tärlek/ wärd och omjorg blifwit rclt-
teligen betraktade; saatwibefiitatosiom/ atwa-
ra as de Mr/ som wärkeligen kanna/ höra
lyda och cftcrfölja sintrognaHerdai lara/lef-werne och lidande. lag öustar af alt mit hierta
dem/ som finna sig öfwertygade ej ännu wara af
Hans hiord/ det sinne/ at upriktigt kuuna sncka:
jaq et lviMrande och bomappat fäär/
sök tin tienare. Gifwe Gud/ atwikommei
erkänsia af det elände/ fom osi widlädar/ af den
vnda uaturen och de mängaificnder/ som söka at
afhaUa os ifrän de rätta stigar! Högst önsteligit

I wore/

Ps. "5i
176.
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wcre/ at han/ som haftsa stor ömhetför esi/ som
lvi rcdan anmärkt/ e) behöfde angsia slg dcn-
na jaa. hafwer upfödt barn/ och np-
högt/ och the aro mig affalllge rvordne.
En orc tanner sin Herre/ och en älnc lln
Herrcs krubba; mm Israel tanner thtt
intet/ och mit folk fsrsiar ttm ,ntct Hafwcr war tyre Herdc pa nagot folk i werlden wi-
sat barmhMighct / sa ar dct sannerligen pa osi/som han tagit up ulur jyndablodet/ hwaruti wi

«s.»:',).

woio liggande/ och sagt: tu staltlcfwa. Han
hafwer lagit oli wld handen och ledt oss/
han hafwer lätit off draga et lustigt ook/
och gä meo miuta tömär/ taqit okct af
os/ och aifwct osi foder; päthctwikessul-
le wända o§ iftan honom; ickc föra o§ sielswa 1
olycko/ och ldpa til wart fördcif. Han hafwcr ej
lätit bliswa dcrwid; utan ock/ nar de lindrigare
medel intet n elat hiclpa/ igenom hardare sökt/ at
brinqa ofi tllnagon eftcrtaicka om war cgen wul-
gang och Hans godhels erkannande. Men döme
HErren siclf/ om/ hwad han mcdofi qlmdt/na-
g)t förmatt uttätta; sa at wi icke likafult wande
honom rnggcn/ och wandra pa jadana wägar/
hwarnl syilden och fienderna lacka osi. M saga
fammgsn/ syncs war al>nännalefnad gansta li-
tct swarn emot Hans sa at det e) utan

orjat

Hes.it:s,6

os'!!'3,4.



Chrlsti HeröawärK

orsak torde Heta til osi: hwad stal man mer
siä eder/ medan l afwiken ju teste mer?
och stsom til ludafolkct: Nu dömeri l leru-
ftlems indyggare/ ISwea och Finlands
emcllan mig och mm wingärd: hwad stul-
le man doch mera giöra minom wingärd/
thet jag honom icke giordt hafwer? hwi

es. »: s.

bar han willdrufwor/ tä jag wänte efter/
at han stulle bcira drufwor? Wi hafwn hördt
och med war ögon scdt/ hwad omward HErrenhaft för o§/ sa i Ädrc som npare tider; hu-
ru han burit ofi pä örnawlngar och tagit otz til sig.
0 at wi doch änteligcn mätteröras/ at böra Hansröst och halia Hans förbund/pa thet wi mage war-
da Hans farabiord och eqendom/ Bcstadar
hwar och en utaf otz sig siels i jynnerhet; och hu-ru war lEsus sskt honom; sa lärer cl tunna ne-
kas/ aticke denna ömma Hcrdens röst ofta i stä-
len bliswlt hörd/ om wi annors welat gifwa akt
dcrpa: Ma M/ Du ar öfwertygad om min re-
na kllrlck för dig/ sa l andelig som lckamlig mat-
to; jag hafwer lätit mit lif/ blott för dm wäl-
gang; du finner lnin wsrdande hand hafwa wa-
rit lned dig alt ifran ungdomen/ och at iag ei
undandragit mig at bestytda dig. I mit ord
och med mig siels hafwer ,ag spilar dig. Nardw
warlt wllfarande/ haswer sött sa dig pä rät-

I 2 tawa>

es. 5-,,4.'

s.



le>. 2:25.

ta wägen; när du want siuk/ bar a>agst mig
at hela dig - och när du änteligen stal lcinna alt
hwad synligitär/ hafwer jag utfastat mig/ attil-
dela dig den ewiga saligheten/ salom den nadc be-
lönmg/ allom dem/ som trojigen följa
mig och bora min röst; hwilkcn rikeligen sial rr-
sattia/ hwad dig tyckcs hnr hnfwa mnntM/och
hwad som giordt din lefnad bitter. Skicra dig ia/
Nt jag ma kanna digsasom mit saar/ och dn lned
mig forfattias i dcn liufwnste gemcnstap; pa det
alla GudsslnglarochHelgon mäga öfwcr dm om-
wandelse gladias. Wmlägg dig at kanna mig /

hör och atlyd mit ropandeoch min röst; fölg mig
i lära/ lidande och lefwerne/ at dn ock nia lned
mig inga i harltgheten/ hwart jag förut gangen
är at bcrcda rnm för dig och nllom dem/ som
warit min osynliga Församlings rätta lemmar.,
kare/ hält doch MNa, och löp ickc sa oför-
wagen. Jag 6r Herden/ som <öker dig. Laka-
ren / som wil Ma och giora dig hclbregdn >- salig-
cliöraren som stnl lata dig ewinncrligen lefwa.
M min karlek/ och hwad jag utstattför dma stull
ga dig tll sinnes/ och förakta icke ftamgcm den/
som menar wäl lned dig/ och dig af himat Mnr.
Sall ar den/ som lätit Hans anklappande
wara hos sig ja wartande/ at han öfwergifwer
gamla meumstans wngar/ hwilken genom lusta
l wllfarclse sig förderfwar/ och wandrar salighcte-
nesstlg.?rl Jag
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Gal. 5: ,4i

Christl 69

lag nekar icke/ det wara en hard nst at blta
uppa/ nar mennistan/ som/ af sin onda natur
drefwen/ halst wil lyda en jadan röst och ga en
sadan gang/ som ar des begäreller likformig/
stal cftcr lEsu herda wllja wanda om l synda-
loppet/ och gapa smala himla wagen; da den
gamla mennissan mäst erfara sinundergang/ och
ga i mistning af slna böjclscr/ lasoin des iif: hwil-
ket doch nödwalldigt maste stc/ sä ftamt wi wil-
ja Chrlsto tilhöra/ derföre det oct kallas köttttS/
des lustars och begarelstlS korsfästande.'
Men sa hardt staltt är/ sa wälsmakande ar den
iimelagda karnan/ hwilken blifwcr dcm fördold/som uti en sann bättrings ordnlng ej wilja henne
«tniuta. Bctänckom/ at den aldrig smakatsurt/
wet e) eller at sättiä ratt warde pa det sota. Densom e) wil lida i köttet/ kan ej ellcr kanna söt-
man af den nad som wi i Christo äga. Nog
sinncr kött och dlod nöje nti det/ som kittlar des
begarelser/ och uti Mana ting/ som kunna be-
draga tildes stadcliga syftemäl. Ock) <a länge
wi lata det derwid beroo/ sa atlyda wl ej lEsn
röst,- utan inbiUa atz alt wara wal/ eftcr detär
intct uti otz/ lom lidit. Sa lange man finner
behag uti werldssig frögd / sa lange hafwer man
ingcn i Gudi. Sa lanqc man waljcr sig
en annan wag til himmeten/ än den lEsus gatt
och ofi förestrifwll/ sä lange ga wi willostigar.
Sa lange wi indilla otz knnna utan egit försakande

eynä



erna salighcten / sa bcdraga wi osi mcd den
tancka / lck l som stullc nagot orent ings i
det nya Jerusalem/ och l>t himlawägen är mcd
rofor deströdd: dcrosidockär förelagt/at genom
myckcn dedröfwelse inga i Guds rike. Sa länge
köttstiga lustar äro i osi härstande/ sa länge les-
wer ten gamla Adam uti otz/ och wi äro langt
ifran Gud stilde. Sa länge wi finna förnöjelsc l
werlden och hwad i yenne är/ sslänge hafwa n>i
cj wai rikedom i Gudi och det lilmmelsta; och
war förnöielse i det/ som ssal i ewighet ost tilfred<
stalla: Och ja länge wära hiertan hänga wid
Mden / sa länge äro wi känsielösa af all den öm-
hct/ som war Hcrde för ost haft hafwcr. Mcd
,t ord: sa länge wi cj sticka osi sasom lEsu sauna
faär/ lä länge äro wi usie och cländige/ och tun-
na ej säga lom Guds barn i ingangs lpraktt:
Hsrren ar wär Hcrde: os fial imet fattas.
Wäl är den/ som betänker/ at Guds barnas
krona/ och lEsu lydnktiga larjungars förcstaen-
dc harlighet är alt för dyrbar/ at stänkas ät <a
otacksamma och owärdiga fialar/ so>n lätit sig sH
förblindas af det synliga / at de ej följa/höra och
kanna sin Herde och M, wän!

Sa olycklige de aro, som el höra tll Christt
hiord/ sa lyckjalige äro ater de/ <om honom til«
komma. Alt bittert är dem llufligit. Alt sware
lätt; alt elände dragligit; alli wedcrwärdigheter
gcnom lEsu kärlek söljötmaoe; all itrid en seger;

all
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all fattlgdom i dct timmeliga / nkedom i dct nn-
deliga och himmrlsta,- ty de 6ga HErren/ och han
Hr dcras hieitans tröst och dcel; hela wandrins
gcn är et sakm löpandc pa himlnelsta wadjoba-
nen eftcr d,n utkttte löncn. Hela lcfnadcn är
fuller en ka-np/ men för dem/ ftm hallit ttona/sa fördcl.ckcig/ at han hafwcr i fdlje dendem för-
warade räitfärdlghctencs krona/ <om HErren/
den rät fardigc domaren och trofasta wän/ dcm
gis.va sK,I/ som älstat hans uppcnbarellc, bwar-
om de ja ~'ycker mcra kunna wara försakrade/som de hafn a kant sln Han hafwer ock

2.LiM.4!«.

tänt dem i te hafwii blifwlt i bokena strcfne / och
och t-ss" ff.U stt folk. Ach sallge förlofilnngs

Dan.i»:,.

dag ach efttlläligtade stund! siynda
tiq/ at wl ustc Mr n aga lil Herden/
bliswa bef iude ifrän alt hwad oH l,är ansatter/
och i ewlghet utan anfaktninq fa äga honom. Da
sial W.om dit ätniutandc/ ttära lEsu/ aUwar
langtan l phöra/ ali sorg wara i ewig glömsta/
och tärcbattarlia i cwigt gladie win fölwandlas
Wi eftcnrangta dcn dog/daDll stcl dem
j dcn salia roo/ som dina eftcrföljare af nader wa-
rit tllsagd Hwad hugnad stal icke dq wara?
Hwad glädle och lafsangcr stola icke da stalla?hwad kärligit omfamnande stal icke da ste/ när
Andcrlicrdar/ som haftva hast lEju röst ly dat-
tlge saar/ fä saga til öfwerherdenz HErre/ st

ar jag/ och dmnen/ zom m mtg g<f' Es.»!l,.
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jp.it: har aro de faar/ som dn mig arma stoft
Mörtrodt at i dit stnlle warda och Maf

lEsus gifwe sin näd/<it denna «iftldiga bes
traktelie ma landa osi alla/ som den höra ellei Ki-
sa/ til nagonupmuntran/ atwarning och hugswa-
lclse! lag siutar nu harmeö. 3 illciter mig alle-
nast at lemna Eder dennä wälmcnta paminnclse /

som HErren fordom gnf slt folk/ och finncs up-
tekuad uti Es44:". Tänk thcmppa/ Jacob
och Israel: ty tn ast min ticnarei jag
yafwer beredt tig/ at tu fialt wara min tie-
näre: Israel/ förgät mig icke TrogneHer.
de/ imryck uti osi din bild och dm ömma wards
Nändiga atancka, at intet i werlden mä afhälla

at följa dig i tidon/ at wi och med tig
maga inga uti härlighetenl

AMEN-'


