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ZFHetta är oomcn / at liustt
<ir kömmit i werldena/

och MMiffwrna älssade mer
märcttet an liuset/ w theras
yierningar wow onda Mhwar ock m/ som illagiör/ha-
tarliustt/ ochlommer icketill
yustt/ at Hans gierningar sto-

icke warda straffade Mm
then som giör ftmningena/ han
lommertillliustt/ athansgier-
nlngar Ma warda uppenba-
ra: ty the Hro glorde i Gudi
W 3. l«. «o.



MsuMristt
Dyrttlöpta Församling i Kbo/

tillägnar thenna
Samwets PrWmg/

Mdhimeligoch twUN önstan/
Utaf

LiusensFMr/
Afhwilcken all godochfullkom-

llg gmwa kommcr
ofwancftcr/

geliom

ZEsumLhriffum
Wär trogne FMme, Pw-phetl ÖftveMGM ochKonungf

lthey
HttgeAnda/

Till allehanda wälstgnelse öchnäd i tid och i ewighct



bcder iag/at cdcr kär-
W lct ju mer och mer ma ryk
warda i all lundstap / och i ald
förständ: At i mägen bepröf-
wa hwad bäst är/ pä thet
I magen wararene och ingom
tcksörargeljeintillLhrlstidag
PKil. i. 9- 10.

Omwijstelfwedömdeotz/sa
worde wil tcte domde. Men tä
wy dömde warde/ säwarde
wij näpste af HErranom/ pä
thet wij icke mcd wcrldme sto-
la fördömde warda i. zlor. «.

3'. 32oVatmittlUhölletinarät-
ttr md fultalfwar. Psal.li9s.



Lbristelts Betrachtelse
Huru ett Guoz Barn igemeN

stall. dagellgeu pröfwa sig ochsm Chnsteudoly

Trsnsaka ung Gud sch fa
nma mitt hierta' bcpi ös-
wa miZ l ch förnim hurtt
jag menar Sa! be-

deroZviä mi plalm. ,Fy.
mcn ar en blaud de förnamsta Ksnung
vaviäi ?!«!m«. sj)N Me sielflva ftken

,thcrom,wsssamt wittnars ochhwar 2Z cn
achtsamLäftredetmärckia ran.' Ochwo.r'e
till at öliffa, annan AteUga och daaeliga
Wille lasa honom.) Kär berömmcr vaviä
först Gudz lMlghet och bans höga
Matlesttt; hnru han ar en Alwttande
Gud/ som eit allena seer nti wärtme»
sta, manockwetalla wara tanckar föruth
för an the aro till; Huru han ock ar

ltst«>



lestades-närwarande Gud/ som föl«
jer otz ehwart »pij ga, och möter osi ehwart
wii lomm», 1H för hwilcken wgenMen»
nistia, intet Creatur hwarcken i himme»
len, eller pä jordene, eller i helwetit
lan fördölja sig. Sedän för det andra
Gudz mllda Försorg emot sig, somrc»
dail ta tog ssn början, när han annu intet
war ssapad, ja som redan af ewighet ha»
de raknat och bestamt Hans dagar, hurumänga the waraffulle. Men deremot som
han sag, itt likwäl ss mänga woro till,
som intet achtade alt detta, eller lade det»
ta uppä hiertat, at the matte wörda Gudz
härlighet och Hans harliga Mayestedt, sci
wisar han sig therwid gansta iftig och ni»
tist, sä aldclcs at banönstar Gudz dom
öfwcrthcm; Äch Gud/ sagcrhan, at
tu drspe lbc ogudachttga v. lp. Oinll»
der Nuter han hela bcnnc ssiöna rs,lmen.
med anförda ord, Wande: Utransata
MlgGudlt.

i. Beder 0,,,6 här at Gud sself wille
utransaka och pröfwa honom. Wij war»
da wäl ofca i Gudz ord befalte, at wij
sielswamstte pröfwa osi. /",»!»,«sagerc?-».e.4. Hwar och en pröfwe sm eqcn
gmnlnq. Wijpröfwom otz da. narwij
lata Gud fora osi till war egen erranfia,

sä



sä at attsa wärt pröfwande ar ci< annat,
an Gudz wärck nti osi. Ru ftm Gud at»
lcna ärhiertansransakare, <om sa»
gcr rl2/m.7.1<3. Tu rättf.Kdlgt Vud/

öflvar hlertat och nlurar; och dere«
mot wärt bierta ett lUiundlgt och bc-
dräqcllglt ting/ som?"«»:«lärcrc,p.
17.9. Tv fiyr ta till Gud, och se>
der, at han wilie pröfwa och ransaka ho<
nom. Han will sa mycket scha : Milda
Gud! tajagpröfwarinitthierta, jilm-
wäl angäcnde mitt haat till the ogudachti,
gas ondawäsende, sagifwerdetmiawal
ett godt witnesbörd, mcn jagkan doch ic-
ke tro mitt bcdrägeliga hierta »m godt,
therföre utranftka tn mig Stelf, och lat
wlg wcta, bwad < sanning i mig ar.

2. Beder oZviä, at Gud Wille yröfwa
Hans hierta och mening; först hlcrtat,
aldenstund uti hiertat finnesmyFen falG
het och ffrymterij, dä menissian ofta bäl«
ler det för godt, lom intet godt ar; Se»
dan Hans Mening/ egenteligen, Hans
tsnctor/ fädanatanckar, sommOpA
ga och bekymra Mennissian, sa at bar-
mcd förstas alt, hwad hos en MeniffiHpröfwas kan. thcsförstand, theswllla,
tbesssnes rörefer thes anssag :c.tvuti alt
sadant kan Menissianshicrta bedraaa sig.
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Meniffian bedrager sig ofta i sitt Fött
ftand:, sa at hon haller det för ondt, som
dochärgodt, förfalstt, detsömärsaM,
schtwart om igen. Uti Wlljan/ saat
hon tycker, hon will det och det med alftwar, och dock ar annat i hierrät fördoldt.
Hon tycker, hon alstar Gud, hon ftnch-
tar Gud, hon förtröstar nppa Gud, och
thes hierta hänger doch ännu wld naoot
annat utom Gud. Hon tycker, hon söter
Gudz Hhra med alt alfwar, och doch kmi
nägot annat wara ther nnder fördorgat,
nemligenegenähra, berömmelse:c. Hwall
ock cn gange till sig, han larer finna, Hu»
ru hiertatzär e» >cdraZeligit tu:Z.

3. Beder han at Gud wille ranlaka
och pröswa yonom. Utransaka hctere-
genteligen, upgräfwa nsgot som ligger
diupt forborgat, och hämta det sedän uti
dags luiset, som en Malmletaregräfwcr
up malm utur diupabcrg, och hämtar
det i liuset. Pröswa atcr är en litnelse
tagen af Gullsmed, som pröfwar Gull,
antingen mcd eld, eller Probersten, M
det är godt eller eij. Sa beder ock oZvicl,
at Gud willeundersöka och pröswa honom,
om yaus wäfende war nchtigt eller eit; in»
ter m. som Gud det eij hade wetat forut,
mau sadam ransakande, utan m Gud wil«
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le i Nader kannas wid Hans hiettä, vch
dm uprichtighet, som ther war, lata sig
i näder tackas, deremot detonda somther
stulle stnnas, förandra och förbatra.Sä
säger han uti
HErre och försöe mig/ lutra mttt
hlerta/ ty tin godhct ar altid förmi-
nä ögon. Gud pröftvar Memstian iFe
för sin egen ssull, uran för Menistian
ffull, athonmä wcta hwad i henne ar.
Or dä altsä af alt detta oäviä? mcning
thenne:Emedantig/ min Gud/mins hler-
tans innersta/ och alla mina tanckar
och anstag aro sa bekante/ sozu hade
Tu allan filt anwändt till deras ut-
ransakande/ ochjagwälwet/ atjag
lättellgen kan bedraga mig sielf/ och
fälla en falst dom <m mig/ iä gis
mig nad at jagkundeititt ltus ss pröf-
wa mig/ at jag grunbellgen förstode
huru det star till mcd mig / ech as
hwad grund minä gierMlgar här fiv-
ta/ pädet iag cijmätte bedraga mig,
iller förneka och förstöra tins Andas
warck i mig; pa det iag mckte ock we-
ta / cm lag stsr i trona / eller om dm
tro/ som lag häller sör Zod/ ar

A; W
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Ml falsti cm ingförer min wandtl af
ankans eller köttzcns dnlt: om iag
stm lhelgelse; ochhuru längt iagre-
dan derutl kommen <w:c. Nu hwad

här beder om, dertil förmanar otz>MelenutlNärwarandc ncmligen
at utl Andans Uus pröfwa oy sielfwa.

°lext. 2. IZ. 5.
Försölerederslclfwa; omlärcn i tronc; bepröfwer edcr

ficlfwa; eller känncnl eder ic-
le sielfwa/ at lesuz cbrlttuz är
uti eder?

Utaf de§e 7«tenz ordar Betrachtelsen:
Huruea Christen skal vreswa lig fiels.

Vatum.Hr nägonsaakutiwärChristendomnöd»
wändig, iä arwitzerUgen thenne, atman
fiingt gär till ssg sielfwan, noga undersö»
ker och ransakar fltt tillständ och wäsende
str Herranom, om man h«r den sanna
trona eller ctz; om man har l«l»mboende
hos sig eller eij; em man star i näder hot
Bud eller eij tc. Försöker eder siclslva /
om I 3ren i trone/ säger wär

Wij mckrcke här wid följande omstän<
digheter. i. Hwem som ssal försoka

sig
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sig Ms; Hwar ock m, som w«u sallg
warda; hwar ock en, som wlllbcrömma
sig aftrona, och sombekänncr sig lill
Kum lesum, banware förnäm eller Nnga,
man eller qwinna, ritr eller fattig, gam»
mal eller ung, sa at har den ena har <n-
tct förträbe för den andra, utan bwar ock
enstal försöka och pröfwa sig fiels.

2. Hwcm man skalförsöka; Slgsiels-
wan/ och intet nagon annan. WiiarW
Mcnnissior hafwa bland mycket annat,
ock dct straffwärda fthl, at »ij gicrna
wilja försöka och pröfwa andra, det är,
dömma om andra, om deras schl, deras
lefwerne, dcras gicruiugar u. Men del-
ta som dct strider emot dcn ksrlck, wtz
war nästa ffuldiZc are, och HLrrcn!«lu«
uti 7.1. sinä Larjunga/strängtliza
forbudil atdöma stn Rasta, sa warder ock
uti war 7«t befalt, at wii »st fielswa alle-
na, ffolom försötH, dömma och möftva.Astu sait til en Upsyningz Man öfwer an-
dra, och deras answar ligger uppä tig,
eller ock, at tu uti kärlek rau bidraga n«-
got till tin nastas fromma, sä tan du och
bör försbka och pröfwa hön««-. «en utom
det har man intet till at forsök« och pröf-
wa nagon annan än sig sielf. Eä sager
Gudz Anda uti 6«». 6.4. Hwar ect etzbiplöfwtz sin egcn gttrning. och utt
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li. 28. Pröswe Menmsslan fig

jttlswll. «nk Nebr. 10. 24.
. s.Hivadman giöra stall; Försökaoch

profwn sig Alfwa. äpottelenlvlllstMyc'
tetsäja: Gär utiedrahiertan, undersö-
ter edcrt inuersta, buru det stär tlll med
«der, om I stän i trona eller eij; om I
wandrenpaHelselsenswaa. eller eij. Men
tber man ssall pröfwa och forsöra nagot,
lhcr bör ock wara cn regel och rattesnöre,
hwarefter detta försökande bör anstallas;
detta ärwtlt annat, än GudzOrd/La-
gen och Ester Lagen skallman i sa matto pröfwa sig, atMn sitigt

hwad förett
m laqm afosi fordrar, och huru lltetsä»
dant finnas hps osi. Man stall täncka cf««
ttr, Huru starckt det inneboende synda ou«
da ännu är uti osi; huru samma Synda
«nda mbryter signui den ena, nu atcr i
den andra ssadeliga warckan och ftucht.Man stall täncka eftcr, hwad gootwijhaf,wa försummat, det wi< hade bordt giöra,
ätmmstone intet giordt det sä rent ochful»
tomligen,som det hade bordt sse; dere-
«nat, hwad ondt wij hafwc giordt, detwii
intet hade bordt giöra; huru wij med hier«
tat med ord och med gierningen hafwefottornatGud, echstadatwsrdfDa, och

huru



G () O
huru dctta är stcdt uti uZsat och fre.mhä>
delst. Man stall täncka eftet / hurli wij
ofta emot wart battrc wcit och samNtte
hafwom förfummat det goda och giordtdet
onda; jahuru M etj Meim giordt det on-
da, utau ock, huru wiz jamwälärom föd<
de afdetonda, afden syliojga Meu,
och aro sä, rcdan af Modcrlifwet aldeles
förderfwade. Täncka stal! man an ytter»
ligare, om dct onoa, solu sinncs uti vsi,
och det wtj bednfwit hafwom, glor osi
ondt, bcdröfwar otz, qwäycrcch plägar
osi, icke för strassl-r sslill, som Edam ondt
lned sig forcr, och thct wij förticnt haftwsm, utan at thtt är ffedt emo't ett sä god
Gud, somwärGudär. SawardttmeÄ
v-ni-l. tzansäger: Tu HElre ättrutl-
fardiq/ men wg mDemWmmäosi.)a HErn/ wii/ wHrg KonuMr/ware Förstar ochwcke FädcVinastomstämma osi, «t wtj haiwom fnndat
emot tta. y. 7.». conl. 5. ps2i.
38. Annu ssal man ttZncka, huru wsrt
hlertaarssnnadt emst syudcn, omwij ha»
ta syudeu afalt hierta. sg aldeles at wij
styggiasww hcnne, ochcUdriabafwalust
at bega liagon synd wctande och wiljande.
och detta mcd mchra heter, atpröfwa och
försökasigeftcrlaMl.
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Efter ssall man ater pröfwa
ssg om MH» stär i trona. : Förlökcr
edcr nelswa om l nren l troua? delta
förftkauye bcstär dcmtinnan, att man no-
ga tfterslnnar, om man ratteligcn känner
Gndz näd i ciinaa/esu? ommanharlang»
mu och älrä, atwälatMidenaßaden, cch
warda derutl starckare ochmanbararebag
Wn dag? om mandenna Naden högre
fkattar, an allarikebomar i werlden? oM
man under förjakelsc af all fin egcn styre»
ka, warck och rättfärdiqhct, satter all ssn
förtröstan deruppä, söter aU sin glädie,
föruöjclsc, Mt och rikcdom deruti? om
mani anstcndctilllhcnna naden, alt hwad
iwcridm ar, för ringa achtar, och med

raknar för stadn och HMr
för Mi 7 ?l,'!. 3.8. Mcn at wij eij matte

osi siclfwa, eller af wärt onda
tött biifw., fö:fö:dctill at halladctför en lef-
»andc och sann tro, som dochur faiffoch
död, sa böra wtj mcd wärt pröftvande ga
jämwal till the fruchter, en sann tro
mtd llg förcr; nemligen om all dcn lro,
som wtz berömma ost af, har mcd stg 'en
helgande om den har med sig ett
redeligit upsat, till at giöraalltmg, hwad
man giör, tlll Vkaparcns lof? Omman
ock, när man giör nsgot, i fölie afdenna
tron, giswer noga achtning ps silthicrta,

hwar»
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bwarförc man dtt giör i l hwad afslktcch
mcning? utaf hwao grund och Anda ?0m
man oct l rraft af denne tron fiyr al!a till<
fallen, ther mau kundc bli sörargad? om
mau i kraft dcraf torsfästar sitt tött.för»
§irsakar wtrlde:,; wandtar utt 5-lu for»
Ipär; ar förnögv ialltmgmcdHErraus
wllja; öswcrwlnner werldcna; wälsignar
och älffar stila hatare ech förföljarc; har
atra nll at oli dag fran bag fulkomligare
och siilkomltgare:c.

sagcr 6n yttcrligare: Kännen t c-
terlcreszclfwaal 1elu« cknttuz liruti e-
dcrs Det är wäl sandt at hcladen Högt»
lofwade Trcenlghctrn bor i dentrogna.
Sä stär uti »4. 23. Wlj/ lag och
Faorcn, skolelomma tlll hononi/ och
dllswa boende när honom. Äfwen sä
om then H. Anda uti 1. coi-. ). 16. We-
tcn l lcke at i ären Vudz lemp-l. ech
at Gudz Anda bor uti eder? Doch, e»
medan aU Gudz Faders karlek tiliG, och
alla Hans walgiär.'ingar emot osi, kom>
ma cndast genom 2 >Mum. ,« är ock cl«l«
Nu, i synnerhtt dm, sem besiiler ochbebor the trogna, som sin dyrtkiöpta egen»
dom; som upfollcr then som sttt cempel,
med siq Siclf, och med stna förwärfwa»de hafwer. Upottelen Dgcr tftcrtailckcti»

sen,
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gen, at s!'Muz i de trogna,
nemligtn elj allena till fin ivarckan och
gäfwor, Man ock till sin Person, och
fälcdcs Eud och Mennistia tillika, säät
altsä cn trogen tan säja: lag hafivcr
min Broder, min BloDz förwant, min
Attrlöfarcjeluni. el allena närmig, u«
tM ock uit mig. Han stgcr at cl>Mu,bor
i den 'trogna, mmUqcn HENrans
Slnolda / wär Öswetfta -Prast/ Ku-
Nung och rwpket, ty dcrtill ar hansmor-
den Han bor i den trogna som en Ofwer»
sta Vräst, cllbarmhertigOftversta Prajt,
then thcrharmcd-lidandc mcd wär swaa/
het; ty till den ändm: är hnn ftcstud i
all tmg, llkiisisom wij/ pä thtt han
mattc kunna warkunna fig öfwer ost
Uede. 4.15. Han försonar osi dageligen,
och renar mcd sitt blod, da han för st»
himmeistä Fadcr, motwära synder, som
efiantlaga, ställcr M försoningz offer,
och da han wära swaga böner, starcker
med sin kraftiga förbön. Han boruti osi,sasom wär Konung, en machlig Konung,
then thcr bcssyddar och förswararotz emot
wära Fiender, Helwetes hahrar, at dä
wära Fiender kunde öftvenvinna ofi, för-
laner otz, förmedelst siu ttaftiga bistand',
en Mlig stLcr_ofwer.th.em; ja then ther

. ost
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oy' ock rcgerar vch styrcr, vchnied alle,
hauda andclig och lekamlig nödtorft ruu«
deliaaförsörscr, och sälnnda sittrike, som
bcstär i rattfardigdct, frid och ftögy. i
osi uprattar. Han bor ock uti osi säfomen
lrnstket, en himmelss Lärarc, thcn en al»
lcnägtfwer osi sin H. Anda, som !ärer
ostaUtwg/ litan ock siclf, som Fadrens
ord, talarmed osi, daban liti warahicr»
tan, gifwer kraftoch styrcka lill sitt ord,
och dii han, som en Morgonsllerna ur<
gär un osi. 2. p«e. 1.19. och somdct rat<
ta himmelsta ljuset osi upwscr.

Om detta alt wnna Gutz Baru wara
förwisiade, när the allcnazc glfwa noga
achming nppa sig sself. Ty Mer
len: Kännen I edcr lckesielftvtls Wtjsce häraf. i. At en Christcn knn kanna
fig sielf, och bcssaffcnhctcn af sitt inlvar-
tcs tillstand, cljes dade Upottele,, icke hel>ler tunnat hanwisa dcrtill.
Hwilcken Mtnnlssla wet/ sägerhan
p« ett annat stalle, Hw.id l memnstio-
ne är/ ulan Menulstmns Anda/som

i benne s i. c«r. 2. il. kan altsa MMennistia genom Andans lius och eraft,
bafwa en wighet och försakran om sttttillstand i Raders tn thcn ther kännerochwep qr <3luMu« /esu« «r llli honom, ban

rail
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kcm ock hafwa ett otwlflvelacktlgt witncs«
börd om ssn Salighct. 2. Scr m»:n ot?
häraf, at denne knndffapcn är ilttet hosalla sä kanbar och klar, at intet nagotno»
gare nmsaranoe stulle thcrtill bcdöfwas;
tv när han sägcr: Kännrt I icke eder
fi lfwa s sa gifwerhan thcrmed tillkan»
na, at det lM kunnat warit möjeliait,
ncmligcn at the förmcdelst tröqhet och o»
achtsamhctuti ranftkande, ei annu ratte-
ligcn tandt ssg sieltwa, som det och hette
fordom: Kanner tu tig lcke/ tu dage-
llgaftetblnnd qwlnnors«nt.,. 3. Dct-
ta ar ofta Gudz Barnas tillstand uti an»
fachtmnaenes tid och stund, at Guddöl»
jer sig ftr them, och undandrager kan«
fian afssn himmclsta Nad, sa at the, det
gsda, som Gud doch hos thcm ncderlagt,
funna etz altid stnna och märcka, litanfast helre oftalmcna, at Gnd ochz-lus är som langst borto ifrän them, tähandoch ar them som aldranärmast, jator och lcfwer i them.

Nu emedan thct ta s« ar, at ckrM«
bor t den trogna, och ttzcn trogna tantherom wara förwisiad, sa will
at wij llti en sadan högst angelägcn saar,som tbenne ar, theraf all war salighet
yarflyter, etz matte wara sorglöse, utan

noga
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noga undersöta ofi, om wij finna hos osi
llägsn kansia deraf, och ow wärt hicrta
tan g'.fw« os nägot hugncligu witneSdörd
dcrom? och sedän, bwaraswijkunnawa-
ra förwitzade, at detta wiNnsbörd arAn<
danswitncSbörd. och ickedet falssahicr»
t«ts bcdrngcri? Al,dausdrist
och wärckan i stälen, ar thet förnämstH
Medcl, hwarigenom man t'an lomma
ti!l narmaste wisihet i delta mal, sa böra
wij uti detta wärt ransakande och' pröf»
wandegifwa noga achtning uppa en sä«
danAndHnsdriftochwarcka!l.Alisa,närell
Mcnnistia kan finna hos ssa ätra och lust
till thet gooa; lcda och miMag till thct
onda; haat och styggelse till synden; lana-
ta» och trängtan efter tillwaN och förkosi
ring utt Helgtlje ,c. sä ar iadänt ett sa-
ken tekn och prof til i«lu ckritti nadiga
narwarelse; ty ther )eä« ar, ther ar hanicke lcdig cllcr utan kraft och wärckan', u»
tan han gjfwer altid tillkanna ssn När-
warelse gcnom allehanda Helgeljes rörel-ser och wärckan.

Till detta wärt pröfwande hörcr ock,
at j»mwij finna osi harutinnan, wij ock
ta rälta os dercfter. Ty som thct intet är
nog, at höra ordet, utan man ssall ock
giöra thet; altE är det intet Heller nog,
at wij kanna wärt tillstand, litan det for-

dras
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dras jamwal, at denne war kunssapbät
l.otz ftuchler, Finne wij at wn ,tä Mi Na»
benes stättd, sä böra wij tacka Gud ther,
förc, tiMrifwa Gudi all dcn näd, fom
osi wcdcrfarcn är, och strafwacfterstörrcoch större titiwaxt och förrofrilig i det go-
da. Finne wi; osi stadde uti äfwentyr och
fahra, ochat dct warder ju langre jn
kalissnnigare mcd wär Cbnstendom, sä
böra wq försträckasthcröfwcr, ropatill
Gud om hielp, och allchanda stötcstcnar
och forhilidcr nhr wägcn rödja och aUaf>
fa. Finne wu at lvij redan arom
afwewe/ ochstä pa dcn onda wägcn sä
böra wn da icke ett ögnablcck längcr för<dröja pa cn sä3an ffadelig wäg, uttin fiy
derifrai:, som

atjordcn, dctär,hclwttelckematte
upfiuka ost. I dag l daä / om l höl cn
HErrans röst /iä föthärderlcke cdra
htertan.

Antcligen at alt detta matte halwa finrichtighet, och at wij ctz pä nagot sätt, cl»
lcr tM nagon del Mtc bebragne warda.
sä böre wu mcd David fiy till Gud, ochhansransakande, nemligen at han Wille
rgnsaka och pröftva ost, och qifwa nädtill
wart ransatande. Thenna tillflycht till
Gud, ochbön om Hans ransakandc, gif»

wcr
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wer allan kraft till wärt raniatandc; ly
ssall det altid Heta: Utransuka nng Gub
och sa weta mltt ylertu/ bep.öfwa
mig / ochförnlm huru iagthetmeuur
Tillampning oO Samwcts

prösning.
Sa war da, Min Ehristen! förmant,>

at lwga pröftvatig siclfwali.
ta giöra ssall., ther til! will man g fwa
nagon anlevning cfter nägra stycken alle,
na,utitinChristmdom.GifwertigtiUsam,
wcte ther wid ett godt genllud och swar,
la ma tu wara försakrad ther om, attu
gcnomGudzNad ar cngodEhristen,och
star utl ett godt tillstand, hwad tin Chri-
stendom och salighet widkommer. AM,

,: Pröfwa ttg om du bland alt
thtt, som finnes i himmelen och pa
jorden/ intet nagot tmg sa böqt al-
star och achtar / lom tin Gud? > m
du mcd tttt hierta endaft hänger wld
honom? gierna hörer honom, gierna
talar om honom? har din högsta lnst,
fagnad och förnöielsc i honom? I synner-
het om dn äst högst angelagen therom, at
mehra och mehr tilitaqa nti Gudz saima
och saligqiörande kundssap? ellcr ock, om
du till afwmtyrS har annu uagot annat i

B Wcrl<
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wcl!dm,<cmduwchlatl)ckerom,ochmehra
glstar, an tin G>id? Pröfwatig, om
tu, widaltthettugiör, tänckerochtalar,
altib tommer ihog, at tu star för dcn Al«
wetande och Alseende Gudens ögon, för
hwilken du eij kan fördölja thcn minsta
tanckan och rörelsenidm Siäl? om dusom
<tt lvdim Barn, wachtar tig mcd all öm-
het för det, at ett pä nagot satt giöra tln
Gud emot, cller förtörnahanShögaMai-
jestet? ellerock, om du af fruchtan för
Mennissior, och at behalla theras gunst,
har osta bcgadt ladana ting, som du siclf
marcker och wet, at tin Gud, hwarsö-gon sealtoittwarck, artherlgenomwahw
hedrad och förachtad wordcn? Pröfwa
tig, om du harhasi en hicrteligförtröstan
pä tin Gud, jamwä! pä en sadan tid, ta
all menliissio hiclp och rad har waritbor-
to? tror tu ock, at Gud utt all tin nöd,
kan öfwerswinneliga giöra öfwer alt thettutancker och beder, och öfwerlatertutig
Gudi och Hans beliga wilja och rad? Astu
ock tillfridz och förnögd, fast du intet al»
tidtan finna tig uli Gudz underbara För»syn och ssickelse? ellcr ock, har tu uti t,tt
sligganoe hellre satt tiu förtröstan osiapa
mennlstw hlelp och räd, än pa Gud?
Pröfwa tig, om du mi alt ntt lefwerne
läter mgcn tlng wara tig sa angelaget,

!om
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som sorgell för tin fattiga sial ? sä at du
dagcligcn strafwat och annu sträfwarder-
eftcr, huru tu matte kumia Uenom Ai»
dans hiclp, mchra och mehr afjolidra tin
odödeliga Anda iftän the jordista tings
karlck, ochderemot förena henue mcd thet
ewiga Goda, somhcnnei ewighct allena
förilöja kan? eller ock om du eftcr thenne
tidsens Barnas satt, harmiust sedtther,
uppa, men tHeremot sökt tin gladic och
förnöjelse uti förgiängeligu och syndiga
ting, och säledcs lltet tänckt pa HErraus
7elu hcilsosamma rad uti "»«!,. 16. 26.
>dwad hlelpcr det Meuulstlone / om
hon förwärswlU hela wcrldena/ och
far toch ssada tlll sin näll cller hwad
tan mcmnsslanglswii/ ther honka»
lgenlöja sin jml med.

2: Pröfwa tig, omtu,sa osta tu nam,
ner Gudz och leluckritt, dyra namu, giör
thet med tillbörlig wördnad och
ning, och har <ä ett hiertelitmisihag thcr,
till, och inncrlig sorg och nijt therofwer,

Gudsdvraord,
Gudeligaböne:ochsolige:.wardasassande,
ligenaflaklaMenl,iss!o:misibrukade?cllcr
ock, omtu eq allena hasi tin fägnadtheraf,
utan ock stelf wahnwördat samma dyra
Namu med lattstnnisshet,cder, swordomar,
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bcmssap « ? Pröfwa tig, omtin bön och
suckaN stlttd uprinncr af ett troget hierta,
och warder i en helig Andacht förrättad?
eller ock, om icke du ofta talt allena mcd
mun, och hiertat warit langt thtriftän?
Om din M, förmedelstthe, afGudzAn»
da upwackte hierwsuckningar, stär utien
karlig förtrolighet mrd Gud, sä at du,
som en wan pä stu wän, ftitigt tancker pä
Gud, alttitt äliggandcutgimer uti G.idz
stöte, ochwantar sä pä Hans nadiga böns
hörelse medundergifwetihetuti tälamod?
Tro säkert Min Christm!at dcn altsästär
t förtrolighet, han har redan bracht sin
siäl, itheuneoroligawerw, mimsalig
roochhwiia.

Z: Pröfwa tig, om du tin FrälsareS
lelu ckrW stora karlek, som hau förme»
delstsin pinoochdöd, wnstsmotttg, utan
Ktcrwändo mcd hclig förundran oetrach<
tar? Om du honom therföre afhlertanS
grund aitid tackar, och om tu Honom,
som tigsahögt och beftändigt älstar, för»
Midelst en iimcrug tro och brmnande kär<
lek i titt innersta innesiuter? eller ock om
tu thenna, tin Chrittelidoms förnämsta
pttcht ä sido satt, och tin Fralsare oftabe«
dröfwat med en oanstandigwerldenestär,
lek? Pröfwa tig, omtu csu<il,Mi blodzoch oöozrraft dageligcn sabrularltrona,

at
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at tu thermedelst och therigenom in för
Gud och Hans dom, söker, tiggcr och de»
der Nad och syndernasförläteise, Mm
sädanating, utan hwilckadu eij kauroin-
ma utur titt elande? Om dli altid före»
ställer tig icsum tillen Förebild, hwanf-
tcr du will och stall rätta hela tiu Chri-
stendom? Om tu fiitigt paminner tig )es«
aldradiupaste förncdring, och larer sadantwara hos tig en rrafttg drift, tlll at för-
saka tig, bortlagga all höginod, ickesöra
tin cgeu ähra och bcrömmcisc, utan i all
tiu omgiangejfe och wandcl! dtflita tig cm
ödmiurhet och ncdrightt? Hfwcnsä, om
duiclu heliga lvdno, tälamod, mildhct,
tpsshet, och alla andra dygder mehra och
mchr efterföljer, sökandcs saledes blifwa
Hans sinne litformigarcdag ftandoa? Om
du häller ckriui försmadelse, för storrl ri-
tedom, anthcnna syndiga wcrldcneshäf-wor, det ar, om du wärckeligcn tror det
i titt hiettä, at det ar tustnde gangerbat-
ter, at blifwa i dmnc werlden förachtad,
förfölgd och bedröfwad, blifwa afalla för-
laten, lidaför jelu stull elande och jammer,
an at för ett timmcligt och jordisst nöje
försaka och förlora thenne Ädla ssatten ,

clii-inumi-lum? Ia om tu ock i följe ther-af har randt och iörstädt bcstaffcnhetcn af
H«su ckMirike, huru ncmligcn thet ickc äraf

B 3 werl-
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werlden, och huru alla thes undersatare
Ma sökia thcras sanna lycksalighet, ic»
ke uti the joroista, utanuti thehimmelsta
ochosynitgating?

4: Pröfwa tig, om tu äst Gudz An<
dans lefwande tempei och boning, sä at
huntiguplyser, larer, helgar, regerar
rch i en san Gudachtighet mehra och mchr
styrcker och uprättar? Om tu icke oftastadt emot Hans wärckau, honom mcd
manga synder bedröfwat, och lamnatden
onde Andan rum i tttt hiettä? Omtu icke
ofta lilsiutitt titt hierta, ta Gudz Anda
genom ordet och andragoda rörelstr tlap»
pat thcr vppa, pä det han matte fä utfö-ra sitt Ambcte bos tig. och bringa tig ttll
en san batrmgcchomwandelse? AchMmChristen! war föl-satrad therom. at pa
detta Andans inneboende lommer all tm
Salighct an; ty lhcnf m ckntti Anda
lcte har/ han hörer lwnom icke till/
ft<tr thet l B. 9. Pröfwa tig, om
tu hörer blandtheras tahl, som wandra,
icke cfler töttet, utanefter Andan? Om
titt lefwerne härrörer afwerldenesdrift,
och föres ester werldeneS satt och wilja,
ellcr om det härrörer af Andans drift och
lag, ochföres ester Andans sinne och wil-
ja? omdu annu lätersyndenwarawaldig
höS tiH, ellerock, omturcdanmedaltalft

war
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war dödar tina lemmar, som pa jordene
aro, och har saledes en hclig aira, at i
denna saliga förnyclsen, utcm atcrwändo
waxa och tilltaga, tIU tbes tu omstder
wlnder tnsullkommen ManutlCliMl
sulbordlgtt älders matis r?l,. 4. lz.

5: Pröfwa tig, om du som manga tu»
sende andra, staridenstadcligainblUnmg,
at tu kan lttafult wara en god Christcn,
fasttu lefwcrcfterwerldcnessatt, staller
tig werldene lik, och har tin ftrnöjclse u»
ti syndige ting? om tu tycker, at när tu
allenast hallcr tig tillthenEhristcligasör-
samling, gnr mcd hopcn tillK»rckan, och
tili HErrans Nattward, giör understun»
dom tina böner ic. at Glld stall likafult
wara tMfrcdz mcd tig, fast titt hiettä e<
mcdlertld bleftvc hangiaude wid jorbijka
ting? eller ock om tu har lardt at batre
sorsia och ranna grundcn af tin Christcn,
dom: nemUgcn,at detta är en fördömmelig
willftrelse, hwarmcdelst Dlcfwulen störtsa manaa tusende utl helwetit, dä hau
bracht dem i det hopp; mau kan andoch
tro pa cliriKum. fast man litct eller alsin»
tct bcflitar slg om en ostraffeligwandcl el,
ler goda gicrningar? Pröfwa tig om tu
fast mehra ar thcromöfwcrtygad atthen
tro, hwarlgenom tu tänckersaligwarda,
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ar intet nagonstugga, inbillningellerdöd
tancka, utan sa rraftig och lefwande,
at dcn nödwandigt förer med sig en sann
GudachtiZhet och warckandc Ehristendom?
Vm tu ock fadana troS teknfinner hostig,
nemligen at tn tieimr tin Gud och tin Na-
sta redeliga, och om det ar tins hicrtans
ästundan, at uti en sädan Helgelse, utan
hwilcken ingen kan see Gud, mehraoch
mchr tilltaga? Om du sanfardcligalror,
at munstns tro, sch blott HErre HERre
ropande giör ingen salig, utan allena en
lefwande tro, biertans tro, sadan tro,som wisar sig först uti I-a, omfattande,
och sedän i thet at man mcd lust och nöje
dagttigen giör Fadrens wilja som ar i him»
melcni ja om du flnncr hos tig, at tin
tro driftver tig dagcligen till heliga tanc»
tar, ord och gierningar, som aro trones
nödwandiZa ftuchter, sasom tillexempel:
karlekcn till Gud; ifwcr för Gudzahra;högachtning för Hans Maijestcdt; förfa-telstn af werldcn; köttscns kors;astelse;
wandrandct uti jcsu fotspar; Segren öftwcr werldena; kamp och strid mothelwe»
tes häbrar; ossrymtad ödmiukhet; bestan«digttaamod; langtanefterewighetu?

6: Pröfwatig omttdcr, omtutintim-
meliga lefnadz siut hafwer dageligaförw
na ögon, och haller thet för tin högsta

llok«
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klokhet, at kuuna sainrätta atttittwärck,
som thct ssickar sig till en salig död och
stilnad hädän? om tu t fölie therafeij left
weruti säkerhetochwardzlöshet, utanal-
tld sa förcrtinChristcndom, somtuhwar-
dag ssulle omwaxla tiden mcd then oändc»
ga ewighetcn? Om du alt tjtt företagan-
de sä förrattar, som tu uti dödzcns stund
vnskade tig thet förrattai hafwa?omtu med
alt alfwar flyr alt thct, som i dödzensstund kan giöra tin tro och tiu frimodighet
Nll förtwlflan och blygd, ja flyr alt thct,som tu afwcn uti döozswnden önssade tig
aldrig hafwa befatat med? om tu tror
at alt thcrcftcr man Mr i tiden, alt ther-efter sar mau ock upMra uti ewighettlt?
Pröfwa tig, om tu then sidsta domen,
för hwilcken wij alle ffolom församladewarda, har aitid för tina ögon och uti
titt minne, och i följe therafnoga wakar
vftvertina tanckar, ord ochgiernjngar,
balst som at tu wet, at ckMuz jelm thenrättfardige Domaren, stall en gang for-dra en uoga räkning för alt? Ach pröfwa
tig och titt samwete uoga, om tu fiiligt
foreställer tig dcn uppa domen, följande
outgruudeliga ewighctm? om tu the for-domdas qwahl sä bctrachtar, at thet up-
wackcr hos tig haattill soudcn, sasom thenthcr fonimar helwetet? deremot äter,
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om tti Heiqoncns hcirligbet sa besinnar,
at dcn wärckar hos tig längtan efter tro»
na pa )e<um, som thcn enda wägen är 5
hwarigcnom man kan komma ifrät» then»
na orollga tidm, till m rolig och salig
ewighet?

Ewige och harlige GUD!
Wij arme Siälar stä Pär in
för titt ansichtc. Se wy uppä
Tig/ sä ästuhcligGud/ hwars
ögon äro sä rene / at the intct
lunna se thetoreent är; Vtäw
färdig Gud jom ästthm on-
domenfortarandecld; Alwe-
tande Gud / for hwilckcn eij
thet minsta ondakatt waraför-
borgat Se wij uppä otz fielf'
wa/ sä äre wij arme Synda-
re/ som icke lunna läta dli at
förtörna tig. Se wy uppä
wärt hiettä/ sä är det ett ill-
sundigt och bcdrägeligit ting.
Ach hwad lamp och möda kä-

star
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star thtt icke/ at bringawärt
hicrta utur wcrlden till ttt no-
gare eftcrsinnande af thct cna
Nödwöndiga! När thct ssall
ste/ sä är thct dlindt/när thct
ssall söndcrstäs / sä är thct
Mdt; när lhctssall sorja /sä
är thct känsiolöst; när thetssall
upwakna / sä är thct säkert /

och fruchtar sig thersom minst/
ther största fahran kan wara
pä färde. Thcrföre/o store Gud!
Kom Tu otz tlll hiclp/ emedan
kött och blod sig sicls intct hicl-pa tan. GifotzMd ätwtjför-
medelst ett noga ransakande
matte bliswa warse wart till-
ständ/ och scdan rätta otz der-
efter! Men ssolom wij ratteli-
ga se wära synder/ sä öpna
Tu wära ögon; AO tu rätt-
fardigc Domarc/ tag bortthet

tac-
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tackclse/
hängtför wara ögon,pa thtt wij
rätteligen macte warsc blifwa
thet clände som uti otz bor / och
sedän i stoftoch assa förncdras
för tin härlightts Trohn. Ia
HErre M c^krcke! utwnsaka
Tuotz/ ochfäwttawärthicr-
ta / bepröfwa otz och förnim
huru wij thet mena / och se till
om wij äre pä ondan w6g/ sä
för tu otzpatKenrattawagen:
Amen.
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O (29) O

edert lius lvsa för
Mennistwlnen / at the
mage se elra goda gier-
ningar / och prlA eder

Faocr/ jom är l himmelen.sarms ord uti 5.16. Fräsaren ta-
lar wal,här cgenteligen stua Larjungar till,
men doch ch allcim till thcm, utanocktill
alla trogna. Wij are ,u Gndz wlUck
ftapade l cl,n^,««, nllgoda gierntn-
gar tiÄ hwncta Gud osi ttllförene be-
redt hatwer, at utithem wandra
stole 2.10. Skall man ta kunnain
ta sitt lius lysa för andra; sä bör man sielfforut hafwa imstt; ty ther intct ltus ar,
therkanchetintetdcllerlysa. Thetta liuset
ar,ntet auuatäntrones lius,somtauptan,
des ihlenat, närMenniffianmedalfwar
omwänder sig till Gud. Sa länge intettbct ffer, Mär och hUr Mennistian utimorckret. Arhon uti mörckret, ja,cirtzontlcltwa Morckret 5.3. Hurustall
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holi ta kunnalyft? Mcl! thclemol, thesom äro lius l the kunna
oct lata thcras lins lysa för andra. Uti
mtturlig matto ar thet sa; at ther liuset
ar uptandt, ther lyser thet ock; sa ock utiAn»
delig matto; thertroneS lius ar, ther ly-
str thct, ty tron ar aldrig utangodagier-
ningar.

Ändamählet, hwarföre man ssall lata
sittliuslysa, arickcegitbcröm, ellcrna»
gon förtienst, utan Gudz lof; At the
mätte se edra goda glcrningar / och
prim ederFnder/ som ari himmelen.
Sa sägcr ock retl«s at wij ssola kungiö-
ra Hans dygd/ som 06 kallat hafwer
jfrän mörckret tlll sstt underliga lmce.
1.?et.2. 9.Nu,huru ChristnaMemnstior
stola uti HuushällslUndet i fynnerbet
lata theras lius lysa, therom stall i föl-
jande Vetrachtelser warda asyandlat.

Om Ächta folck.
Dexter. Lpli.s. 25<lc. 22.1t.
Uri theiilia Betrachtelsen warder hand-

dlat.
Om Wta - ffolcks inbördes

pl-cht och styldighct.
Wld thcnne Betrachtelsen / marckawij

l. At

30



i. At Schtastaud ar ett Gudi behageligit
ständ. Thet ar Gudz egen instichttlse och
Ordnilig, och hwnd HEnen stickar/
thet ör lofttqlt och ?s«!m.il».
3. Nar Gud hade ssapat
ncs stoft , och uti lln allwishct sag, at
Menmstione tntct war godt tili at wara
allena, sa bygde hau Ominnan
s!do«ref, honomtill bielp, thenstgtillho<
nom halla stulle. Pa thetta sattet har tä
Gud insitt Ächteujkapet, eij allcna för

utan ock för Hans eftertommaw
de, hwarföre han ock annu i thenna dag
later födas till werlden bäde Man och
Qwinnor, thct Ächtcnstapct mätte
lmd macht hätias, och thet Meninstiiga
Mcktct fortplautas, Fralsaren uprepar
thetta uti iy. gifwandes sä tillkan-
na , at Hchtenssap ar eij mindre i Nya
?»a3menr Hans goda ordning an thct war
i det Gamla. Thct ar ock till at märcka,
at Ächtcnssaptt insattcS redan uti Full»
komugbttenes Stano, och lcke först cfter
Fallct, hwaraf, synnerhetartill at Ma,
at Hchtastandet är i stg ett heiigt och Gu»
di beoagcUgil stand. Sa har och HErren
lesu« förklarat sitt nadiga behag tlll Äch»
tajtändct, ta ban ei allcnaitwar tilistädes
pä Brölloppet l , utan ock ther gior-
desittförstaunderwarck.

2.Ach-
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2. Ächtafolcks inbördes plicht och M,
dighet igemen ar; i. at the tillsamman
besiita sig om en jan och ostrymtad
GudMlchtan. Thet heter i gemtn till
alla Tbet ar tig fagt o
Mennlstm hwad godt ar/ och hwad
HErren af tig estar / nemliga : at
halla Gutz ord/ och bruka karzek och
lrara ödmiuk för tincm Gudi: Delta
ar sa myckct, som at fruchta och tienä
Gud med ett redcligit hierta. Thctta aw
gär jamwal Christeligit Hchtafolck, nem»
ltgen at the Ma Gudz ord och tienä ho-
nom med ödmiukt hierta. The böra desin»
na at the ciro gifne hwarannan till kropp
och Sial, ty döra the wara omtänckte eij
allcna om hwarS annars kropp och thes
wälfard, utan ock om hwars annars
Sial och thes salighet och fromma. En
Christen alstar da sin Nasta rätteligen
när han pa alt sätt arbetaruppa thesewi»
ga wälfard; Msa, denrarlek, somÄch»
ta<folck hwarannan ssyldige aro, bör i
synnerhet wisa sigderuti, at then enaar
pä alt sat bckymrad om thens AndraS
Siälawulsard och fromma. Bägge köncn
bade Man och Qioinna böra förely-
sa hwarannan mcd Gudachtighetsexempel,
och imet va nägot satt wara hwarannantill
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till förargclst, wäl wetande, at tye en
gang pä domedagenför Gudz Anslckleffo-
la giöra redo för hwarsannarsSilil,och
at Gud ta warder th«,!i förlorade Mai as
blod fordrandes ntaftbens andras hand,som warit orsien till thes förtappelse.
Man wet ock, at Ächtastand ar manga be-
swnriighetcr och ltdandc undertastadt.
Then som ledig ar, har wal ock sinä pla»
gor; dochmnm mehrthe, somutiÄchten»ssap lefwa. Then lediga kan egenteligen
intct näg>sn plaga lraffa, an then som an»
da fram och omedelbart kommer uppä
honom siclf; men hwad then gifta wtd-
kommer, sa trasiar KonomcijallenahanS
cgen plaga, ntan ock, ta antingen Hans
Muka ellcr Barn, hwilcka sa wal som
han, aro mängehandamenn:Mgaswag«
heter och plagor underkastade, romma u»
ti qwahl och lidande, far han ta lof at
käimas therwid, ochtaga sin dcl theraf;
sä har ock huuSbalning sinä swarigheter
och plagor; at förtiga andra plagor, som
Gud cfter sinunderbarawltshetslchtafolck
täckes palagga och tillsanda. Nu, at wid
sadane tillfallen kunna ratteltgcn sttcka
sig, saat man medotalighet ei< matte för«törnaGud; man waratilifridz och förnögd
medalttbetGudgiör stickmoch lagal och
tM mcdwcksamt Me dagcn emot/som then
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tomcr utsfHVrranshand, thertill fordraS
en starckoch flttig öfning uti Gudachtig»
heten. Cbristeligit Ackta folck kunnaicke
Heller önssa sig af Gudi högre Rad ochstörre lycksalighet. an at the matte uti en
gladelig stuno ftmlas in för Gudz dom
och sedän uti en salig ewigbet; therttufor-
dras ater en san Gudachtighct, säsom tro»ms lifachtiga prof, aldenstund ingen kan
tomma uti himmelriket, utan then somgiör Fadrcns wilis som är i himmclen.Achhuruwäloch lyckeligcn
öro ta Achtafolck komne tillsamman, nar
the aro)es« egna medanthelefwa, blifwaHans egna ta the dö, vch som HVrransegna fä mcd gladie möta hwarannan för
Gudz dom! ty böre the ock wara fiitige u»
ti böner, och uplyfta heliga
handertill himmeten, om Gudz näd,An»
da och wälsignelsetillSialoch kropp.

2. Är Hchtafolcks plicht och ssyldighet
i gemen, at the Mssa hwarannan inbör»
des. Thet innersta och nogaste utlÄchtcn»stap ar Karleken. Om Manner, sagcr
Andau at the ssela alsta <ma hustrur,
ftiom cwltt« älfkadesöriamllng.ckri.
Ku, j«su« har alstat sin Församling aan»
M htcrteltgen, utan M falsshet, säätvan ock har wagat sttt lif.för henne. dan
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haswer glswit <lg siclfwan för ost tillgaswo och osser/ Gudl ttl en sötlucht
rp1,.5. 2. ,s«k2nn«z säger: therpa kai-
nen wij Gudz karlek/ at han hafwer
lätlt At llt for osi. l ?ok. 3. is Altsä
skola ack Mannerna hicrteligen a!ska stna
Hustrur, alsta thcm utan falsshet, sä at
tarlcken hafwer sin uprmnlse utaf hier»
tat; ty thcr tan ock intet Heller nägon kar-
lekwam icke ar hiette-lig; tärlcken är julntetannat,cwhiertans
döjelsc nll en annan. ckMuz hafwer al»
stat Zörsamlingen med en ren karlek, det
ar, han älskar wal Församlingen, men
alssar doch intet thet onda, som finnes i
Församlingen utannarhans Varn synda,
si sinissar han thcm togliga/ ochförmanar thcm med tuchtcin/ hwar-
ult the syuda/ at tbe motte bllfwa
ondssonc qwitte / och trs uppa HEr-ren. Bap. 12.2. Sä Ma ock mannernaalsta sinä hustrur, nemligen at the thet
onda som the se hos them, med sachtmo»
digom auda straffa, och af blind rärlee
intet tillstadia nägot som ar emot Gud och
hansbud. Mannerna Mawalalstasina
Hustrur,men sa at Gud warder altidälssad
ofwcr alting; ty den karlek till Creaturen
ar alleua Gudi bchagclig, som intet stan,

E 2 nar
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nar pä Creaturen, utan lika som tränger
sig igenomthem, och cndaststannar lippa
Gud. Eljes sagerFrälsarcn utt KlattK. io.
Z7. och i-uc. 14. 26. Then fin husiro al-
skar m?r än mig/ han >!r mig lcke wärd.
ckMuz alsta: ockfinFörsamling beställdigt,
ballet stt föibund och löftcnoliga.haller tro
ewianerltga rs»l. 146.6. och som han är
Saanirlg 14.6. ja angrarhouom
icke Heller Hans aaswsr och kalielse.
K«m. i,. 29. Sä Ma ock Mannncrna
Ma then tro och rarlck, som the stna hu»
ftrur, inför Gudz Förjamlmg, som wit»
nen pä then yttersta dagen,ttllsagthafwa.
Gudz Anda sagcr: Ächtenstap staU
hallas ahrliglt chland alia/ och Äch-
tenssaps säng obesinlttsd/ menbola-
re och horkarlac ssall Gud döma.
.

- Theremot igen ar Andans wilja, at
ock hustror aljka siliä Manner hierteliga,
redeuga, i Gudz ordning och med bestän*
dighet. Upottelen iager at Qwinnor sto-
la alfka jl«a Mänaer. "lit. 2.4. Sä
förmante ock fordom §«!-« Föralorar, at
don stltlle hafwa nn Man -rodiamkar.
?01,. 10. iz. Karlekcn emellan Ächmsolck,
<ir Grundm nll alt thtt öftiga, som the

hwar<
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hwarannan styldige aro, tybör thenwa-
ra bäde hiertelig och wärckelig, sa at the
wänliga omgas med hwarannan, bedia
Gud för hwarannan, ssöta hwarannan,
sota pä alt sttt hwars annars basta, ty
alt thetta äro ftuchter af en rattssaffens
tarlek, lom icke bestar utt orden och
tungone man i glernlng och sannlng.
1.)u11.2.

3. Hro ock Mtafolck hwarannan ssyl-
dige igemen talamod/ eller at the arota-
lige med hwarannan. Upottelen säger uti
culi.Z. 19.1 män alster edra hustror,
och warer lckc bitre emot thcm. Thet
gifwes nti et Mtenssap mangt och mpc-
tct, som intet alNd är cftcrMansenswil»
ja och astundan, men sa bör han doch in»
tet lata figtherafnllbittcrhctuptandwar<
da, sa at han stnlle fatta kallsinnighet till
sina hustro, och begynna till at ham hen-
ne i sitt hierta. Ach huru ofta förstr stgic-
ke Försllmlingen emot Ehristum, och han
hafwer doch sachtmodighet och talamod
med henne! Ellcr at han ssulle vcgynna
till at öfwerfara hennemedotidighet, med
stamliga ord och banstap, hwilcket äd'a
och ärbarasinnen arganssa swarttill at lt-
da; eller ock at han ssGe begynna till at
handtera henne mcd hugg ochssggcchmed

C 3 an»
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annan otillbörliahet. Delta alt hörcr till
billerhet, iom Gudz Anda har förbiuder.Mannernaböra taucka, at Hustrurna,
fast the äro swagare karill / äro dochM wäl arfwingar till lifzens Nadsomthe;
Nro sa wäl till dethimmelssa Arfwct, af
Euoijkapade, Aterlöste och hclgadesom
the; hafwa sa stor dcel i CkMn. och sämsnga löften till Ehristum som The; Gud
bar sa mycket arbetatföl them som förMän»
nerna, wlll ssgiernathemtillhimmelen,som Manner, tv böra thetä icke wahnhe»dra, förachta ochhedröfwathet, som Gud
iielf icke wahnhedrar, förachtar eller be»
dröfwar- Sa böra ock Mannerna wetaat
HustrurnaaroMennijkiorsäwäl somthe,
och mangehanda swagheter underkastadesä wäl som the. Nu som the sielfwe wil«
ja«atman eiffall anst thems swaghet och stl
med ffarphet eller pä thet bardaste, utan
at man har täiamod med them; altsa äro
the ock ffyldige till at bewisa thet samma
mot sinä hustrur, nemligeu hafwa tala-
mod med theras bäde tropsens och ssnsens
yvaghet.När Hustron felarochsyndar,
bor Mannen icke samtycka thcrtill, utan
honom tillkommer atstraffaochrättathet;,
Man thet bör doch sse med alfwarsamstillhet och icke med biuerhet, tythermed
utrattar man ganssa litet. Sä ffola öch
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Huströrna hafwa tälamod med theras
Manner, och när the se, at thet intet al»
tw will gä eftcr önMn utt deras Uchta»
ständ, sä böra the doch intet therföre för»
banna sitt stand, utan fastmehra täncka,
at Ächtastanoet ar then 3cl,c»/«, ther the
ssola lära aträtteligenssicka sigutiochun-
der torset. Therföre säger ock
at Echtafoick skollUlda lekalntige be-
kymmer- 1. t?or. 7. oceMan»
nernahsswa nagra sumgheter, sa ffola
huströrna sädant tckeutropa och utbrcda, u»
tanfastmeraöfwerffyla, och
tillthet basta uttyda. Cen qwlmla som
tlga tan ar en Gudzgäfwa/ säger
«I,K. c«P. 26.17 thet ar intet, som batre
pryder en an at hon ar sachtmo»
dig och tystlaten. Skullc ock Mannerna
falla uti siukdomar,olyckor lifzfahrlighet
u.sä ffolahuströrnaicketherföre tröttas
wid them, elleröftvergiftvathem; ochom
the an fielfwa ssulle rata uti nagon ola«
genhet tberwid, sa böra the doch med ta-
lamod och kärlck alt utbarda och öfwer»wwna, och sasanna hwad 87«cK säger:.
En wan kommcr tM then Andra utt
nöden; men man cch
meh» ci»p. 40.2). Sabörthet waramed
Tchtafolck,somL.utK sadefordom till
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Ttzt m gar / tijt will mg ock ga / ther
tu bliswer ther bllswermg ock s titt
folck ar mitt folck/ och tin Gud ar
min Gud. Ther tudör/ ther dörmg
ock/ therwlll iagockbegraswenwar-
da;zH3rren giöre mig thet schthet/
om döden icke stallstllja otz
I. 16. 17.

3-Men i synnertzet, ärMannerS plicht
ochstoldighet emottheras Hustror at the
försorja them och staffa them therasnätz-
ring; och som Manner aro styldigetillat
mcd sitt arbete närä sig sielf, altä och sinähustror, somatta theras kött. <kmcdler<
tid ar intet Heller lofgifwit qwinnone at
fornöta ssna stunder och dagarutt lattia och
med fWngt utlöpande till byar ochgran<
nar. utan hon ffall ock grlpa till arbetetsom henne anstar, sa myckct hennes kraft
ter thet tillata. Sä aro ock Mannerna
ssoldige till at sömvara sinä Hustrur,ta-
la alt godt om them och halla them i aro,som
tnHerransgäfwa,ty en sörnutttg qwin-
na kolkcr lltHErranom sagerßaiom«»uti
V:ds.l9.l4.ochß7ra°l, sagtl,at en dygdesam
qwmna enadel gäswa/ och war-
M hon)M aifwensom ftuchtar Gud
«»?. 26. 3. Som man nu enstorHErreS
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gafwa achtar, cij allena förqafwansdyr-
darhct, utan ock för bans <tu!l som thcn
gifwit hafwer; altsa ssall ock en Man
hälla sinä hustro un ahro, eq allena ther»
före at bon cir en ädla aafwa, utan ock,
at hon ar gifwen utafHErranom, thetta
heter at glfwa thet qVmllga karilet
sinä ähro. lempte delta kommer ock
manner till at reqcra och styra sinä huftrorMen thetta bör fke med förnuft och beffe-
delighct, pa thet at ftidsens och enigycts
band cij mätte jöndersiitas. Ty M thetbehagarvädc Gud och MenniffiMilla,
när Man och Qwinna intet bcga W.wälmcd hwarannan, sä behagar theMcre-
mot diefwulcn gansta wal, när MD och
qwinna halla olat mcd hwarannan, ochbedröfweligit, at sadant ochristcligit wä-
ttnde stall höras och spörjas ibland Chri»stna! Mennissligitärthetatfthla, mm
diefwulstt atw.na Lejon i jttt huus/sch grvm eniot sitt huusfolck. Mr«K
4. 35» Sa stola Nlannerna styra tWras
hustror, at thet sser nti wänlighet och
karlek; af karlek stall han aftäda henne
ifrän thet ondtoch onyttigt är; af karlek
tillhälla henne till Vudachtighets öfningic.

Theremot äterhörer Hustrorne till, at
the hedra sinä Mnner. Sa hafwer 52r»,

35 giordt.
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giordt. Gud sade tiil Lv«m, <n hea-les
wllji stulle Mannensm underglfwe»
warda och han stulle wara henneS
HErre. c?en z. ,6. Nar huftror thettat
achtaga, sä upfylla the thcrmed Gudz ve»
falnina och willa, och hedra sä ett allena
fina Manner utan ock Gud, som Maner»
na öfwcr them satt hafwcr. Ta hedra hu<>
stror sinä Man ratteliga, nar the wörda.
them, tala alt godt och
sialla ssg wettiga och böftiga emot them
och mage the giöra thetta sa mycket mera,som at thet ar thcras egenheder. Sagtor^
deKebecca med ssll )sa»c. Len. 24. 6z.
l>iß«n med fin onda ~ B,m. »5. 25^
LttKer med fin Ml,. 5.). Hlll
strorna hörerocktill at lyda sine Man.
pattelen stger: Hustrornn ware sine
Man undcrdätnge,Msom HErranom.
rpl,. s, 2». och uti doll. z. IZ.
börligtt är i HErranom. Det är, förHErrans ssull, och som HErrans ord»
ning och wiljs med sig förer. Altsa bör
wan intct lyda fin nasta i det somondt <ir>
utall all then lydnan som en Hustru är stn
Man ssoldig, bör allena förstas om thet
Lwad ahrligit, godt och Christeligit ar
ty till sadant allena har HErren sitt wal-
behag. The Mabefiita stg sck om w^nllg^
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btt mot sine Manner, stilla theras wre»
de mcdlenaord, Undra theras angstan och
bckymmcr mcd liufligdct, och som
sager, wam sine Ä)lnnners aMle,och
glöra thcm ett
Flitige ffola the wara i sinhus,, och med
all ömhet stöta sine Mor. The ssola wa»
ra huusachciga lit. 2.5. byM' huuftt
rrov. 14. nvarli cn trogeit hlclp och en
ftalpe »om mttnncn kan slödlasigwid
8^,cK.z6.26. Altsäbogcrta lnm, attbe
löpa omrril!g gator/ fiyta lfrän huuStill
huuS, och föra jqwatler och allebanda Ki<
Korier. Utatl the skola bliflva bemma utt
sitt tali, och mcd sparsamhct förwara och
bcspara hwad församlat är. conf. plov. Zi.

Hwadeljes theras Nadnadbelraft
far, säoöra bcffedelige qwilinol altidfö»ra flg till finnes hwcd Gudz Anda sager i
1. ree. z. Z. 4. prydmng
ssall iltte wara utwärteö mcd fiätat
haar/ cller krtnghängiande gull/ el-
lcr kostclig kläder; utan vm thcu för-
dolda MennlskilM l hiertat, ar utan
wanck/ mcd.sachtmodlgom och stil-lonH anda/ thct är. toslcllgtt för
Gudi.

4. Hwad som förbinder Hchtafolck till
thcse
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thefie plichter och stylbigheter.HwadMan.
nerna wiokommer, sa äro the ssyldigetill
ati achtaga alt detta l. thcrfore, emedan
thet ar Gudz alfwarsamma wilja och be-
falnmg.2. emedan hlistrurnaäro theras,
them thc af Gudi undsadt tzafwa. Huus
och agodelar arftvcs as föräldromen/
men en förnustlg hustru kommer
af HErranom. ?r»?. «9. 14. z emcdam
hustrur aro swagt kärill och böra thy han«
tcras med desto slörre ömbet och tälamod.
4. emcdan thc aro ack arfwingar till lif-zens Näo, och Gudi, som imet hafwcv
anseendctill perlonen, sa kara som Man-
ner, och omiidcr. 5. At wara böner och
Gudztienst eij mätte blifwa förhindrade,
hwilcket sse skulle om Manner medoför-
nuft, otro, bitterhct, bannor och trätor
ffulle hantera theras Hustrur.
BetraffandeaterHustrurnGsaaligZcroce
them till at giöra theras plichttillfyllcst.l.
Therföre, emedan det jamwäl är Gudz
wilja ock befalning till them, och stsr alt>
sä icke i t)eras fnhet till at giöra haru»
tlnnan hwad them lyster. 2. emedan Gud
till lädant har walbehag. säger:
thet ar ett ting som Gudl wckbeha-
gar/ at Man och qwinna wäl begck
sig.med hwarannau e,?.,25. 2. 3

eme-
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emcdal! Mannen ar Hustrones hufwud
Lpl,. 5. 23. och hufwndet rommertillatrc-
gera och styra lemmarne. 4. cmedan intet
Mannen utanQwinnan har först syndat
och infördt öfwertradelzcn. i> »m. l. 15.
ty bör hon ockwaralydig ochhörsam.Hli»
teligcn 5. emedan Mannen ar lcke af
q Vinnone / utan qwmnan af Man-
nenom/ och mannen ar icke skapao
för qwtnlwne stull/ utan qwinnan
;för Mansens stull. ».cnr.li.z.s.

Tillämpning och Samwctes
pröfning.

Min Cbristen! l Pröfwa tlg,
om tu wid början llftttt Äch enstav/och lmdnn tu tradde thertill/
tlgt äkallat Gud och Hans Anda/ at
han Wille rena titt hierta isrän alla
EöhllZa assichter/ och sora tig till
en sadan person / mcd hwilcken tu
kunde tienä GuV dageligen med ett
redeliglt hierm/ fty werldenes fasan-gellghct/ och utan förhlnderjagaef-
ter mahltt och den lön jom mi htm-melen a« s on, du oct i följe therafötwca wld antraoet af titt Ächten-jrap hast lcda 111 l allehandss pppl'-
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het och ChnKnom oanslandig pracht
och stät/ rmedtM eljcs ,nafta Achta-
folck gcnom södant wWa-
nelscn/ och lthesstlwedraga fölban-
nclftn öfwcr fig; men thercmot wa-
rit i tttthicrta ga«sta sorgMig och
bekyinrad/ huru tttt Menua! mät«
le dcgynnas l GM och rfter Gudzsnwc, va thet tu sedän under alla the
wcderwardlghctcr och plagor / lom
tig i tttt gistermal möta kunna, mat-
te hafwa ett godt och frimodigt sam?
wlte/ talla ttna llftdaqar?

2. Emcdan grundcn till all lycksa-
ltghct l tlden och l ewlghet/ 6r en san
och sssrymtadGudzsruchtan/ sa pröf«
wa tlg/ om tu fiitlgt ldkat tin Huuss
Gudztienst/ warit fiitiq utl bön och
akallan tlll Gud / samt nti Gudz god-»
hets prijs och lofs om tu pa alt fstt
warit bekyinrad om/ hurn tu med
tin Maka mätte lefwa och dö Gudz
egcndom och Hans kara barn/ ochtM
then äadan sökt med all ömliet ttll
at mehra och mehr upratta tin maka
med wänlig underwtsnlnq, pämln-
mlier/ förmamngar/ karligitstra''-

fan-

46



fandc och tröst s kan tu u»cd godt
samwete bckanna/ at tu lntet uvlätt-
ligea warittln Maka tlll förargelse/
mau sä myckct hos tig stadt/ ochgenomAndars Nao wartt möjeltgit/
förelyst honom ( henne) mcd gudach-
tighets exempell i ord / i athafworoch gierningars Om tuuti dagcl:g
försakelse / gamla Menniskianstors-
siistelse och helgelle brukar titt Ächta-
stand/ och saledes uti cn alfwarsambätlrinq och tro qiör tig mehra och
mehr sslckelig till at wara IESU
Brud/ och till at engang uäda in
till Lmnsens Bröllov och Nattward?

/. Pröswa tig/ om tu hierteligen
älstar tiu ächta Maka/ och med de-
ständlg redellghet och No haller en«
dast tlq till honom.( hentte) ochder-
rmot bwarcken «ncd hierrät / cller
med nägon oanstiwdig gierning pä
nagot satt. wisar tlg wara bekymrad
sm nagon annans om tu sa wäl ntl
niotgsngz och olyckones / jom uti
medgangz och lyckones tid/ mcdtrog-na rad samt willig och oförtrutenhlclp gadt tiu ächta Maka tlll bandas
Om tuhatwer wachttlt tlg ei ail?n<l

'for

47



för dct onda/ Man ock för sten tlll
thct lindt llr/ sn at tn tm Maka/
lben tu hlcrteligen älsta ssall/ «ldrlg
qwalt mcd nagon bitterhet/ utan
twart om bällit thct / nast Gudz-
frnchtan / for titl högsta och förnöm-
sta/ at altid wara tln Maka tiUchtt-
ftellgit behags

4. Prötwa tig,' om tu hwarcken
< titt hierta hatat tin M)ta Maka/
eller öfwerfant honomi ( he ne )
med ssamllga och bltra ord/ cllcr
med ssag och annan härd och otlll-
börllg medfart; utan fast mehra /

som en Chnsteu Menmstla/ haft
tolamod med lhes jwaghet / Mtet
ansedt felachtlghtter med bitterhet
sch pa thet starpaste/ man mcd
karlek och sachtmsdtgom Anoa »ökt
till at uprittta then <oln fewndear s Och emedan Hchten»7apct <lr
ett sadant stand/ ther Gud sina kl-
ra Barn ganssa osta plägar stanc-
ka mängen bitter och öswerftödan-
de kalck/ och them med manqehan-
da ocd wcderwnrbigheteV
hcmzöka, sa pröfwa tlg, om m la-
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tlt llg thcrck noja/ tuglt kortze:-so»ig
emot med tacksnmhct/ intetknonat
Vuoicmot/ som ttg sälcdcs ölwar
och prönvar, wtct wtjft tlg otal.g
undcr G.idz aga/ än «nlndre sö
nnttitt ftandellcr dagen/ pa bwllckcn
Gud styrde och förde/ u-
tan fastmehmanscdt tittÄchtostand,
fom en 3ckoi«. chcr Gud sinä Varn
försöklr och pröfwars

5. Tlll thet sidfta pröswa tig
tu Ächta Man/ om tu tlna Hu-
stro / ialom nrfwlnge till lifzensNad / christcligen mlrer och för-lörj-r; emot all försmädclse förswa-
rar; alt godt om benne talar; anserhenne Kmendy? qlftvi/ för Skaoa-rens stull/ som hcnnetig glswit hlif,wcr; imd alt lörnuftsch utan bärtx
het bennestyrel och regenir; med
llqhet lockar och drtfwer till tron, tlll
bön/ till till uprlchtlqhet
törGud/ tlll ödnmlkhtt/ tlll medll-
dande och hielpsambet mot then tors-
tlga; Bumm». till allncs Deremotiqen, tu Ächmqwinna pröfwa t,q / om tu l>drat
ech wördut lln Man för HErra>«s

D stuU
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50
stull och Hans befalnlng ffuU s (l)wllc-
ket är tln egen heder) 0m tu warit
hosom lydlg utl att dct jomHodt och
christcllgtt är, warit wänllg emot
honom/ lindrat Hans bctymmer,md
lmfiighet/ och sött glöra honom pä
alt satt ett roliat leftvcrne? Om tu
fiydt onyttigt tldz iördrlf/ warllfil-
tig och huuslichng t tttt kall / sampt
sparsam/ doch man girugbel/ mcd
det som förwörfwat och samlat s
Hntellgen / om tm prydnad och drächt
warit,°lu rattfartighet med trona
ollttatmd/ samt thcn sdrdoldu Men»
nissian i hiertat sem utan wanctoch
lyte är l

Ach trognaste Frälsare HEr-re jesu<iknste,wiztacke tig afhin-
tae/ för tm ouMeliga stora
tärlek/ som m therutinnan tin
Församlmg bewUt hafwer/ at
tu hafwer wardigats kalla och
och erkanna ost för leder och
lcmmar as titt löttochbeen.
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Lät thcnna tin kärlck ocle wa>
ra cn lraftig drist hos Achta-
folck/ ttll at alssa hwarannan
inbordes / dcls och cn reacl
hwanfttr thc thiras färlck rät'
ta och Mla ssola. Regcraalt
Ächtafolck mcd tin qrde Hnda/
at thc n cd böncr lmma hclaa
theras stand/ brula dct till titt
lof/ till förkofring i det Ande-
liga/ och till inberdes upbvg-
gclse Mi Eudachtlghcttlns of-
ning/ jämwäl ock till hnmrs-annars nöjc och fromma.
ttciclu lät hwarÄchw Man och
qwmna fa lcfwa tillsamman/som stodc the inför titt ansichee;
Lat thcm sä med zwarannan
förcnas/ at thc ock mätte altld
sta i föreningene mcd tig/ och
warda en anda med tig/ titt
thes tu/ war dyra Siäla-

B 2 Brud-
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Brubgumme/ försattcrotz i titt
himmclsta Brollops saal, tlll
Lambsens Bröllop / bland En-
gla Trohner! Amen.

Föräldmr och Barn,
Barn aro förFöräldrar, Näst

Gud, det aldradvrbaraste pa jordcn,
iafölftr thcraf, at ockFörawrarböra pä
alt uptänckel git satt wlsa sig angclcigna
om them, och om thcras sanlm wälfardoch lycksalighct. Mcn föräldrar aro is
rälteligen angclägna om fina Barnswäl-
sard, när theledaoch föra them till HEr-tans fruchtan. Beua fordrar Gud utafalla Förawrar, tä han sager mi veut. .6.6.7. <sheya ord/ nemltgen,at tualsturHErre»tm Gud/ af allo hima/ afallo M/ af aUo förmägo/ them Mbmdertlg l dug/ staltulaggapatmr-

och,?,,lz Mpa them tlnomBarnsm, och chervm tula/ nar tujtller itltt bul.s/ cller M uppck wä.
gen; tu mdcrläggcr tlg ellerup-
star. Barnen thercmot atcr, som thehö-
ta anft stlia FörAdmr,, som säoana, the
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tbcr stä for lhem l Gudz itao ocv iläUe,
sa stola the ock lyda llna Föräldrar. vch
läla sig afthem till en san Gudz ftucktan
förde warda. Närta Föraidrar ochßarn
saleds i acht taga thcras inbördes plicht,
och gtöra a bagge sidor. hwad som giöras
bbr, sa lata the ock för siu del tberaS
llus ly!a för Mennlssior nl! Gudz
lof. ych om thetta ffolom wij i thenne
Betrachtclscn underrattade warda.

FörFöräldrar. 6.- för Bar»
kpl,. 6. 1.

Betrach-eltenär:
Om Föräldrnls och Varns inbör-

des pltcht och sMdtM.
>rotum<

bm Föröldrar.
Anförda Andans ord till Föraldrar ly'<

da sa: I Thcnna befalmng an»
gar alla Fädcr, förnama och ringa, rita
och fattiga/ gamie och unge, men eij al»
lena,Fädcr utan och Mödrar, jaStyf»
Fädcr, Förmundare och säoant mehr.Ty
som Bnn hafwa thcras plicht cmot För»
äldrar, som the Ma uoga i achttaga,sa hafwa ock Förälorar thcras plicht cmot
Barnen. Hwarafföljer, at Föraldromen
<ir icke loUfwit omgas mcdsluaßarn
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so» them l.)stcr; therföre sag.r Anoen:
rc.er icke e--or Barn tili Wrede. Thet»
ta ff-r. ta Föräldrar hantera flna Barn
alt förhärdt, förbannathcmochfällaobön
öfwcr hm, siä them halta och lama, och
saledcs be e sig cmot them, icke som För»
Hldrar, uta!l som tnranner och mördare.
För sadant böra Föräldrar wachta sig,
pä thct at the iutet matte förderfwa stna
Barn, och giöra thcm till alt godt ossic*
kclige, fast mehra ssola thcsökamedall
karkk at nprätta och upfostra them, hwil»
MAndan fordrar. tahansäger: Ucan
upsödcr lhcm l tnchr och HErrans
form Mlnq Upföda ssola Föräldrar si-
nä Bnn, sä länae ci< Barn sielfwe kun-
naglörathct, och sawidaFöräldrarhaf-
wa styrcka och förmögcnhcr ther lill,mcn
upfödande börste i tuchl/ detär, mcd
tillbörlig alfwarsamhet och aga afstvr»
tbcm iftan dct onda . och styrcka them.
tlll thet somaMar, scdanuti HErrans
förilnining, dct är, mcd grundeliga ,

tldiga och öfwcrtygandc förestälningar,
at the i allt ting matte rätta sigcftcrHEr-
tans ord och wilja.
I svnnerhet fordras af Föräldrar > :

at the förclysil fina Bitrn lued Gud-
achtighets exempel/ beMande stgommzsan
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san Gudzfruchtan, som ar grundentill al-
la öftiga chhristcliga dygdcr; M«n ser u»
taf dagelig crfarenbct, at goda förma»
mngar nträtta gansta litct, när Gudach-
tighctenes eftersyu ar borto. Dll «e».
l«t: vm cn Herbe wiUe aldrig sa mvcket
ropa till Fären, atthcmattc ga pä den
hödra sidan af lvagcn, och han sielf gar
pä then wänstra, sa M man wara thcr»
om försarrad, at tben mästa hop/n fölier
honom cfter; litalcdeS om cn Ofweryet
sknlle gifwa aldrig sa goda lagar och För»
oroningar, och sself fördc ctt ogudachngt
lefwerne, sa mci man latcrt tro, ar m:w
stu hopen af UndcrOarena rattarsigcftcr
Förorduingar och laa, mcn masta cftcr
thcs lcfwcrne. Sa ar thcl ock mcd För»
aldrar och Barn. Oman Föraldrarim
aldrig la mocket förmcma sinä Bar n till
en san Gudachtighct, och Nelfwe lcfwa
ogudachtigt, sakan man wara sakcrdcr»
oMs at thcras lcfwcrne har langt större
cftcrtrvck och wärckan hoö Varnen an a!»
la thcras Förmanmgar. Thceutan larer
thct ock wara för Föräldrar ganssa ftcm-
mand pch owahiUig ftzsia, uil at rada och
lcda sinä Barn tili Gudachtiqhct, ta ihcicke cllcrför»
siä ssg thcnipsci. Thv bora lä Föruldrar
bcfiila sig ow ostraffcttg waildcloch om cn
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ftn Guducltlghct, och noga wachm stg för
lhet, at the cli pä nagot sätt matte wara
fina Burn tM förargelse, sä mycket meh»
la, som man wet, at mgen tinggiällcr
sä mycket hos Barnen som Föraldrarnas
lefwcrne och cftcrsyn.

Men till en san Gudachtiahet är intct
nog, at man förstar sinä ChristendomsstVckcn, och wet mycket tala om salighets
wärfochärender; intet nog, at man fö»
ter ett för lverldeNalltnast utwartes ähr»
Hart lcfwerne, utan uppenbara syndee
vch laster; ja intctHeller nog, at man al»
lenast höricsu ord och brukar Hans hcliga
3«l«ment; litan thcrtili forbras, I. at
man under Fadrcns dragande, med en,
uti en san cch grundclig batringencs ord»
ntng, upwnckt lefwande tro omfattar, e»
mottager cch sig tilläanar,elu för»
sol!ing och tlllflMcst giorelst för ofi, utan
fwilcken, mgcn nad ingen förlätelse ar
för osi l. ,7. rpli. 1.6.7. in»
gen ratlfurdighet för Gnd «am.Z: 24. in»
Zen frid, ilgcn gemenstap med Gud,
Km. 5. l. 6,1. 2.20. Ingen helgelse och
rattsinnigt wasende i Glidi. ». ci«r.,. Zo.
»pl,. 2. 21. Ingen MiHhet Gud at
lvanta 4. ,2. Utan ldel skrymtclii,
delotro,biiudhct, wrede, sörbaunelseoch
fördömtlse wed cch uti alt wärtwascnde.
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2: At man i kK.fi af lhcn rättfurdlggiö»
rande trona, som renar hlertat i otz, ochsom förenar Gud mcd ofi, bcstitar sig om,
at wara wcrldene tvrefa»t. cch haf-
wa wcrldcn sig torsfast. c«!>6.i4. bcsti-
tar sig om, at rorefäsm sitt tött mcd lm
star öch bcgiärclstr 6»l. 5, 24. at genom
trona öfwmvinna werldena.,. 5.4.
och jaledcs mehra stalla sig wcrldena
M, eller antaga werldencs wcdcrstyggc»
liga ssapuad cch bclätc, thct hon hafwcr
af sin Aliförarc cch Furstcdicfwulenkom.
12. utan fast mchra fölwaiidla sig mcd
fitt sinnes fornyclst, och lcfwa uti cttratt'
gnnigt wajcnde i <7.KMo Eij
mchra lcfwa undcr köäsens, syndencsrch
Bat3n« träldom, utan öfwer lyndcn,
och werwm harssa och segra; Eij mehra
Ora hwadjordeuatillhörcr, utan jagaoch
fahra cftcr then oförgiangclighet som i
htmmclm är. k 1,,!. Z. ,2. Sij thctta är en
fan Glidachtighet, hwsrom Föraldrar
stola lägga sin högsta winning, eij allena
» anstende t«li sig sicsfwa och theras egm
salighct, utan ock < anstendc tili Varnm,
dcls för eftersyn skull, somrcdan sagt ärz
dels för wälsignelsens ffuU, som Gudhar
lsfwat fromma Föräldrars Bar», the-ras, som älsta Gud och bälia bansbttd
rx«6. 20.6.5c1s ock förVöncu ssull, pä
thet at Onildrar kundc (a bedm till Gu>
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för flna Barn, at the i theraS ästundan
mätte bönhörde warda. Föräldrar, som
aro ogudachtlge, förhindra osta sinäBarn
ifränmycketgodt, som dochßarncn ha.
de tlll athugnasig af,om Föraldrarnawo,
re Gudftuchtige; ty som thet htter om
thcns rällfardigas bön, at the» formär
mycket/ ta hon alftvar är. 5.
sä heter theremot om then ogubachtiga at
Gud intet hörer honol». 31. esa.
l. 15. Nar da Föräldrar äro oguvachtige>
säkunna the med all thcras bön, som at
ftyggelseför Gud, intet nagotgodt uträt»
ta?ör sinä Barn, men theremot ftom-
maFöräldrarSbön och walngnelse byg-
ga barnenom huus 3. ,1.

1. At the Hlsta sinä Barn. Thet ar
wäl naturligtt at alssa sinä Barn, som
wij thet se tunna uti ofornuftiga Creatu»

emot sinä Ungar. Thy bör rhen kärle«
ecn, som Föräldrar äro sinä BarnMdl-
ge, icke wara blott naturlig, ja ickc hel«
ler alleua sadan, som then almanna kar-
Kken ar, i följe hwaraflhcu ena Menm-
ssianar styldig Ullat alstathen andra,
som thet heter i lagen: Tu stalt älsta
ttn Msta smn tlg stels. Mau thenna
kärleken hos Föräldrar till Barn, bör i
shnnerhet wara cn christelig rärlek, fa at
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Föräldrar alsta ssna Barn förnämligast
för HErrans stull, sawm dyra HVrranS
aäfwor. Föräldrar stola älssa ssna Barn,
som sädana, som Hro theras kött ochblod,
thct man lntet h.ttar/ som
talar i Lpk. 5.29. Som sädane. the thcr
ars lika arfwingar med themtill Gudz ri<
te; lika dyrkiöpte med them, af lita nad
delachtige wordne, them tbe hafwa fadt
af Gud, och lhem Gud pä then yttersta
daqtu ätcr af them, som sstt dyra län,och
sinä dyrt förwarfwade bafwor, fordran»
des warder; jasom sädane, them the al»
lena af alla theras joroista häfwor och
ssHtter kunna taga mcd sig till himmelen.
FörthmMlll böra the wara mhcket om»
täncktc och bckvmrade, eij allena therom,
huru the pä ett chrlsteligit sätt kunde be»
framja stna Barnas timmeliga wälsard,
utan ocks jaisynnerhet, huru theras Barn,som hafwa en vdödelig stäl, wm kan bä»
de borttappas i helwetet, och giömmaS i
himmelen, mättc bliftva ratta, sanstylli-
ga och Gudi behageliga Ehristna pä jor<
den, och ftdan Helgon uti harligheten. och
thenna är then ratta sanstylliga kärleken,som Föräldrar stna Barn äro styldige.
Nu nuo thenne rärleken strider ingalun»
da, at Föräldrar antmgcn med alftvar»sammg vrd, eller ock, ta orden icte synes
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wara glällande och tillräckelige, med
ständigtoch tillbörligit straffaude, afsty»
ra sma Barn ifran thet som ondt och o«
dugdigt ar. En del af Föräldrar halla sä
förc, at man imet bör anse sinä Barns
odygdcr och stelfswald mcd nagot rils;
Men 5«lomo then wtzsaste bland Konun-
gar, menar helt annors, ta hansäger:
«av. 22. l?.
hmm/ men tuchtansrtjsdrftwerlhen
lsngt isra honom. och uti följande 23.
«2p!te! v »3.14. tät lctc af at tuchla
piltcn/ ty om tu star honom medrtjS,
D bctcrfman lcke träpa honom. Tu
fiar honom med rtzs/ men tu friur
Hans stäl lfrän helwettt. Nar cn Trä-
gärds Man icke bortrycker ograset i tid,
och odugllga qwistar, säfördcrf»
was pä Nutet altsammans, och ielader
fig willa egenstaper; äfwensä, nar För-
äldrar icke med alfwar och tuchta M
na Barn, B förderfwas the, waxa till
utiondstone/ och warda willsinla. Doch
böra FörDdrar här wid se noga till, at
straffandet sser i rättan tid, mcd ttllbör-
llg samt utan bitterhetoch
»O-a. Tel!»ingar och qwistar stola böjas
medan tye änmi unga aro; ty seban the
bafwassutit upochhllftvitmogne, stwar-

der

60



der böja,?det med them sedermehra swärt.
Ofwen ftmmaiedes är thet ock med Bar-
nm. Thy sager l^cl,; Bög Hans
(Sonms) biils, medan han ännu
Unq är, och sscj honom t rygaen, me-
dan ännu ltten ra rbct dan
Me ssall warda hals ttys/ och ttg c-
lydlg. ,?. Z 0.2. Sl>m man w<w
<tt Barn/ la later thet icke af/ tä
tbet gammalt lvarder, säger 3Älomc,,
prov. 22. 6. Förthttlstull glöra thc Föräl»
drar oförswarliga, som afen bltnd rärlct
wlsa ssg otldigt bekymrade therom med

atmanmätte f.lra jclchta med
pllten. 2 5Zm. iB. 5. ochsom intct bry
fig om, at saja till m egenstnnig och osty«
ng : Hwl glörtUla? I.
Sadane Föräldrar aro likeApinier, som
aftarlek nll sinä ungar, klamma thcm till
döds. Sä döda ock mättga Föräldrar mcd
»tldig rarlet sinä Barn badc till tropp ochfial. Utaflhwilm ult täföijer, attdenal»star Nna Varn ratt, som thcm tilldörti-
gin agar och tuchlar.

l At the uptöda sinä Barn bade
till kropp och ssa» Hwad kroppm wid»
tommer, s« aro Föräldrar ssyldlge, at,
ft langc Balnen sltlfwe thn
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na, förstaffuthsmthtrasuliracktliganah'
rmg och uppehaUe. Ty haftva Barnen
fadt tberas l,f afGud genom Föräldrar,
sa böra vck Föräldrar sota till at nppchal.
la samma lifwet. Andan säaer, at mun
staU försörjl, At buusfslss.». 'si». 5. 8
nabra themmedsm anlelss jwelf.cn.
3. »9. och med sinä »irdcterllt.
l»8.». Sä äro ock Föräldrar styldigc at
klada sinä Barn; at ssöta them i tberaS
siukdom och swaghct; at bcffydda och för»
!wara thcm, och halla thcm till fiztigt ochstadigt arbete, xä thet Barnen mcd tldcn
kuiide sig nagot godt mcd <:na
han der rpl,. 4. 28. och äln sitt eg lt
hröd. 2.i'l,«a'. 3. »2. sä sagcr 571gc1,. c«l».
30. iz. Lär tltt barn, och lät lhct ltte
ga fafängt/ stlu tckelheröfwerKm-
mer uppä ssant. Men wid alt thctta
ssola Föräldrar wachta sig för följande
fthlsteg.,. At the wtct fördrlfwa och för»jaga stna Barn lfrä sig, pä thct the
wo mätte undstippa naringssysian, ellev
förspela, försupa och förstöra fitt
hlyarigenom Barnen fomma till at stad»na wld tiggare stafwcn. 2. At Föräldrar
intet hcllcr alt för krästllga upföda Bar-
ncn, cller wänja thcm till oswcrfiöd,gagc»ck
da dagar, hwarlgenomtlMvlfrunllabllft
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wa mycket fördärfwade. 3. At the lntct
mcd orattfardighet och girughet församla
«ch spara st sinä Barn stora riredomar
och ägodelar. Försörja stola walFöral-
drar sinä Barn, mcn wgalunda samla
them stora rikcdomar. Och stulle an För-
äldrar lamna sinä Barn stora rlkcdomar
efter sig, thcmthemed orattfardighet sam-
lat, ochmed mycken karghet bespart, utan
at giöra af sitt godathet, som the warit
bade Gud och sin Nästa styldige, sä lam,
na the gcmenligen uti sädana sinä rikedo-
mar mehra förbannelse an wälllgnclsc at
sinä Barn eftcr sig; hwarföre ock sadaneorättfardige ägodelar meo tiden antiugen
rinna som watn utur Barnens händer.,
eller ock tienä them i fraNtiden till nagon
ölycka till siäl eller kropp. Ach huru Man»
ga Föraldrar baftva mcd sinä orattfardi»ge ägodelar, förwarfwat sinä Varn för«bannelsen och helwetct! Thet är nog, at
aldrig finnes nägot rum i then heliga
Srrift, som säger, at «an ssall faml«
stora riredomar ätßarnen, utanallcnast
nöotorftlg nähring, och aro the För«ll«
drar till at betlaga, som fatlit i thcnnadarstap. 4. At the intet twinga sinäBarn
till mdant nahringz medel, hwartill hwarc»ten Gud etlcr Naturen them amnat häf-wer. Thet är Mngt at twinga Barn,
tttt exempel, till Kuöi«r, lom ingen ssic-
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kelighet cllcr hufwud hafwa chcr lill. M
baincrilig är ju isig loflig och god; ty bö»
ra ock Barn npfödas tiu then yantcring,
som mm, märcker hosthem böjelsc tili. För»
Hldrarnas sinne och cgenwillightt stall
har intet giöra nagon regel, ulan Bar»
nens stickclightt, samt Gndz rcgermg
och sorsiin.

Mcnbttraffande ater Sialcn, sastola
föraldrar underwifa Ma Barn dmuhcn
sanna Guden och hanSdyra ord, pä lhct
Barn matte lara stg then saliggiörallde
tron hwartill the böpte aro. The ssola
mcd all fi!t föra och lcha sinä Barn till
thcras Skapares och Atcrlösarcs janna
kundstap, hwaruti thtt e>viga lifwet be<
star 7°1,. l?. 3. fiitigt vredlra för siua
Barn om Gudz wilja oH om theraS dö»
pelse förbund, ps tl?ct the mätlelaraäl»
ffa och fruchta Gud. Som foräldrar
hafwa fadt sinä Blrn afGud, som en
dm gäfwa och fönräffcljg statt, sa stoltt
the äler förmcdclst chnstcng underwis»
ning föratbem till Gudi igen. Som tbe
ficlfwe aro stoldigc at laga HVrransord
tillbiertat, och rält, ssg thercfter, sa sso»
la the ock sädant ssarpa fot stna Barn
Dluc. 6. 6. Hwar ock en fader och mooer
stal! wara en Mg Predikant i sitthuus,
ty Gud har upraltat ett witneebyrd
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t l««d, och qifwlt cn ll,q t jlr,ci, w>n
hanwara Fader böd tlll a' lära tdc-rns barn. W thet at cfterkomman-
dernl, mätte thet lara/ och thc Barnsom aunu stuUe föddc warva; ta the
uvkomuw/ at the ock förklnuuidtchet
finom Barl!vm. 2lt thc ssulle sattlasitt horp tlll Gud/ och lcke törMa
Gndz warck; och halla Hans bod.
rs«lm. 73. 5. 6. 7. Föräldrar skola aunu
halla sinä Varn flitigt till bön och till Gudzlof, to thet är thcnmachten, som Gud
utaf Varus mun uprattat hafwer. rs»i. 8.
3. Thct later wal sa lange wcrlocn llär,
hwad Aiidau stiger om äbl2k,»n;
wrt at ha:: besallcr jlnomdarnom/ ochsino huse eftcr sig/ at thc skola tMa

wagar och giöra hwad ratt
och qovt ad. <3en., g. 19. Utaf alt thet»
ta kan mau rcdan uagorluuda märcka, at
Varua Upfostrau är saimerliga intctBar»
nalck, och at mau aldrig rau snarareför»
werfwa sig helwetet ön pä siua Barn.

Till alt thetta äro föräldrar ssyldiae.
1. For Gudz belate stull, somthem anför<
trodt ar, och thet the eit ssola fä näaot
latt lqta hos sig tida mehn, utan i följe
theraf, altjd sä sticka sig emot Barnen,
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<om Gud ställcr sig emotthcm.2. för Gudz
Wilja och Hans besalnings jkull. 3. E»
medan baruen äro lika som bundne wid
FöraldrarS Siälar, till hardtanswarpa
then ytterstadagen. 4. Emcdan Barn äro
Föräldrars kött och blod, och altsächri»
stna barn, lom höra Gudl till. 5. Emc-
dan Förälorar thcrmed ssaffamyckennyt»
ta för stna Barn, för siä sielfoch förhcla
Cbristenheten. Narta Forälorar altthct-
ta i achttaga, fa upwackia the thcrmtd
frögdpä jorden, frögd i himmelen; the
st»la ock thcrföre blifwa bcrömde pä tbcn
ytterstadagen alDomarcnckMo, afHe»
liga Englar och 3er,pluu«r, och af sinä cg»
na barn, mcd HMcka the tä kunna fn»
»odeliga tradaför Gud och säja: HCl-rc, tM ar iaq / och the barn lom tu
MllZ gllwlt lMwer. rs,. 8.1,.

om Barn.
Glldz mening och wilja till Barnen ly»

der ater Elunda. I Burn Han förstär
thcrmed alla Barn, as hwad siacht, äl»
der och stä!w the wära ma; alt<H aro vct
förnäma Barn förbundne till lydnan e-
mot stna Föräidrar, the fulllvuxneethcl»
ler i alt uiwantagne. Warer hörtge.
sager han. Alt thet Mm fine Föräldrarsr»
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aro styldige, faltaS i dtt ordct lod», sa.som tacksamhct, talamod, hiclpsamhet.
Ta aro Barn iydigc mot sinä
Föräldrar, när thc aro tacksammc emot
tdcm och hiclpa Ihcm, och när the hafwa
talamod mcd thcras swaghct. Grlindcn
till alt tbctta är hcder och kärlck. Ctrn
Föl ckdr.«r/zthct är, allom them, som an.
tingen äroFöraldrar/ ellcrock, somsta
i thcras stad och ställe. Wore Föräldrar
thennc lydnan icke wärde för thcras per»
son stull, sa bör man doch lydathemthcr»
före, at the äroFöraldrar. l HErra-
rom thet är, för Gudz stnll, och i an-
jeende till houom, i synnerhct at lydnan
för Föräldrar ett mätte wara emot Gud
och Hans bud. Thcn högsta Fadrcn i him<mclcfl bör man fram för alting lvda ochhörsamma. <2v!2 f>c»tel,nt rarentez»liqvicl im»

«n. Tl) thet ar tättwltt/ thetar samyc-
tet saqt: Siclfwa Naturcn och blllighe,
ten gifwer thet tillkanna, sä myckct mel>
ta ta Glidz bud och befalning.
I synnerbct fordraS utafßarnett i:Cnsan Gudach ighet. Varnen kunnaicke

rälteligen hedra sinä Föräldrar cch lyda
them, sa länge the icke ftlichta Gud; ty
hwad bckymrar sig thcn om mcninsslor,
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somhar ingen ftuchtan eUcr lpördnad for
Gud? Men thercmot, ta iag crränuer
Gud, som öfwcr m;qär, för cnAlSmach»
tig och Siättfärdig HErre, af hwilteu iag

bäde tropp och Sial,och
som har högsta rattighct och macht at for»
dra utafmig thct och thct, ftitafinneriag
mig oct lvara fölbundcn till Hans bud och
bcfalningar. Sä ar thct ock med Barn,
hwad thcras plicht och stoldighct cmot the»
ras Föraldrarwldkommcr. Slolaßarn
kunna rätteltgen, i Gudi och för GudzssuU, hcdrastna Föräldrar, sa fordras
föruth, at the rätteliga kanna Gud, och
hafwa thm sanna Gudzfruchtan i thcras
htertan. Afwen sä: ewcdan Barn «H
luunarättcligcn sticka sig emot sinä För»
äldrar, utan thcn Heliga Anda, och,M
gen annan, utan then allena, somfruch»
tar Gud, kan hafwa thm Hclga Anda,
sä följer och theraf, at en san gudachtiH»
het ar för Barn ganstanödwändig. Alt-
sä är ta thct första som fordraS afBarn,
ncmllgcn at lhe fruchta och tttna Gud,
och läm sig af nna Föräldrar till Gudzsauna ftuchtan fördewarda.

l Äl the Ma <ina föräldrar i de»
svnnerliga för the manga wälgierningar,
och för ldtt myckna aoda ssull, som lyeu-
taf llna Föräldrar aunutlt haswa. Man
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är skyldig till at älsta sin walgicrnings»
man, thet är ock myckct Christeligit; B
mycket mchra är man da stylbig till atäl»
ska sinä Föräldrar, hälst man ock fitt Us
af Gudi gcnom them undfadt hafwcr. Mcn
st thenne tärleken mättc wara en christe»
»ig och Gudt bchagelig eärlck, sabörman
älsku stna Föräldrar för Gudz ssuU, ia-som the ther sta uti Gudz stad och Me,
och sasom Glidz godhets rcdssav emot o§.
Sa stola Barn aiska fina Föräldrar at
the bedia Gud för thcm, nemligcn atGud
wllle wälttgna thcm, at Gud wille ltnrc»
ka thcm till alt gM, at Gud wlllebews>
ra them föraltondt, at Gud wille för»längia thcras dagar och Kfnad efter fttt
behag. Sä ssola Barn alffa siua Föl»
ckldrar, at the ock mcd gladl hicrta bewi-
sa all wiUwiljogbct och hleivmnchet
emot thcm, i synncrhet tä the gamla och
bofälllge warda. Kara Barn/ stöttln
Fnder uti Hans Mcrdom, och bedröf-
wa honomju cke sa la»qe hanleswer.
syll>cK. ). »4. Ia sä älska, at the äro
tällge med sinä Föräldrar, saatom För-
äldrar stulle antingen af naturen ellcr förähren stull, wara undcrstundom salsam-
me och unoerligc, sa böra doch Barnen
altDant uptaga med lälamod och sacht,
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modighct. Vcspotta lckc tluö Fuders
bttst/ ty tlict ar tlg ingen abra. Se
öfwcr med honom / om han barneng
warder/ och sörachta hononl ju lcte/
at tu sslctellg äst. ä7l«i,. 3.12.15.

~ At the hedra och wörda sllm För-
äldrar. En son ffall hedra fln Fader/
star i l. 6. By«cK sager: HEr-
ren wlll/ at Fadren stall as l'arnm
ährad warda. c,p. 3. 3. Gud säger u-
ti lagen: Tu stalt hedra tin Kader
och tina M>der. egenteligen: Tu stalt
anft och statta thcm dyrt och högt, som
ett kastcligit och oyrbart ting, som man
ett stvcke gull upwäger och högt achtar.
Marckwärdigt är thet, at Andauithetta
lagsens ord intet sagcr: tu stalt älsta/
utan: tu stalt hedra. Han gisirer ther-
med thet tillkanna. at mau intet allenast
stall a!sta ssna Föräldrar, som manal»
st n ssn like; ty thet wore förlitet mot
Föräldrar, utan ock bcdra thcm; ty he-
der är ocki!ett wist matt en kärlek, mm
en sadan karlee, hwarmcd man omfattar
honom, then man wördar och högachtar.
To stola Barnen hedra fina Föraldrar.l.i
hlertat' sä at the erkänna och anse För-
«ldras ständ, for e« afGudi infatt ständ,

t^het
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thcl ar, at the ansc Föraldrar,somsäda»
ne, thcm Gud en dn nftycn macht cch
myndiZhet,som han sielfägcr öfwcr Barn,
gifwit och anförtrodt hafwcr, jasoMlä'
danc, gcnom hwllcka Gud, somgenom
Medel » pcrlancr, thtM Nll llfwtt hlllptt
bafwer. Hedra ttn Fader as alt mt
blerta/ och förgiar lcke huru tung tu
tlne Moder worden M. 8?r«l,. 29.
Hedra tina Moder alla tina lMa-
gnr/ tom ihog hwad fahra hon slau-
vet har/ ta hon tig uudcr sitc hlerta
droq. i-ol». 4.3.4. Ia sanuerliga! stul»
le icke ett ftomt och dvgdigl Barn, cij al-
lenast hedraoch wörda sinä Moder, uran
ock lika som bära uppa stna händcr, ta
mau litcteftersinncr, hwad wödo, ang»
sian och arbete hon utstadt, then ltd hon
barnetunder sitt hicrtabunt hafwcr, at
förtiga then dageliga sorgcn, angsian,bc»
tymmer och owkostnad, som icocrmchra
Orelupit, wnan manlitetHeller uturstof»
tct uprattat bllfwit. M<ui hcdrar ju,i
werlden gierna thcn, afhwilckcn manna»
goli walgiarniim ätnnttit hafwcr
mycket mchra skall man ta ickc bcdra Nna
Föräldrar, afhwilckaman hafwcr nnb-
fäbt thet nldradästa, nemligcn troppcch
lif, somärodyrbararc, an alt silswcr och
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gull i werlden? 2. Mcd ord och athäf-
wor / sa at the icke talaförsmädcliga om
sinä Föraldrcir, icke bcspotta och bcgabba
them, som tbcn Gudlösa ajorde,
hwilcken therföre mäste warn förbanuad
i all ssn lefnads tid, utan fastmchraför-swara stnaFörnldrar, talawalomthcm,
wcilssgna tbcm, flitcliga bedia Gud för
themlc. Scdan icke Heller omgas med st»
na Föraldrar, som med sinä wederlikar,
icke gifwa bitande ord, ochkonstigejnsall,
ellcr wisa suura «»«« och oanstandiga ät»
häfwor, eller wara pratsamma och stor»
taliga utl Föraldrars närwaro, utan al«
tid och uti alting bete ssg ödmiuke för och
emot them. 3. Med qltrlnngcne/ <a at
the äro lvdige och hörsammemotstnaFör»
äldrar. s«l«,m° stger: Mm Son hör
tin Faders tuchtan/ och sörlät tcte
tine Modei s bud. i»,-»?. 1. 3. Gn Son
ssallwarasin Fadcre Gmliud, närFa-
drcn talar, bör lydnan hos Sonen swa<
ra. Thenna lydnan harfiyter af the fö«rcgäende; ty then iag Hlffar, Hans wtl»
ja söker iag ock gierna efterkomma, och
then iag hedrar och wördar, Hans wilja
och behag underkastsr iag Mig ock gierna.
Barnen äro ta ssyldige till at lyda ssna
Föräldrar uti alting, hwad detta lifwet.
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anbelangar, tillerempel: uti «twäljan»
det af en wisi lcfnadz art, uti Mftcrmäk
:c. Uti sadane sakcr böra Barnen följs
och lyda fföräldrars rad, och icke sorka-
sta thet, eller löpa astad efter sittegithusi
wud och siime. Doch böra Föräldrar al»
tid bruka noga försichtighet, ut! sadane
«sl, at Barnens samweten och naturli»
ga böjelse eij pä otienligit M be«
tungade warda. Ty barn Hro anförtrod»
de Föräldrarne, icke till then andqn. qt
the matte fyrdcrfwa them, utanupbygga
them. M thetta bör förstäs om thet som
lofiigit och christeligtt ar; ty eljcs om Före
äldrar stulle Hesalla ssna till atgiö,
ra thet oudt ar, sä äro Barnen ta icke
styldlge till at lydq thcm, utan the böra
komma ältid ilwg äpottlzrnalrcgch MiM
stall mera lvda GudanMennlstlor
"H. 5. 29.

Till alt thetta aro Barn förplichtadeu
för Gudz bcfawtng ssull. Hwar oit
en ftuchtc sin Faber och liina Moder sH.gerGud il.ev.lc). z. B,loma sagcr: Mlst
Gon hör tm Faders tuchtnn/ och
förlat icke tina Modersbud / ty thets
ta ar tlno hufwude en stiön prydlllng
och en tedla om tm hals» l. g.y.
», För Straffet stull, som Gud hotar
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alla olydiga barn mcd. Forst lvill Gud
för alla olydiga barn undandraga M sin
wälsignelse, och dcremot läta förbannel»sen tomma öfwer them, saat the Ma
warda uge och olyckelige va jordcn. Sa
s«igcr Gud: then lom Fndren forlag-
ger och oroar honom/ och Modrena
sördrlswer / hnn ar ett stamltgtt,och
förbannat Barn. «ov. 19.26. efempel
Hafwewh pä cl«m. rs,u, Oe-
dan Ma ssdana onda barn icke hinnatill
halfwa ahr, och om the ock ssulle an lckn»
gc lcfwa, och med theras straff fordrö«
M, sä lkola the doch omsider med ssam
Alta «na dagar. Ett öga <om be»pst-
tar Fadren/ och sörsmarnt lyda Mo-
drena/ thet maste korparna wldbac,
ten uthugga/ och the unga Ornnr
npfratn. rrov. zo. »7. Omsider Ma
wahnartige Barn aldrig ärfwa Gudz ri»
te, thcr the icke uti nadenestid omwanda
«a ech giöra bot och b-ätring, utan theras
lön, theras del och arffstall blifwa i hel»
wetct. Märcker thetta I olydige Barn!
5. För Nsdcbelönings stnU. Lydige
Barn haftea öfwer sig en nädiss Gud och
Faber; the Ma undfa afHLßralwm
walfignelft pH jorden, och wätfianclser
hiwmelen, som wij thet st uti ?««>l> «ui,



««Ken, thenbadeMM ochtropp, tily-
meUgen och cwinnerligell war wälsignad
afGudi. lhenwalgiernlng
som Fadrenom bewisas/ wardcr nl-
drlg förgiaten / och tig Ml qodt s?e,
oni tu an syndare äft och pa tlg ssall
tänckt warda i nödcne/ och tina lyn-
der ssola förgas säsom ijs al solene.

Tillampning och pröfning.
i För Föräldrar.

i. Pröfwa tig / om tu altid och
wid nlla tillMm hafwer sa fklckat
och ittl; ttg emot tina Barn / som
Gudz beläte/ thet tig anförtrodt ar/
sädalttaftlg fordrark Omtuutiall
tin wandel haswer sörlyst lhem mcd
Gudnchttgvctencs exempcl / vch med
i«lu ossyldiga leswernets efteril)nsOm
tu wtjst tig ganstabekymrad therom/
at tina Varn hwarken uti ellcr utom
hmisct/ genom wahnartiga Menm>
stlor/ genom theras ohöswlsta taal
M förargeliga lefwerne / matte sör-
argade/ och M thet ondt ar/ tör-
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Kddewardas

i. Piölwa tig/ om du med all
sargfälllghet upfödt tinaßarnltucht
vch H3rrans sörmaning s det är:
Om m strax ifra barnabenetochiftsn
första början haftver sökt nll at in-
trycta sch lnplantn hos them Vudzin-
nerliga tärlek/ fauna fruchtan/
samt huru man stall hafwa Gud da-
geligen och stundellgen Or ögonenoch
utt hlertat s Om tu ttll then ändan
hafwer fittigt förestält them s atthet
är en Gud t hlmmelen/ som «lting
ster / marcter och hörer; en Gud / lom
är allestödes mlr/ som fölftroste-
hwart wy ga / och möter otz chwart
wii komma; en Gud / jom hntnrthrt
onda/ och sö? hwtlcken ett ogudachttgt
wäiende eg kan besta; en Gud/ som
förmlr lörderfwa then oaudnchtlga
bsde med kropp och Sial tiu hclwetet;
ja en Gud, för hwilkens domstol wtzalle stolom en gäng försmnlude war-
da/ och sem stall gifwahwarjom och
enom/ som Hans gicrnmgar wartt
haftva?

5 Prsfwa tig/ om tu af-en ottdig
milt-
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mlldhet och afcn blind karlek tili tina
barn/ hafwcr ledt aenom singren
med theras fehl och wahnart och!ä-
ltdes laddat uppa tlg Vll skuld och
fö^bannelsc? cller ock/ om tu thcm
faderligen och alfwarllqen/ medföre-
fialulngar asGudz swara förbanncl-
seochdom/ jomköller uppä synden/
förthcras odygder skuU / hafwcr tuch-
tat och slraffat/ doch mcd mättcllghet,
utan bitterhtt och,lkÄt. l raltannd/
jälom then ther endast och allena sö-
ter tina-Barns och frcm-
ma s Och at wlnna thctta äadamä-
let / ss pröfwa tig / om tu mas Gudz
ord bafwer flttlgt förestältthem i«su»

bmu hau ar bade ett ful-
ksmltgit Försontngz offcr för ofi aUa/'som ock ett fulkon l glt e eulpcl och
mönster/ hwar eftn wtz hela wattW
werue och all wär wandel ratta sso-lom k Om tu alt thetta giorrt mttz
bewekeilqhet, Mtd stor kärlet/ meb
im ctet tälamod / tidt och ofta/ pä
tbct at the ock siclfwe mätte fa imakenas GudachttWz/ sumt langmn at

win-



lvi nla lE;u gcstalc/ och a! ftcdlgt
bi.ra Hans beläteuti ssna hicrtan s

4. Pröfwa tiq , om tu mcd all
ömhethafwer wachtat ttg sör tbet/
at tu etj pa nago: satt matte npMa
Barneno spllda sinnen lncd sakcchet
ech gudlöshct; trll exempel: med öf-
wcrdad till cdcr / jwotdcmar/ ban-ssav och B,»ÄNS nampns pakaUandes
mcdgirughtt/ ährcgirughet/ hamd,
wrede/ sörsmädelse / blttcrhet lc. s
ftm mangablindaFöräldrar, dels at
oförständ, dels af ondsto thetgiöra?
Act) ?«, v«, v« theFöräldrar lsom för-
arga sinä Vmn med Gudlöshct ital
och mcd säkerhet l lefwerue: Pröfwa
tlg / om tu fiitlgt afssrackt tina Varn
lfrä werldenes fördömda likformlq-
hts Om tu grundellgen förestalt
thcm / at the äro och lcfwa i werl-
den/ icke till then andan/ atthemat-
te warda rcke/förname och auseenli-
ge/ och wtmmMgar/ utan at the
nmtte nenä Gud, ähra Gud/ fruch-
ta Gud, nima Hans Nad/ blifwn
Hans arfwingar i h<mmelen/ men l
then ordnmg/ at/ medan the lefwa/the
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the ta wandra t trona/ i sörjakelse/
t weridenes , kamp och
stnd/ i wato och fasto/ t talamod
och böner/ l lEsu hcliga totspar /

genon» ahra och ssam, qenom ondt
och godt rychte/ ty p<i zädant följer
harllghet t hlmmclen 5

5. Pröfwa tlg/ om tu filttgtpck-
niint tina Barn lheras döpelft sör-
bund/ santt tljcn lemadz art, som
fordras utaf Fö. bundscns Barn, om
the elies wilj, blifwa delachtige as
Förbundseisförma er och sallhelerk
Om tu stltlgtmcd Hanna fördt thelN
tlll Gudz buus / HMit them till Scho-
lor/ efter rad och lägenyet/ pck chet
the ma stg nagot godt / Wst
thet/ som nngär therassullswälfard
dch lalighetl' OM tu fiitig sörmant
them tlll böner/ till loOngcr till
Gudz onz läsandel Om tu fielswa-
rtt fiitig t böner, <H 'ör ttnegensknll/
at tu mättesäwistm ch fö stnnd ttll
at kanna rätt npwda llna barn, som
för tina barn stull at HEiren tbem
nltid med <in Atlda regera upsyllt»
och sty, a wzlle l

e. Prös-
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s Pröswa ttg/ om tu ftlligt jöre<
stält tina b.nn/ hwad theras raita
pryd«inqar/lckekrmqhanglandegull
ellcr kostellgaklader/lctc eller
kadior, icke armspan eller kostcliga
stor, cller annan onödlg, öfwerftö-
dtg och dyrbar dracht. ~Per. ?. ;.Ela
3.'». stq. Utan lEsu dyrt förwärf-
wade r»Ktfardlfthet/ som 6r den nit-
ta sallghets manteli Hwadtheras
förnämsta maat ar/ icke at ata krä-
sellga och lcfwa l wällnst / utan at
Mra Fadrens wllja/ soin sr l hlM-
mclen s theras säkraste om-
giängelle är, icke med werlden/ med
»verldzssig sinnade Meunlstior/utan
nud Gud l hlmmelen? Hwad the-
ras bästa höghet / och Kögsta heder
ar/ icke at wara storsinte / höqfär-
hlge/ sörmHtne, näswise och stalte/
Utan at wara ödmiuke och nedrige
för Gud och Htenmstior s Hwab
theras berömmeltgaste hämd är, icke
at betala ondt med endt / bannor
medbannor/ utan/ som)E<ussätjer,
walfigna tben/ som otz förban-
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nar/ gwra thmwal/ som fahr
eftcr wart argcsta / bcdiaGud
för wara owanncr och ficndcr?
Hwad thcras sörlmmsta hlUkomstoch
slamma ar/ icke at wara Md af yo-
ga/ rlkaoch förnämal wcrldea/ li-
tan at wara född afGudl vch Hans
osörgtangcllga jads

7. Pröfwa tlg, om tu ölssar ttna
blirnförllallillqastsörHCrrnnsstull,
sajl'M Hans dyrbara gäfwor, ochl ka
artninqar mcd tig tlll himmeten? Om
tu tntetknorrar cmol Eudcch lika som
träter med honom/ al hanwalsianat
tlg mcd mänqa barn/ utanfastmeh-
ra ar giad, öfwer them fa>cm öfwer
hlMlnelssa dt)lbarheter / HE-rans
Enqlur / och tactar Gud för tbmi 7
och om tu i följc theraf/ ar bierttluzen
dekymrad therom/ huru dc-as äalar
mMc omssder giömas l bimm"lcn r
Omtu s«l älssar them/ at tnocktlmn
ttllbörligen aanr och tucktars lhem
iro-igen lmdcrwlsar och lärer s sörjer
för llm-as KaOa/ för tdcraskZäderoch
födo ? Tror tu thtt < m the Föraidrar

F äry
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äro ttufwar och mördare mot sme
barn/ som HErrans/ sig sorlama
gäiwor/ sörmcdelst opplghet / pracht
och liderllghrt fördcrswa / sörstingra
och förstöral' Men dcrclnot, trortu
oct thet/ »lt manga FöllUdrar halwa
mcd tbcras orllttfärdclistcnsinnladcll-
godelar kiöpt och förwärfwat Helwe-
te för sinä Barn 5 Thcrföre pröfwa
tig/ om tu pä thcn e»a sidanhafwer
wachmt tig sör thet/ at cy för Bar-
ncns stull gtrugas och snalas ester ri-
kcdomar t wctlden; menatcr pa then
nndra sidan sökt/ at mcd all ahrllg-
het och ftlt/ nahra och försörjatlg och
the tlm,r la/ prösrva tlg omsider /om tu hos tig thttsamwetes wll-
nesbörd och then fnmodlghet/ at om
thct stulle ga annors med tina Barn
an wäl/ bade t liden och iewighct/
at ta sadant eij kan tlg tlllräknas för
Gudsrattfärdlgadoms

För Barn.
». Pröfwa tlg / om tu befiitar tig

em Gadz sanncl k.wnedom at thcrutt
wäxn och om Gudz flMna
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srucktau/ attbcrati ,ner och
mcra roiad och grundals OM tudc«
der filtiat lill Gud/ rm bal s hcllge
Nndtl/ at imu nqmctts.qlfwtnn nr-
du/ och »edun undcrn ija och lara llg/
duru tu lefwa och wanrl»<ssllll? i?m
lu lhcn t?öqst.l Fadren l hl» n eien
hlcrtcll. en tackar och inncMen a!«
ssar/ emedan han llg aencm t,na
Förilldrc.r/ safadclllqcn förlölgtrch
fsmönga walglcrnlllgar bcnlsl las,
wcr s

Profwa tlss/ om tn tina Föräl-
trar; gcnom hwllcka luHar asGudi
sadt tltt llf/ christcligen och lnertells
gcn alffcir och böqtachtar, jom sata-
ne/ the tbcr Na utl Gudz swd ochsliMc för tig? On: lu thcn, säclstar/
at tu oct för tbcras timmellaa och e<
wMwältard/ filtellqa bcdcrilli Eud/
pcl thet at tu mätte fäaga cch bcbal-
lu thcm bade va jorden och, bunmee
lens Om tu pa ettch
hmta/ medttnaord/ ötd.uweroch
giernlngene bedrar tina FöllUdrar/
och theras ährliqa och gcda Ni mn
sörlwarar och blsklddalj mrn lblre-
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mot, sa mytttt hos tlg star/ atbö-
jtrlftachcm, nll försmädclseochsör-
klenmgs Om m sa iilssar thcm/ at
tu ott bcdcr tili Gud för thcras llfs
förläntjlande!' hafwer talamcd mcd
thcras swaghct!' Är fardigochlvilllg
tlll at hielpa och stöta them/ l syner-
het ta the gamla och trötte wmdas

;. Pröswa tig / om tu ock bewlsar
tina all tlllbörltg beder och
ähras lcke owgas medthem/ som
mcd tina wcderlikar / utan anser
thcm/ somsädanc/ hwilckom Gud
en dll/ ässin macht öfwer barn an-
Wtrodt haswer? eUer ock/ om m
hafNer wartt bitter och suur emot
them, glfwlt bitande och ssarpa
och eljes burit tig alt) oanstandigt ochörarWslgtt?

4. Pröfwa M/ om tu warit oly-
dig emot tina Föräldmr/ förachtat
theras hefalmng, bedlöfwat them
med härdnackenhet/ rasataltad efter
titc eqlt huswud/ utan at fräga tina
FörlUdrar om rad? eller oct/ om t»
haswer befilmt ttg om emot

' them/



tdcm/ halltt th?t för tm basta hcder
och högsta fagnad/ at kunna alttd
efmkomma Föraldcarswilja/ och
wara them till nöje och bchag / uti
M thct/ som icke ttnder mot Gudz
hellga ord och Hans wttncsdörder s

/. Pröfwa tlg/ om tuwarlttienst-
nchMmot tina Föralorar/ ssöt thcm
i theras siukdom/ födc och kludttbem
l theras fattlgdom/ warit the as ö-
gn/ theras hand och theras sot?Om
tu sa lyder tina Föräldrar/ at tu thet
godn/ somtu ftr hos thcm/ ined lust
och nöje efterföller, och sä wandrar
i theras fotlvar? men therelnot fiyr
thet orda/ jom Försldrarna kulua
wara beqtfna tllN lcke glör tlg del-
achtig of theras snnder/ man hlertc-
ligen' bcdcr ttll Gud för theras bät-
tring och omwändeisc? Om tu ta
walsignar/ bedcr och suckar, nar tu
hörer föräldrar stvarla och bannass
Om tu ta akaliar Gud, nar tu hö-
rer them pakalla Satan? Är tm na-
stas förswarare/ nar m ser them
wara försinädare? förncdrar ttg för
Gud och mcnMlor/ tu marc-

s) ker
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ter them wara siorlmte ocd lormär-
ne? Doch at alt tbctta sker mcd bo
I?cdeltabet/ med wördnad/ mcdsör-
slcvtlghtt och förstand.

AchmildastcFader! tu som
Om hogsta Fadren ar öfwer
alla Fädcr! Wij tacke tigjam-
wäl ftr thenna ttn ordnmg/
som tu till mennissio siächtets
fromma / emcllan Foraldrar
vch Barn inrättat haftvcr För-
lät mildcligen/ hwad ock har-
Usinnan emot tin heliga wilja
syndat är/ tä FörMdrar icke
rattcligen fordt Barnentilltig
och tä Barn icke Heller rattell-
gcn wördatoch hcdrat sma For-
aldrar. GifzöMdrarnewtjs-
het och förständ rätteliga
UMstra stnaßarn/ pätpetat
M intttmätte sörtappanägon

Ww/ ftm w tbem gifwit
och
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och förlänt hafwcr. Gis alla
Barn tin Andas näd/ at the
för tina Ml tundc i en san
Gudachtighct hcdra och wbr-
da sinä Föraldrar. Milde
Gud! rcgcra alla Barn lmd
tin gode Anda/ ochbögtheras
hicnan till tin sanna fruchtan.
Lät thcm Uti lEsu smncts til-
het WM tilldag frandag/ och
ifran then ena Narhcten till
then andra. Store Gud! tu
hafwcr sagt: lätcr Barncn
lomma till mig och förmener
thcmickc/ tvsadanehörerhim-
melrilet till; Ach sa tagtaalla
Barn undcr tina wingars
stugga/ och hafenfaderligom-
wärdnHdomtbem-dcwara them
för thmna onda wcrlden/ at the
lcke matte förförde och cwin-
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m rn»;H socwppaoc warda/ tttl
thes m owstdcr föMttcr bade
Föräldrar ochVarn til then ort/
tper m/ HErre/ siclfblifwcr
then endasteFadrcn öfweralla/
och thcr wij alle/ Mm tine
Barn fä nyttia tin härliMt /
ochloswatigtillewigtid! A-
men.



O (39) O

Huusbönder och Tienstcfolck.
An säger wal, at Namncn:

> HErre och Tienatt/ bor»
' dc intct höras ibland Chri«
' na,tlidöpelstnhHfwcrgiordt.

osi allesamman till brödcr; men man sa»-
ger thet utan sklcil och gnmd; ty Lv-nZe<
l,um will aldriq omstörta en god ordnwg
iblanv mmniskior. Alla Christim arv
wäl sin cmellan bröder, och
giorde till andeliga
Hwarföre ock juttelen sägcr nti 3.0m. 8.
15. Wil hafve tcke fadt traldomfens
nnda, utan wij hafwom sädtutkora-
de bams Andll/ i hwllttom wij ro-
pe: Abba räre Fade:; och nti Qa!.?.

ar ttkc tienare eller fri; alle
arcn I en i Chnsto lEm. Emedler-
lid uphäfwer doch thennc ChristcligaFrt-
heten, hwarom i anförda sprär handlas,
icke, then ckffilnad som är cmellan ticna»
N pch frt, och följachteligcn ax thet, Em
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di icke emot, at somltge äro HERmr/
somligc ätcr Tltnare. Therpä kommcr
thet allmast an, at bäde HCrrar och Tte»
narc »wga i achttaga thtraSlnbördcs plicht
och stMghet, pä thet, at ock lheras
lms mätre lyja sör Mennlstlor/ och
Eud l himmclen matte theraf wilttla ptt
lof och sinberömmelst; ochthcttaär,hwar,
om narwarande vetrachtelscn stall hantz,
la och veratta.

lexc
För HTrrär. Cal. 4. l. För Tienste»

folck. c<,i. 3. 22. 23,

l. om HErrars/ ellcr Huus-
bönders och Matmödrars

plicht och styldightt.
Wij anmärcke harwid söljande vmstän»

digheter. l: Hwad l»ulu, förstar mcd
HErrar/ tähänsägcr: I HTrrar ,

hwad llta och ratt arlc. Mcd Herrar/
förstär han alla lhcm, som hafwa HGr-
tawalde och macht uti huushällung, eit
«llena stora Htrrar, som hafwa stora
huuShäll, utanocktheringare, till»ew«
z»el. Bönder, som behöfwa, söda och lö«
na tienstefolck, och thy hafwg macht M
«t vesalla them; jattkehilltrß^naHuus»
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bdlMr, man ock Matmödrar, hwilckom
ock, jemte Manner, tillkommcralhafwH
upsicht öfwcr ticnitefolck. sagcr
at en Huusachtig i) vinnn stac up om
nnlttlin/ och gifwcr sitt huussolcl
luut och st la tlcnmnnor lherns dcl/hon ser tlll/ hurn tbct i hennes hnus
Lltlsl.ir/ ock älcr lcrestttbcödllättla.
»r0,.),. 15. lec, therföre aro lhe ock för»
ordnadc af Gudl Mwnerne til! hiclp
<3«. 2. ZB.

». Hwad thlsie HErrms plicht ochssmdighct ar. ncmligcn «. At thebcssls
tn stg om en san Gildachtlchct saian<
sccnde till ssg sielfwa, at the matte tackas
Gudi, och at the mätti kunna wqsUaa re-
gera och sthra sitt huusfolct; ty utan Sudzdäd och Hans LlndH kan man ingen tlng,
Gudi bcbagcligit nträtta, och GudzNnda gifwes androm, an themfrommom och Mldfruchtlgom; sol» ock l
Nn»ccudc till silt tienstrfolcr. Ty cmcdan
thctze HVrrar aro Christila, ochhaf.vil
uti dösielstn swurit sin tro och lydtto un»
bcrieluFahna, detar, Ullathonom ew
dast och allena följa och tienä, och mey
Ulla ttafter söka Hans ähra, och Hans bä»
sta. ssäljggerthcm ts, at päallsätt, och
Md au» su söe« HLrrans .

i,rW ri»
tel
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kes förmcring, och följachteligen sorja för
ftcras hnnsfolcks Ular, föra thcm till
CKrittum, undcrwisa them uti Gudz och
Zelu cdrltti ftnna tundstap, halla thcm
till alfwarsam Gndzftnchtan , troiu
ga förmana them lill tucht, ärbarhet
och dygd, alfwarligen ätwarna och strasi
fa them för allehanda wahnart och odygd
lc. Thetta alt «ro HErrar sinä ttcnarer
ffyldigl. Sä osta wij kulma winna Gudi
en Slal, sä böra wij icke försumma thct;
huru mycket mehrbörawijdäsädanti ächt<
taga.uli wärt cgtt huus? Sä länge Her«
rclr hafwa tienarcr Misttthuus, bröb och
tienst, sälange aro the ock för thcmi För-
aldrars stad och sialle, och thy styldige at
upsöda them i tucht och HErrauS
förmautng. 6. 4. Sädlmt will
Gud hafwa utafallahlius-Ftlderoch Mö-
drar, tähän befaller thcm,
at the skolcl halla thcras tlenstefolc?
tlll Sabbats helgande. Hwad en
Predikant ar i FörMtlingin, thct är en
yuusfader uti fitt huus, sade
och at thetta mätte hafwa sä mycket siör,
re eftcrtryck, ia Ma HVrrar förelysa
theras tienstefolcL cked Gudachtighetcnes
«lemp«z, wara Gudftuchtige och fromme,
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fiitigt biwista Gudztietlsttn, bcfiita sig MGudelig och christclig wandel, och sä pä
alt satt wara thcm till en Gudelig cfter-syn; ty cxemplen förms mucket tMtill ondt och godt, hafwagamla sagt. BZio,
mc, sägcr: Cn HErre lom NU löanlust htttwer/ Hans llennre äro alle o-gudachliga ?l°v. 29.12. ThyböraHer,rar noga wachta sig för ondt excmpel förhuusfolck/ at ckritti v« och förbannelseeij ,ma traffa uppa tb'm. 13. 6.HErrar hafwa ock sselfwe förnamsta nyt-
tan theraf; tv hafwa tieustcsolc? lärdtftuchta Gudafhicrtat, säciro thethestotrognare och rcdeligare mot sinaHErrar.Then/romma och Gudfrnchtiga
ar harutinlian för allaHuus-Fcidcr ochMödrar till en Gudelig eftersyn; thethe»ter ow honom, at han hafwer bcsaltsiuo hnuse cster sig / at the skola lMaHErrans wägar ochgwmhwndrattoch godt är. 3en. is. iy. sä berömmcrocr 82lc,m° en dygdesam huusqwinna, dHhan saZer, al hon uplätersin mun mcdwUhet/ och m pa hennes tunga ärcntactelig lcira. rrov. Z,. 26. Thet arin de-

at man haller sltttienstefolcktH flmg kyrcklogang, till bön, lofsaug
och HA'rans Natwardz Vcgacndc, och

dä
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dä man siclf har sinä böncstunder i sstt
huus, man os Zätcr lhcmwaratillstädls;
Mcn man ssaU ock icke Heller förgiäm
at bcdia tiu Gud för filt umsicfoilk
t« la siigcr, at »'«„ staU HuK
wa böner/ tattjcjclsc och söchöncl fir
alla Menmssior. ~ iim. 2.1. sä will
han thcrmed haftva ticnstefolck inncstmit»
Thetta är nu HHrrars hufwudpUchlwot
sitt tieilstifolF.

'. At the Ma sstt tlcnl?tfolck.Kär.
lettn <ir arundentillandradpqdercchthcr»
af bör har ftrta alt thetöftlga, hwad
HErrar(luiusfäder och Mödrär) öroytt
tienstcfolckstyldigc.HErrarffolaslssHsitt
buusfölck eij allena igcmen, som man äl«
star alla Mennissior, utan ock isyinieft
het och i högre Zrad, tv emedan wq sto,
lom älsta wär nästa, sa stole wij lä mut,
ket mehra alsta wart ticnstcfolck. junär,
mare the oft aro. HErrar äro för sstt
tienstcfslck i Föräldrars siad, tv ssolatbe
ock aista thcm, som ssna barn. Af en G
dan tärlct dör ta harfiota. at the s'tja
för theras ticnstefolck, tcke allenast for
thcras EIN/ hwarom rcdan sagt är,
utan ock för thcras tropp/ thet ar; at
the gifwa stlt ticnstefolck, tbcraS tlllrä(,
Mlga nahring sch uppehälle. GudGger:
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g<r: lu <tull ltte dlura munken tIU
pa rrauom som trössar.
l«l säger ock: hwar finner man en ire-
gcn och lnall staffare / ttmi Hans
HCrrc sättcr öswer sitt «icnsttfolct /
Nt han tbem t rattan tldgllwcyhwad
thenl behörer. i.uc.,2.42. ochwjllther»
mcd, at ticusttfolck cq staU fattail thcras
näring. Bctalathcmtheras wMförtlcl-
ta lön / och ic?e förändra cller förmmsta.
then, ellcr för hwarjchcmda updichrade
orsaker stull innehälla therasiön. Tln
bagatarlcs lön stall lckc blifwa nar
tlg in tIU morgoncn/ sägcr Gud
13. Then som för tig arbetar, ho-nom glsftrar sin lön/ och sorhaltme
gom Hans sörticnta lön / sade thengamle 'robi« fordom till sin Son CAp.4.
15. Blalld the synder, som ropa iftan
jorden till Gud i himmeltn, ratnas oct
then, tä man förhäller en arbcmre thcs
lön. SD ardctarenas lön / <om edert
land Mergel hafwa/hwllcren lthcm
»tvlkeljgaifrahafthafwen, roocr ochtheras rop är lnkolNlNlt l HCtranSZebaots öron. i«e°l,. 5. 4. Karlcken
hos HErrar till thctasticnstcfolckfordrarckl vucr>igare, at the aro wäMtgc och

M tl-
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mlwe emot sitt hunsfoick , ickc öfwcrfa,
ra lhcm mcd havda md, Mils ord, swor«
domcir, baiiikap, oböner, orollghct,som
ett Spöke ssliNe qä omering i huilset, som
mänga Gudlöse HuusfHdcr och Mödrar

std hafwa, lltan rcgcra them mcd
fornusi, bcsiille thcm mcd tarlek, höra
thcm mcd talamod, swara thcm mcd still-
Vtt :c. Sä bör hwar ch«. istelig' Hmis»
bonde och täncka wid ssg sself:
SijlGud hafn cr cftcr,itt alwila räd
satt mtg utt thetta stand/ at jagkaf-
wer ttenttefolck under mig/ thcrföre
tackar lag l'onom asbiertat! Mcn
hade hanock >att nng tlll ett tienstc-
hicn / ellcr h dun cfter ftttiandcs
ivardrr/ sä önssadelligju gierna/ at
mltt huusboudvfolck wille wara mil-
t>a och fromtlul emot mig; ty wlll
iag nu aiöra thct mmm l emot mitt
tieostcM / pa the' Glld ejj matte
hafwa orstik at straffll «uitt bögmod;
tdcrlöre saacr ock Gud: tu ssalt ttke
mcd strunghet röda öf«'er tttttlenstc-
fo!ck> utan ftuchta tll, Gud. t.c?.
25. 4?.

Kivlcken fordrar octMet, atHErrarbcstyödii och siuswam theraS tienstc-
fols
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folck emot all oförätt och lväld, icke jaga
them iftan ssg, tatheiwageochssukewar-
da, Man Mathem mcd all christelm öm-
het, bcfrämja all theras walfard och lyc<
ka,sam?cket hoS themstär, cchsalcdttbe,
wisa them alt det, som them anstar, som
icke aro Hedningar, Turckar cch Tartar
re, utan som aro döptc ChrijtnaochGudz
egendoms folck. Hafwcr tn en tlcna-
re/ ja l<U tig wärda om honom/ som
om tlg sitlftvan / tv then honom na-
gct glör / han mcnar lttt l f cch lcs-
wcrne/ sager ZyracK. c. ZZ. Zi. Skallen
Christen hafwa wcdlidande medfin Nasta,
ech grata mcd then som gratcr i^om,2
13. sä Ma HErrar giöra thet sa mvcket
mehra med theras ticnstefolck. Sadanwar then frommaiob. Han sager: Kas-
wer iag förachtat mtns tltnarcs cllcr
ticnarinnos rätt / ta the ,ncd mlg
trättes hwad will mq glöra/ nar
Gud rcser sig upf och hwad w,Ujng
swara/ nar han hemjöker!' Cap;i.
>;. 14. Then rattfärdlga förbarmar
sig öfwer sin ok/ ssger 8,!mo. rwv.l2.
ic>. huru mycket mehra Ml man ta icke
förbarma ssg öfwerfftt tiel'sttfolck? Slul-
le oclsä thet handa atettTienstehion, som

G bl,f-
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blifwer oskyldeligen illahantcradochmcd»
faren, stulle afwika och undfiy siu ymda
och tyrannista Huuöbondzfoick, och taga
sin säkerhet hos nagon annan, sa hafwrr
Gud therwid förordnat en sadan lag :

Tu skalt icke lgen antwarda lmne-
bondanom tienaren i som ilran bo-
nom flyr tlll tlg/ utan hanssaUbltftvcl
när tig veue. 23.15.

;.At the regera och stlira sitttlen-
stefolck. Tyranner skola the wal ilke wa»
ra emot sitt folck, eller forwcmdla Nttwal»
de och macht till tyrannij: war icke leion
i tllt huus/ och icke grym etnot titt

gen tral/ och wiUig arbctare H.Ut ic-
ke lll'. c,p. 7. 22. Mm sa stola the doch
wara alfwarsamma emot thcm, icke of»werse med all tberas odnstd, eller tigatill
alt, eller läta tbem gä fäfange, utan kal-
la them med alfwar till therassyssa och ar<
dete. Icke wredaas, ther man wredgas
stull. ar sa mncket. somat ett wiljaför-
l)il,dra thet ondt ar, sadceerM. Thetar
ett rinaa beröm för HErrar (Huus Fa<
der och Mödrar) när theras tienstefolckfä ssiöra bwadtbemlrster. SädaneHuus»Fader och Mödrar warda walberömdeu«

taf
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taf sielfswatdtgnienstcfolck, mm hosför»
nusiigt folck aga theringaberömtbcrföre,
Ta regcra HErrar silt tienstefolck, imr
the halla thcm till arbete. lärnct, thot
man icke brukar, warder rostigt; afwen
sa, lamnar man ticnstefolck siclfs»
wald, sa fär man mcd ssada crfarahwad
3,i«mofager: On, en tlcnare warder
af unqdom kräftllg<i dallen/ fa n 11l
ban sedan wlua en HErre. ?sov, 29.21.
Hfwen sä larcr 5/rZck: Halt tln tlcna-
re tl! a dete/ sa hnswer tu ro för ho-
nolN/ latcr tu honom qä fäläng / sä
wIU han wnra en innker. Drtt bs-
nom ltll arbete/ at lian icke gar sa-
fäng. Fafnng ga larcr mycket ondt.

allenast halla thcm till arbete, utan ock
noga qifwa achtning uppä tberas warck.
Tran förwillas snart, om icke Trägärdz
Mannen scr fiitigt uppä thcm. Basta
huus förfalna snartgenomstormochregn,
när ingcn wardar ssg om thcm; altla kan
ock bäjta tienstefolck mcd hast fördcrfwas,
ta ingen upsicht ar öfwer them. Tillfallegiör tiufwen, men HunsbonHS foot'och
Motmoders öga förckommer otrohet och
stöld. Hftt hörer ock, at nar tienstcsolck
aro wahnartige, tbe ta warda straffade

B 2 ther»
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therföre. Samlade PrDen Lli Glldzför»
bannelse öfwer sig för sin flathet stull ft
mot sinä Söncr; sa wardcr tbet icke hel,
!er ssänckt Huusbönder och Mwmödrar
tä the se genom fingren mcd sinä onda
wahnartiga tienarer, och med ftathet
styrcka them nti ondstone. Then som ti»
ger till thet som ondt ar, hangiör sigdel»
achtig af fremmande fynd, rcharsä
wycket som hade han stelf begängit hcnne.
Men är tä lofligit ett i sielfwa warcket
straffasitttienstcfolck? Swar. lagstul-
le wal eij gierna rada nägon at grtva till
warckelighet, tan hända man af otalig»
het och hastighet kunde träda öfwer billig»
het och mätt, och sadeles bcgä nagot, thet
man stdan nödgades ängra. Ar Tienste»
folcks ondffa alt för stor, sä harmanOft
werbeten , som tillkommer at tuchta och
straffa wahnartiga.

Till alt thetta äro HuuS»Fäder och MZ-
drar förplichtade. i. för Gudzbefaluings
ssull. 2. emedan thet ar rätt och billlgt.
Sielfwa naturen säger thct, billighcten
fordrar thet. christeliga tarleken, som
hwarcken ?ör ör<n,s/ eller tancter
arqt,eller saket stt. i.Cor.^z.s. Dris-wer thertill. z. emedan the ock hafwa en
HErre öfwer sig i himmelen, hwars tie.
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namthearo.pähwilkenthestolase.ochthen
thessolaftuchtaochwörda. Hafwe wtz
icke alle en Faders haftvcr lcke en
Gud stapat ost 5 Hw: förachte wtz
tä then ena then andra s säger Gudz
Anda uti 2. ,o. 4. Emcdan the är»
satte öfwer sadcma, som wal aro tienarer
och tienarinnor, men som doch therjemte
äro Mennnistior, christna mcnnistior,
theras Medbröder och Svstrar i cl,r>Ko,
«kadyrtäterlöste, afsammaGudffapa*
de till twinnerligjt lislc. Med tienarer
stall man wanliga omgas, äfwen therso»
rc at the äro tienarer. The ctto tteuarer,
men therjemte ock mcnnissior, tienarer
äro the, men ock hunsfolck; tienarer äro
the, men ock ödmiuka wanner; tienarer
aro the, men ock medtienarer, sade for»
l>sm eu hedniff wijs. 5. Vmcdan hoö G»d
är intet anseendetill personen, ty tielu,rm
galler hos Gud, ia mycket som thesHEr-
re, och tienarinnan sa mvcket som thes
Fru, i synnerhet ta the äro fromme och
Gudftuchtige. I Ehristo lEiu iw
hwarcten lttenare eller fttz utan alle-samman äro the en. <3,1Z.23. Pa yt«
tersta dagenstaW walHErren och Fruen,som tienarm sch tienarinnan giöra för

GZ H«r-
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HErranom redo och rakcnstap för alt sitt
warck, och for alt sitt fögdertj pa jorden.
Tä skall then rattfärdige Domaren icke
ftäga eftcr hwilcka som Keijsarcr, Konun»
gar och Förstar warit hafwa, utan hwilc»
ta som redeliga och trognawarit, och som
honom af hlcrtat tient hafwa. Mangeu
tienare och ttcnarinna far ta Mia öfwer
fin HErre och Fru; then rattfardiZastalltä stä pa Glldz högra sida, mcn then oratt»
färdiga och onda ffall fahranedcrtillHel»
wetct och widkulones sido, hanmanuwa»
ta tienare ellcr ftit, ty hwadgodt hwar
ock en gtör, lhct ssall han lgen sa af
HErranom/ ehnmd han ar ttcnnre
eUer fttz. Eph,6.9.

Hm Ticnstcfolcks plichtoch
ssyldigyct.

Wi<märckeförut twaggehandaz i.Hwadsom förMt mcdTicnarer? Medtienarer
förstss alle the, som för wisia orsater
ssull äro androm undergifne, som aro
ssyldige at tienä andra, och at efterkom»
ma ock uträtta andras Kud och befalnin»
gar j igemen, alla the, fom läta bruka
fig uti ensannarstienst, för lön och maat.som till ezempel: Dagekarlar, Arbetare,
brenM, figor, gesMer, larjungar «z
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2. At Tienjlefolck haswa ingen orsak till
at ängsiastheröfwer at the aro tienstefolck,
som wore the therföre icke sa kära Gudi,
som andra, utan förachtade och förkasta»
dc af Gudi. c?KriKu« jelu«alla werldeneS
Gud sielf, är kommcn/ at han mat-
te tienä xlatt. 20 28. Gudz stora Hel»
gon och wänner, som lacod. lalepli, o,»
v>6, ochiitwal
i stor ynnest och näd hos Gud; hwarföre
stlllle man stämmas at stä nti lithet mcd
Gudz wanncr, jamed ChrijtolEsusiclf?
Sa aro ock tienarer, britti tienarer, i
cl,Mi rire, ther alle aro hwarannan like,
och tienarcn giällerförGudsamycket, som
ockHErrm, cmcdau hos Gud 6r m-
tet anstendc M pcrloncn / utan tal-
lehanda folck / then som fruchtar ho-
nom/ och glör ti ttsäralgheten/ han
ar honom teck.Actll). ,4.;; och eme,
dan Gud ar HErre öfwer alla themsom akalla honom. Ko«i. w. »2. Fast
the ock äroticnarcr försinelckamligaHer»
rar, sä aro the doch frije i cknKo theras
andeliga HErre, >om them glör ratzll-
qa frtje/ ncmligen ifran syndcn, dles-
wulcn och hclwetet !«!,. 8. 36. ty then
jom utt. träldom kaUad ar i HErra-
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N)M/ han arHErransfttj/ sägcrAn»
dan i l. Cor 7. 22. Tbcn som ond är,
fast han ock rcgerar och härssar, han är
doch en träl, icke mennissiors, utan sä
manga dlcflars, sa manga laster han be<
gar; Men then som from och Gudfruch»
tig är, fzst han ock är en trä!, sa är han
dock frit. sade Skulle ock tien»
stefolcks träldom wahra, sa längethelef»
wa , sä ssaä then doch icke blifwa till e<
wig tid. Man nsr HErrenjeluzuppenbar
warderstall han uphäfwa all HErra-
döme ocy wäldighet- 1. car. 15.24. och
bielva them till Gudz Baruas härlM
srlhet «.°m g. 21. ta stola fromma tienä-
»er tta t en ltor frimodiizhet/ mot si-
nä hckrda och tyranmfkil herstaper
s«p. 5.,. och ssola regera med Ehrlsto
frän ewighec tiU ewiqhet 22. 5.
tä skola the warda ftte ifrän all mödo, i-
frän alt arbetc och lldande, och stolabo
uti srids huusom/ uti trygga bonin-
gar och i en ssön rolighet. m, 3213.

3lu hwad tienstefolcksplichtochssyldig-
het wideo««er, sä fordra Safthem l.En
ostrymtad Gudzsruchtnn/ eller ock,
«t the fruchta Gud redeligen och afhier-
M. Thenne Gudzfruchtan sr sawälhos

tien»
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t:cn,m.l6 som andra, Grundm tili alt
thet öftiga som afthem fordras, och som
the jämwal i theraS tienst giöraochiacht<
taga stola. At wandra uti sitt tali och
ämbete sa, som thct kan tackas HErra-
nom, lftet är icke mennistio wärck, och
star icke uti Mennistio macht och styrcka;
ty wq aro ickc af osi siclfwe oeawnmllge
till liägot godt, utan thet ar Gudz AndaS
wärck; mcl, Gudz andakan ickc ivara ther,
ther ingen Gudzfruchtan är, och ther sa>
kerbeten hafwer öfwerhandcn. Therfö-
re ta, om tienstefolck stola kunna wandra
i Mt kall, Gudi till behag, sa böra the
lagga sin winning om en san Gudzfruch»
tan. Thctta menar ock
tä han sagcr, at tienare ssola wara si-
nom HErromhönge/ sasom Chrlsto
och somChrlstitienare/ thetär, the
ssola altid balwa stna ögon rattade upps
ckrittum, ochtaucka, at nar the tienä the»ras Huu?boßzfolck med tro och rcdclig»
het, lä tienä the med thet samma CKM»
iesu sielf, sasomthen, hwilcken eftcr sstt alwi»saräd hafwer sa sowldnat,at thenena a:Hcl«
dra upwachtar. Ticnstefolck ffola ockbe»
fiita stg om en san Gudzfruchtan för w«s«
fignclsens Mli therasArbete. Thmsoni
intet fruchtar Gud, Vudlös sch

G 5 st,
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säker, Hans arbete tackes icke Heller GM;
thcrwid ar ingen walsignelst, utan fast
mehra förbannelse, och sa bringasHuus»
bondsfolckom theras wa'lssgnelse;there«
mot thet tienstehion scm fruchtar Gud,
han har Gudz wälsignclse och näd med ssg,
j alt thet han sig företager, som wii thet
se i then fromma omhwilcken thet
hetcr, at alt hwad han giorde/ lat
HErren gä lyckolammellga till med
honom. Zy ). Tlll thenna Gudz»
fruchtan hörcr ock thet, at tienstefolck
fiitiat bcdia Gud för sinc buusbönder och
Matmödrar, walsigna them, och lata
sig afthew till allchanda GUdachtighetcneS
öfntl>g brachte warda.

2. En upricktta. kä'lek; ty emedan
Huusbönder och Matmödrar sta ut< För,
aldrars ställe för tlcnstefolck, och emedan
tlcnstefolck hafwa theraslön, maat, kla»
der och förswar af them, la Ma the la
alska thcm, som sinä Foraldrar. Sada»
ne somkallade ho-
nom theras Fader 2.^5.5. ,3. Hfwen
sä KonungzMansensticnarer, somhasta
de sia med all fiit, at the matte faana the
ras HErre med godatidenderloh.4. 11.
Sä stola tienstefolck älsta theras HEr.
rar, at the äro trogne emst them. Re<
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dcugdcl cch tro, är m dygd, som pryder
förtraffcliga. Ett tienstehiou

utantro, ärsomenkropputansial. Som
M-ws tropp stinckcr och rotnar, sä är
oct cn trolös uenarc enstyggclse förGnd;
ty döra tienstcfolck wars trogna uti alt,
emot sitt Henffap, sa ac the hälia mcd
thcm, och äro bcstäudige, ch allcna uti
medgangoch lyckoncs tlo, ulanockutimot»
gang och olyckonc, ftm vÄviclztienarcwo»
to. 2.3Zm. 15. Afoöja alithanda olyc-
tor och ffada, ickc jliäla cllcr förfördela
thcm, ickc af wärdzlöshtt förderfwathot,som thcm aufönroot ar, ulan stöta thet
mcd all ömbet/ la an mchra än theras e«
gtt, icke wara latc, försummelige ochtrö»
ge l sitt tall, utan idoge och fiitige, icke
lwerlige och siösare med Huusbonds
goda, utan achtsammc ochsparsamme;ic-
re förminska Huusbonds goda» utansöka
at pä a!t chrlstellgit sätt tunna förmehra
thet. Ach hwar finner mnn doch en
trogen och snäll stclssirc och tienare.
l.uc, 12 42.

Hn stola the alssa sing Hnlls»fäderoch
Mödrar sa, at fhc aro ta igemed them,
ttz allcna mcd Mane, som ärosachtmodi,
ge, sttlle och frommc, utan ock mcd sada-
ne, som «lw sallsammeivch härde. Thet
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sr wäl synd, när Huusbönder och Mat-
«nödrar bardtochutanbarmhertighet han<
terä fitt folck, thermcd förtörna the Gud
swärliga, och hafwa tbcrföre till at wan<
ta theraswistaochsakraoomochstraff; e<
medlertib böra doch tienstefolck wara ta<
lige med them, och anse sadant som ett
lors af Gudi sanot them till öfwande och
pröfwande. Sä mycket mehra stolatien-
ftefolck ta wara tälige med them som aro
frommeochsachtmodige, när the ock nä»
gon gäng ssulle asnagon swaghct och ha-
stighet öfwcrilade warda? Gud fäger:

tlenare/ warerttnderdamgecdrom
HErrom med all sruchtan,
nast them godom och sachtmodlgom/
utan ock them genwölblgom ' ?«. 2.
lg. Omsider hörer till thenna karleken
tyftlallghet/ sä at the intet föra utb,
hwad mi Huujct ffer, ja icke Heller ta,
när the rcdan aro lfran therastienft, u-
tanMaaltingtyst och stilla. Bys,cksager:
tlga stadm ttg lntet/ tnssaltscha
hwarcten för wän eller och
uppenbara thet icke/ om tu thet utan
ondt famwete giöra kan, ty man hö-
rer tig wäl och llchtartheruppä/men
msn hatar tig llkwäl. Hafwer m
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nugot hörot / ja Mt tyet med tlg dö,sa hafwer tu ett rsligt samwete ty
tu brlttcr ju lcke sönder theraf. d^.

z. Wördnad och heder. Cn Sou
skall hedra sin tzader/ och en tlena-
re sin HErre/ sclger GudutiMal.
i. 6. Tienare ssola wara sinomHer-rom underdanige Tit. ». 9. the sfol«halla sinä HErrar all ähro warda.
~ lim. 6.1. The Ma hedra them för
Chrlsti stull, och altio ansethemsomsäda»
ne» Christus en del af sin heder
och ähra lamnat och anförtrodt hafwer.
Och emtdan the stola
bondsfolck för Christi stull, säföljerther-
afat the aro styldige till at hedra alt HuuS-
bondsfolck, etzallenahöga, förnäma och
rika / utan ock ringa och fattiga; ty fastthe aro fattige och ringa, sa äro the dochHunsbondsfolck, och sadane som bara i
delta mäl en bild af Gud. Tienstefolltböra weta thet, at all then heder, som the
bewisa theraS HuuSbonosfolck, thet up>
tager Gud, som wore thet honom ffedt;
men thcremot ater. tä the forachta them,sa hafwa the thermed förachtatGudihim»
melen. Ticnstefolck stola hcdra tberas
HuuS.fMr ech Mödrar j hltklat, sa at

the
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the halla myckct af thcm, och högt achta
thcm; Med crd/ sä at the ta!a alt qodt
omthcm, förswara thcm, ochaliingnll
thet basta uuoda. En oör mchra
weta, an tala; han bör slttMa, fin hand
och fin tunga halla i tygcl. 3encc2.
Med athalwor / sä at the liatta ssg cmot
thcm icke högmodige ntan ödmiuke, icke
bitre utan wänligcn. Mcd sslcrniugenc/
sä at the lyda chem i alting, nemNgcn i
alt thet som icke stridcr med Gudz lunnmg,
uträtta theras befalning mcd wiliighct,
uti karlee och af cn enncrlig
för Gudz heliga ordning. Thctta hcter at
hedra sinä OErrar mcd rMoga och
bäfwan/ och utlhtertanscnfaldlghet

6.5»
Alt thetta äro ticnstcfolck styldiqe till

at i achtaga. «. för Gudz wiljaoch bcfal»
nlngsskull. 2.thcrföre, emcdan the ther»
tned tienä, lyda och börsammaGudisiclf
jhimmelen 9. emedan the aro Ehristi tie<
näre, som nti döpelsen bafiva förbundit
sig till alla CKristi bud och bcfalningar.4.
för straffet sslill om man ond och wahn,
artig ar; och för Nädebelöning ssull, om
wan rcdcliga och wardcliqa wandrar.

Wij märckc ainui billigt harwid nägot
em onda ticnstthions straff/ och om the

go<
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goda? Nädcbctönmg. i. Om the ondas
slruff. At ondt och otrogct timstefoiF

straffadc warda, thet larerGudz An-
da pa manga ställcn i thcn H. Srrift. U»
ti c«i/. Z. 25. lyda ordcn säicdcs: Mcn
tben tienuren sm orate g sr/ han
ss.ill undia hwad han orätt giordt
hatwcr/ och w«rder lntct an»ccnde
t?l! peNonen Här talas ickc om men-
nissttgit straff som palagges antingen af
Ofwcrbct, cller af Huusherfkap, litan
om Gudz straff, som kommer afGudi;
vch arthetta straffet afGudiöfwcrwahn»
artigt tinistefolck ett blliigt straff. Thet
ar iu billigt och grundar sig uti weder-
glällnn>js lag/ at then som orckt giör,
han stall lida therföre. Thetta erkande
Mfwaren upva torsiet. han sager: Och
ar thet wal ratt mcd oH; ty ntz ll-
de thel wara gicrntngar wärde äro
!.uc. 23.4'. Fralfaren sager: Med sam-
mu matt/ som i mä en androm/
stall ocy eder mätit warda. 7
2. Nar nu tienstefolck giöra thetondtochora» ar, sa ar bllligt«sadanthcrasond,
sta warder straffat. Guo lönar men,

etcer hennes glerninqar /

sager 3»l«,m» ero?. «4.',2. HErren lö-
nar
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nar menmsstcne leftcr som boil hus-wer förticut star uti lob. 34. u. Wida-
re är thetta straffet ett wlft och säkcrc
straff. Then olaitawr/ säoerAnden,
han ssall undfä, l)wad ftan orätt
glordt bafwer. Gud är sanftrdig, Osom uti sina löften, altsä ock un sinä ho-
tclstr; hwad hau sagcr, thtt haller han
wisierliga. Tden jom orält lar/ han
fkall upskära wedcrmödo, och stull
lgenom »n ozidstas rtjs förgös. ?wv.
22. 3. Twjfwelsutan hafwer iob traffat
Gudz rattfärdjga sinne, ta han sade: O m
iug syndar/ ja warcker tu lhctstrar/
och läter mina mlsiglerning icke na-
ru oAaffad. <i«p. 'o. 14. När nu tien»
stefolck äro, till enempel, olydige, otrogne
och tiufachtige, sä bega the thermed en 0-
ratt och lagsens öfwertradelse; chy stall
<adant thcm ickc Mnckt warda. Straf,
ftt öfwel olydna, lvder sälunda: ÄU 0-
lydighct hafwcr fadt sin rätta lön.

:.:. Om tu lckelyder HErrans
röst/ sä stall ali thenne förbannelseli
komma öfwerlig oeur.2B.i?.Anbelan-
gande ater otrohet och stöld, säropas lde
theröfwer uti 2. i. z. uti». dor. 6.
n. at the aldrigstolaWr« Gudz rike;

uts
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Mi l.ikcss. 4. 6. At Gud är en bamnare
öfwer alla tiufwagrep. Omsidcr är os
chetta Sraffet M rättssrdtgt straff. ty
hoos Gud ar intet anscende tlll per-
sonen. säger: en Gud
öfwcr alla Gudar/ och en HErreöf-
weralla HErrar/en storGud/ mächs
tlg och förfarllg/ then ingen person
achtar, och tageringa Mlltor oeut.,o
,7. Tienstefolck kunde tancka : Wtz
«ro ringa > fattigt och förachtat folck,
Gud dttymrar stg intet om G,
then högsta i himmeten kommer otz intet
jhog;ty sägcr hos Gud är in-
tet anleende tIU perlonen, hanstraffar
sä wal then fattiga som then rika, sä w«il
then ringa som then höga,säwäl entigga»
re som en Konung. GUB är rättfardig
Gud öfwer alla mennistlor.

». Hwad the fromas Nadebelöning
widkommer, OsaZer Gud: OG weter /

I tienare, at l af HErranom ssolel,
fa arsiens lön. coil. 3. 24. thet förlof.
wadeewiga arfwet ttebr. 9.15. Gudz ri-
ta arfz bärltgbet rpK. i. ,8. thet osö -

aiangellga / öbefmlttateochojörwan-
stellga Arff, bwtlcketlhlmmelen för-
warat är.,. Pet. i 4. Frälsarensässer:

H Ach
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Ich M gode och trogne tienare / öf-
wer en nnga tlnghafwcr tu walittro-
gen jagstasättiä tis
ini tllls HErresgltWic. 25. »u

Samwets pröfning.
För HuWbyndcr och Matms-

drar.
l. Prötlva ttg / om tu erkänner

Gud l hlmmelcn för then högsla Htr-ren öfwer alla / för hwllckcn! alla
Mennissior ssola en gäng förlämla-
de warda och aflägga c« swar rcdo-
giörelft för alt thcrasMrcr och w<s-
- vä jordens 0m tu i följe ther-
af wfiltar ttg om chen ianna Gudz*
ftuchtans wandrar uied fruchtanoch
bäfwan för HTrranom? och j <ä-som tken ther uti dopet har swurlt
och sörbundlt tlg tlll Hans tienst och
lydno/ honom endast tienar/ honom
m?d luft och nöje lyber / honom fll-
ttqt akallar och beder/ at tlgmatte
gltwlt warda förstand / wtzshet/.wll-

i ji,/ kraft och ftyrcka/ nll at kunna
Hade bMNna och siuta altlng tMlin
Skapar^M'
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2. Pröfwa tig / om tu / som en trc-

gen Chrisll rlkcs undersäte/ föker af
en bellg ätra at tunna dagcligen för-
mehra samma Chtistl rtte? thet srl
om tu lä sörjer för tttt tunstefolcks
siiUar / m tu filtlgt bldcr tlll Gub
för them; fiitigt underwlsar tbeln /

hwad thet är at rnttcliga troochchri-
ficllga leswa/ och later lhcm tberu-
tlnnan underrattade OM tu
ginvcr lhcm thertlU tlllräckellg t d /

o<tla utom Sabbats dagen/ pathet
the mattc löra och fatta nägot söm
godt ms om tufiltlgtHellerthcMtill
Kyrckan och t illCn tcchie milara ? sör-
hör tbem thcröswcr? wMigen thcm
»örmanars tilllka Nied lhem läser /
hcdcr och siungers Om tu hallerfil-
Ngt nlcd lhcm lin huns Gudztttnstl
Om tu förelyscr lhcm mcd Sudach-
ttghtts cxempell/ och sa° wlsar/ hnru
tu af alt blerta hatar aUa odygder ech
lasttr/ och tberemot tlenar tin Sub
mcd all uprlchtighet och alftvar?

z.Prröswatlss/ omtuoctlsämckt-
le föregckr tltt Huusfolck med gobt
excmpel, at tu ast filttg l bön ech s-
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kallan till Gud/ i lof och lactsajclie
tlll Gud? at tu ast tarllg/ sachtmo-
dig sch ftidsam »ned tm naftas At
tu äst ärbur/tuchttg/ höfiig och öd-
mluk Utl t'.tt taa! och tum utlätelfttp
Ellcr ock/ om tu rasar utl tltt huus
mcd cdcr/ swordomar/ darstap /

Satans nampns pakallande s ast
bitter/ grom och trätosam med tin
nasta s äst oluchltg/ ssamlos/ sör-
mäten och öfwerdadig i tltt taa! och
framfarande? O mennissia thclta
tviNder Ng sagt uppa lttt Mmcteia sör Vudz tom;

4» Pwnva tig/ om tu tttt huus-
folck btettcltgenoch chilstellgenalstvlt/
emedan tu äst för lhcm ml Anders
och Modcrs Nalle, och emedan Vud
haftver,qi wlt tkcm tiq / utl tin tlcnst/
tlll ;agou llndlmg Ull tit modolam-
ma lefmrue/ la m the altsa äroftttig en dyr -fErrans wilq<?r:i g?
Oln tu ja älstar tliem/ attu ock/ som
en Fadci-<ö zerwr thcrastropp gif-
wer tdent tberas tlllräckellga närmg
och Ul'rebäUe / aeWe uitet swäita
hoe tlg/ eUcr ttda hunger/ nakwbct

och
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och lörli l Om tu gttwer thcm the.
ras walförtlenta Zdn / och sadant
för hwarjehanda fafänga orjaker lcke
förhaller cller cller la er
tbem llsnge löpa therelter/ och fale-
des Ukasom a nyo förttena :heti

5 Pröswa llg / om :u wlwr all
chllftcliMichtmodlghttcmo! tttl lM-
folck/ och oin ru wachtas NS for lu-
raord, stlalsod, odöner, bMstav/
bullcr och oro , hwIMM om ttenue-
folcks kärlek tM t,q kan miUchr och
dödad wardäs j)m tn konnner thog,
ar tlenstcfolck kunna oct hatwa therns
fehl, nud hwilrka man ffnll batwa
tillamod s at the ock aloMennistivr
för Gud/ sa wäl lom t«N och at tu
ock haswer cu HErre öfwcr tig i dlm-
melen/ jom tig stall en gaug fordm
för ssn dFM/ och tttt tlel.stchion tbet
lu förachtat/ och llla banterat bi f-
wcr/ ta thct frouit och
warit/ utt th?t ewlga HErradöme
l himmelcn föras

6.Pröswa llg/ cm tu förswarat
och bessyddat tltt tlenstefolck/ emot
alt w<ild och osörrättl sslött lhem t
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cheras siutdom och swughet s batt
medWande med them i theras elän/
de och usellhct/ och warlt omtäuctt
at p<i alt fätt kunnabesrämlatheraswälsärd och lycka?

7.Pröfwa tig/ omtu regerat och
styrt titt folck mcd förnuft ochkärlet?
icke wartt lejon emot them/ eller för-
wandlat tin huuSbonds maM nti
tyranni om tu Hällit tbclttMtlgt
doch wätttligit och christcligtt
arbtte k Mttt ttllstadt them thcrus
fielfswäld l lcke lcklt them g<s l la-
fangio och l löltiiln? oin tu firassut
them med allwar Mtherasodygder/
och saltdes hatt ett iwg.l wakandeö-
«a öfwer alt theraS wartt och fö«-
HHllande?

För Tienstcfolck.
l. Pröft«a tig/ om tu hafwer W-sitat tig om en san

srucht«t och M,t Gud af utt tttt
tzierla/ och altsä i tia nenft/ M
at tlena Gud sielf l himmeten/ pä
.Ott at ock tin Huus-Fader och M,
Kr söttMdelS tm tlenft och arbeie

mät-
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matle i theras huus sa wlUstgnelse af
HErranom? om tu later tig af tln

och Matmoder tIU en san
Glldachtlghet föras? o«n tn KtttlMbcsöker Gudz Huus och cattchism»
lsra? l<lter tlg therutinnan underwl-
las? bön och annan Gudach-
tlghtts ösnmg/ ech altMswlt tlllsal-
le redcllgett nyttiar
bättrlng och sromma? ellnock/ om
tU förachtadt ali GuduchtlMnes öf-
nmg; warit jäker och Gudlös; tM-
let at gä i GudzYuuS/ hnnliqen smllt
llg i dryctlt omis/ isqwaller-lums/
i dants-huus/ i hofchuus/ cchsäan-
wändr stunder tM djetwuleus nöie /

thrmtuhadebordt allwändatlUGudz
lotochprhs?

t. Pröfwa tig/ om tuM alssar
Ntt huusbMdsfolct / ,om sadane/the
tber stä utl Gudz stad och ftölle för
tig? Om tu Mrll fittlg l böner tIU
Md för lhem pch för th eräswälfark

thcm; sökrlhtwsWfta; skW theras egendom/ m
mchra än M M/ och pä alt cM-,
sttUglt sätt sökt at sörmehralhet? El-
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ler oct / »m tu har fäqnat tig nf tln
Huusbondz stnda och olncka; wnllt
vtrogen; statat tm Huusbonde/ och
lätit honom taga haft korta
hander ttll arbete / me» langa fin-
grar tlll tlufftreckl förbannat tbem;
össtat allehanda olycka och bedrös-
welle öfner chem?

;. Pröfwa tig/ om tu hedrar tttt
Huutbondsfolck förnamligast
CKnstl ssull/ och «llunda ctj allena
them som äo förnäma och rtka/ li-
tan ock them soin äro ringaochfat-
tlga / emedan Gud l them wlll siclf
dedad och ährad wardas omlu hc-
dfar them i tttthlma/ sa at tutyc-
kcr mycketom them / högtachtarthem/som jUdattt hwllckom Gud wälde öf-
zver tlg andörtrodt haftvcr? Mcd ord/
sä at tu fönwurar tbem / alt godt
talar om lhem/ allina tlllthet basta
uityder? mcd glerningar/ Eat tu
«md lust och nöze gär/ thttuwarder
befalt/ och utratter thet med ftögd,
Hwad tig wmderanförtrobN cller ock/

om
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sm tl! t)6su'er sörucytat och wnhuwöF-
dat them; wartt bltttr och o«n-
--staudtg emot thcm; försmödt thein
chm, huustlUbuus; fördt thntt Ma
uchi warllolydtg ochgellstöltlg!' eller
ock anteilgen gwrdt ywud ttg befalt
nxirit / nitd största olust ochblttcrbet 5

4 Pröfwa tig/ om tu bafwerwa,
rtt tallgoch ssllln lnedtilt Huusbonds
sölct/ ry aslena med lhc ftomma och
fachtmodlga/ u tan ock mcdlhesträn-
ga och hcirdli s Wst thcrföre/ eme-
dan tu «ncd tltt lnbctc icke tlenar sä
Wyctct mentnstlor / son, fcisi mehrM
Gud i htmmclcn f Om tu at c.ll
denhardhet,lom mötcr tliN tiu ttenst/ar ttt Mlsignadt kors/ lom Gudtig
Mlj mder> och thcrlgcnoln dan tig
till titt basta och ftomma öswar ochpröswae?

s«Prönva tig/ om ln ,ncd M öm-het omgas medtl», Hnnebondsgoda/
thet wme stg m<uU/

Hkcr
och änq/ cUtt M och Bostnp/ cller'
ett hwadhälst thctnageusinwara lttö?

H, Ele
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Cller ock/omtuast oachtsam/ owiilig
och föitarfwcllg: en sädalt som för-
achtar tbcs maat / sörderfwar thes
Mdcr/ sörstör thes buusqerad/ för<
Djer och stläl /
sörbannar thes och boskap? Tw
säkcrt/ at tu för alltin wärdSlöshel
och bittcrhct/ stall enssang giöra
dyr redo och rclkenskap för theu rätt-
fardlga Guden ihlmmeleni Tro jatert/
M om tu mcd tl« wahnarl tanfördöl-
za tlg for menillfklor/ at thct doch»w
ett öga l hlmmelcn som alting ser och
marckcr. Ia tro säkcrt, at om tu
tunde draga tig undan för all melnzl,
ssio U ckr doch en domiiol t
hlmelen och enDolnareihögdene/lfräa
hwllken intet wädlande qläUer, och
then lnqen lewande undfiy kan.

6. Olullder rröswa tt<j / om tu »M
tillftlds ech förnogd mcd chtt ständ
hwartlll Gud tlg kaUMoch tM hgfk
wer? Om tu tror at M tllt »Wckehuru rinaa thet ock synes wara.Mr
tu thet giör i en tätt och ren afM?/
nemligcn at lyda tiu Bud therutin-
nan/ warder anftdt för Gud seM m,

här<



bärttHoch ft trassl aGudzttenst, och
ssall sa en cht wä?sigllcl»e utaf HEr<
ranom?

Äch HErre tu store Gud/
tu som ast cn HErrc öswcr al-
la HErrar / och Konung öf-
wer htwmcl och jord! Tu sotn
alting regerarvchstyrcr/ochu-.
taf hwilcken allma / all macht
och HErrawaldc pä jordcne
harlowmcr' Thee är ju tin
ordmng blandMennlssior / at
tu haftvcr giordt somliga M
timare och somligaäeertill frij.
Lofwab ware tin wijshctoch
godhtt / sdm tu ock härutins
nan emot otz mcnnissior up-
penbarat hafwcr l Förlät otz
ntildcligabwad ockhärntittan/
förmedelst thcn ondas drift
fan wara afotz fchlat och Hw
dat/ taaniingen Huusbönder

och



och VNatwödrar thcnftgansor-
trodda machten öswer tienste-
folckmitzbrukat/eller ocktätten-
stcfock af ondsso och bitterhet
sat fig emot stna Huusböndcr
och Matmödrar. HErre gis
nadatalt tzwad fcblat ar/ mät-
te l m san Mtring crtännas/
och tör lEfu rattfardiahct
stull fdrlattt warda Uppchalt
annu samma tm goda wdning
ibland G / och gisbäde
bönder och Matmödrar och
Ttcnstefolck tinMdaoch nad
at the kunde wärdeliga och tig
till lof/ wandra uti thcttall
och ämbetc / hwartill tu Am
kallat ochsatt hafwer/ till thes
wij ömsider alla Mm tinc tie-
näre fä iugä i thcn himmclsta
frögden och ftiheten/ förlEsu
Khristi stull! AMN.

HM
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Vm Gamla och Unga.
Unga mäns starckhet ar theras

prtzs/ och the glimlas
ras vkydnmg BtalgrBa!omoutiOrds.
20.29. Hwar ock en Hidcr blMd menni»
sslor i wcrlden hafwer sin cgm prydnad.
Ungdom hafwer sin starckhet, hwärmcd
han förwarfwar sig hcder och berömmel-
se, och hlvUmedelst hanar ochbörwara
Mcrdomen W undcrstöd och fromma.
Aloerdvmcn deremot jcmte sinagrä-här,
agerwhshet och förständ, thermed han tie-
nar ungdom och beframjer thes
B?r2ck säger: O hm> yarllga ftlir thet/
när ,hc äro wijse/ och the
gamlekloke/ och HErraweförnuf ige
och förstandlae! Th<tärßegamlas
crona när the mncktt fövfartt liasi-wa, ochtherasDraar/ «tt thefrnch-ta Gud. c,p. 25 6.7.8. HErren gif,
wcl at hade gamle och unge wil!t dageli«
ga mnck» upxä, hmd theras ftld Mö»



rer, hwad tvcras raua pr,?dnad ech il o»
na ar, ock huru jrmwal lhc ssotn
lbrras l,ns lyla för wlrldm till Glibz
härlightts pltjs cch lcf! Nu at ock bädt
gamla och unga mätte wcta hwad theras
ssyldighct <ir, sä ssall theromithemleVt'
lrachttlstli hlifwll omtalt.

För Gamla. 'llt. 2.,. 2. För Ungt folck.
1. ?er. 5.5.

r.vm Gamla.
Andans mening och undcrwisntng fö»

Gamla lyder sälunda: The ganUa/ ai
tye aro nöchtte/ ahrllge/ t«chtl,ae/M
te t trone, l l talamod.
Har fordras utaf Gamla :? At iheHro
röt-e l trore Atwararätt, redcligoch
<und i trone, är sa mrckct srm at ma» hsf,
wer el, lefwande tro til! Gnd, hällcr siäM till Gudz l-ädclöften ochsanning, in,
tetträdcr therftän hwarckenhijttllerM
thct är, at wcta och l en fan

giöra sig försutrad thcrom, ma»
hafwer en l äÄg Gud i himmelcn, e»
Gud som genom I-ssu EHMi lidande är
Worden forsonad med At nu en säda»
rätt tra i thc hltrtau mätte mcht

ech
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vch mehra rotad vch grundad warda, sä
böra tbc hicrtcliscl, alsta Gudz ord, thct
fiitigt lasa ochbctrachta, fiitigtbegäHEr»
räns dyra Nattlyard , wara flitlge »iti
böner, mebra och mchr söndra stg iftän
tvcrldenes fafaligelighet, wandra uti en
dagelig watsamhet, dagelia tamsi och
str«d, förgiata thtt som tili rvgga'ar,
och sträcka fig till thct som framman till
ar le.Alt thetta sä myckel innerligare, ju
narmare the komma till döden och graf-
'wcn: lycksalige äro thegamla, som uri
thcras dödzstund kumia Morista medsim«
«n« frtmodighet ochtro, och M: HCr-m nu laler tu tm tlenare fma t frid,
efter lonl tu sngt haswcr. i.u°. 2.2y.

2.E the rötte i kärlekenom.
Then ar rätt och rattssaffcns i kärleken>som alskar alla. hierteliZen, opartisst,
Hcstandigt, i ftllning och mcd gicrningcnlsom älssar them fromma ss, athanhicr<
teligen fagnar sig öfwer then nsd, <omDuy honom btwyst och hoS honom nedcr»
Mtbafwer; thcn Onda, athanhierte»
ligen bcder Gud sörhanSbattrlngochom,
wlindelst; Som alstar ei» «llena sin wän
och walgicrlttnZsman, utan ock sinowan
vch hatare, sä at han honom walflgiiar
vch giör honom alt godt. Thma hctcr
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at »vara ränMjfcns uti rarlettu:
ien fagcr: Kärlcken 61 talig och llltld,
Karietcll aswundas lcke / söker icte
sitt/ förtöinas lckc/ och tänckcr
t t argr.;. c°r. iz. 45. En sadan räw
fkaffcns karlek fordrar hcir Upottelen
taf the gamla,Nfyimcrhct, som utau thet
jngcn tan wnra Gudz Barn och IW
Lärjuugc. Sasager Frälsarcn: thcraf
l?ole aUc första / at larcu mlneLar»
jungar/ om I hafweu karlet tubör»
deo. j«k. ?z. )5. Karlcken hafwcr tili at
Wra badc med Gud och Menniffior. Tä
-waudra gamla stn wag ostraffeliga, nar
the hiertcligcn äissa Gud och redeliga sinNästa. Blgge delar sammasättcr
««. ta hau sager: Om nagor s^ger:

alstar Gud / och hatar stn luo-
dä /hän arcn lluqare/ Ty then ther

alstar sin brodcr wln han ser,
duru k<<n han alsta Gud som han ics
ke ser.'. iol,. 4.20.

~ At the äro och sundc < täla>
mod. Utt tttltaaande Ur ställa stg män»
gebanda korsi rch swänghetcr in, hwaras
lefwerntt wavder beswarligit och tungt.
Tsieraf kan fZrorsafas nwckcn otoliqhct,
st at mau ofta kommer till at bryta uth,

Mi
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Utl owliqhct och knorrande emot Gl'd;
man öofkar ofta at Hell e dö, an lefwa
Mi swarighctcroch lldande.Nu
Mförctomma thctta, sasugcr Apostclcn,
at the gamlä ffoiawara siinde och rättt
«tl tala nod/ och i ställe för olat emot
Gud, nti wisa: sörlatmig
lcte/ Gud/ 111 l älderdom.n, när tllg
gra windcr. ?s«lm. 71.13. Uppa ett
dant liud uti taiamod, följcr thetta hug»
ncliga swar: laq stc.U hara eder tn nll
chdren, och in till thcs I qra ivardeu/
lag skall glörat, lag stnll uvlysta /

och bärn och hlclpn. Lla. 46.4.
4. At the äronychtre/ ährlM' och

tllchnqe.». Nnchtre. Gudswiljaclrwal,
at alla mcnnissiorbcfiita sigom nhchtcrhet,
vch wachta sig, at the eit bettmga thcraS
biertailmed slvalg och druckelissip; doch

Apostelen här i synnerhet pä gamlil
öch ä!derstign<l; ty emedan gamle äro ofta
mocket benagna thcrtill, warda ock försldrens swaghct lätteliga theraf öfwer»
wundna, ocy emedan the theremot böra
fram för andra wara lius i werldena, sH
will ts Apostelen at the Ma befiita sig
om nychterhct och mcd en chnstcllg wan»
delförelyft thW wäzanoe uilgdomen, hälst

I man
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anan ftcr, at werldcn will laia rcgcrastg>
mchra genomexempcl, au gelwm lardo,
mur och änvarmnoar. Thctär intctwe»
>dsrstpggeligare,H!l ta gammalt folcksöla
M mcd OUcrij, i synncrhct
nägotambtte, och thetthcmedallredclig»

Het och tro Ma förwalta. H. Ährlige
<llcr ahrbarc, ncmligcn at theutitM
undfiy allkhanda oallstandiqt snack ochKillc>
kandestamt.; nti stder all ostadighet, i ätt
HcifworHarnfiighet, i gäng lausimnghet.
Hhrbachct är cn dygd, som forkastarall
fiychchhct i ord, i Mäfwor cchgiernin'
gene, ochdkrcmotälskaralfwarsawhctoch
scdighct; ochomsadant
Hierhttbcfiita siq, tuthetärtherai>förnam<
sta prydclst och wörZnad. Sadan war
cnlob, hansagcr, at ta ynglmgarna
sägo donom/ sa ncdstungo che ssg /

Fch lhe gamle stodo up för honom;
the lgcnwätwe at tala/ och
ladc sinn hand palm mun/Förstar-
nesröst stlölnsesigundan/-och theras
tunga lodde wld theras gom' thet öm
honom börde/prljade honom saligan/

thet östa honom saa / wltMdcom
honom. befli»

sig om ett rent och n>skt sinne, och
VM cn obesnuttad ttopp. Thet sr sanner<
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liga mgcn ting, som mchra fmdcrfwcir,
lilffämmcr och wai-skapcn-qammaltfolck,
W ta tbc äw orcnc, ffmr.Uge, rutnc och
stmckar.de j taal, j älyäftvor och gicwln»
gnie. Thcrföre Bczcr ock Try

äro zom lcm af hlcrtat hatar /

ock
när cnf.ntig högftadlg nr; nar cn rl.
tcr qlernn lmgcr; och cn g<Nlunaldck<
rc cn hork.nl ar> ci-'?. 25. 3.4. thy wlll
Apcstclen, at lhe uro tuchtlge, och mcd
lucht och ahrbarhct förelysa lhe uno.a, i
synmrhtt at the arl>förstaudiga, ftmthct
i tbcs co,!t sprar lydcr, ftwhwarFcn af
wvcde, cllerhögmcd, eller bcgärclse cller
fn:chwn, lata"sig ifran ett föriniftigt,
sslckcllgit och mättcligit wascnde, drogne
warda.

Till alt thctla förbinder lhe gamla. 1.
Guds wilja och bcfaknng. 2. Nädebe!ö*
nmg och wälsignclsen om the sig wäl för»
balla, 3 Guds swara straff cch bottlsc ,

om the aro onyttige och förargelige. 4.
At the mattc wara ungt folck till cxcmpel
ochcftersyn.

För Ungt Folck.
Ungt folcks plicht och styldighot är, At

the/ som retin i anförda spräket säger,
I 2 häl»
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halla sigwidödmiurhttena. Mcn somman
Man Gudsfruchtan eij kan komma nchur
fiacken, och som alt wärt warckutal! Gud«
achtighet cij kan läckas HErranom, säar
tä ungt folcks plicht och ssyldighct. l.
Atthebefilta sig om culanGudstruch-
tan.l2lc>mosagcr:TänckuppätlnEk^-
pare i tm ungdom Prcdl2.l.Tatancka
ungt folck lippa thcrasSkavarc, narthe
bcfiita sig om, atlhemattc kanna Gud ,

hwad han är, hwad godt ban thcm giordt,
och hwad han af thcm fordrar; narthe
fruchta Gud, alssa Gud, halla Hans bud,
wandra uti Hans stadgar, halla honom
för sinä ögon, tänckanppähansnarwa»
relsttc. Uilgt folck aro uti manga fahrlig»
htter i wcrlden, och kunna snart sörledde
warda. Som Diefwulcn sökertillatup»
siuka alla menniffior, sa far han ockmcd
all list och grymhct cfter ungt folck, och
söker tillat fallaoch fanga thcm, l synner<
het med twanne fahrliga snaror. Först
gmom lustar och beg«arclstr. Onda
lustar aro lui mehra allom mennissiom
medfödda, ty alle mennistior äro Utt lW-
dtl-e ufiade och undsängne Psalm 5,.
7., och.föllachtcligen upfylte med allehan,
da bcgiärelser, gcnom hwilcka en och hwar
wardcr sörsött, lockad ochrctad, rchän»

te-
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tcligen, när bcgiarelsenhafwer hafwcr aft
lat, bracht till öfwandet af thct onda,
bwillkct i wnncrhct hoS ungt folcklatte,
ligen ffe fan; ty theras hiertan och Nn-
ncn aro oförjökte, oöfwade, böjclige, och
kunna som ett tunder snart nptande war»
da; the aro änmi, i anstcnde till thcras
blod och kropps ssickelse,hltztgare, lätt»
sinnigare, och till lätifärdigdet ochypptg-
het mehra bögdc än gamla; the aro
annu myckct obctancksamma, cthwetaic»
le till at rättellga styra sinä siimes rörel»
scr; första tckc Heller hwad thct och thct
hafwcr lippa ssg, cch hwad man thermed
förtienat, utan waga sa nti öfwcrmod a<
stad. För thct andra, genomonda crcm-
pcl i werldcn. Ond crempel sörsöra
pch sördcrswa enom tbct ncd.l, och
lken onda beqnUelsen sörwandcr ctt
osky'dW hlerta 8«p. 4.'2. Skola liu
ungt folck kunna undfiy lädonc 52t2N!näat
och garn, sa böra the halla sig till Gnd,
bcdia honomomwlWctochförltaild, wan»
dra nti Glidsfruchtall, och ftittgttancka
uppä, at thct är ett oga i himmelcn som
alting ser och marcker, När DZvicl nti,
PscUni.il?. sig thcnnaftä'
gan: hlllU st.iU en l)ng i,!q im W.'g
ostraffciM gil s saswarar Msictfstrcix

I 3 thcr»
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thcruppä: N<ir haller lig cfter
tltt oro. Nar sa!omo hadc uU Krcd. 12.
sagt: Tanck pa tin Skapare uti N-
no,u llngdom/ sä lärer bän nti v. ch.
hunl thttla tciilckanocbör sse. mmligen:
ftuchta Gup och hait Hans bub , ly
thct hör?r allom mennistlom tlll.
Han sager at man redan illi sin ungdom
bör tänka lippäGud,och atsädant tanckälide
bör sse mcdfmchtan ochbaftvan. Unqt folck
ssoia strax ifra!: theras ungdom dcgynna
tlll atalssa Gudswtjslm/ taga hen-
ne tlll drud/ fatta kärlek tlll hcnncs
tagllllg/ Astola the fa ahra ibland
folck/ och heder när the qamla/ the
ssola sa ett odödellglt namn, och la-
ta en ewiq ciminnelse/ tina ef-
Mkomm.ll!de, 8«l> 8. l.>secz. 57«cl,.saaer:
kara barn/ lät lara tig wtjshctlftan
ungdomen/ sa wardcr en wtjlj mmias tig 6.13. Man sagcr: Skall af
tig bWva en Glidfruchtig mcnniskia, fä
gtor börjaii thertill redan utl tm ungdom.
Sa gtorde David, han saacr : tu N
min tlMy ht HElre mm
hopp alt lsrän min on uaqdom Uppa
ttg hatwer lag söilattt mig alt tfra

ms-
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wodcrllfwet. pIÄ. 71.4. Sadan war
thcn fromme om hwilcken thct he-
ter, at wWhttcn bcwarade honom för
synd 52p. iQ.I3. Ungt foickböraickchel»
Icr, mvcket trottza pä'sin ungdom, och uti
hoppct om ett langt lif, lcswa nti säicr»
het, eller tancka, som wore tid nog at.
slifwaalfmarsam/ tmnka npxäGnd.och
giöra bätring', när mau g!a cch gammat
warder. Thctta ar Satans grcp, chcr-
mcd han snurt och bedragit mmiga tnstn?
dc. Ungt folck dö ju sä wat som gamla>
och tör Wnda at sa mangu ungagnncsi'
grafioen, som nagonsin gamla; thy bör,
B?.<omul goda rad noga sachtagas, hm
Wer:Tu ouglmgc glad llg i tt-
noiu ungdom/ lncu wc; ock atGud
för alt lhetla ffaU hafwa stam.
tör domcn. Prcd. i,. 9.

l. At the aro
alla, mcn l fpnncrhct emot GamZa, rak<
«ande thctn alttd yppcre an ssg s?el<>

2. 3. Uti aamlas mirwaro skola th:wara och ftdftmma, icke föt>hafwa sigafsinä aafworrcn skickclighct,
utan halla sig, zWlu thc lyrr
tct wyic «2. In u:cht'a'fwchr>
ctt trä ii: l!'ct sig at
Iprd^n^att^. ui mchracaftrorcn
.

' g4' '
'
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linge hafwer, ju mehra vör ya>, sorvo»
Miura sig. Tä nngliligar aro ödmmre,
B wardathe älssade Masalla, och finns
ynnest hos alla, tä thercmot hwar man
leds wid formäten ungdom. Tordön h.lt>
wer slorlmngcldmcd sig/ blygdglör
stor ynmst/ säger Syrach Cap. 52.14.Till detta rader Gud siels unga, ta hansager: För ett grst hulwud staU tu
up'?a/ rch ähra the gamla; tu skcllt
fruchtatl,, Gud/ tl) jagärHCrren
!>«?. ,9.32. ia betcr thet ockuti
sörachta lcte älderdomen / ty wtj ach-
te och gamle warda.

z. At the hcdra och wörda thcmsom qamle ars; Thetta stcr tä, nar
the äro lvdige och ticnstachtiZc emot the
gamla. Ungdomcn fkall hcdra och worda
the gamla, i hlertat / sä at tbc täncka alt
godt om them, anse tberas älder som m
tzuos gäfwa, och ta the thetta giöra, <ä
wörda the Gud fielf i the gamla, emcdan
Oud är thcn, som glfwer ett längt llf.
Psalm. 21.<. Med ord/ sä at the tala
alt godt om the gamla, höra them mcd
stlllhet, swara thcm med welt och bcsse,
delighet, förswara them, mcd all tillbör,
Usbet. Sadan warMK» /oblwan, han
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biddc sn länge, som atandra wär;Ntt
hadc talat, cft.r tbe woro äldre än hau.
Hau sägcr: lii gar ung / och i ärcn
gamlc/ tftcrsörc hafwer iag stydt/
och fruchtiit bewtsa min konst pa e-
ber. liig täncktt' lat shrcn tala/
bch äldren bcwisa wiishct. lob 32.4.6.
Worc till at önssa, at lhcnne redeligc L»
til,v skMe härutlnnan hafwa manga sinä
eftersöljare ibland thcnne tidzenS ynglin»
aar! Mcd athäf'vor/ sä at the stä up
för thc gamla, stalla sig ödmiuka emot
thcm, wikauhrwagcnför tdcm, och läm«
na them högra handcna. Sädanttogung»
domen i acht uti jvb« tld; da» sager: Ta
pNgllnqar sago ung/ undltungo the
siq/ och the qamla upslodo för »ntg.e,p. 2y. 8. Walssgnada och berömmeliga
ynglingar! Tdetta läter läilgt bätre, anthct, at ynglingar bcgabba, förachta ochförsmäda gamla , haswa hbgsta lilid t la»
set. dailaM klokare än gamla, sittia östwer thcm, falla ntithcrastaal, hwilcket«os wära tlders ynglingar ar gängse.
Pcd glcrninaen/ at the lyda gamlas,
rad och ord, h lftva talamod mcd them
älffa thcras.säistiip och omgiange. War
Mua nar the gamlli/ ochhwar en
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wtjs mau ur, tllihl)llomhalt ttO/ Mr
tu ster en förnustig mau till houom
hält tlss/ sligersyr-ck
Förtwifladt teekn, när ungt folcksbigam.
tas och wWs salssap och oipgiänge. Äsi

at ungt folck lcira utaf
.GlldSfruchtan, wijshtt, alfwarsamhct,
fflckclighet, Mlghtt och andra gsda seder,
Hy. M- Fädcrua 5r w^shet, och sör«
st»ind nar the gnmlu säger t»b. ,2.

S 5 lärer ock 57«cli: lät tig lckc tycta
at tu klokare M än the gumlu/
the Mrdt affssna fader. .Ty
as them kun to lara / huru tu ssuU
Mara tä thct behöfwcs. l2.

4. At the äw tuchtlge och ttM/
Hdanc, svnrbcfiitä sigomettrintochtuG
ttgt hierta ochsinric, och»me» obcfmtttad
,kropp. Ty, U sig ungtsolck xa.llwfavsa hafwa the forderfwat theras
Ml och kropp, sömffllllcwaritGudswm

giordt ssna lemmar, tillorattsiirdiO
hets wapn, sörorcnat At ftunwttc, fön
jagat wMgnelscn, forloratähran, som,
aldrig mchr mcd nagra penger stär tili
at atcrwarfivas. At the Zro mättciige /
fiy stvalg och dryckenstap,som«rc!!32rÄN,
last hos aw, i synnerhet hos Wgt folO
7 Rap»
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-Mppcligci! större bcdröfwclsc ochstvggck
sc tM ar sc och böra , an thct, at u»A

-folck söl°a ochälssawrchuus, och flltigt
wistas pa rrogar och räliarc. Säfordras
.ockatungtfolckaro försum»
ma ickc sw ungdoms tid, utau befllts
sig medan tidcr ar, om allchaiida loflige
wetetiffapcr och konstcr, pa chetthcscdan
lttl äldcrdomc!, tunde ährllgen näbra och
föda sig. Ach om ungdomc" doch försto»
de, burn wät the gwrdc emot ssg, ta the
tatt anlade stna unaa tklgar, saunerligs
man stl,'.!c mchra aripa siqan. mcbraly»
dagamlasräd/ mnldrelöpai fafangio,ail
bedröfwcltga crfarcilbctcn wisar! Omsi?
dcr, at the st:) önd sällstav, som sselfwa
then ondg, och thercmot cilffa och hafM
omgllMgc mcd Gudftuchtiga och frommct.Thcn lom mcd wlsom omg,lr / tMwlubcr wijs; incn thcu »om the dH-
rars sMbroder. 6r/ hlmfarolycko,
larer Gud uttVrov.'; -o. Mcd the
hcliM astu helig i och mcd thesroma
alw sroin/ med the lenaästuren/och
wid tde afwoqa staller t»z ttg nflvog/
sager David Malm. lg. 26.27. Eme«
dan ta ungt folck kunna lattcligell förför»
dc warda, sä ar for thcm hälsosammaste
rad, at thc mcdali sorgfällighetflysiiMap

med
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mcd theonda. Mtn son/om ffalckarloe-ka tlq/ sä lölg thcm icte. ?r«». i. <o.
wandra intct wäqen mcd lhcm / wach-
ta tin sot för thcras sllg.v. «5. Komte-
ke uppä lhe ogudachtlgas stig/ och
trad icke uppli the ondas wllg. Cup.
4> l 4 I"/ M ar thcn/ join tcke
wandrar t the ogudachtlgas rad/och
l'ckc trader in uppathc syndareswag/
etj Heller sitter thcr the bclMtare sil-
tin. Psalm.l.i.

Alt thctta aro ungr folck ssyldigc tillat
i achtaga i. för Gudsbefalnnig ffuU 2,e«
medan the annu aro mige och oförsötte,
och thn bchöfwaat.blifwa «ti sanliingenes
ord och Glidsfruchtall mehraochmchr un»
dcrrattadc. 3. cmedan gamla haftva mch<
ra försört werlden, och atomehra sörsot-
te uti mangchanda tmg. 4. cmedan Gud
stär emot the högfurdige, men giswcr ssn
näd thcm ödmiutom. 5. cmedan Gud haft
wer en waldigan arm, then tngeu unt-
siy knn som thet star uti 539.16.15,
och emot hwllckcn alla the som rä >or-
bcnn bs / för inter räknns / ban glör
alt Mm hnn wIU bade med krnftcr-
na i hllnmelen/ och med lhem som

bo
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bopajordena/ och inqen kan st.ibans
hand emot/ cllcr siya tlll honcm;
hwlld glör tui vÄN.4.32.

Samwctcs pröfning för
Gamla.

l. Pröswa tzg/ om tu/ cmcdantu
marcttr, at tlna mästa lagar 6ro
framledue / och at thct lldcr lned tlg/
ju langrc ju narmarc tlll ssrntwcn /
om tu/ scigcr mau/ ta t följ? thcr-
af /wandrardaqcligcnutlGudsr.id-
hoga / och lncd' all sorgtamhbet flyr
jyudcn/ till at intct glswa tin wll-
la therutl? wälwctande, ataltther-
eftcr som tu warder funncn i döds-
stuuden/ alt thercster warder tu oct
dömd tn för HErrans dom; och at
for thennc domeu annan kan
bcsta/ an then/ som tillförenewan-
drat uti san bolfäldlghct och tro/och
föm efter Guds wiljll nti en ostraffc-Ng nandel framhardatlntillllndanl
Om tu dagellgensörsakar tig sielfwanoch wcrldtll/ förkasti.r alla köhllgu

hatar them afhicrtat/ och
thttemotmcd alt alfwarstraswarcf>

ttr
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tersadauaftpckcn/' som utt thensid-
sia stundfll kln.nn fagna och wcdcr»
q rcckla t,igs Tanckcr tu cck wi'i> alt
tbcl tuglör,' kancckthetta taMhcnnc
tanssan/chcncgtlrnmgfälna migutl
dödzcns stu-^d^cllcrglöra lnig ängss-g
och oi oz!alK>U! iag och jadautmcd godt
jcunn ctc t.<ga imd lntgNför Guds,
dom? SöndNiv tu eck tltt dtcrta /

mcouu tldcn är/ ift än karlck till the
jrrdiffa/ och Mr lu tsicttaMande
Mng' innan b.mdct emcllan
Nai och kropp urlöst wardcr/ pnthet
tu fednn kundc dö osto roligarc och
lättarc? Anlerluockaltjordistt, som
c'n Mittdrlngs Min stlt bclbärqe/
<her hc«n bllfwcr aUenast öswer nat-
tena/ och rätkar tu titt sinne cch ti-
na tanckar Nll zhct cwlg.l fäderncs-
landet s Hnn m ju en darc och cn
narr / som then aldraangelaqnasle
och wtchtMste saken / jom en san
batring är /

och lom lclter sia laltghel kom-
ma an ra ett oa ift wal eUer Ma/pH
en sin b itrmg / thcrom man kan
haM MM omthen loc-

ktts
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kascllercij.
2.Pröfwa tig/ om tu lrsr ochstnw

thtt/ at lngenbätre wma Dnnes pH
hc!a wcMencs Markuad, au NÄ-
dmes tld om tu balkr then-.
ne tlden/ för tiu bäfta Sadcs nd /

tbcr tu dagcligen med cu san och o-
ftrassclig waudcl utsar utt Auwnom
till cwiqhet/ ldcl goda säd/ lheraf
tu eu gMq kan llpstara ewinnerluUt
M Om tu i följe theraf hatur ezlla
Oe wärck och giermngar/ fom mtct t
Gudi/ och cfter iden Hellge Nndus
drlft begängne
och taetar Gudmed diupasteödmmks
hct / at hau hafwer satt tig uti en
rattstassens sanning as ett ewlgt blif-
wande wastude / och bcder m at Gud
Zn ytterligan Wille styrckia och stad-
fasta tig therutt? samt flyr tu oct
all wcrldcnes fafangclighet / alden-
stund inqen sauning finucs themti?
Nar werlden plagar fiq med<n hoop
onyttlga fragor/ sa prö wa tu tig /

om tu wilt blifwa fast wld thctta bc<
siut: Alt tha wili M mcd luft och

nöie
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nöle tala och giora, hwi,d lag lCbrl«
A lEm aldrlcheligaste nallm mlaoch
glöra kan; ty ing wet/ m iaq ftucli-
ten tfterutufkan lgenfinna in för Guds
ansichte utl härllghttena; och stuUe
än werldcn wllj.i palwinqa m'.g thct
och tdet/ sa wM mss dcch mtnom
Frälsme / !om sannlngcn är/ rljgiös
ra tben skain, at l.ig zom h.nis lcm/
stulle upsutellgcn glöra nägotsom i»«
tee wore sanulnq/ scdan han mig en,
gäng ifran werldcncs ntftvlga wan<-
dcl «ned sitt blcd fralst och.bcsriat
hnswcr.

z. Pröfwa tlq / om lU hwar dng/
Nllst ttn öfriga andacht jör Gnd/ut«
wälzer tig nagra stundcr/ pa bwiic-
ka tu mcd allehmlda Gudcltgn bctrach<
tclscr / som Gudz Anda «lfwec tig
nud hlMden/ bcrcdcr tig till en salig
döe? till cxempel; om tu flittgt ränc«
ker burn Gudtirenrättfärdig
Gud/ samhnfwer sttt döbeu för syn-
dcnes stuU; huru thelta närwaran«
de llfwet l!r ganssa dyrt och kosteli-
glt för then ttllkom naude l?ärllgbe-
ten ssull huru Gud yafwcr attlb

stätt
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statt btj nlcd siu h>cip !l-«a BuN> uli
dödzens uöd; hurn chndcn
mcd bclwttesew; hwttd l's
die/ l)wad ol'kgrl'religdärllgbcf, b:- ud-
för m dyrbar cronn thcn, ncan m i
hnulnclcnalnadc fö! war«.där i :c. :c.

4.Pröl>va t<q/ om tu uian aicr-
bcdcr tlll GH' >'t hm, n'lÄe

stck tlg bl krafte'ign M tm.dödMmi'?
ntdnnrcdnn wiUc ssava och wärck., l
t,q «ilt chet / sem tll! en !ätlstsli'Nä

fordras? Och c>ncdnn lbet
lwa Crcaturct allcllu ran lnga l lbm
harttga cwlgheten/ fa pröfwa tiq /
«n tn stadlgt suckar och bedcr/ mtbet-
Kainla fördcrfwade iynda wnlcndct
mätte ho-s tlg dageligen förnuuffasoch thet
nna wnsendet ducz frmi dug stlnckas
ochtörökns/och then nnaNcni istlan
mehrn och mcbr übredn slg och fäös<
werl>a!dcna/ tlls altsamwans wcir-
dernytt l hlmmclcn? Haswer tuott bos
tlg en lnmrliq/ doch Gudl och bli, s
bchag nndergltwen anundan och lang«
tan ctter dö>en/ tbct är/ at a tcll.
geu sslijas hädnn och waralmdClnt.
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sto/ lckeat otallghet och lcdil lllnverl-
denes beswarllgheter / utan
ltgast af käclek ttll lEsum, m kom-
ina utl the» hclrllga och fulkomliga
sörening med honom/ ochafenhelig
«tra at en gangblifwa förlogad ifrän
dödzens kropp / ochiftanchen, t
sammadödzens kropp innebonde syn-
dn kroppcns

s. Emcdan w:d annalkande ahren
inftälla sig mänga förandrtngar och
krsmpor/ sä pröfwa tig/ om tu alc sa-
dant later hos ttg waraen pamn-
nelse till döden/ l spnnerhet/ somden
Mlnstakrmnvan kan osta hafwa dö-
den med sig 5 At salunda warn wako
simlMidalla tiUMen/ stadar sanner-
liqa lntet/ utan fast mehra gagnar
mycket/ man ännu skulle
leftva hundrade «hr efter en sadan
anstöt; thct giör icke Heller nagon
welazzchotlst/ utan f.«st mehra sslcke-
lig till then aidcllga siögocn. Ach
M är lhcn som dttar hwar stund
«md oödelt/ honom stadar döden in-
tet/ pä h-vllcteu han dä hatst
tomelPrdswallzz/ om tn/ nar m.Nlare-

te»
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ker mehra fahrllghet wara för han-
den/ later tliet wara tln for »ta och
förnämsta lsrq/ at grunocliaell för-sona tlg mcd Gud / och h vad tu
tlMrene har dageligeumorot tllltlu
bcredelse/ tu ta grtpcr saken an med
Lögsta alfwar/ med Nltttwardlms
Gudcliqa begäende/med döncr och an-
nan Gudachtighcts tA c-
relllpet: at tu ta noqa prönvarng/
hurn tn h,fwer stalt tiq emot Gud,
emot liq sselfman/ och emo- jlm "

chrlsten; huru tu , titt h:erta hafwer
warit linnat emot hwarman/ hwad
goda tu halwcr förmiumat / hwad
onda tu hafwer qiordt/ hwad f-lff-
htt/ dedtägertj/strymtertj/ och o-
nnttlqa ord finnes uti titt samwetc?
Emedan tu oct wclst/ ai chet ar ett
O;a i hlmmelen/ jom altmg scer/sa
pröswa tiq/ om tu ww aUa tlllfäl-
lcn sa sttckar, och fa ställer tlg/ soin
hade tu alid Gad i synltq matto föe
tisss Om tu hwar dag dömnnr tlg/
och haUer lika som en fö' dom öswer
tig/ pa tbet at tu för Guds dom etz
niatte fördömd wirdal Och at etu
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batruig mäilcprsswa uq/ om ln uaUer stiuga de-
truchtetscr öswer ladanne ting/ ueaf
hwllcka syndcms lwarlghet wardev
ratteliqa uppcnbnr s tM cxcmpell.'
Om tu noga bcsinner/ huru länqe
m utt then och then lyndcn bafwcr
framhärdat? huru oftu GudHafwtrdraglt-ssg lhcrlftan bade inwarlesoch
utwancs, och hnru oftn hau haftver
strassit tiq thcrföre l ttlthlcrtas Hu-ru manaa wälgicrningar Gud hus-
wer tlg bewlst/ .at bgn mätte draga
tig alt narmare och mwnare tlll slg/
och doch sä litet wunnit sitt ändamal
hos tlg? huru oftntu haswerlofwat
tinom Gudl; m föra ett hellgt lef-
werne/ och doch a syndigt bedragitsv ru ölt l tn Kafwer lcdt al-
leblN da Guds wrcdes domar uppä
anom > hafwer oct blljwlt tberaf
rördt! titt sa nwete men hasw?r
koch lntet mda t r nt diupt och med
en bclt indig r.ldhoga och fcuchtnn
laat uooa tttt hlcrta? Pröfwa tlg/
on s« , clnltdnmq af alt thetta för-ueornr tlg t tlu Slal l liost och n,7a

för
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för HErrcuwm? erkanmr tina syn,
drr mcd Uygd och skams söricr hler-
tcttgen öfwcr tdem s som en nödlräi g-
der / söker Guds näb och tben Kuina
Ma roon nti HCrmns lEsu Cl),!-
stt dyra fömenst och bttra lldandeoch
död? Om tu ln?der erk.msiiin as tm
VMlkomllghtt och tina Nldlodtiltde
fchl/ samt under en hel sorsukclsc as
<lll tln eqen raltfäidiqhtt/ haller tlg
j trona endust och aUena tili IEl»
fulkumllgii nntfardlqbn / 111l
Hellga leswcrne / lllt bans ostvldM
lldande/ tili Hans N;ar.i och btttra
död? twar na l-tl hunc- bcZlga biod?
Wömmcr lia utl
tyfka trones öqon ftcr lindigt uppä
daNs korsi grunda.r ali nn
tlllförsscht ochföttröstan theruppä
at lElus för tlg haswer lldtt och är
död wordel,; at tdcime lEnis sicls/som bor l tlg, wlli föra tlc; for Gude
trobn/ och uN en hlmmcistly
och bwiw. försältilN

6. Pröftva tlg, vm tu nti sadal?a
iro vä lEmm/ hatwer fttttat ll^et
upjU at mcd förnölsuN:i siune m.ot-
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laga all lhct tsrs och lldal»te / WM
HErren tlg tackcs palli aga/ och tao-
ta honom blertellgm thersöre? Om
tu/ ehwnd lhclguUler mcd t'gnntlr-
gen ttll llfwet ellcr dödeu / dcfilNir
tlg om/ huru tu kunde tlm, slbuall-
der rä lbet sorgfälltgaste Helga HEr-ranoms deder tu filttgt Gud om be,
sl«ndlg nad; om Andans lnneboende;
om syudernas föslatelse; om Andans
tlöst / om llfzens oopps Ta tu
tcr at tu hafwer sörtörnat tin «Ma
och giordt honom emot; ja pröfwa
tlg/ om tu äst benaqen till wäl ssap
n'ed honom/ och tlll atbcdtanonom
om tillgttt och förlateljes tin
nästa h<,fwer gtordt tlg emot/ och tu
kan fölstä/ at tu hos tm owan kan
uagot godt uträtta/ sa pröfwa tlg/
om tu ta citt rcdcbogen at tlllgttwa
honom all lhes lehl, och törglömmO
allan orätl s I synnnhet ta tu märc-
ker at tu haswer nagot orättfardigt
godz l tlna häuder / sa pröswa ttg /

om tu D färdig/ tlll ac attrstalla
thet ifrän tlg nllthes rätta ägare?
ellet oct / om thet icke wore mehra
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möjcllgtt l om tu ta äst at
lttdem töet godz bland
lEsusamgawänners

Korteli^en; pro nva tig/ om tu med
altalftvar linwmmgom/at kuim
fti tro/salefwaochsawaudra altid och
tvld alli tlllfallm, som tbe; knn läud»
tlll Guds lof/ tlll tln Nästas
fromma/ och tlll tm egen sanna
wälfard? ja /la tro/ sa lttwa och
sawaudra/ simi tuuli dödzcnsstund
och ra domedagen önstade tlg hafwa
trodt/ leswat och w.mdrat? then sil
tror och <ä teswer/ ha n dör wal /
när han dör/ och thenwal dör/ han
kaualdngMu urwakna AchatMiN
stäl mätte dö mcd the rättfär-
digW död/ och min ände war-
de Uom thcM ände! Num<
»5. 10.

För Ungt Folck.
TuvngllNg pröftvatig z/ Om hl

fil'tlqt't6nckcruppa tin Gkup<. re? thet
ar; om thet är tltr föz namsta bekW
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wcr och sorq/ hlMl tl! manewara tlll
4 nadec och war HEnuö lEsuChtt-
sti kandssap? h'nn tu mattc kuuna

älsta Gnd/ ftmchta
tcna Gud/ ocy wandra ntt
bud/ stadqarschrättcr? Ochcmedaa
M wtt buru th-n lcd, ficndcndlcftvu-
lcn eftersatttr tlg nlcd »M M/ ochpa
alt sut löker ttll atfösdcrfwattz/om
tu ta' stär stitigt pa tiu wacht s om
M rcdeltga och wtd alla llllftllen a«

och nmkandc? om tu dä.ler
tiq tlll Gud mcd bön om wijshctoch
förftäud/ at kuuna märttaldeuOn-
das list och stämplingar; om trastrr
och styrcka/ tlll at tmna fta ho' om
lnannellga emot och ölwerwlnnan?
Pröfwa tig / sm tu stn- l lhen ska-
dcliqa llchlilttnq / som hadeunatfolck
mchra frthet tlll at halla »Ig lusttga/
'tlll at leswa wcrldenc tlllbebag/ och
tlll atsynda/ än gamlas Eomw-
re Gud ?cke sä noga med Unga och
theras lcfwernc/ som med gamla?
och lom wore tid n«'g ttll atbltfwa
aifwarsam/ sstora b.ttrtug/ och om-

Mnda sig lill Gud, närman gam.
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mal wmdcr? cUcrrct' o,i>ln t.wft
tcr oh tror/ at ungt folrks inndn
ars sa wal syvdcr/ <o,n qanilas sö?»
törna sä rvssl Glw som ä«uulas.' föw
tlena siz wul hclwctcs stlll qan lM 5
Om tu tanckcr urpa / nt sM
tunna sa fnart dö -om q mla? Kms
na sa snart stallas för G,ds domsom
ga,nla? la/ om tu nor och täntter
«uppä, huru darachttat chct är/ M
ntlamnauugvoms >turcka ochblonw
ma dittwulen/ och si-> alderroms
Ortorckade rot GiMs hnru

thet ar/ at fpaw da tringen tM
-lhm aidra zwagastc«fldreusbalstmau
wet/ at M langre man förhalarthcr>
>med / zit swarare och afwcntyrllgape
Hlt wcr,t)cn s

2. Pröfn a tig / om tu efter Guds
<brdr,lg och befaltttng, halicr the
gam'n och alderftsgna uti wördnad/
nr bestrdellq och scdwm clnot lhem /anseer theras alder wm cn Guds gsf-
wa/ och
hiertas onltu talar ali godtomGenL
'hörcr tbem mcd sttllhei? gmna^m-gas med thcm? lnder ttztrels rad och
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ordt eller ock/ em tu äst en sadan/
som förachtar the gamla? förjmadcr
them? ställer tlg högmodellga cmot
them? talar Ma om them? styrtbe-
ras omgtange? förkastar therasräd?
löpcr och rajar ästad cftertitteattoch
tlna lämn-llkas och äldngas rad och
huswudi

~ Profwa tigi om tu hafwer warit/
och annu ast en älstare af allehanda
otnchtigt och lattfarNgt wäsendc? be-
fmittat ttn M och sörorenattinkropp
med borey/ ochgiordt tinalemmar
M ssökw lemmm? Om tu warit be-
gtfwen pa swalg och dryckenstap och
annan omattelighet? strjpllt tin
«ngnoms ud l satanglo? icke brydt
tiz om at lara nägöt thet som godt
och nyttigt ör? Om tu haft tin hög-
sta fagnad och innersta nöje/ at fa
swäfwa i sallstap med fbrmätna/ öf-
werdadlga/ ostyrlga / lätfardlga och
otuchklge M,r? ja/ i sallstap med
drtnckare/ med swärjedultar / med
baktantare / med siags-kampar och
annat sörtwlflarfolck? cll<r ock/ om
Gt warlt tl« sörnämftaatraoch syn-
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mrUgaste fägnad / at fa bo tillllim-
mut mrd che alswarjamma/ Gud-
fruchtlga och ftolnma? At lara nae
got godt och Gudi bchngcliglt/ me-

then gyllcne Ungdoms tlden pa-
sta! ? Och at wa< a nychlcr / mat-
teja/ atbar och tuchtiq l all tm lcf-
nadoch wa;dcl? Summa: pröfwa
tig, om tltt högsta öqna marcte wa-
nt och anuu ar/ Guds lof/ tm
Nästasftignad/ och tin egensa-
ilghet?

Ach tu ston och barmhertige
Cud / tu som alstar fä wäl
gamla som unga / och ästun-
dar sa wal gamlas som ungas
cwiga wälfard och salighet! re-
gcra alla gamla och älderstig-
namcdtingodeAnda/ gifwijs-
hct och förständ/ ät som thearo tili cihrm gamla/ mätte
ock tilltheraschristenbom war-
da gamla/ chet ar/ alfwar-sam--'M
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samma/ stadige och ingom till
förargclfe. Gifthem näd/ at
the ei allena för stn dcel fruch-
ta Gud/ man ock/ at the mcd
thcrasGudachtlchttoch ostraf-
seliga wandcl kunde warathen
waxande ungwmentill en Gu-
dcllg cfttrsyn. Beware them
för allchanda darstap och latt-
slnnighet/ som thnn ganffa il-
ta anstar/ ochM thcmiemyc-
ket mchra melaan tro och, dö-
ncr hälla sig till tig / ju nar-
mare och narmare thet lider
med Oem tilt dodcn och graf-
wen. Förläna ock uugdomen
tin gode Anda/ at emcdan the
stelfwe cij annu kuuna rcgcra
sig/ han ta mWe leda them
pa jamaan wäg; dcwara them
för alt ondt och MM them till
alt gogt-Mnck trognasteGud/

up-
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uppä then swarafahran/ som
MgdoWM i tyetza bcdröfwcii-
ga och forargcllMtidir/ jwaf-
war utt/ och lat tM / som
haswa kastat tig tltt dvra blod/
wara dyrt achmdc infor titt
ansichte, lät otz se at tm tmft
intct ar windre at förwara
thcm/ an wcrldm och dlttwu-
len them at förlcda och förderft
wa. Ach HErre lEsu! styr
och regera sa bädc Gamla och
Unga har i thcnna dödelighe-
tm/ at m thcr i himmclen och
utl cwighcten mättc af gamla
och unga tillsamman ewinncr-
ligcn lofwad och prisad wardal
Amcn.



I UNSU Uamn:
om Församlingcncs Öfwttgif-

wande.
Förberedelst.

Blom the »ne/ och lckesalom
l bafwen tben ftlbct ttU c t
styla ondssona mcd; u an
salom szuds tlkNlNe. Ka

talar ApVstelen?etruz, om G^ldsßarnes
rälta ftthet, wisande" säledes hwarlitin-
nan thttl bcstär, och hwarutinnan
lhen intet oMr. O eden läses uti i.
l»et. 2.16. At Guds Barn äro frie och a»
ga en ftihct, det är en oemotsajelig san»
ning» och then hafwa the afoch utiHEr-
ranom IViu Christo. Fralsaren säger:
Om Soncn glör cder fri, sa ären i
rätzliga fri. loi,, g. 36. Sa säger ock A»
postelen: Sck bllfwer «m ständnnde u-
ti ch?n frlbet/ med HMcko CHrlstus
esi f «at b ifwer. c?3l. 5.1. Thenna af
Ehristo förwarftpade frihet bestar deruti,
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st the nyfödda och trogna siälar ärsFrie
ifrän syndenes skuld, som
B Christnm ar ifrän them borttagen:ty
,nam fördömelie är t the«n soZn äro i
Ctiristo lEsu B. ». ochiftänsgw
dencs harssande och walde, hwiicket ge<
yom Andan warder dos dem dageligen
förwagadtochdämpat; to 'he lom Cdrl-
sto Mlut llböra/ korsfasta sittkött
ftlmt nud lustar och be.uärelstr
5.24. Zflle ifrän lagen, cft allcna ifrän
Zudarnas cere,nnni«nsta och werdsstiga
lag, utcin ock lfrän thcn mollissa lagen,
fa wida, at thcs förbannelse, fördömel»se och twang eij mchra ligger uppätbem,
eller themqwäljerochbedröfwer. fastthe
emcdlernd aro förbundne till at lydavch
hörsamma lagcn, hwttcret the göra med
lust och nöje, sasom the thcr altid, uti
au theras warck drifwes och föres af
Guds Anda. Aie ifrän then tillkomam
de wredcn , som öfwer the ogudachnge
uppenbiras stall; Flie ifrän narwaran»
des onoa werzo, lftan thes stadeligajall»
st,p, gcmillstap och likformighu i j»
Flleiftäil dlsfwulensmacht ochwalde.Thtt»
uunnall bcjtar GudzßarnasFrihet.
toermwt bejlär thcnna Frihetcn icke Oer»??^
«linnun, som jkM VMtt

till
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till atHota MMng.mcd; ty clmttu« f««
'sil
fsm hadc wtj nu mchra ftlhct Ull atlchM
utisyndenc som ofi Zvster; falt mchm hc<
ter thet uti l-uc. 74. At rrij ftulftc ul ä
wärH owänncrshand/ mällc hon> ,n
tte!'a ulan frnMm, «hl r och

for honom/ l wä-w iifzdngnr Mhc^r^tl^runmian,
fom tvore wtt f«c ifran äll iverMlWft

mdmng;
altfadant för Glids g»,

da M halsosamma wärck rch förordnail,
de, och mcd willigt hicrta wörvar, thek
dyra Guds Velate fom Öfwerhctcn arau»,
förtrodt. Warcr mcu«
mstllg ordnlng för HEn«ns stull/räder Audan uli'. pet. 2.13. IckeMMthcrutinnan, somDorc w^fneifrän thct,
at nyMa^M^Nk^VUM^MMMM
82cr«menler, oH atMra HEtrans ord ;
ty Guds Barn wcta och tro, at Mld haft
wcr insatt, tillerempell. Nattwardmoch
bcfalt at manssallstitigtZathVttll, the
wcta och tro jamwal, at thc i theuna N«u,
warden warda bcspisadc mcd Christi lE>
fu tött och Blod. Hwad ock Guds Orv
widrommcr, sa wcta Gude Barn, atthe
äro pUchuge tlll at lyoa och i achttaga
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att . bwao Gud i sttt vrd bcfult hafwcr.
Kärc bwod <»inl ar/
ärllglt är/ hwad ratt/ t)wad kz)stt/

liustlgtt/ bwad wal lpdcr;
ar lulaor drgd/ «r näqot lof, lärc-
kcr lbcrcftcr. pl,ii. 4. 3. OMir M
Heller therutmnan som wore wijfrieiftän
all och stad»
Zar; ty en lMoch"Mftm Chnsicn, M
haii wct sig cfter lron wara sn ifran all
mcnnistioordning och mclunssto stadgar,
thcm han aldrig antasscr, som nödwcwdi,
ge ting tili E förplichtar hmi ftg
doch ttttr kärlcten (pa thct han cij mat»
tc wara nägon til! förargelst ) till alt det,
som för rarlekcn fflill är arstalt och ord->
nat, pa thet at alt mattc arliga och or»
denteliga tillga. Efter thct ta la ar, ss
giöra tbe illa och osörswarligcn, scm ta»
ga sig then frihct, clicr rattare sagt, dct

och the Christnas Allmanna sammalikon!»
stcr,< hwar om narwarande Bctrachtel»sen stall giöra ost widare underrattade.

rl,r. ic>. 2425.
Utafthenna Bönedags 'lextet, förestalles

H§af Gudl ge,'om Apostelcn,
L För-
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wande.
Votum»

OfwcrgifwmM
sr, alt utwar»
teS omgiängelMMfTblifwer och left
wer för sig allena, will sielf aUena styra
sig, och säledes forachtar alla goda wän<
ners rad. Thelta, som det komnicr af c»
genssnniqhet och andra orena afsschter, sä
ar thet strafdart och bör undfiys. Almat
sällstaps öfwergifwande ar, när en

stull, och äfrM
afsschter, nemligelsMMnia desto mehr
styrcka sig mcdbön och mcdGudsordsbe<
trachtande, sig till cntid, stiljcr iftanomgiänge mcd andra, och säledes begisi
wer sig uti cnsamhet ochstillhet, somman
finner thet wara stcdt utafatikilligaChri»
stna och Guds wanner. Thetta öfwer-
gifwande, medan thct skcr afrena afsich,
ter, och efter GudS.winck, kallelse och
drift, sä bör thet ty forkastas; ta thcrc-
mot the, som utan äterwando stvafwa u-
ti allehanda sallskap, och inwekla stg u«timsilgehanda vro, giöra oförswarliga,

rch

162



och siMda warliga thcrwcd. Twälu.eblwagar bör mau här wachta sig före;
mmligen alt for myctcn stygMc för
foick, och alt föröfwerfiödlgt omglän-
ge mcd folck. Doch gialler härwid thct
mästa, som Apostelcn stgcr: Hwar ock
cn/ som HErreu yonom kallac
hnfwcr/ sä wandre hau. i. Cor.
7. 17-

Mr är ett Församllgnenes öftver-
gifwande,
fiaffc>:s
Sä sägcr Frälsareul^lar^u^eder,. f«
gl,cr m l lll! kcnnmare/ och sill döre-
nn till, och bcd tm Fader hemliga.
Matth. 6. 6. Sä hafwcr lEsus Chri,
stus sielfgiordt. Abraham wardt allma
standandeför HCrranom och bad, Gm. IZ.
22. Isaak gick uth i marckcneomaftonen
till at bedia. Gen. 24.63. sä hafwa ockan-
draGudSwanncr, sasom Moses, Samu-
el, Elia:c. giordt.

Sa ar ock ett Församlingenes öf-
werZifwandc/ /.
och befaller uti Esa. 43> 20. Cap. 52. 11.
Gar uth af Babel/ w,ker/ wlker/
drager uth och kommer wid
lNtet orenti gar uth lzrsn them i re-
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ner edcr l som HErrans tygbärcn.
Äfwen sä llti 18. 4. Mltt /
gar nth ifran then storn Bnbylon/at
I icke dclachtlge wardcn l Hennessyn»
der/ och at I icte fan naqot af hen-
nes plägor. Utafthcsic Andails Spräe
kunna wij se, at en rätlssaffcns Chnstcilbör stilja stg iftän sallstap med
sädanttolck, hwars lara, berännclft,och
lefwerne omstörter trones gnmd. Sa
sto>a ock fromma Christtla vfmcrglfwa
Församling och sallstap med the ogudach,
tiga uti lcfwcrne, och intet haflvn na,
gon delachtighet medonyttlga mölck-
?ens qiermngar- Eoh. s. n. icte hälla
siq efterthcnna werldene n.om. ,2. 2.
om dctta talar vavicl salunda: är
then som lcke wandrar utl the ognd-
achtlgas rad, och lcke trädcr m
the wndarcs eij Heller sitterthcr
the bespottmc silti a. l>s-»lm. i. l. Kan
MW intet altto fiy utwärtes omgiangi
med sssgane ogudclchttga, sa börmHndoch
altid i sitt hiettä hafwa leda tiU tberas
ogudaänjqa wascnde, thetta hettr halla
sia obcfiäckad af werldenc. i«. 1. 27.
Nu om an ihetta Församlingenes öftycr»
gifwande talas unet utt war?«e.
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164



Man Mtalas u om ettsädant öfwer-
wäl intet hafwer na»

M enwt en Församling ci ellcr anstrthen
för Bahcl > mcn bryr sig likwäl nuct om,
at gä uti Församllligen, och at biwista
thcll utwältes Glldstlensicn, umi! blifwcr
borto, mänga uetor o,ch manader, jaöft
wcr ahr vch dag. Talatz har ock om ett
sadant öfwergifwäNe/ afAn-
dcllg högfard',, ansir FörfumlmZcn för
bcsmtttad, orcn, cch för Babel; mcn s!g

för Mg och god, at gä i the ore-
nas sällssap vcb sammaukomst.

Kwab tbetförra widkomntcr, sä ar
GUDS Wvärllga wllla, at wi, fij.
tM btMa thcn utwärtcs Gudsticn»
stcn, öch jWa oy mpä tbet rum,
ther the ttognc till HErrans lof, böner,
och inbördesllpmuntring, tröst och lärdom
afordct, sainmantomma, ochfalcdesin»
tct öfwergifwa Församlingcll, thct Apo»
stelcn nti »är t«t förkastar och straffar.
O,viä kallar them, som äissa Församlliig,
Msaligc: Salige äro lhc/!»m l tmo
hnsc ho.
ncnioa ätra ocb sm hictteliZa langtan,at
fa äqa themia förm.ohn l ftl:a llftoagar:

iaq as HErranom/ ihec
liade lag gicrna / al lag l HErrans
h.uw blllwa ma/ i alla llllnn tllsda.
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gar/ till at stada then stöna HEN-rans Gudstlerst / och besöka Hans
lempel. pl«l< 27. 4. Thctta gwrde hansa mycket mchr, <om hanwisteatthe, som
Md hopcn komma tillfamman till at med
tedcligit hierta tienä Gud, hafwa therfö»
reat wänta, en harligwälssgnelscafGud
och Hans näd, i ttdcn och i ewigvet. Hwad
wälssgnelsen i tidcnwidtommer, fä sager
Lindan therom nti M. 56. 2. salunda :

Wal ar lhe mennissio / som thetla
gwl, och lnennistzones barn/ som
thet fast hsller/ jälNhonhallerSab-
batheu och icre oheigar honom / och
hallcr sinä hand, at hon imet argt
giör och uti l.«v. 26.2.4. Haller minä
Sabblllher, och sruchtcrcdcr förmtll
hclgtdom / »ästall iag aMva cder rcgn
i sinom tld; landet skall qifwa fin
waxt/ och tran pa marckcne bara fi-
na ftucht. Ty sager man utiordspräket:
At gifwa Almosor, giör ingen fattig, och
at man gsr i tyrckan, thermed förspillcs
ingen tid. Anbelangande ater wälsignel-sen uti ewigHet, sa lydcr Guds försärran
tberom salunda: «s«. 66.23. Ochaltkött
stall konnna then ena mamiden ester
lhen andra/ och then ena Sabbathen
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eftcr andr.i/ till at tillbedia för
mnj / mqer HErren. Mm the som tä
härlitiiman förachta Guds ordmng, saat
the imet allenast öfwcrgifwa Församlin,
gen, och GlidS barnasalmanna sammas
komstcr utt bön och säi^g, utan ock med
allehanda otillbörUgbet ohelga HErranS
Sabbath, the sammaförtörna Gud swar«
llga, och draga öfiucr sig Gnds rattwtsa
dom och strass. HEnen Ml förwan-
dc, th<ras Högtidcs dagart sorg/och
alla thcras wljor i klagogrät»
8. 10.

AlibelancMde ater fta-,
aas:
samllng / som erkanner Guds >
barade ord för sin no s och
regcl/ kan mcd godtsnmwete öfwer-
glswatherfbre/ at thcn bcklngeltgen.,
hnr l mängn ftycken stora fchl/ ss at
man intet mchra wlll wara theolem,
utun fiyr aldeles the nlllulnna sam-
mankomslcr och
och will autmgen för sig nllenn halla <
sin Gudstienst/ cller ock fiy
omkring/ i meuing
en hel rcn förjllmlinq/ eller octstelf
wllja uprätta cn sadan
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Till thetta swares : Man kan thet
wtct giöra med godt samwcte, halst
söm sädant öfweraisivande ar Grund<
löst/ ftadellqlt och f^fangt.

Först sager man at detta Försl,mttn-
genes öfwerglfwande ägcr intct ssuU
tller grund. Thet ftttas wälintetthem,
som förswara thctta öfwergifwanoc, och
tycka theröm, en hoop förmcnta och söttcl
Punder; mcn nar man nogare seerpä<a<
ken, E äro alla therasstiäl och grunderaanssa otillräckeliga, och kunua sälttet
förswara them, som Adams fifona blad
kunde bctäcka Hans nakclihtt. Thct för»
namsta som stamsöres är thct fördcrsoch
fM/ som thenEvangclissaFörsamlingen
stall swäfwa nti. Tben mäjta bopen, sil-äer man, ja siclfwa Lärare swäfwa juoch
famla uti storblindhet, ochhafwaintet
ttzen rätta och lcfwande kundssapenchwarcs
ken om Gud och the himmelska ting, etj,
bellcr om thcras egit elande. The fram» -

föra ordet icke uti enfaldighet och nti An»
dans kraft och utan eftcr the--ras egit töttzliga sinne; the aro icke hior»
denom till eftcrsyn, utanmedtherason,
da lefwerne förarga andra; aroblindale,
dare; ficnder till Christi kors; sarerhets
Predtkanter n. Nu cmedan Fieuden harsa
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la uttsammans ftchärjat nti heigedomcu,
A menar mau, at thct är sätrast, till at
ga uMr Babcl, och ssilja sig iftän sadanfördersivqd Församling.

Hwud nll thetta, wm salcdes förcba»
rcs, sa mastc man med ta»
rar och bitter Nagan för HVrranom till-
sta och
ders och elände ar gansta ftort ss ianseen-
de ttU Lärarc som Abörarc, saatthetwal
mä Heta mcd Dawid : Hlclp HErrethe Hcltgc äro förminstade/ ochthe
trögne äro fa lbland mcnMorsbarn
Psalm, »2.2. och medProphetcn Micha:
Gode män aro horto i lande/
och tbc ratttmdlgc ärotutet mehr t-
bland folckct. Cap. 7. 2.sa följer doch intet thcraf, at man therfö»
re bafwer ftlhcttill at öfwerglfwa För-
samling. Wore sielfwa saran uti för»
samlingen sa fördcrfwad, at grundm till
hela Christcndom tbesmcdelst wore om»
stört, sa wore tä närmaste rad «t öfwer»

en sadan falff lära Mcn Gudi
ware lof! at thet mcd war församlmg
annu intet thcrtill komm.it ar. Wij we-
te ju ingcn annan tros och lefwernes re»
gel och rätttsnöre, än Guds uppenba-
rade ord/ wij wisa och lära ingen anan
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wäg ti!l lalighet, an thcn <ihristus och
Hans Apostlar wijst och lardt hafwa; wij
lägga ingcn annan grnnd till war salig<
het, an lEjum Chrlilum. Skulleock
nägra fiinus ibland osi, genom hwilcka
ftllghctencs wagfbrsmäddwarder, och
GudS näd dragen t-ll lösachtighet. -.Pet
~2. sä kan helaförsamlillgentherigcnom
sä littt fördömmas, sä litet then Aposto-
lista fölftmlingen war therföre at sorra»
stas, at nagre Vttnsom lalte lhet orätt war Act. 10.

Thet mäste ju wara parti lbland ofi,
pa thet the rättllNlUgcmatteuppen-
barcwardn. i. Sknlle ock
nagra Lärare finlwS, wm söka sitt ,

och icke hwao HErrans llr, sä har ock
Gud manga sinä trogna, som litratta sitt
ämbete redcliga. en hop Ahörare
dlinde och satte, sä har ock Gud the stna,
som etj allena höra ordct, utan ock behäl»
la thet i godt hierta och bara frucht i tci>
lamsd. Mr nu Hllrrans ord bor nti m
församlmgrikeliga, och saltgheteneswag,
som beftär i batrtng och tro/ rätt lardt
warder, sä har man ingcn grund eller
nagot stiäl/ ar öfwergiftvaenfadansör-
samling, lät thet ock sä wara, attheruti
stullc finnas stora fehl och swaghettr; ty
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skulle thctta wara stlul nog, ätöfwergif-
wa en förlamling, ss hadc clt sadaiu öft
werglfnumde warit afnöden attld och pä
atlan ore och wore ännu afnöden/ aldeu»
stund thet haftver aldrlg warit, larcr vck
aldrig komma cnsa hclig församlingpä
jorden,som wore fri för allbrist och man»
gel; sielfwa thenApostolistuFörsamling,
som luste fram för alla a.,dra församltu»
gar, som Solcn om middagen, war in»
M Heller fri för sscymtery. Msahafwer
mau aimu mm skial ellcr gniildatöfwer-
gifwa forsamlingcn.

Äfwen sä ringa grund och Ml haf-
wer och then ttlwandning, da mansager:
Gud hafwer förbudit all gemcnskap med
tbc oglldachtiga, och all delachtighet med
theras onda wäsende; ty tä mau t en rätt
och ren afsichl brukar sine Salighets me-
del» sa trader man inter thermed nti gc»
menssap med the ogudachtiga, atthcbru»
ka samma nademcdcl med osi, fast
pa ett förwandt satt. Wij böramtetmis»
unna thcm sadaneSalighcts medel, utan
fast mchra bcdiatill Gud, m bau Wille la»
ta thesie mdemedcl wara lraftiga hosthe
ogudachtige, till theras batring och san«
lia omwandelse. Ingalunda böra wh la<
ta otz therföre bliftva trangdc, till
pel, isrätUhttwalsignadedrör> och wtz,r/som
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som aro Christi lcknmcns och blodsdel-
achtigbet, cmedan somliga nta och dricka
thcrafgciwm iltt cgit förwallande sig till
dom och fördömelsc, lä thct intet ftar hoS
osi, at förhiMa tbcm therifrän; fast
mchra skole wq mcd »ärt goda excmpcl^
söka till at föra the willfarande, jämwät
t thetta mäl, päratta wugcn och till bc«
fiimande. Erkändelvii rätteligcnochgrutt*

wart cgit förderf, iässulle wi<
~handgripciiZcn finna, thct wii hade annll
nog till at giöra mcd ofi llelfwa, och in-

"tet sa mycktt pa ett otidigt sattbetymra otz<wm andra, utan hclre tacka Gud, atman
zfielf hafwcr fuimtt ngd ochbarmhertighct
summa: n orc böqsärdcn borto/ ja

"wore ock thctta öfwclglfwandet bor-
to.

Som nu ett sädant Församlingcnes
öswcrqifwalwe hafwcr iugm tillrackc-
lig gruild/ sä marckc wij an ytterligare,
«t thet fast mehra harfiytcr utafcn salst
grund, nemligell mau giör sig orlchnga
tanckar om FörsamlingcncS nllstand M
jorden, som stulle thcnutwärtes Försam»
llngencs hoop beftäafidcl hcllga ochreuä
Mennistior, och thcr then ci, tuudc fin»
nas, ther wore iilgen Guds Församlilig;
ther »ij likwA fiium, at Frälsarcu förc.
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stallcr vjiFörsanUmgm, somm atcr ther
nappeljgcn ficrdc parten är cn god jord
Matth. >Z. 3. som en akcr therogras
stär mltt lbialld hwcte. v. 24. som m
Noot / ftm förftmlar allehanda fiffar
bäde onda och goda v. 47. som ett Färu-
huus/ ther cij allena aro faar, utau ock
getter /01,. 10. i- S 5 litnar ock Apoztelen
Församlingen wld ett stort huus, ther
eij allena aro gyllcnc och filffaat, utan
jämwal tra»och lccrftat, somliga tillhe-
der, somliga till wahnhcdcr, och Mer
thertill> at man statl rcna ssg ifran sädant
folck, thet ar, tftäntheogudachtiga;men
huru? icke sa, at man öfwergifwer För-
samlmgm, utan sa, at mau ftyr ung-
doms lusta/ sar esler /

lro/ kärlck och ftw mcd aUömthem/som afett rem hlerta akalla HCnen
2. 20.2t. 22. Akalcdcs giör man

Kg ock orichtlga tanckar om the almänna
Kyrckio-sammankomstcr, som ocktheretz
kulide finnas andre, än sanna Christna,
och som worc thcn ingen Eudi bchagelig
sammankomst ochförsamling, thcrnagra
ffrymtare ock ogudachtige infinna sig,ther
doch efter Chrijti utsago, Församlinge-
nes aker bar bäde ond och god jordman.
Man fölsör sig ock pä AlfwaKyrckor,
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thcm man förfmadeligcn kallar till stcen»
horchuus, och pa Kvrckio»

ordnmgar, och doch uprättar man sin e,
mellan en FörsamUng och sammankomst,
lltistcn'lcer<och kalckhlms, ochharläm-
Wäl therwld siua wiM ordningar. Altsä
straffar man bos en annan, thet man
sielfdarhossig.

För thct andra sägormanatthettaFör-
samlingens öfwcrgifwandcar ganstaffa-
deiiylt/ tythermcdförkastasmyckctgodt;
nemligcn man secr allcna pa Församliw
gmes fthl, men icke pa thct goda, som
Församlingene är anförtrodt, som är
ordet och Sacrnmenter/ förhwttcla
m«n doch borde 'racka Gnd. Men seer al»
lenapa legoherdar, men scr etj pa the
trsgna Hcrdar, tbem Gud hafwcr sanot
uti fin säd. Man ftuchtnr sig för the o-
guduchtigas sallstap, mcn mcd thct sam<
ma söndcrssiter mau karlcksband och sall»ssap mcd the trogna; ja tä man intct er»
känner Guds langmodighet och tslamod
emot the onda, sä förnckar och sörtastar
man thet. Skndellglt är ock thetta öf-
wergifwandeti anseendethertill, at man
Lhertgenom förbatrar lnvarcken sig siels,
wan ellcr andra. Man störter sig theri-

/ gmom uti mangahallda wittftrelser, i
egen»
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tgensiimighet, i egen kärlee, högmod.f
falff frihet, j andras dömmande och för»dömmande, och va siutetsätter all sin
stendoms kraft thcruti, at man kan
fa andra, och
Man talar myckct
som haMgast bestormar thcllna förmentct
Vabel, sä bygger man then rätta
Babel hos sig, och uti sitt hierta. Mangiör ssg förhatelig hos alla; man öroar
llg och andra; man sätter ofta, sig,sinMak<l
och offyldiga barn, utan nöd, istörstaafwentyr och fahra. Vch fast man will
trosta sig thermcd, at man ta lider för
Christi namnsssull, sä är thet en elanvtg
tröst, som haswer hwarcken tbenrätta
grund eller art. Them ondom gifwerman
tillfalle at försmada thet goda, och mi ett
wist mätt förtagcr man them wägen till
saljghet. The swaga förargar man ochstorter them uti willfarelser. The som re-
dan bcgynt at wandra pä wägell till bät,
ring, them strämer man thenfrän, sä at-the gä tillbaras och falla. Sinä Lärareglör mvckcn oroochängssan, och an»drom frommom bedröfmelse. Försmada-rena gifwer man tillfälle at förachta ochförtasta alla Guds Nade-Medel. öfwerfig stelf drsgcr man Guds swära dom ochstraff, nemiigen, en dom-sens
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sens solvldcttc/ och elestlls Nljt/som
thcm förr.ir.l stall) som Apostclcn sä»
dcme Församlingcucs öfwcr»
gifwarer Mi Hcdr. 10. 27.

Äntcligcn och för thet trcdie ärccklhct-
ta Mngt-
anstende thcrtill, at Gud mtct är iftan ost
ficrmarc ;a thcn cna änpa tdcn andra
orten; ilttct lMcr nurmclve i södcr an i

utan at han ar osi allestadcs nar.
Han ar när sinä Crcatnr t lummclen , i
hellvetet, och i hafwct. P-al »36. 8. 9<
2.i lmsccnde tdcrtill. at wan ingenftadcS
kan finna cn fultommciigen rcn cch helig
FörsamUilg. Willc man tHcrsore hälla
tben Evangcliffa Förftmiingcn för orcn
och Babcl, at therutinnanfi-mcsmängc»
handä febl och mangel, fä mästc hwar
Christelig församling, thcr nagon oord»
ning sig inritat hafwer, >a sielfwathcn
Apostolista Församling, htta Babel,och
sä hafwer man ingen rätt församling pa
jordcn, utan Babel öfwcr alt. Ar na--
godt Babelstt ibland osi, sä bör manstri«
da thercmot, och söka tillatförbätrathet,
och icke at draga sig undau. Giör man
thetintet, sä försarar man eifallenatrou,
karlekcn, ja Chnstum lEfum sielf, utan
mau uprattar ock hos sig sielf och uti sstt

M
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«M hicrta en ny Bavel, när mau öf.vcr,
glfwcr thcn cvangcliffa Församlnigen.

UIU3.
Nil tljcnna wichtiga laran gisiver osiföl»

fände päminnelser. l< Emor
at wij eij malte mcna och tro, som wore
thct nog, till Chrlsiendom och sallghet>at
wij stä i den utwättesFörsamltiigenes ge»
mcnstap, och kalias Christna, zoch som
knndc saligheten thcrföre intetmehrasis
osi fclt. Theita ar intct meyr, än atwtz
stä pa HErrcms äker, thet ar, nti Hans
Förftmttng, cher bade onda och goda fin-ncs. The- onda ward« förkastade, the
goda föriamlas nti HHrranS lado. The
onda, strymtare och mun Lhristna, aro
in ccclcllÄ, nti församllng, men icke lla»
«ccicL.-,, ntafförsamling, säsom thes lef»
wande leder och lemmar. Man mä för-litna församUng wid ett tra, som eij alle»,
na hafwcr farsta och grönffande, utan
ock förtorckadc qwistar och grenar, hwil«lka etz draga till sig nagon saft och kraftMaf stammen och roten, som the färsta,
utau synas allenast hängiande wid stam-mcn, och salcdes föga batre an wore the
afhugne. Nu, hwad ost Menniffior wid-
kommer, sa hielper osi sannerliga intet,
at wij stä i dm utwärtes Församlingems
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gemenssap, utan at äga then inwär»
tcS, ja thet Ladar osi fast mehra, aldcn-
stund the, som statt i thcn utwärtesge-
memkap, och thcr haft tillräckciiga mc,
dcl, atkomma jamwäl tillthcn iliwartcs,
stola thcsto swarare fördömdc warda, at
the intet tidcn och tillfalleratteliganottiat
och brukat hafwa. Igcmen blifwer thcttherwid/ at ograset, fastlhet Wt pä
HErrans äeer, stall dochomsider förbrant
warda. Matth.lZ. za. To skole wij no»
gapröfwa osi/ om wij stäm nti församlin-genes ittwartes gemenstap. arom ratta
trogna eller ock intet, hwllckct mau litaf
fruckter igeilkanna kan; elzeö hielper thetutwärtes osi mtct till salia.heten. Wcte
wij ock, at wi< hafwe warit och ännu aro
trogna, sa böra wij doch imet tbcrföre
warda sakrc, ttz thet kan snartsse, at
hwete förwandlas till ogräs; thet är, at
man utaf nyfödd, kan wardaopänyttfödd.
Wlliom wl< blifwa och lefwaNyfödde,sä bö»
ra wij alt staoigt uppehälla och nam osi mcd
the medel,genom hwilka wta:o pa.nyttfödde

2. Hr ock en pHminnelse , at wtz
tmct mätte wara wardslöse, och ls*
ta diefwulen thct onda som lmn
will, utan alt förhinder och motständ.
Alla Christna aro förbundnc thertill, at
tfter theras jtyrck» förhindra ochförstöra

thet
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thct onda, men doch isynnerhet HEr-
r<nls Tienarc/ ölwerhet och Lärare.
The thctar, pä
alt möjeligit och Glidi anstaudigt sätt sta
thcremot, at hwarcken falss läramauft
spridaS, eller förargelserbcqaugncwar»
da; eller ock, ther sadaut ärrcdau ffcdt,
mcd allChrlstclig fvrsschtighet tillsc, huru
thet ouda tundc hammas och dampas.
Thcu som thctta intct giör, ulan latcr
dlcfwnlen hindcrlöst 5ä utsprida ogras,
thcr han likwalkundeförhiudrathct, han
wardcr för. Guds dom ausedd for m
Man, som sietfhade utströdt thct,onda,
och warit sä bwndChriiii ftendcr. Ofwcr»
httm bör pä alt giörliglt sätt förhindra
falss lära och förargelstr, och mcd all alsi
warftmhtt straffa förargelstr. Och Pre-

bör ia wäl mcd muntcligit
straffaudc och anvarmiide, som mcd ttll»
börUg Kyrckio äilciulin giöra thcrwid sitt
lill.

Z. Trcdie paminnelscnar,at, ta wijhaf»
wc giordt wmt yttcrsta NN, at förckom»
ma rch förstöra thct onda, och ie 06 doch
intct runna thcrmed nagotsardllcsuträr«
ta, M da inttt thcrföre !ata ot? hlifwa
rctadc till bittcrhci, utan fastmcbramcd
böncn fiy M Gud, at hau Wille förbar»
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ma sig öfwcr sin Zton, och hcla thcs fthl,
samt wara tälige thcrwid; tytälHErrcn
tbct onda, sa mg wij oF täla thet, tils
HErrensiclfkommcr atgiöra thcnsidstaalmäna stiidnaden emellan gctter och Wr,
och emellan ogräs och hwete, wijböraock
wachta ofi för thet, at wij intet söka till
at uttota thet onda, paett wäldsamtsätt,
ty sadant behagar icke Gudi.

4. Man satter, annu härtill thcn ficrde«och ilosta pnmmnelsen,' scm ar, at wij
intct förarga ost öfwer församlinacncsringa utstende, eller thcrföre öfwcrgifwa
Förjamlingen. Hr en gcmsta> nödwandig
päminnelse. Bästa Chrtstna och ömmastehiertan, ta the st, at thet onda har öfwcr»handcn,the heliae förmil,Ms och the 0-
gudachtige aro ofwcrflödige, fallg osta u,
ti then anfächtninq: om och en sadan för-sambling, ther thet onda ss öfwcrfiödeli»gen harstar, aren san och Gudi ochage»
lig; och om man stall längre qwarblifwa
uti en församling, elleröfwergtfwa
henne? Men thet ar allenast en anfacht»
ning, som man bör cmotsta. Wn haftoeju hördt, at församling ar cn Otcr, fdmharbade ond och god jord; wäxer badc o<
gras och hwete. Imedlcrtidblifwer dochäker aker, och församling församling.
Hwete blifwer hwete och Mi församlasi

Guds
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Guds lado, fast mycket ogras ran nnder
wärten warathcritzland. Ofwergifwandet
afFörfamlingen ärintct nägot mcdclemot
thetta onda; ty gar man dort ifran för>
samlingen för tbct onda stull, hwilcket
stridcr mcd ApoAlcnsförmaiiiiigutiwär
teN , sa fär man las at wmidra jorden
vnitring, och ffall doch aldria siima en
he! rcn församling, cinMöntthct onda
kan wara pa ortcn mchr än p»
thcnandra.

Skulle thct ock wara möjcligit at the,som med alfwar och nMwMdNI iTheras
Chrisicndom, och stä Mj Nya födelstnS
ständ, kundc söndra sig ifran andra, och
bo för sig allcna tiUsamman, sa tycktts
thct wäl wara ettnöisamtlefwcrne, eme»
dcm man tn worc befriad israi! thet, at
ft thet onda dagcligcn föx sig; Imedler-
tid worc intct Heller thet afsöndrande en,
ligitmcd Gtids ordning. Ty l« harGud
intct förgiäfwes lätit thct oiwa blifwa

mi församlingcn, man han söker
thcrigenom till at öfwa och pröfwa the
frommas ftomliet, tälamod och bcständig,
het. Wille man nu bort ifrätl forsamlin-
Zen, sä wllle man eck dort lftäli stndett,
ych Wille för till ro, innm: Gilds tidkotw
men wore. 2. Wore och thct ett fä wald<samt mcdel, som ogräfttsnpryckande.At
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the fromma mäste annu ltfwa ibland the
ogudachtiga, tbet fccr ctj allena för the
frommas stull, till theras pröfwaiwe,u<
tan ockför chc ondas ffllll, ncmligen, at
thesic ondamattegenom frommaslaraoch
wandel wunncochnllcnsan batringbrach»
te warda; eller ätminstone, at tdeonds
afsty för the fromma, cilmättesamylkct
ondtbega.

Nu tycn somfrom ar. och anfächtas of»
H>er församliilgcnes fördcrf och clande,
han hafwcr till at märcka följande sig till
Tröst. l.OmmerCdrijtcn! frucktartu,
at thet goda lärcromssdcraldelesförftvin»
na och öftvcr ända ga, sa tänck, at Gud
intet tberföre äterwändcr mcd fin försorg
för forsamlmg, at wanga onda finnes
theruti, Tbet seer wäl ofta sa uth, som
stulle thet goda genom ssmängehandaför»
argelscr aldelcsntrotadt warda, menthrt
stcr doch inrct. Owäulien stall intet ss
spela Mcstare, at rätta egcndoms H3r»
renssulle altingförlmai stu fdlsamling.Be»
sal tn sakenHErranom, och lat honom sorja
Kr thetta, och i thet öftiga se pä tig siclf,
at tu af förargelsers strommar ett matte
hortford warda. Hwcte mäste tn fii.nas
pä HTrrans aker, närstlördctidcn, werl»
denes ända, lommer. 2. Skrämcr tig
det, at Gud larer andras synder t^M»
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rarila, sa tänct, at Guh lhc ftua, fast
themed idcl strymtare worc omgifne.Uk-
wäl altid tanner. Gllds sasta grund bllf<
wer ;u standandes / och hafwer lhtt-
ta lnsegcl.- HErren kanner

och da wtz sorja öfwer thet onda,som wn seför öaonm, hatathet, och in-
tee hafwa nagon gemenstap thermcd, sH
stall HErren thet, som audra sunda, otz
ickc tillrakna. Bed ttll Gud, at han uti
Nadcr wi!.'e täncka uppä sin församling,
och hela thes fchl, och sä myckct hoS tlg
star, sök förhiudra och förstöra förargel<
ser, E är thet ett arbete, som täckcs Gw
di aanssa wäl. isom Gud fordom läl
tekni» them i ännet med ett tekn, suc«
tade ochjämrade sig öfwer then styggelse,
som utl Jerusalem warEzech.9.4. Alt<
sä ffall tu ock atmmstone ttt, egen siäl
hlNwa tig therisrän till ett byte Jee.
45. 5. 3- Giör tig thet hierteligs ondt,
at ttl maste se thet onda för tig dagellga,
som thctockeijutanstialheter: We Mlg/
at lag en srcmllng ar ibland Mcsech
och maste bo bland kedais hpddor.
Thet warder niine sial laigt/ at bo
när them/ som fnden hnta. tzsM.i2O
5. 6. sa tänck, at Vud etz allena wet be»
wara the ftua lblaud thet wahnartlga

och
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ochwralMsicchtctPhil.2. ock,
at Glld stall tig engang gcnom döden,och

lMrsta dagcn afsöndraochhzfria
ifran a!t clänbc och ondt, tä tdct M>a
stall uxvrännas, men tu mcd alla ftcmaun Guds lado, lhctär, uti Guds härlig'
het lnsimuad warda.

Ach HErrctustoreGud/ förstöralt
ondt' falst l<ira ochförargeljcrutitin
Förla ullng / samr owäunen / »oin
sadant utiprider ochnM'/ men thersemot uppebalt ossmed tin ochlliga sa / at wtj warda riwfardlghets
plantor tin haritgbct tlll lof. Milda-stt Bud/ tanck t nader upps
samlmg/ at <om bon heter och kallas
Christclig/ hon oct uti stelfwa warc-ket ma wara sadan. <Viör wal wld
Zton ester tina nade/ ochupbygg mu-
rarna uti Jerusalem. Vcwma og förförnrgelser / at wtj intec afthem mät-
te försörde warda/ och tagotz mne-
«gen till tjg för tin harltghct stull
Amcn.










