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Then Stoormschtiqste Högbome
Fursiinna och Frw/

Mdh Gudz Mde/Swmges/Gl
thes ochWMe^Yrottning/StooM
stinna til Finland/ Hertiginna vthi SMe/ H
«and/ Liffland/ Carelen/ Brehmen/ Verden/
-Pommern/Cassnben och Wänden/Furstinna til Mg
Zrw sftver Ingermanland och WGmr; Pfal'

Grefwinna widh Rhem i Benern/til Gulich/CK
we och Bergen Hertiginna: Sä ock borm

Zursiinnatil Sleftvijk/Holstein/Stormarn
och Dithmarsten/Gresivinna til Olden»

borg och Delmenhorst/:c.

Min Mernädigsie Dwttttittg.

Gudz thens aldrahögstes näderijka Wäl^
signelse i andeligh och timmeligh mätto/ genom

lEsumEhristum/ önstar iaghaltijdh mnerliM
ochvmMnigst.



Stoormschtigste Allernadigste

WWÄttga Tingvthi Werlden bersm-
mas och prijsas/ mm ingen Gudz o»

bthsaijelige Godheet öftverga/är allom Rätt»
sinnigom bekant. Hwilken sin Godhcet/ther
vthi all warWälfärd bestar/ thm alzmechtige
nadige Gudh/ vtht alla WerloenesTijder/ e-
ttloot alla Mennistior ovthsäijeligen bewijst
hasiverj och ännu alltijdeligen bewijsar/ i thet
Mn först/ Mennistian til sitt egit Velate/ vthiMomligh Heligheet/ och sedän/ Mennisttona
Lil Tienst alla TinggodastapM och yterli»

> (a)ij - gare/



LpiKola Deäicaroriz.
gare/ alt mcdh sin mächtige Hand nadeligm
vppehaller. Mcn ar ther emoot Menniffioines yllckelige Förandring och stora Qndffa högsl
at beklaga/ thcn sin Skapares Vudh icke acm
tat/vtan öswertradt/ saledes ifran sin Fulkom
ligheet sallit/ och scdan ;nehra thet onda an
goda effterfolgt. Ther lijkwist then alzwaldige Gudh sin ovthsaijelige Godheet ater öftvet
all matto/ee lätit/ i thet.han sigh öfwer Men
niffiottes stdra Alcssde sa nädeligen sörbnrmatj
och sin eenfödde Son for Werldm vth'qiftvit
haswer/ at hwilken pä honom troor/ icke
förgas/ vtan fa itt ewinnerligit Lijss. Hafwer ock samma sitt Nadewärttii och thet hug
nelige Ewangclium/genom sine helige Propho
ter/ Ewangelister och Apostlar öfwer heela
Werlden förkunua lätit/ och ännugenom ratt
sinnige Prcdijkanterforkunnar/ at hans Gob
Heet allom Mennistiom ma vppenbar wardai
the ifrän sin Ondsto aterwanda/ har timmeli-
gen wal lefwa/ och sedän ewinnerligen salige
warda inage. Hwar vppa oM then Hög°
lärde/och affGudbwalbegaftvade Sal. Man-
nen/ Lytkeman/ fordmn Qeneml
supermrenclenr t WolffenbAtel/ berömlneligeNi
ardetat/ nar han Gudz Försambling/ icke allel

nast



Epistola veäicaroria.
nast vthi Lijssztijden/ medh sine Gudeligc och
harlige Predtjkningar larde/ vtan ock effter sin
Dödb medh anderijke Skriffter Lära fökte/ i
thetchan thenna Vook/ soin affhonom/ For-
smaken pä Gudz Godheet/ kallas/ genom
then Helge Andes naderijke Ingiftvande/marc-
keligen jammanstriftvit/ och bwariom GM
ftuchtigom Sial til Rattelsc/ Tröst/ Noo och
Gladie vthi Med- och Mootgangj smnpt ogud»
achtigoln til Omwandelse/som til tbes Läsande
och GudzGodhectz rattaßetrachtgndebeqwa<
lnas kuuna/ berömmeligen lemuat hafwer.
Hwilken härliga Book/ effter en Högl. Man
affGudeligh Nijtalstan in pä wartSwenffa
Spraak tranzlererar och vpläggia lätit: Men
alla Exemplar/ nu mehrendeels clittraKemde ä°
re/och aff Gudsruchtige Menniffior effterjokias;
Haftver iagh then a nyo/ Gudi til Ähra/ och
lnitt kara Fadernesland til Tienft/ nu andre
gangen vplagt. Böönsallandes ther jämpte
vthidiupaste Underdanigheet til Eders Kongl.
May." at sasom Eders Kongl. Viay." uiedh
mycten Gudz Godheet bekrönt är/ ther ässälle
Undersätare hulpne och ivalbugnadc are/ och
Eders May." sigh/om thetGudz Frnchtan an-
gar/ altijdh warda later/ Eders May." affbe«

(a) iij römme-



Lpilrola VeaicHroria.
rolnmeltgh Nade emoot thes Undersatare/ ock»
D thenne MIN ödMMkstt Deäic2tion nädguw
steligen vptaga Wille. Then alzmechttge gode
Gudh föröke och sörlänge öfwer Eders Kongl.
May." sin Guddommelige Godheet/, Eders
May." sigh m Loff/ och wärt kära Fadernes-
landtil Hugnat och Förstvar/medhlangtLijff/
all timmeligh Lycksaligheet/och sedän then ewi'
ga Gladien nadeligen wälsigne!

Lders Rongl. Mayl

Götbeborg then 25

Vnderdänigste ocbövmiukste
Vndersäte/

AmundGreswe.



Förteckningpa then forsta Delens
Vetrachtelscr/ vchi Smaken pä

Gudz Godheet.
Then första Betrachtelsen/

Huru Gudh wil wara känd i sin Godheet/ pag.
Then andra Betrachtelsen/

Om Gudz Godheetz Witnesbårder/ , 9
Then tridie Betrachtelsen/

Huru Gudh är thet högsta Goda/ 21
Then fjerde Betrachtelsen/

Huru Gudz Godheet är een Springekälla til
alla Wälgerningar/ 34

Then femte Betrachtelsen/
Om then frija oförskylta Godheeten/ 38Then fiette Betrachtelsen/
Om then williga Godheeten/ 60

Then siunde Betrachtelsen/
Om then fördolda Godheeten/ 74Then ottonde Betmchtelsen/
Om then, underliga Godheeten/ 96

Then nijonde Betrachtelsen/
Huru ingen om Gudz Godheet må sigh för»

säkra/utan allena the Gudftuchtiga 119
(a) W Then



Förteckning öfwer
Then tionde Betrachtelsen/

Huru Gudz Godheet drager och lockar otz til
een sann GudzFruchtan/ 1:2

Then ellosste Betrachtelsten/
Huru Gudz Godheet een heligh afstundan eff»

ter Gudh i otz uupwacker/ 142.
Then rolsste Betrachtelsenr/

Huru Werlden aff Gudz Godheetz Smaak
blifwer hoos oxh förachtat/ 150

Then trettonde Betrachtelsen/
Begrijper een Förmaning til Gudz reena Kär»

leek/at mij icke stole hångia mehr til Werl»
den/än som til Gudh/ 153

Then fjortonde Betrachtelsen/
Huru en Christen skal i Bedröfwelse affGudz

Godheet Tröst hämpta/ 182
Then femtonde Betrachtelsen/

Huru Gudz Godheetz Kunskap styrcker otz til
. Bönen/ .

201

Then sextonde Betrachtelsen/
Huru GudzGodheet intet ther medh uphörer/

fast om Gudh icke hörer altijdh wår Böön
efter wår Willia/ 217

Then sjuttonde Betrachtelsen/
Huru Gudz Godheet upmanar Hiertat til

HErrans Loff/
Then,



Bettrachltelserna.
Then adertonde betrachtrrachteljen/

Huru Gudz Godheet kan draga itt Christeli-
git Hierta til 237

Then nittonde Betrachtelsen/
Huru Gudz Godheet fårdrijwer all Affwund

och Mitzgui.st/ 244

Then andre Deelcns
Aff Smaken pa Gudz Godheet.Then fsrsta Betrachtelsen/

Om Gudz Walgerningars mangehanda Art
ochSlagh/ 2.59

Then andra Betrachtelsen/
Om Skapelseus Wälgerning/ 2^68

Then tridie Betrachtelsett/
Om then vppehällande Godheeten/ 2.89

Then fierde Betrachtelsen/
Om then bestyddaude Godhceten/ Zi^

Then semte Betrachtelsen/
Om Bestydd emoot Fiender/ )^3

Then siette Betrachtelsen/
Sm Gudz Regemente i Mnnistiones Kallel»
' se och Företagande/ ZB7
K Then siunde Betrachtelsen/
! m the andelige Wälgerningar i gemeen/ 406

(b) Then



FZrteckning öfwer

Om Äterlösninqen/som genom lEsum Chri«
stumsteddär/ 41°

Then nnonde Vetrachtelsen/
Om then Guddommeliga Kallelsen til Christi

Rijke genom Ordet/ 44^
Then tyonde Vetrachtelsen/

Een Förmaning til at älsta Gudz Ord och the
heltge Sacmmenten/ säsom tde rätta Me»
del/ ther igenom then Helge Ande wärckari
otz Saligheet/, 46^

Then ellosste Vetrachtelsen/
Om Troones Rättftrdigheet/ 477

Then tolstte Vetrachtelsen/
Om then andeliga Bedröfwelsen/ svz

Then trettonde Vetrachtelsen/
Om Siälenes Fridh och Roligheet/ 51;

Then fiortonde Vetrachtelsen/
OM then dagliga Förnyelsen/ 54»

Then femtonde Vetrachtelsen/
Om Siälenes Föreening medh Gudh/ 565

Then sextonde Vetrachtelsen/
Om then trogm Siälenes Sköönheet/ 58/Then siurrondeVetrachtelsen/
Om thell trogna Siälenes Rijkedom och Hög-

heet/ 675
Theß



Betrachtelserna.
Tben adertonde Betrachtelsen/

öm then Lust och Kärleek/ som Gudh drager
til then trogna Siälen/ 66»

Then nittonde Betrachtelsen/
öm then Helge Andes sota Wederqweckelse/ 696

Tden tiugonde Berrachtelsen/
öm then Helge Andes Försegling/ 745

Then tiugonde och fsrsta
Betrachtelsm/

Om the Heligas Beständigheet/ 764
Then tiugonde ock andm

Betrachtelsen
Om Gudz Längmodigheet/ 786

Then tiugonde och tridie
Betrachtelsen/

Om thet fåra Korszens Lycksaligdett/ 807
Then tiugonde och fierdeBetrachtelsen/om thet ewiga Lijfwet/ 8z»



Päminnelse til LMren.
Alla langa Vetrachtelser finnas»R har och ther me sma Stiernor/

hwilka ther til äre satte/ atthen Gud-
fruchtige Läsaren/ som haswer itt swagt
Förstand och Minne/ ma ther halla stil-
la/ och lijttt tänckia effter/ hwad han la-
sit haswer; Effter mycket Läsande vtan
godt Betänckiande/ vthtröttar Sinnet/
och ar dock intet annat än försättia Tijdh
och Möda/och sielffhwarkenGagn etter
Gladietheraffhaswa.

ThelZ



Thcu sorra Deelen/
Aff

Smaken pa

Then första Vetrachtelsen/
Huru Gudh wil wara kand i sitt

Godheet.
mycket kärligit Tilbodh är thet/

när Gudz Ande i then z 4Pfalmenstger: Smaker och feer huru liuftigh
HErren ar/Sall är then som tröster pä
honom. Ther medh wil then gode Guden/
at wij stole Hans Godheetkänm/la/sa känna/
at wij hennesmaka: Ty strthenstul är hon sä
ösiverfiödeligen/ wargfaldeli.qm/ och pä sä "«är i
mängahanda Sätt i Gudz ördbestrifiven/
at han mäkänd och smakat warda. Tä Ko»
nung Dawidithen 145Psalmai/tager sigh
före at lofwa Gudh/säger han: lagh wil
vphöija tigh/min Gudh/tuKonung/och
titt Nampn lofwa altijdh och vtan Hn-
da; laghwildagligalofwatigh/iagh
wll tala om tina harliga stora Ahro.Han satteröchkeu ther hoos/ til hwadMe/

A han



Then forssa Betracktelsen/
Vers.5.6.7. han Wille HErransLoffförkunna: At man

talar om tina härliga Gärningar/och
at man förtällier tina Harlighcet/ at
man stal prijsa tina stora Godheet/ och
lofwatina Nattferdigheet. Then heela
Helga Skrifft är em Gudz Godheetzßeröm»
melse. .Hwqrtil warderhonelliestossföre-
sialt s An at man ma tala om Gudz härliga
Gärningar/ at man förtällier Hans Harlig»
heet/och at man prij sar Hans stora Godheet.

N"eK Thetfordrar wär Tacksamheet och affosi. j
bewysar osisin Godheet dageligen och!

h«t/ '

rijkeligen. Skulle wij nu wara sasom oför»
nufftigtFää/och icke en gang sädanaMild»
heet besinna eller betanckia? The som Gudz
Hielp i sioraFahrligheeter förfarit haswa/äre'
plichtige/at tacka HErrenför Hans Godheet/psal. !°7/2. gch för Hans Under/som han görMennistiors
Barnom. Skulle the ochicke waraplichtige
at betänckia Hans Godheet s Nar manalla
handa Walgerningar affGudi vndfar/och
wil sädant icke en gängbesinna/ ma Gudh tä
orattmateligen sigh beswarar/och sager hoos

Ose.2/8. Propheten Hoseam.- Mitt Folck wil icke
wetta/at thet äriagh/somgiswerthem
Korn/ Must och Ollia. Men thet är iO
fatt tacksampt Sinne/som medhDawid säger

"ff

2



-HuruGudh wil wara känd ism Godheet. z '

affthen ioz Psalmen: Forgaticke Mijn ps«l.«z/,.

Sial/la/förgat icke hwad godt HEr-
rmtighgiordt haswer.

Dswer thetm kan ingen rätteligen känna
.Gudh/ om han Gudz Godheet icke tanner och Guv;

smakar. Säsom Johannessager: Thensom sager/iaghkannerGudh/och haller G«oh,

icke Hans Budh/han ar mLiugare/och "'

Sanningcn ar icke i honom. Altsa mä
man medh rättasaM: Then som sager/iagh
känner Gudh/och hafwer dock icke an smakat
Gudz Godheet/hanär enLiugare/hanbedra-
ger sigh sielff/ och San»ungen ar icke i honom. "

Sidst/ kan man ey Heller komma til nägon
sann Gudachtigheet/ ther man icke hafwer

kandt eller smakat Gudz Godheet. Huru ffal Men som
man kuuna öfwerwinna Werlden medhhen- Gudell<,h"
nes Lusta/om man icke hafwer Gudz Godheet
kandt? Mr Gudh sasom thet eenda sanna ka»"» Guv?
Goda/ och thet aldmhögsta Goda warder
kandt och smakat/sa larer man Gudh/säsom
thet högsta Godaöswer all 3ing alsta. Elliest

stulle thet salla enom swärt och omögeligit.
Ta Begarelsernas Häfftigheet vpstijga/fast
man stodo vnder Stegel och Hiulll/stlille the
beswärligensigh tämjaläta: Mennarman
ps Gudz Godheet tancker/ hwilkm cn tilförne

Aij haswer



Tben första Betracktelsen/
hafwer kändt och sörsökt/sä dämper samma
Gudz Godheetz Ihugkommelse strarßegä«
relsernas Hafftigheet.

Huru wil manTröst och Frijmodigheet i '
Gudi hafwa/ ther mau intet wiste aff Glldz
Godheets Thm som Gudzstora Godheetfar
smaka/han hafwer i samma Godheet allting/
och then ratte Smaken pä thet ewiga Liifwet/
begärer intetaiiat/söker ey Heller nagot anliat.

10h.,?,?. Christus säger: Thetta är thet ewiga
Lijfwet/at the kanna tigh/attu ensannj
Gudh ast/ och then tu sanot hafwer
lEsUINChristMN. Thet är intet sagt om
then bara vthwartesKunstapen/vtan om then
iunerligaKändzlan/i thet man innerligen ges'
nom TrooniHiertat tanner och finnerGudhsasom engodhGudh/ ochlEsumChristum

Vmaten p» sasom en mild Frelsare. Hwar nu then left
Un>?s" wandeKunstapen ar/ ther är Smaken pä thet

- ewigaLijfwet/ och jw mehra som thenneKun»
stapen tiltager/ jw större warder thet ewiga

, Lijfwet i osi. Tä warder wärMälförd in
pä then rätta gröna Lijffzens Ang.

Sidst/ huru wil man loswa Gudh/ ther in»
«udz God. gen Smaak ellerKunstap är omGudzGods«^ossmalheetNyGudzGodheetzKannedomarGrun.
»f"». TäallFolck/ithenn/

4



-Huru Gudhwilwarakind ism Godheet.
Psalmen/warda förmante och vpwäckte/til
Gudz3off?warder thetta til thesGrund lagt:
Ty Hans Nadh och Barmhertigheet
arwaldighöfwerosiiEwigheet. Gudh
gör esi dagliga myckit godt/tilsäger otzännu
mehra godt/ochthet goda som han losivar/gif-
werhan ocksa i sinomtijdh. Hoothetta ftr«
stär/hansHierta är redo at thet siunger och
lofwar. Hwad ärkunnigare an thetta: psal-izs/l,
kerHEßranom/ ty han är godh/ och
Hans Barmhertigheet wahrar ewin-
nerliga. I then iz 8 Psalmen
wid: laghwil tilbidia tigh emoot titt psalizz,,
Helga Tempel/och tacka tinoNampne
för tina Godheet och Trooheet stul:Ty
tu hafwer giordt tittNampn härligit
öswer all ting/gcnom titt Ord. Mr
Gudh bewijsar sitt Ord med sielfwa Wärcket/
sä gör hansighittharligitNampn. Thetta
känna alla Gudzßarn/ och frögda sigh öswer
Gudz Godheet ochTrooheet/medh Siungan»
de/Mstande och Lofwande.

Säkannu en intet anmt siuta/an at then I«g«,g«dtingen godh Christen ar/som icke therpä tänc° «öisten, '
ker/huru han kan GudzGodheet kanna/och w«" aff"then i sitt Himaft smaka ochjinna. Therft-re ar thet wal wardt at fräga Hirn man kan

A iij ther
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6 3lhen försia Betracktclstn/
ther til komma/atwu GudzGodheetiHier«

til at känna tat smaka kutina. Thet ar ingen Twijfwel/
man mäste jw halla sigh til thetördet/ther w
chi Gudh gifwer osi stu Godheet at smaka/och
thet samma mäste man betracbta. Dock stal
ther aff en rätt och lefwandeKmmedom kom»
ma/ sä mäste thet ingalunda allenasten vtwar-
tesKunstap/eller ett blottOrd ochWettstap
warda/vtan thet mäste och innerligh finnas.
NärGudh sigh sielff icke vppmbarar/ och in-
nerligh la tersigh kanna/sii westu intct hwad

Gudh mäste Gudh ar. Tu troor at Glldh llufiigh ar/ men
Arm7" wil tu sädant rätt känna/mäste tu iHiertat

finna/ huru liufiigh och trösteligh han Siälen
tiltalar. Tu troor at Gud arrijk affGladie/
wilt tu thet rätt kauna/mäste tu i Hiertat fiw
m/ huruGudh Frögd vpwäcker/ja/mitt i Be«
dröfwelsen. Tu troor atGudh ar godh/wilt
tu theträtt kanna/ sä mäste tu i tittHierta fiw
na/huru Gudh thet Goda gör och wärckar.
Skrifften wittnarvthwartes om Gudz God«
heet/ men tu mäste then inwärtesfinna. Tä

«Umlst. gär thet sä til/lijka som med ett Blomster/thet
man affLuchten och Smaken kanna mäste;
Hfwen altsä kan man Gudh ey annars känna/
än närSiäleluffhonomfinerKrafft ochTröst.
Therftre «B tu smMatGudhärgodb/sä

rymm



HuruGudh wilwara känd i sin Godheet.
rymm honom titt Hierta in/at tu medh honom I,"
en Ande warder/och lat honom ther inne wärc- rymmas.

ka/ ta stal tu sädana Warck finna/ at tu maste' '^'

bekanna och säija: Vannerligh/HErrell är ij°
del Godheet. Men stal thetta stee/ sä maste
Satan vth medh sijna Warck; Ty sä langesom Satan hafwer sijna WärckiSiälene/
finner Siälen intet huru sööt och liufiigh Gud
ar/och theMenda Siälen/effter hon theträtta
Goda ey i sigh hafwer eller kanner/mäste hon
sigh ftögda i Mörckret och öfwer Mörckret/ty
hon weet intet affnägot batter: Thetta ar

Gudkanna/ ty the läta vthi sigregeraMörck- st"r ennn»sens Garningar. Har, pa gär Skrifften vthtahonsager: Omnagor alffarWerlden/i honom är icke FadrensKarlcek. Mm
kunde Gudhfinna een tohmSial/then stulle
han strax vpfylla medh sijn Godheet/ och tä
stulle man mehrfilina affGudz Godheet/antusend Tungor vthsaija kunde.

Sä statt nu vp OChristeu Siäl/ och sör«söök/ om tu ock kan komma til then Gliddomli-
M GodheetenesKannedom. Mr then HelgeAnderopar: Smaker och seer burulmf-ligh HErren ar; Saswara:HErre/härar iagWt migh fä smaka tijn godheet.Mell

A iiij wach-
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3ben första Bttrachtelstn/
wachter eder/at j läta icke then Guddomliga

i "ftärlntet GodhectenesKandzlo wara ittblott ördasatt/
lRH""" vtanstker ther effter/at i eder mä vpftijga ett

lefwande ochkrafftigt GudzGodheetzoc Liusi
ligheetz Finnande. Een vselMennistia är chet/som GudzGodheet icke sä känner/ at hon then
smakar; Huru wil hon säija: lagh källner
Gudhs Sannerligb/OMennistia/tuberöf.
war tigb sielffthenbästa Skatten i thetta Lijsi

«ijtnelst. "et. lagh sätter sa/ !het hafwer sigh en irum
tijdh vvpehallit i en förnahm Stadh/ och ther
inne beffodat manga härligaTing/men ett/
hwilket alla the andrasHarligheetisigh
grijper/ochför ittWerldenesUnderwarck hal'
lit bliswer/hafwer han intetsedt: Mrensä»
dan Wandringzman komme heem/ och myckit
rosadesigh affthe mangeSaker han scdt hade/
och m cmnor sporde honom/ hasiver tu ock thet
Understycket sedt s Och han swarade/Ney/thet
hasiver iagh intetsedt; Saffulle then andre/som nuwal wiste/hwad medsammeKonst-styc-
keworoatgöra/vthropa och saija/hwadachtar
iag titt Seende/hasiver tu icke sedt thet Under»
siycket i staden/sä hafwer tu ther inne intet sedt.

Guvz Gov. Wij lesive har i Werlden sä föm ien wäl<>
bygd innemangehandaTingare

har i werl' atsee:Meuet ösivergaralt/Nemliga/Gudz
God«

8



>HuruGudhwilwarakänv i sin Godheet.

Godheet. Är nu nägon(som thes marr/hee»
la Werldenar affsadane fulyfomsigh beröm»
wer/at han then ochthen Lyckan hafweröfwer-
lefwat; lhenma man fräga: Hafwer tuGudz
Godheet smakat s Säger han Ney/ Swarar
iagh: Hwadftägar iagh effter all ttjn Förfa»
renheet/thetbasta hafwer tuwistförsummat.
När nagon pä srämande örter warit hafwer/
och sörnimmer sedan/at ther nagot chnnerligit
war at see/thet han icke sedt hade/stal then sam>
mathet högeligen strtryta/ochwälsaija: Ey
iagh hafwer dock sa lange ther warit/och thet
hafwer iagh icke sedt. O fromme Sml/batter NuNkantighaldrighharwederfaras/anattuGud hä>- < w«i-
-i sin Godheet särkännaochsmaka/hafwertu känn.,Gud-

thet försummat/sä sagh: Ach hafwer iagh
'

ke sä länge lefwat/och änuicke Gudz GodKeet
smakat: Än är tijdh; Gudh ställer osi sin'
Godheet margfalleligenföre/bedh sörthenstul/
at han wil titt Hiettä bereda/at tu then
sinna.

Then andra Betmchtelsen/Om Gudz Godheey wits
nesbörder.

benägen
altijdh göra godt effter yter«

staFörmsgenheet/affHiertat/MHgladtSin- , !
-Av '

m/
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Tben andraBetrachtelsen/
ne/vtannägon föregäende Förstyllan. Mr
iagh om een Mennistia säger/ hon ar een godh
Mennistia/sä ar thet itt stönt Beröm/men ther
kan intetaltijdh Willie» ochGärningen wara
hooshwar annan. Ty een Menmstia/arÄt
för oförmögen at göra alt/ hwad hon
wille. Nar iagh omGudh sager/at han godh"
ar/ther arWillie och Garning hoos hwar an»
mn: Hwad ar thet at eenjyndighMemm'
stia mootwilligh/Gudz nädigeWillie moot-
strafwer.

A""' AtGudhensadangodhGudhär/therpä
hafwewij sä mängaWitnesbörder/somWäl'
gerningar/them wij aff honom vndsä. Ty
emedan alla Walgerningar affGudzGow
heet fiyta/witna the och om therasUthsprung.
Therföre warda the samma kallade Gudz
Wägar i then 2,5 Psalm/ ther Dawid säger:

psal.2s/l°. HErransWägararnjdelGodheet och
Sanning. HErrans Wagar are Gudz

K« Wärch hoos hwilka man kan sasom affitt
wZgh m Footsporspörja/hwarGudhmedhsinGod-

heet warit hafwer. lampte them betyga och
omGudzGodheet Hanshärliga Löffte. Myc»
ket godt hafwer han osi bewijftt/ mycket siörre

psal.36/ ii. hafwer han U annu tilsagt. Sä lalige wij
lefwe/läter HH, sinGodheet öfwer otz vthbredd

wara
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Il<l)m GuvsGoVheey witnesbörder.
wara säsom ittTäcke/ när wij döö/wicklar han
o§i thet sammain/ochgenomsina heligeNng- h«tär.
lar läter han bam o§ i sm Harlighectz stögde'
fulle Saal. Säsom man affett Trädz Kmfft
intet kan wetta/ ther thet icke bore Frucht;
Altsa/ kan man Gudz godaViatur in.qenstädz
batter kanna/au vtht Warckandet och i then
hierteliga Begstrelse at meddeela sinä Creatur
sigh sielMem wij för ögonen see.

OmwijnuingaandraWitnesbörderhade
om Gudz Godheet/an the mängehanda Wäl'
gerningar/hwilka wij endeelshasivabekomit/
endeels effter Hans Löffte wanta/ ware thet
nogh; Dock hafwewijförvtanthessaöfwero
fiödeligen sanna Witnesbörder i GudzOrd/
vthi hwilket/ pa mängehanda Satt Gudz
Godheet bestriftves/och osi til at smakastre»
dragen warder. Sinaker och seer huru psai
lwfiigh HErren är. Skal mali smaka/sa
mäste )w Maat wara ther/hararMaat/men mst.
Maat för Sialene. Medh Sialenes Spijs
gar thet sä/ säsom medh lekamligh Spijs.
M Spijs hörer tijt/at Kroppen mä nahrat
och mattatblifwa: TilNödtorfften ar nogh/ är
när man allem Brödet haswer. Lijkwal hasi !ehäuct.
wer Gudh
da Spijs stapat/ som giswadmängehanda

Smgat/



Then andra Betrachtelstn/
Smaak/ pä thet atMennistian mä medhLust'
mättat warda; Altsä/ta Gudh Wille Men>>
nistio Barnom gifwa sinGodheetat smaka/
sä dmger hanotzsittNädesOrdickekargeli»'
genOre/vtan fast rijkeligen/pä thethanma pä.
mängehanda Sätt fin Godheetotzsörestalla.
Hwilket alt omröra/wore itt oändeligit Arbe»
te/ Wij williom nuallenasttagaosithetftre/'
hmu ittoch annatkommer osi tilhanda.

Iblandthessa/ar thet sörsia/som lohanms
i fin första Epistel ithetfirstaCapitelvpsat-

~1<>h.1,5. ter: Gudh ar M Liuus/och ihonomar
intet Mörcker; Thet ar sa mycket/som iagh

Wodheee/ sade/thet ar ijdel Godheet/och ingen Arghect
«ch wt" ärihonom. ThetondaarMörcker/ochthen
«om. som ondt gor/wandrar lckeL Lmset. Mcn

Gudh ar ijdel Liuus/och som lacobus talar/
lacob.l/l7 Liusens Fader/nar hwilken ingen För-

wandling ar/eller Linus eller Mörckers
OlNstifftelse. En sädan Witnesbörd fin»
nom wij i thet Z2, Capitel i thm femteMosis

Dmt.32/4. Book: Gudh ar troofast och vtan alt
argt/rattwijsoch srom ar han. Hoos

Ag?wu. thm ogudachtiga maste Gudh hafwa oratt/
ja N'ästr» och wil sast bätter wetta/ hwad

Gudhmägs-
ra hwad hazi wil/sä dsger thet intet. Men

Dar-
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Om Gud?Govheetz witnegbörder.

Darheet! Stulle thenreenaGodheetennä»
got argt görai Troosast ar Gudh/och vtan
alt argt/rättwijs ochfrom ar han.

En stöön Witnesbsrd om Gudz Godheet
är/ som star bestrifwen i then 145 Psalm:
Mdigh och barmhertigh ar HErren/
toligh och affstom Godheet; Thet ar as-
wen thet som Moses i een Syyn förfarit hasi
wer/och warder vprepeterat hoosPropheten
loel2.Capitel/therock thetta tilsatt warder:
Han later sigh snart angraStrasset: 3«i.,/13.
HErren ider Gudh ar nadigh/ barm-
herttgh/toligh och assstoor Godheet/och
later sigh snart angraStrasset. Läter
o§ see/ huru Gudz Godheet ar vppenbarat
worden/Gudz TienareMosen/sasomthet star .

i then andra Boken Mosis zz ochgHCapi'
tel. Moses begärade see Gudz Harligheet/ C«p.z4/5.
men bekom thetta til Swar: Mitt Ansichte
kan tu icke see; Förty ingenMennistiasom
migh seer/kan leftva. lagh wil läta alt mitt »"««.

Goda gä fram för titt Ansichte/och wil läta
predijka HErrans Nampnför tigh. Tu stal
fa see migh pa Baken/men mittAnsichtekan
man icke see. Ta nu HErren kom »ledh i ett
Moln/ och gick ftam onMsen/ta haswer
manhordt thmnaRösten/antin/m at Moses

hafiver
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Tben andraBetracktelsen/
hafwer altsa ropat/ellermycket mehr at HEr»
ren sielff om HENren ja predijkat haswer:
HErre/ HErreGudhbarmhertigh och
nadigh/ toligh och aff stoor Nade och

förlater Misigarningar/
Ofwertradelfer och Synder/ för hwil-

L.jfw "m» ken ingen ostyldigh ar. Ther seewij huru
ingen see Gud siuGodheet wilvppenbam/icke enDrop'
Nmhan pe affsin Godheet/vtanatl sit, Godheet. Wij

see och huruthetta/ kan icke stee i thetta Lijfwet
siamföre: Thet ar/wij kunne harhansobe»
grijpeligaWäsende intetsee/ och theraffvtan
Medel/hans Godheetkanna.

Men wij see har/at wij mä bestoda Gudh i
«m här sinGodneetbaakpä/thetar/affWarckensto-

'"' lom wij Gudz Godheet kalina. AldranM
nar HErren sielffstijger nedh affHimmelen i
itt Moln förkladtmedh Mennistligheet/i thet
Gudh är saun Mennistia worden/tämä man
predijka: HErre/ HErre Gudh barm°
hertigh/nadigh/toligh och aff stoor M-
de och TrooW/ som förlater Misigar-
ningar/Oswerträdelser och Synder/för
hwilken ingen ar ostyldigh. Thet ar ijdel
Nade och Godheet/althwadHErren gör til
wär GenomCreaturei, vppenba»
rar och GuMn Godheet/ men allenastDrop»

pewW
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Om Gud;GodheetzwitnesbZrver.
pewijs/men i sin Sonvppenbamr han all silt
Godheet. TherkommerGudhrättnedhaff
Himelen/och läter sinGodheet gä sram om o§.

Effter thenna Uppenbarelsenslnnehäld/
roparDawidoch Joel: Nädigh ochbarm«
hertigh är HErren/toligh ochaffstoorGod»
heet/ och ängrar snart Straffet. Gudh är
nädigh/ Hans Lust är allena atgömaltijdh
godt/ftälsa och hielpa. Toligh ar Gudh/
warder han ännu sä högt förtörmt/sä ftrka»
star han o§ icke sirax/vtan tohl och vndrager
mycket medh stoort Tolamodh. Varmher-
tighär Gudh/räkomwijvthilämmer och
Nödh/ gär strax Nöden honom til Hiertat.
Wil tu wetta huru nädigh som Gudh ar/och
huru benägen han ar tilathielpa/sätänckpä
the Löffte/ tä han säger tileen trogenSiäl:
Fruchta tigh mtet/iagh ar medh tigh/ Esa.4l/l°.iagh hielper tighjiagb ftälsar tigh ock.
I thenandraßoken Mosis/ i thet 2.2.Capitel Xx00.22.
sägerGudh sielff/om them som bliswa stadda: 27.

Warda the til migh ropandes/ sä wil
iqgh höra them/tymg är nädigh. HoosGudh behöfwer ingen lange siä och wäntasom Esaias säger: Hanstal msa.zo/io.
warda tigh nädeligh när turopar/han
warder tigswarandes/ sä han thet

hörer.
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i5 ThenanyraNetrachtelstn/
Barmher. htznx. Wil tu wetta huru barmhertigh

Gudh är/sä tänckpa/hwad Gudz Son for o§
förbanmde Syndare lijdit hafwer/ och ther
medh allFader- och Moderligh Barmhertig.
heet wijdt öfwergätt. Fömldrar hafwa wäl
Medlijdandemedh themsßarn/atthewälsör
them döö willia. Men hwem hafwer hördt/
at en Fader hafwer fin SoniDöden.gifwit

Toligh. str en ond Tienare i Wil tu wetta huru toligh
tin Gudh ar/la inbilla tigh/lijka säsom at tu
affmänge tusende dagligen sä offta förtörna»

lijknelse om des/somDagarärei Nhret/och komme lijkwal
NMtt?' thenecneeffterthenandre/ochbegäradeicke ab.

lenast/at tu sädant them Wille hälla tilgoda/v«
tan och ämm then ena Wälgerningen effter
then andm them bewijsa: Sä betänck nu om
tinTolemodigheet/sadantkunne vthälla. Sijj
Gudh mäste thetta lijda/och wara toligh ther
til. Han feer och weethuru mycket dagligh
honom emoot brytes aff sä mängahundrade
tusend Mennistior i heela Werlden/dock lij'
derhan thet/han drager thet medhTolamodhj
häller myckit til goda/gifwer Tijdh til Bät<

-.pet.;. tring/och wänder icke ater at wälgöra.Gudh
haftver Tolamodh medh osi/ (sager Pe»
tms) ty han wil icke at nagon stal för«
gas: Utmathwar och en wänder sigh

til



Om Gud; Godheetz witnegbörver.

tilßattring. öchstraxtherhoos: HEr- .

rans Tolamodh rackner str edm Sa- ''"

ligheet. Thet stulle mangenaffosi allareda
siuda och stekias i Helwete/om GuVH icke hade
öswatTolamodh mootojj. Summa/GUdh
ar stoor affGodheet/ och angrar sigh
snart Strasset. Mr han an hafwer be«
gynt at straffa/fä ar an tä Tijdh/at wanda
sigh til Bättring.

H A lf»
Om mau willekomma til örsakerna/hwar»

före Gudh sä godh är enivot Mennistiors go"h.'
Barn: Säkundemanfaija: Wijärehans
Handers Warck/han hatar intet hwad han
giordt hafwer; Utan bcffyddar ochvppehälo
ler thet; Dock ar thet ringa athan o§ til för»
nufftigeCreatur giordt haftver; Mycket stör«
rear/athano§ giordt hafwer tilnyaCreatnr/
til sin Egendom/ til sin Beetz Fäär. Thet
hafwer kostat Hans Sons Blodh; Skulle
hannu sä lättsadant dyrtfirwärfwatGodz
bortgifwasTänckhärpathenStadenNini-M'Z5.
ve/theli hadeGudh allaredo lätit faija Dödo h°" emo°e

sensDom/men honom ängrade snartStraf- "r.""'"'
set/ och stänckte them Fördömdom Lijfivet.
Propheten Jonas hölt intet ther medh/ han
hade Heller sedt/atNinive hadegingit vnder;

B Ty
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Then andra Betracktelsin/
Ty hanwille icke hafwa tbet Nampnet/at ban
en falst Prophet war: Ta lät Gudh en Km»
bi§zvpwaxa/vnder hwilkens Skugga Jonas37 th«7S satt och frögdade sigh öfwer then lustiga Kl,r-

-"- bisij Men strax therhoosförffaffade Gudh
en Matk/som stackKurbisim/at han sirtorcka-
des/tä Solen stack lonam pa Hufwudet/at

10n,4, i°. han bleff wanmachtigh/hwar öfwer han bleff
Guvhswa'. siraxotoligh: MenHEßrenmöterhonom^rarl.nam. Memn tu/attuMigawred«!

gas omKurbijjen/therpatutntetarbe.
tat hafwer/ och hafwer ey Heller lätit
henne vpwara/och iagh stulle ictejam-
ra migh öfwer. Ninive/fom en fastoor
Stadh ar. S'a som HErren wille faija:
Sialarna som iagh pa arbetat hafwer/ gifwer
iagh icke sä latt bort/vtaniagh jammrmigh
öfwer them.

Gud; Gov'. Thenna Guddomliga Godheetens Aff«
mälliing finnermanvthi Fader- och Moder»

mälat! liga Hierta/thevnm sinä Barn alt godt/tohla
och halla myckit medh them til goda/och hwad
Barnen stadar/gör Föraldrarna ondt. Pä
thenna Affmälning sterGudh i thennakunni»

Esa. 49/15. ge Spräkm: Kan ock een Qwiuna för-
gata sitt Barn/at hon icke förbarmar
sigh öswet sinLijffs Son s Och om honan

18



GmG'>d>GodheegwitnegborVer. 19
än sorgäten/sa wil iagh dockicke förga-
ta ttzh. Är icke Ephraim min alsteli-
ge Son och mitt kara Vams lagh'
kommer wal ihogh hwad iagh medh
honom talat haswer/ thcrföre brister
migh mitt Hierta för Hans stul/ at iagh
maste sörbarma mighöfwer honom/sa°
ger HENren.

öfwer alla matto trösteligh är/nar Gudh
hoos Esaiam förlijknar sigh widh een Moder/som ännn sin innesiutm Frucht vnder Hiertat
drager/tysilsagerHErren: Hörer lnigb j
afflacobsHnus/och alle aterleffde ,,„„IfraelsHlMs. Alle mttstaffene Israeliter/ sigh «weu«
stm eder Lust hafwa pä lEsum/som äe Is-'"""'raels Tröst och Prijs/achtcr pä migh j rätt'
staffene Israeliter/1 som iLijfwebarens
och i Qwcoe liggen. la/iagh stal vara
eder in til Äldren/ ochintil thesj grää
warden. Hwar är stsrre Gemeenstap/an e-
mellanQwinnanochFruchten/som an vnder
hennes Hierta ligger sintins Ther ligger thet
lilla Barnet och jörger för ingen Ting/ thet
drager all Safft och Krafft affModren/och
warder bewarat genom Modrens Omsorg.Ach at iagh kunde erkänna/at iagh vnder min
GudzHierta wore/sasom iagh ihmisMrleek

B ij och



Tbenandra Bttracl?telsen/
ochTroofästheetinnesiutm är/och tusendegän»
ger bätter sirwarat/ än som itt Barn vnder
sijnModrrsHierta.

»är. Mvder bär aldrigh sitt Barn hoos
ä« «ägo. 7 sigh ösiver nije eller tije Manader/men then

Guden han bar o§ in til Hldren/nar wij
än graa warde/liggie wij an tä sasom späde
Barn vthi GudzKarleekinnestutnesäsomv-
thi Moderlijswet. Hörer och marckerj Is»
raeliter/ j som affHErranomwärom Gudi!
vthi HansKärleek burlie warde/och honom lig-
gia iQweden; laghwilbaraeder/sager
HErren/iagwil bära eder in ttlMren/
ochintilthesjgraawarde.

Thetta Faderliga Hierta war then ftom«
me Dawid icke obekant/ty sager han vthi then

pftl.i°;. Barmhertigh och nadigh
A«7d be. ar HErren/ tolig och affstoor Godhcct/j

Guvz han trätter icke til ewightijdh/ochwred»!
gas icke ewinnerliga/ han handlar icke!
medh osi effter wara Synoer/och we»
dergaller off icke effter wara Mistgär»
ningar. Sasom enFadersörbarmar
sigh öfwer Barnen/ sä forbarmar sigh
HENren öftver them som ftuchta ho»!
nom. Therföre ock uär then fromme Dawid
nödgades at vthwällia sigh ittStraff/vnder»

gifwer'



GmGud; Godbeeft witnesb^rder.
giswer han M then Guddomliqa Näden/
saijundes: Later oss falla i
Hand/ ty Hans Barmhertigheet ar""-
stoor.

Ett Exempel pä thenna sin Godheet/hasi Lxempel.
wer Gudh then förstaWerldenbewijst/cytä
nltKött bade sinWW sirwandt/och then all-
menne Undergang wal förtimt/ gaff Gudh
them dock no Hhr tilfredz/atthesigh Lättra
mätte. EttsädantExempelfinnerhwaroch
en hoossigsielff;, TyatwijickeiwaraSyn°
der äre borttagne/kommer affintet annat/an

affGudz Längmodigheet ocb Godheet iCyri»
sto lEsu. O HErre/hmu astu nOigh och
tzarmhertigh/toligh och affstoraMtldheet.

Then tridie Vetmchtelsen/<>uru Gudd ar chet hHgsiK
talar om Gudz Godheet icke

st/at mankan kanmGudh wa»
ra wisserligh godh/vtan ock athaNärmyckit

Msman: Gudh är ass stoor Godbeet. psal.B6/5.
HErrctuastaffstoorMildheet. O Hu- ps«l.'°z.

ru stoor är tin Godheet/ then tu thnnbewijsar som pa tigh trösta! I thetSkrifftmsäger: O hurustoor artin.God-
B iij heett
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tridie Betracktelfen/
ALAA bcet/ Wijsarhon lcke allenast/atGudzGod.

sälieilgh är stoor/vtan at hon ovthsäijeiigh sioor är.
I then ic>z Psalm/warder Gudz Godheet

psal.l°z. liika medHimmeten mätin: Sähögh som""' Himmeten är öfwer lorden/läter han
sijn Nädh wäldigh wara öfwer themsom ftuchta honom: Altsa i then io3
Psalm/ Tijn Näde räcker sä wijdtsom
Hiutmelen är/ och tin Samng sä wijdt
som Skyarna gä. la/Gudz Godheet är
omäteligh/ty hon är oändelig/och sä stoor som
Gudh sielffär: Dock lijkwal närman effter
lekamligh Wijs then samma n'il betrachta/fiw
ner man i heela Werlden/ intethögre än Him»
melen. Sasom nu Himmeten affGudh är
obegrijpeligh högt vphögd/altsä hafwer han
vck sinGodheet/öfwer allamätto högt vphögd

psai«9. öfwer the Gudfruchtige. Saärochlorden
fullassHErmnsGodheet/ psal. 119. Alt!
hwad som palorden ar/maste omGudz God>
heetwitna. StoorarHHrransGodheet/tyl
Gudh sielff ar ijdel Karleek och Godheet.

GuvZ Gov. Stoor är HErrans Godheet/ty hangar os
gä" wer alt/han är intet sä knapt igenknäpt som

Mennistiornas. Föräldrarna williawalgs«
ra godt; Mm thenna Millien sträcker sigh
allena öswerBarnen/ men om Gudh stär thet

stnfwit.
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-HuvuGudK ärthet hogstaGc»sa.

stnfwit 8.0M.1 o. Thet arenHErre öf- Rom.io/«

wer alla/ujker öswer alla them som a»
kalla honom. Mennistioßarnhaswathen
Förmägan intet/at hielpa och göraallagodt»
Men Oudh ar rijk öswer alt/ ehoo som komer
til honom/ han kan Hans Godheet athmuta.
HErren ar allena godh/ ochförbarmar ps«l.^s/>.

sigh öswer alla sinä Warct/ i then 145
Psalm. Harbor iNgensigh vthesiuta. Stoor
ar HErrans Godheet/ ty han stiffter icke vth <

nnga.Gafwor/vtan mänga och stora Gäs^
wor. Wil manräckm them/sa are the sa män- .VJ',
ga/at man intetkan them tallia/Wil mmi mä-«och st«re
tathem/sä are the sa stora/at man intetkan aff- vtt,g"run"».
wata them. Seer man nu allena pä the ande'
lige Gäfwor/sä are the sä store/at intetFör-
nufft kan them fattaeller vthgrunda; Thet
hörer ther til en synnerlighAnde/ ateen Mell-
Nistiamäförstäthem/ i.Q0r.2.. ThmNN-1Ä0r.2/14.
tmligeMennistiansörniinmer intet aff
thet som GudzAnda tilhörer/ ty thet ar
honont enGalenffap/ochkan icke begrij-
pat/ ty thet maste andelige dömmas.
Men wij/ som thet begrijpa/ haswa fatt Vers,«>
thenAnda som affGudi ar/atwij wetta
kunne/hwad ojj affGudigifwit ar.

StoorarHErrans Godheet/ty han ar öf-
B iiij wer
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Then tridieBetrachtelsen/
wer alla mätto benägen til at göra o§ godt.
Hoos leremiam i thet Capitel/ sager then
sioreGuden/ Thet stal wara mijn Lusti
at iagh ma göra them godt. Medh alt

NAar Hwad Gudh ar och förmär/leder han otz torff-
6n,dar? tige Syndare til sigh. Hwad han staffar/

' stickar eller qör/thetropar ochkallar o§ til ho-
nom/säsomallGodheetzUthsprung/at o§ mä
wal ga. Gudh är sä benagenatgöm otz godt/
at han garna wille altsammansitt meddeela.
Nar man betäucker hwad hanisinSonhasi
wer qiordt/och annu gör/mästemansinja/Gud
hafwer en sädanLangtaneffter ofi armalord'
watkar/lijta säsom han icke kunde lycksaligh
wam vtan Mennistian. Hanwillehierteligh
garna wamwär egen/medh all sijnSaligheetj
säsom han sinegm är. Stoor ärHErrans
Godheet/tyhouwahrarewinnerliga. Hum
offta warder then helige Skrifft/ Gudi til
lhra sungttt TackerHENrattom/ ty

;A.' hau är godh/och Hans Mildheet wahrar
i;6/r. ewwnerliga. Han gör o§ icke allena godt en

VtADaghMnaltijdhläterhansinGodheetwäl.
digh wam öfwer otz. Säsom han hafwer
sörgt för o§ innan lordelies Grund lagder
war/ altsä faar hanfort medh sin betymmer»
ftmM Godheet medan wij liggieiModeo

lijswet/
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Gudhär thetHZgsta Gova.

lijswet/wander intet äter i wärt Leswerne/st'
danwij äreftdde wordne/ ty han bewarar och
wakar öfwer osi Natt och Dagh/och om wij
honom ätalla/wälsignar hanwärtStänd och
Ml. Sidst vthi Döden sörer han wär Sial
iWederqweckelsens Saal/men Beenen bewa-
rar han i lorden/at icke ittwarder sörlorat/ til
thes the iUpstandelsen medh Siälenförenade
warda/och altsä warder then heela Menistian
införd i thet ewiga Lijfwet. Thetta gör thell
Godheet/som affWerldenes Begynnelse wa«
rit hasiver/och han blifwer intet trött theraff.

Gudz Godheet hafwer ingen Unda/ jw
mehra godt ftm Gudh han gör/jw mehr kan
han göra. Undock honom dageligh myckit
ondt wederfars/wander han icke äter at wäl
göra. Han warder ändockicke trött/sastänthet AHanssteer at genomhärdnackoghMootwilligheet intethwv"3
sioor Godheet. Ochnärhanstraffnr/wäuder
icke yans Godheet äter/ty han weet affthet
onda nagot godt at göra/och wander thet alt'
til een godh Ande. Thetta ar then siora
Mildheet/ som Jeremias prijsar i fin bootfar.
diga Bekannelse vthi Klagewijsornasz Ca«
pitel: HENrans Godheet ar thet/ at N"".z.
thetickesiattarvthemedhosi. Hans"""'B v Varm-
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26 ' tridie Betracktelsen/
Barmhertigheet hafwer annu icke Hw
da/vtan han ar hwar Morgon ny/och

wiln"/m tinTrooheetarstoor. SäofftasomMor»
Gudz Gt>o« gonrodnan vpgär/ sä offta vpgär pä nytt

HERmns Mildheet och Barmhertigheet;
Icke sä/lijka säsom then omAfftonen medh
Solen ginge vnder/Ty hurukunde wij ittHg»
nableck widhLijffblifwa/omicke Gudz God»
heet o§ vppehöllei När wij sofwe/mäste Gudz
Godheet öswer o§ waka. Therftre ar icke then
Mening/at GudzMildheet ochßarmhertig»
heet om Natten äterwander/ när Skrijftcn
stger: HansBarmhertigheet ar hwar
Morgon Nyy; Menfast mehr wil hon ther
medh betyga/ at Hans Godheet och Barmher»
tigheet/ ar waldigh öfwer o§/ istän then ena

Guvz God, Morqonen til thm andra. Säsom Israeli»
n>!dl) Iftae. terne t öknen alla Morgon ny Spysfollne-
'nannaa i der aff Himmeten/ sä bereder osi Gudh alle
<bkn<ne. Morgon ittnytt Mättvpfylt medh sinMild-

heet/thet wij Dagen öfwer tilannan Morgon
3ter äthniute/tä o§ aterigeneen nyMildheet/
och nyßarmhertigheet tilmätin warder. Har
til mäste wij öekanna/at säsom wij alle Mor-
gon tiltage i Hlder/ altsä och i Näde/ Wij be«
komme altijdh en ny AndansKrafft/ öchfast
thenvthwartesMennistialmfftager/ sä tilta»

ger



HuruGudh ärthetHZgstaGoda.

gerdock then inwartes. Wij fä och mcdh en
ny Dagh/M) Lagenheetatgörathetgodtar;
Sasom hwar och en Dagh haswer sinegen
Plaga/Sä haswer ock hwar och en Dagh sin
synnerligaNädh. Thetworetilatönsta/at
wij thenönstelige TijdM til at göra godt/icke
forsummade. Sä snartwäraögon blifwa
itt nytt Dagzliuus warse/ stulle wij tanckia
ther pä/huruwij hafwenyltTllfälle/at tienä
Gudh effter Hans Willie i Troone/ i Tola'
modh och i Hörsamheet; At wij en ny Skatt
sambla/til thet Tilkommande/och altsa rijkare
bliswa i the himmelste Gudh hiel»
pe wij mätte ickc förgata. Gudz Godheet
ar alle Morgon ny. Alt hwad vthi Gudi
ar/thet arstoört/lijkwal narmanGudzGod»
heet ochWrede moot hwar annan haller/synes
sasom HErrans Wrede ringa wore emoot
Hans Godheet. Wreden warder wäl swär o/är ri«3
noghfallandesthem/somgcnom sittobootfar-
diga Aswerne sigh sielffftmka Wrede til
Domsens Dagh/docklijkwal Hr man scer pä
Gudz Natur/märcker manathanmycketbe«

nägnare ur til Mildheet/an som til Wrede.
Ty om Gud stulle sä hardt och myckit straffa/som Hans Mildheetsioorochmargfallighar/
hoo kunde blifwa för Hans Wrede s Mitt i

Plagon



Then tridie Betracbtelftn/
Plägon häller han Mätt/och tänckerpä sin
Barmhertigheet/ och aldramästnärMenui.

OtrV seer stian sigh ödmiukar. NarGudh geuom itt
Landstraff/vthi en Stadh borcryckerett tusem
de/ hurumänga läter han an tä lefwa/the dock
äswen säwal/icke annat förtimt hade än För»
darfwet!At Gudz Wredeöfwaspä enHoop/
thet steer thenandmHoopentilExempel/pä
thet the mä kloka blifwa/och icke affHErrans
Wrede ftrtarde warda. O§ trckesfuller off»
ta/at Wreden större ärän hansMildheet/lhet
kommer theraff/atwij mehrseepä Beswaret/Z"H" änpä Wälgerningen. I Bedröswelsen feer

wreoen är allenastpä Bedröswelsen/ och täncker in-
tet pä/huru mycket godt Gudh migh mitt i
Bedröswelsenbewijsar. Mr wijtijoHhrgä
hänn sriffe och sunde/ochäreglade; Säkän
en ond Stund göra/ at wij alt thetta goda for»
gäta/och willia icke hälla Gudh til goda then
ena Stunden. Hwad tyckiestigh/om Gudh
stulle tigh sä mänga ondaStunder tilstiMsom tu qoda Stunder hafft hasiver/. öm tu
stulle sä mängen Dagh lijda pä tin Kropp
Warck/somtuelliesthafwersundwariti 2lch
HERre huru sioor är tijn Godheet/som tu
Memistlo Bawbewijsar.

Thet



HuruGudh ärthethoastaGova.

TheträtmFörnufftetjielff/ när tyet sigh
rätzligh besinnar/mäste bekanna icke allena/at
Gudh är stooraffMildheet/vtan och at han är
thet aldmhögsta Goda. Thet mäsie jw
stadna/ther nägotär/hwarvthi alt godtsomi känn«,at

Himmeten och pälorden är/kommer tilhopa. tt,et

Sch thet samma för tbet högsta Goda hälla. «".

Nu är Gud itt sädant Wäsende/vthi hwilket/
allaCteaturens Goda finnes/ Ty medan han
ar Skaparen/mäste alt godt som iCreaturen
ar/asshonom vthspringa. Affhonom/ ge» Rom.'li,;6
nom honom/ och i honom äre att Ting.
Och fast han meddeelade alla Creaturen alt
godt/minstas Hkwäl thet Goda hoos honom
intet. Han är iDagh sä rijk/som han haf«
werwaritaffEwigheet.

Effter wärHErreslEsuChristi Taal/
är HErrrn Gudh icke nllena thet högsta Go«
da/vtanthet eenda Goda/vthom hwilket/in°
tet ratt godt är at finna/Ty hansägermedh
klare Ord.- Ingen är godh/vtantben ena ,Z.

Guden. Gudh är iWäsende godh/aff"
Uprinnelsengodh/ftllkomliggodh.Tl>et
finner mal, hoos intetCreatur. IWästn-det är Gudh godh/ochförthenstul oonlbyte-ligh i sin Godheet/Hoos honom är inqenLinus och Mörckers Omstifftelst. Ang-

larng
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Then trivieBetrachtelsen/
larna kuuna luqlar blifwa/fast the an then
goda Naturen förlora. Men medh Gudh

«noh, o.» jcke sa/Gudh kan intetGudh wara/tä han icke
2" Hr/tyGodheet länder til Gudz Warelse.

Hadankommer thet ock/at Gudh sä astundar
atgöra thetgodt ar. Han wanterallena ther
pa/at han en mä finna/pä hwilken hankan sin
Godheet anlaggia/ och wille gärna sigh alt-samman alla Mennistior meddeela/ om the
kunne honom begrijpa och emoot taga. Hwa»
dan kommer thet s Thet är sä Hans Natur/
hau kali intet annat.

öm an stönt nagon genom itt si)ndafult
ftsthanblif- Wasende/giorde sigh Gudz Godheet owar»
»er mevh

'

dig/wänder strthenstul icke Gudh a ter at wa»
Fnat.""' ragodh. Sälijtet mankan Sole,, tilstrifwa/

at en Blinder intet seer DagzensLiuus: Af»
wen sa lijtet kan manGudi tilmata/at een för»
dömd Mennistia/aff Gudz Godheetsigh icke

kan frögda. Ty Gudh wandersigh icke ifran
Mennistian/men Mennistian wander sighi»
srän Gudh/och afwen genom thenna Affwaw

. delftfran sigh sielff/
och gör sigh qwitt thet ewiga Goda. Men
Gudh blifwer som han ar oomstiffteligh.

Gudh är all Gudh ar ock affUprinnelsen godh. Hwad
«thsprung. godt som ar i Crmturen/thetvthspringeralt

aff
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-HuruGuvh ar thet högstaGoda.

affGud/säsom affall GodheetzSpringkälla.
Ty sasom alt hwad som är/haswersittWä-
sende affGudi/sasom affSkapaxenvndfan»
git/altsavndfär thet ock sitt Goda affGudi.
Men han vndfär sijn Godheet affingenan»
nau/vtanär godh i sigh sielff/och affsigh sielft
wer. NärenKonung ellerHerre stalnägon
itt Godz meddeela/sä maste mall äntligen först
gifwa honom Godzet. Men Gudh gifwer/
och vndsar dock affingen; I thet Stycket/ Mbasiver
hafwer han sigh i Solen affmälat/ som deelar «ffmalat.
sitt Skeen medh lorden/medhWatnet/medh
Wadret/med Mänen och Stierliorna/vpsyl-
ler ock alt medh sittLiuus; Men intet är aff
alla Creaturen/som Solen kanvplysa/Solen
hon behöfwer thet intet. Altsä läter Gudh
vthi sinä Godheetz Strälar öfiver allTing/ -

men vndfar icke nagotaffnagon annan/behösi
wer thet icke Heller. Om man Wille saija/ han
hafwerjw all Ting stapat til st, Tienst; Sa
är til at wetta/at Gudh affCreaturens Tienst
intet vndftr. Ty förr än Creaturen wore til/ W «"

war Gudh i sin fulkomlige Saligheet. Men s«l<gh B«
at thet ostäligaCreaturetmästestä Gudh til C«"U"
Tienst/thet steer Mennistian til Goda; Men
at een Mennistia ärstyldighatanwändaall
sin Förmaga til GndzTienst/thetsteer ocksä

Menni'
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Then Betrachtelsen/
Ahöntti" Mmnistian til goda; IckeatGudhnägot
narGudh/ Ting behösiver/vtan at Mennistian warder
sigh sielff" ther igenom stickeligh/ framgeent mehr och
däst- mehragodtatvndfäaffGudi. Therföre/
«ijknelst. säsom thet ett löijeligit och orimligit Ting wo»

re/när nagonpä een fahrlighReesa stadder/en
godhfirftrenWägwijsare traffade/och effter
förrättat Reesa Wille begäm/at Wägwijsaren
stulle honom tacka/ at hau honom solgthade:
Ziatt sa ar thetitt orilnligit Ting/aten Syn°^
dare mehnar/at han haftver giordt Gudi een!
stootTing/närhan honom tienar. GudzOrd
är wär Wagwijsare/som osi wijser huru wij
ssole wandm/atwij thetewigaGoda ma ewin^
nerligh och saligen niuta. Mrwij thmna Or«
denföllia/kallar Gudh thet een Tienst/lijka sä'
fom wij hade tient honom/affijdel Godheetj
esster som han ingen Nytta ther aff haswer/ v,
tanallNyttanartinegen. Thetblifwerwäl'
ther widh/ hwad then wijst Syrach sager:,

Syr,42/22. Man kan hwarken göra honom större
ellermindre/och han betorssintetßadh.

A' ar ock fulkomligh godh/ afwen
' therföre/at honom feelas intetpä nägotgodt.
I Creaturey finner man ock mycketgodt/men
Styckewijs/ och i een sioorOfulkomligheet.
Solenes Goda är thet stöna Glans oc Skeen/

men
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Huru GudK ZrthcthögstaOova.
mm hon är itt ofulkomligit Tillg. Tyfasi an
Solen giswer Skeeu/kau holl dock hwarken;l"är?l>
Hunger ellcrTorststilla: Och thetLiuset som
hon glswer ifräu sigh/är intetsä starckt/at thet

Sialen. Brödh och Wijn kuuna mat-
ta/Hunger och Torst stilla/men intet Liuus
gifwa; Och «är the eu gängmättathafwa/

kuna the dock icke warja/atHunger ellerTorst
icke igenkommer. Me» i Gudh nr altgodt i
en Hooplagt/ochi högsta Fulkomligheet. Ty
hwadstal warda the Uthwaldas Sool i thet
rwiqaLijsweti Hwad Maat och Drycb stal*

Skat icke Gudh sielff/ som t

stalwamaltvthialloms
Til theu Guddomliga Godheeten hörer/at

hauvtanÄterwando gör godt/at hau icke war° «phäll. „

der trött och förtruteu. Hnn vthgiuter siua
Godheet öfwer osi icke Droppetaals/vtan sa°som eu stoor Strsm/ och förminstas dock intet/

men blifwer altijdh all Godheetz ovthöselige
Bruun. Til theu Guddomlige Godhette-nes Fulkomligheet hörer och thetta/at mau aff

Hans Godheet icke kan ledse blifwa. Uthaff Z'F'HCreaturensßrukande kan Man snart fa nogh/ G^heet."
at man ledes ther widh. Hwadan komer thet/
at Meunistiorna hafwa Lust til Föwlidrings
Tä l«nge nogh lefwat hade/n/ituar

C Skrifften



Then fierve Betracktelsen/
Skrifftm om honom: Daww döddeigo-
dom.Alder/sullaffLefwerne/Nijkedöm
ochHhra/!hetar/hanwaraffaltthettamält
worden. Mm Gudh kali man aldrigh för»
nogh hafwa: Iw mehr man honom seer/jw
mehra wil man honom see; Iw mehraman
honomWar/jw mehrbegarer mali honom äl-
sta. Han mättar/och kall man dock affhonom
aldrigh mätt warda. Om thetta ickewore/
hurukunde Gudh thetewiga Lijswet wara s

ö HErre/huru är tinGodhcet sa stoor!
O huru därachteligen handla the Mennistior/som sä fast löpa effter the jordiste Haswors
Styckewärck/och försättia thet oändeliga Go»

Then Gudh da s Thet stolen jwetta/at hoo Gudh hafwer/
h3fw«alt" han hafwer altgodt/Mmehoo som Gudhic-

ke hafwer/ han hafwer Heller intet wist godt.
Ty thet Goda som iagh vtan Gudh hafwer/
häller iagh för intet godt/ warder migh icke
Heller länge behageligit/ och thetkan icke rätte»
ligenmighsrögda. .

Then sierde Vetrachtclsen/
<>urn Gud; Godheet är eett

SpringeValla til alla N>al-
gerninssar.

O> Huruwäl Gudz Walgerningar äresä
och sä mängsallige/atwij them icke

nogsampt
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>Huru Guv; Godbeetar een Springekä lla:c. ?5
nogsampt kuuua begrijpa/mycket mindre med g "n.ngae'
styldigh Tacksamheetberömma/ docklijkwal
sä fiyta the alla affenßrunn/ Nemligh/affheeyVrunn'.
GudzGodheet. Lijka som vthiCreaturen
icke nägot godt ar/thet icke affthenna Bruuen
vthsprungit ar: Altsa tänckochOfrommer
Christ/at ingen Wälgcrliingwederfarstigh/

ftänGudz Godheet til tigh kommer.
la/tanck icke/thet mäste sä wara/tu ast thet
wal wärd/ tu hafwer thet wal fortient. O
Ncy/ ijdel Nad ochBarmhertigheet ar/hwad
tigh lvedersares. Ty/sasom Paulus sager:
Hwem hafwer honom nagot tilförne
giftvit/ thet honom stalbetalat wardc» s

At wij lefwe/at wij Spijs och Kläder has»
wa/altar een Gäswa affGudz Näde. Sä-
som uu intetgodt ar i wart letamliga Lefwer-
ne/thet som ickeeel: Näde-Skanck ar. Altsä Guv;n»oe,

mycket mindre hafwe wij nagot i the andelige
Gäswor/ thet som icke aff Gudz Godheetz
Brunn springer; Wij äre effter the andelige
Kraffter aff o§ sielfwa hcelt döde/ hwad wij
kunna eller förmä/ kommer alt aff Gudh.
Hwad hafwer tu Mennistia/thet tu icke vnd°
sätt hafwer s Hwad vndsärtu tä/thet icke aff
lutter Godheet tigh stauckess Hwarftre mäs
ste tll i Gudz Godheetz Bruun sikiä effter thet

C ij godss



Chen fierdeBetrachtelsen/
goda som tu begärer vndfa/äfwen sasom the
Heliga all Ting iMgcnom Gudz Godheet

Versi. allena sökt haswa/ sasom i thm 51 Psalm:
Gudh war migh nadigh/efftertin stom

Versls. Godheet. I thm 69 Psalm: Gudh ess-
ter tina stom Godheet/hör migh medhVers.26.
Gör migh BijstandHErremin Gudh/
och hielp migh effter tina stomNadh.

3r»ZN Ehwad the Heligefsr godtbekommit bafwa/
mat G"?' the sasom een godh Näde-Gäfim
>Gäfw«r. affGudi anammat. Jeremias i sineKlage»

wjjsor i thet z Capitel bekanner/ thet ar
Ver5.23.31. Godheet/at thet M platt

vthe är lnedh osi/vtan han bedröswar
wäl/men hanförbarmar sigh igcn effter

' sin stom Mildhcet. Sädantbekänna the
Trogna ock om then jyndigaIsrael/och säija:

psai.i°6. Och han tanckte pa sittFörbund/ som
""' han medhthem Mdt hade/och thet an-

gmde honom effter Hans storaGodheet.
Skolanu alla Walgermngar ass GudzbZrN" Godheeft Bruun fiyta/sä lar at käna/O from-

Go3«. mer Christ/huru inyckettig ar om Gudz Nä«
de och Godheetangelaqet:' Ty hwadan wil tu
nsgot godtwänta til Lijffeller Sial/om Gud

.
sin Godheetför tigh tllsiuter. Sä lijtet som

wij
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Huru Guv; Godheet «r een Springekälla «. z/
wij kuuna vMbaraWadret/sä lijtetkuuna wij
Gudz Godheet vmbära/la/an mindre. la/sa lijtet tu kan vtan Siälwara/sa lijtet kan tu
ock vtan Gudz Godheet bliswa: Ty, Gudz
Godheetär osi mehr an Sialen. Mli aldra- Gudz nzdh

som Sialen arKroppsens Lijff/altsä ar
Nädh Sialeues Lijff. Ther betorfwa wy
stundeligen Gudz Nade/ at wij kuuna eller
willia göra nagotgodt; Stundeligh behöf-
wa wij wij ma vppehallas/och
icke falla. Therföre begara the Heliga sä med
Hngzlan Gudz Nade i siua Böner. Ilch
HERre betee osi tina Nadh/ och tagh tina
Barmhertigheet icke ifran migh. Wij mäge
wäl medh Salomo gra ta aff then sorsiaKv'
nuuqe BokenB Capitel: HERren wär vers.s/.
Gudhware medh oWsom han warit
hafwer medh wamWder/ han öftvw verssB.
gifwe osi icke/och tage ickeHandena bort
ifran osi/til at böija war Hierta til sigh/
at wij ma wandra iHans Wagar. la/osi ar altijdh/och i all Ting om Gudz Nade
och Godheet mäst angelagit.

Betänck thctta/pä thettu mäftrödmiukat vetZncl>l«
warda/ 3y huru ma thcn staltbliswa/somweet VF/Hoch erNnnerat alt hwad han är och sörmär/al»

C iij lena



Then femre Betrachtelstn/
leua affGudz blotta Godheetfiyter/ och jlätt

ge at tien» mä läw Glldhftuchta. Ty hIUUM« ttl thett
förtörlla/strvtan hwilkens Nadhtuintethaf»
wer eller ftrmar? Betanck thetta/at tu then
gode Gnden mä alsta/och fä Lust til at honom
tienä. Huru kan tuthen sammaförwagm at
tienä/ aff hwilken tu, hafwer at wänta alla
Wälgermngar/ som nagon Mennistiavndfä
kan? Tacker HEnen/ ty han ar godh/
och hansMildheetwahrarewmerliga.

Then ftmte Vetmchtclsen/
O m tyen frHss osor^lta

Godheeten.
ZM W större Gudz Godheet är/jw owardi»

ärMennistian/ty wij strtienedock
intet/vtan hwad wij vndfa/är aldeles een oför»

potentaeer tientNäde. StorePotentaterdeelavthsto>
ra Skaucker/ men the see pä thet Folcksom
hoos them äre/och them vpwachtc,/ Siällan
steer thet/at them Främmandom/som intet aff
them förtienthafwa/wardanagra synnerliga

«udh sttt Skänckmngar gifne: Men war Gudh gor
rijkeligen godt/them som thet intetförstylt haf'
wa/hans Godheet är een ftij oförstylt God»
heet. Och thetärthet som Gudh forchölt then
fast ofwer Förmagon betuligade Mcuuien

HM
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Om then frifa oforffylta Gsdheeten.

Hiob/ta han meente/Gudh giorde honom ftr-
när/han hade thet annars affGudi sorstylt/ty
sä sager HErren i Hiobs Booki thet 41 Ca-
pitel: Hoo hafwer gifwit migh nagot
tilförne/at tagh ma honom thet weder-
Mas Mitt ar alt thet vnder hcela
Himmelcn ar. Thettainförer Paulus til
the Romare i thet n Capitel/ medh thenna
Orden: Hoo haswer gifwit honom na- Rom.nfts
got tilförende/tbet honom Ml betalat
wardas Th affhonom/ochgmomho-
nom/och i honom are all Ting.

Wij ösiverwäga nu Kär/tilthetfsrsia/allss
Gäsworsßijkedom ocbOfwerftödh vthiGu-
di/ly är then WasentligeFulkomlig'
heeten/och whöfwer ingen Tienst. Man kan Nenst,
wnl tienäGudh vthitheHeliga. <2äsom
Christussightilmateralt thetGoda/som nn>
derfars Hans Trognom/men försigh sielffbe«
höswer Gudh ingen Tienst. Man kan
hwarken göra honom större ellermin-
dre. Förr anWerlden war stapat/war Gud/
och war tä sa stoor och satigh/sästm nu och i
alla Ewigheet. Ty at medh honom wal ar/
behöfwer han intetCreatur/effter han är then
samme/som alla Creaturen mäste giftva/hwad
the äre och förma. I Apostla Gamingar i

C mj thet
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4» ftmte Vetvachtelstn/
ttzet I? Capitel/ predijtar Paulus ther om sä'

Vers. 24. luuda: Gudh fom hafwer giordt Werl'
dena/och althwlch thervthi ar/han boor
icke vthi the Tempel/som medh Hander

Versio vpbygde aro/ Ey Heller dhrckas medh
Mennistio Händer/ behösivandes ua<!
gon Tmg/eftter han öfwer alt gifwer

Gudhä. <m gUomLijffochAnda. Gudh är lijkSo»
len/hwilken heela Werlden medh sinä Strälar
Vplyft kan/men affintetCreaturwarderhon
vplyst. Altsä läter Gudh siua Godheetz
Strälar til alla Creaturen rackiä/ men han
Vndfar inaellGäfwa affnägon annan. Ta

Nstäno ludarnameente/atthegiordeGudh medhsirt
"""''<" öffer een stoor Tienst/ förbrar Gudh them^
' " ' thetta theras Oftrställd i then L> Psalm:
Verf«. Om migh hungrade/ Wille iagh intct

faija tigh ther aff/ty lordenes Kreh ar
min/och alt thetthervthi ar. Hwad wille
wij Gudh göra/ hwad Willewi) honom gisiva/
thet han icke hafwer/ pa thet han ma effter
Skyldigheeten blisim förplichtat/ at nägon
Gäfwa wedergälla/ fomhangffostvndfätt

' hafwer s
Wij öswerwaga/för thet andra/ördniN'

gen ibland Gudz Wälgerninqar/ och then
Tienst som Mennistio Barn kunna Gudi be«



<vm thenfrifa oförskylta Godheeten. 41
wijsa/ Hoo hafwer honom nagot tilförne gis-
witt Hade wij sirstbegynt honom
atgöra/förranwijnägotgodtaffhonomvnd- gioroegaoe.

l/ängit hadc/ mättewij tanckia nägot igen for-sdra; Mm hwem hafwer honom nägot titför- 64/3.
ne gifwjt/thet han mäste honomwedergallas
Wij äreLeer/Gudh är wär Mästare/wij alle

! äre Hans Handers Warck/kan ock itt Warck
aff sin Mastare strtiena/at han thet sä bere-
der/sasom thet ar s Sä ringa som ittBeläte

kan sinKonstenar wedergalla/at thetwalbe»
redt ar/sä ringa kunna wijGndiwedergalla
alt thetGoda/fom hänpä osianwändt hafwer.
Han hafwer jw icke allenast sin Mildheet e°
moot off vthlatit/tä han osigiordthafwer/v'
tan förr anwijaregiorde/hafwerhansGod-
heet o§ ansedt/Ty förr an lordenes Grund
war lagd/hafwer han tnnckt pä o§/och för otz
sorgt/ altsa hafwe wij förtbenstulickegiordt
Begynnelsen/ wärom Gudi nägot täckeligit
til atbewijsa/ther igenom han o§ äter tilatbe-
wijfa godt wore firbunden; Kunne wij nä-
got göra/thet honom tackt och
re/sedan wij affhonom allehanda godtvndfatt
haswa/sä arewij honom thet styldige/ochkun-
na wär Skuld aldrigh betala. Pä thenm
Ordnillg wijser o§ lohannes/ther han säger:

Cv Kare



femee Betrachtelsen/
~10h.4/c9. Kare Barn/läter osi alsta Gudh/ty hcm

hasiver först alstat osi. Forr an GudhNe G"o"' bewiM osi nagot godt/haswomwij intet kun»
HnGuoUis. «at göra/men hwad wij nu Gudi til Behagh
«er otzthet. kunna göm/ sedän wij allehanda godt aff ho°

nom haswa vndfätt/thet arewij honom styldi'
ge. Kare Barn/latom ost alsta Gudh/
ty han hasiver först älstat osi.

»ie hwad Wij betrachte ock/för thet tridie/allFörmö»AmUr "ff genheetz Uprinlielse i alla Creatur/I honom/
<b"". och genom honom are all

tiNg. Han gifwerLijff och Audaallestades
vch hwarwm och enoMr nagot godt pä osi/
sä hörer thet Gudi til/och icke osi/siisom wij
med allaHeliga mastebekanm/hoosEsamm

Vers.l». j Capitel: Alt hwad Wtj Vthrät'
ta/thet hasiver tu gisivit osi. Hwad är
täthet Gudh osi är styldigh at betala/när alt
är hans/thet wij kunne och förmäs Nar han
osi kröner/sä kröncr han sinWarck.

Thettaalt ärförfattat ther vthi/tä Skriff»
ten säger: Hoo hasiver honom nagot til-
förne gifwit/thet honom mastebetalat
warda i Ty aff honom/gcnom honom
och i honom are all Ting/hans ar alt
thetvnderHimmelenar.

Ä3ij
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Om then srija oforffyltaGodheeten.
Wij willm öswer thetta ännu itt och annat

öfiverwäga/ och til thet fierde sättiä Gudz
Wälgcrningar emootwarFörmägo. Pä°
min tlgh korteligh GndzWalgernillgar/ejf'
ter then Christeliga Troones tre,me Hufwud'
Ärticklar/sä mäste tu bekanna: HErre tin
Godheet ar waldigh öswer osi! Hwar medh v"">«Willie wij betala/at Gudhosistapathafweri G"?« siwa
Hwärmedh Willie wij wcdergälla/then dyra
Zterlösningen/som genom lEsumChristum
stedd ar i Hwad kulme wij göra/ som wore
thet ewiga Lijfwet wardt? Skrifftcn sagcr:
Wär Bedröswelsi är icke ward at lijknas'
moot then Härligheet/som pä ostffalvppM'
bar warda; 2lltsä mästewij bckana/ast hwad
wij göra/thet ar ickcward thenHärligheetsom
pä o§ stal vppenbar warda. Gudh bewijsar
mängen Mennistia har pä lordene större större n!w
Nädh/an som han nägon Tijdhhafwerkun- "H"'
nat hoppas/ huru kan han ta thet förtiena/
hwad han i andeliga och lekamliga Gäswor
icke en gäng haswertorsibegarae Mr then
fromme Tobias m,ed sigh öfwerwagqde/hwad
för godt han aff sil, Fölliesiagare vndsätthade/sager han til sin Fader: Hnru kunne wij Tod.l-/:.

the stora Walgerningar/somhan nngh
giordt hafwer/ wcdergallas Hnn hasi

wcr
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Then femee Betracktelsen^
wer mighsördt helbregda bortoch heem
igen/han hämptade the Penningar aff
Gabel/och halp migtilthennaHustru-
ne/ther til fördreeffhan
dan/och giorde hennesFöraldrar glada.
la/han halp migh sielfwom/ta migh j
thenstoreFistenvpstuka wille/och halp
tigh ater til tina Syyn igen/och haswcr
giordt offöswermatton
ru kunne wij wedergallahonom sadana
WälgerniNgars Och til fin Fölliesiagare

Cap.9/2. sägerhan: Omiaghangaswomigtigb
sielftvan til en Träal/faworethetdock
intet emoot tina Walgemingar. Men
hwadarthettaalt/narthetemoot^GudzWäl'
gerningar hallit warders Huru wille wij we»
dergallaHErran/alt thetgoda han o§ giordt
haswers Hwad wij icke kunna wedergalla/
thet hafive wij ock icke Hellerkunnat strtiena.

För thet femte/mäste wij ockickc härför-
gäta wär si)ndigeNatur/hwad wij har til hasi
we om then oförstylta Godheeten sagt/ thet
gar alla Creatur an/och the helige Anglar;

37wN" Hoos Memnstiorm finsannu nagotbesyn.
gastidlan» nerligit/genomhwilket the alla GudzWäl'
för Sy"öm gerningar owardige warda/säsom the aldra»

. rmgesteCrentur: TytaalleandreCreatur/
förvtan
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<vm then frija oförstylta Godheeten.
förvtan Satan/are vthi sin Ordning vndcr
GudzLydna tlefne/sä ar Mennistian genom
Synden frän Gudh affallen/sadan si)ndigh
Oatt/sätter o§ langt vlider allCreatur/at wij
Meligen hälle thet söre/ at UM Creatur/
Gudz Walqerningar st owärdighar/sasom
then fördarswade Mennistian/ Hwad godt menmst!».
stulle Gudh osistyldigh wara/som intetannat ärA"an.

an Förbannelse och Fördömmelse
Christus hafwer wal then Hhran/ at han

baswer kunnat förtiena/ at Gudh war the
fattiga Syndare nädigh/ mm hwad hafwe
wij kunnat göra ther til i

TilBesiuut/lät o§ höra/ huru Gudh hoos
Ezechiel i thet 16 Capitel/osiwäröwardig'
heet/ och sin oförstylte Godheet ftrehaller;'
Thettawar tmFödzel/Titt Slachte hafwer icke storet tigh ms"Nft
Nastan bort/tä tu född war/sa hafwermau ey Heller dadat tigh medh Watn/
at tu mattc reen wordet/ey Heller be-

struket medh Salt/ ey Heller bebundet
medh Linda; Ty ingen ömkade sigh ös- vers s.wer tigh/at han matte sörbarma sigb
öfwer tigh/ och bewijst tigh nagot aff
thennaStycken: Utan tu war kastat
vth pa Marctem/sasörachtat wartijn

SM
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46 Then femte Betracktelsen/
SM ta tu född war: Meniagh gick
ftam om tigh/och sagh tigh liggiandes
itm Vlodh/och til tigh: Tu stalt
lcfwa/ta tu sa itm Blodh lagst/ la/ til
tighsade iagh/ta tu sa i tmBlodh lagst:
Tu stalt lefwa. Och iagh haswer vp»
födt tigh/och lätit tigh sioor warda/och
gassmigh vthi Förbund medh tigh/ at
tu stulle wara miu/ Och iagh twadde
tigh medh Watn/och vthwastade tigh
afftitt Blodh/ och smorde tigh medh
Balsam/ och kladde tigh medh stickat
Klade/ochbcprydde tigh med Klcnodier/
och lade Sinijde pä tina Armar/ och
Kader pa tiu Hals. Och gafftigh een
stöön Crona pa titt Huswud. SUM'
ma/ tu bleffst beprydd medh Guld och
lnedh Sölfwer/och beklädd medhbasta
Lijnklade/SilkeochstickatWarck. Tu
aat ock Semblo-Brödh/ Honung och
Ollia/och wast öfwermattou deyeligh/
ochfickittßijke.

Sagh migh nu/narensörnemlighHerrei
sadatia matto stulle ga om med iti Hittcbam/
thetsom strax effter Födzlan isin Oreenligheet
bortkastat wore/stulle thet wäl icke en osörstylt
Mildheet kallasi Nar then store Konulig

Ahasve.



Vm tben frisa ofirffylta Godheeten.
Ahasverus then fattiga Esther vptogh til sin
Drottning/fann hau pä henne dock en Orsaak Lsther ei»
tll sin Karleek: Ty samma Pijga war sedigh n"«7,
ochdeyeligh/dockmastemauhällaföreen osör> AM/"
styllat Na de/ hwad som henne wederfors;
Huru mycket mehr/ när hon alt bortäth effter
sin Födelse wore funden i Träckens Thetta
tagh til tigh ochbetanck/hmu alt tbetta arpa
tigh vpfylt/ !y ta tu ast född/ hwad haswer
Gudh sunnitpä tigh/thetward war atälstasi ««atur hon
TuwarfullerittGudzCreatur/ men thetta
Crcatur hade Diefwulen medh sitt Förgifft
och Track öfwer alla mätto sast befiäckiat:
War nu Gudh plichtigh at vptaga thenna
Diefwulsta Larwcns War han styldigh thensamma at insattia til een himmelstDrottnings
War han styldigh för thennas Wälfärdat
wäga sigh i Döden s.la/thet mä wal heeta/
somHErrensager: Öfwer hwilkeniagh
förbarmar migh/öswcr honom förbar-mar iagh lnigh.

Hwad hoos Propheten Ezechiel widlöst»
tigt vthföres/thet fattar Moses i sin Wljfa
korteligen tilfammans/nar han sager: '

renfmui sittFolcki Willmarckenc/vthi
torraOknene/therstyggellgitwar. Sä
lijtetMoses hade förstylt/at han affPharaosDotter



Thenfemte Betrachtelstnj

Dotter aff Watnetbleffdragen/salijtet has°
wa wij förstylt alt thet goda/ som HErren
Gud o§ bade til Lijffoch Sial bewijsar. Sä
lijtet som then halffdöde och salgade Mannen
affßöfwarekunde sigh beroma affen förstyld
Näde/nar han affthen fromme Samaritalien
wardt vptagen/sa lijtet wetta wij aff nagon
förtient Nädeat saija.
re hafwergiordt sigh strtient/och han ther
«om hoos ftn Herre en chnnerljgh Nade wiu-
ner/sä kan man fuller HerrensNädeberöm-
ma/men man kan ocksä smja/lhen Mannen
hafwer sädant wäsmedh sin trognaTienstför»
styltz Men hwad HErren Gudhemootoss
gör/chetäraltenoförstyltNäde.

Alla Heliga Therföre göm alla Helige wäl/tä tbe sigh
N"" sorsin Gudh ödmiuka/och silOwardigheet w
Un 18/27 kanna. Abraham häller sigh owardigh at ta-

'

la med HErren/ i Anseende/at hcu, warMult
Gen.32/«, och Asta. Jacob bekanzier: lagh ar alt

for ringa til all then Barmhertigheet
och all then Trooheet/som tu medh ti'
lwmTienaregiordthafwer. Altsa Da-

-2.Gam,7. wld: Hoo ar iagh HErre HErre s Och
" hwad ar mitt Huus/at tu hafwer lätit

migh kommahär tils Then trogneHösi
nt<vth.B/3. witzmannm ftgcr til Chnstum: HERre/

iagh
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VMthenftiia dfsrstylta Oodheetett.
iagh nr icke wärd/ at M stal ga vnder

'

MM Taak. Hwad wille wij om jyndige
Mennistior, faija/ nar theheligereem Andar/
the heliqe Anglar/siqh vwärdige achta then
Nade/at the för Gudz Stovl siä/ och honom
tienä; Therföre the/lijka sasöm affßlygd si°
na Anlete styla/säsom the ProphetenEsaia Nsa.M.
vthimSyynsi)Ntes: The Helige/ the mi
then ewigaLijGensHärligheetäre ingaugne/
betygn lijkmatig fin öwärdigheet/ säjvm thet
Johannes ock i en Syyn sagh/huru the fiM
vch tiugu Hldsta/sinaKronor för Gudz Stool
Nedkastade/och sade: KEM M M wärdlg Ap>c.4/IÄ.

ftt tagaPrijs och Ahro och Krafft; Ty,
tu hasiver stapat all Ting/ och för tm
WMa stul haftva the Warrlseochare
stapt. Hwad stole wij saija/wij arma lord- NHmackar/som ännu i Synda°Kroppen wandra.
Wijmastesaijaaffthen i44Pfalm: HEr- Pi«1.144/3
te min Barmhertigheet/ min Borg/
mitt BMrm och min Hielpare/min
Sköld pa then iagh tröster; Hwad är

MennWan/at tn latertigh wardaom
henne/och Mennistiones Son/at tu sa
achtar vppä honom i Är doct Mennv
stian lijka som intet. Seer iagh icke alle.
nast pä min Ringheet/vtan och then onda Na«

D turen
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Then femteBetracktelsen/
turen som i migh är/kastar iagh migh medh
rätta medh Paulonedh/sasom thenaldrarin»
gaste ibland alla Mennistior; Och törtz medh
Publicanen minaOgonickevplata/vtansiär
mighpä mittBröst/ock sägermedh thenförlo»

Cap. rade Sonm: lagh ar icke ward/ at iagh
kallastmSon.

faller lijkwal een Fräga fore/om Ska«
ick/dörA- paren/cjfter han haswer o§ stapat/sigh ickeför»

plichtathafwer/ogtil at vppehälla och firjor»
ja/säsomman plagar sälja/ Then som Baruen
Taudcrna gifwer/ han loswar och at staffa
themßrödh. Thet arwälintet vtan/än at
wij sadan Tilförsichtkunne fatta til thcn trog'
ne Skaparcn/at han ickeLust haswer itt stapat
Ting at/ördarfwa/ effter som ock HErren

m«tt. 6,25. stger: Ar icke Lijfwet mehr an Maten i
OchKroppenmehr anKladerna s Ther
medh han sa Mycket sager/hoo som Kropp och
Lijffgiswit hafwer/han warder och thet sam>
ma medh all.Nödtorfft förstrjande; Dock
mästewij o§ickeinbilla/at thet icke ar en Nadj
vtan en sadan Skyldigheet/at thet ickeannars
kan wara; Haswer icke en Pottemakare
Macht itt Kärill til atstnderbryta/thet Hans
Händcr beredt Sasom thet enNädh

ar/
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<!)m tben friia oförstyttaGodheeeen.
m/at Gudh osi giordt haswer/sä ar thet en
Nädh/at han osivppehäller/Lyder wärCate- ränner wär

cbismus: lagh trooratGndhhäswermighh"t/^
stapat/gifwitmighKroppoch Siäl/Förnufft
och allSmne/och thetannu vppehaller/och med
allchanda Nödtorfft ochKrops och
ring rijkellgh och dageligh försörger/ För all
Fahrlighe/t bestarmer/ och sir alt ondt bestyd»
l>ar ochbewarar/och altthet affijdel Faderligh
Guddomligh Mildheet ochßarmhcrtigheet/
vtan all minFörtienst och Wardigheet. En
Fader ar wal styldigh sitt Barn/ som hanfödt
yafwer/at försörja: Men honom förplichtar
ingen ling/än then naturligeKarleeken; Then
affNaturcn inplantadeKarlekel» drijsiver ock- turenne sör.

sä the wildeDiuren/at the vptagasina Ungars Fost«r.'""
menthetäringellssrtientKärleck; Itt annat
är at wara styldig/ itt annat nagot hafwa för»
stylt. Föräldrarna are wäl styldige affnatur-
lighKärleek sinä Barn at försörja/menßar,
nm hafwa thetintctsörstylt/altsä är thetbe»
want medhCreaturen/och hwad sömaffCrea»
turenfödtwarder: Oman och Gudhmttwo-
re styldig til at vppehälla thet han ffapat haf- «e försörja

wer/törs iagh illtet saija/ thet stär i halts bam"
Willie/Himmel ochlord atvppehälla eller at
sördarswa; Myckit mindre törs iagh tanctia/

Dij at
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Thenfemte Betracktelsen/
at Gudhplichtighär atvptagathenfördärft
wade Synda-Naturen. Slätt intetwil thet
sighsticka/atsäija/at een syndigh Mennistia
hafwer förstylt/at Gudh henne vptager; !het
bliswer wal ther widh somHEßren säger:
Oswer hwilken iagh forbarmar mighj
öjwer honom forbarmar iagh migh.

. Man mätte lijkwal säija: Gudh fordrar
GudhZr «n, lienst/ochförplichtarsigh atwedergallat/hwal
WK affföllier/at thet siätt intet en osirstyltNädh

puchtae at är/hwad Gudh gör. IblandMennistiornaAt. gällerwalthet/athoosomfordrarTienst/och
sigh förplichtar at wcdergällat/ han är thet eff»
ter Rättwijsan styldigh; Ty een Mennistia
kan aff then andra medhrätta intet twungen
warda/at han honom fafangt tienar: Men
när man Gudh ochCreaturen emoot hwar an<
mn sätter/ta hafwer thet eenannan Bestaffew
heet/ Ty hwad Gudh aff jmCreatur fordrar/
thet ärCreaturen medhrätta förplichtat til/at
wijeffterHEßßanslEsuUnderwijsning
mäste säija/ när wij alt giordt haswa: Ach
HErre/ iagh ar en onyttigh Tienarej
iagh hafwer allena giordt hwad iagh
styldigh war. HwadLöfftenanlangar/häl<

3ZW ler samma oförstylta Mildheet ther medh icke
" vp/vtan stadsäster henne mycket mehr; Ty the

Mdej
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<l)mthen frifa oförstylta Godheeten.
Näderijke Gudz Lsffte gä ther vth pa/ aten

för Gudh
Drffräcka/vtan tan haswaen go)>!ilforsicht;
Ty ther ingen Tilsäijelstär/therkan och ingen
Förtröstan wara. En GudelighFörtrostan
hällersigh mdheen Gudeligh Tilsaijelse/men
dockther medh tager ickeLöfftet Naden bort/
gör migh icke Heller sä Ormäteu/at iagh törs
stija/lagh hafwer fortient^het/affNäde hasi
wer GudhLöfftet gifwit/ tyMden begrijper
Löffteti sigh. Themsomhonomfruchta/och
effter hansGodheet wänta/tilsägerHErren
allehanda godt Ade tilLijffoch Sial/i thetta,
och thet tilkemmande LMet: Icke at war
Wandelarward/atGudWl ther tilförplich-
tatwaw/vtanat Gudh armild/och them säj>
dant affNäde at gora sigh.företagit/ säsom:
han och affNade thet tilsagt hafwer.

Pä thettatagh ett
m/hwilkaGudhadetilsagtettkostcligitLand/
thervthi Miölck och Honmg M/ när-the
wandrade i Hans Wägar/Dock lijkwal Wille Deut.B/li.
Gudh intet hoos them lijda/ at the ffulle saija:
MinaKraffter ochMinaHanders Starckheewers^,
hafwamigh thennaFörmägona giordt/elleo

hafwer mig hijt fördt/at intaga thet-

D itz weet
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Then femee Betrachtelsen/
wcct nu/ sager HERren/ atHERren titt
Gudh icke gifwer tigh thetta godaLan-
det til at mtaga för tijna RattftrdW
heetstul/effter tu ar M halsstyfftFolck.
Thetäreen 2lffmalning/at wij see huru Gudh
icke wil lijda at wij stole osi tilmäta näqon
Wardigheet. Omwij säije/wij hafwe
iNgenSynd/sä bedragewij ofi sielfwe.

Hll Gudz, Och pa thet tu thes battre kan fatta/ sä päs
Min tigh/at all Gudztienstbestär i Trone ochi
Trones Frucht/ i allehanda goda Ofningar.

Hwa» Troon är lijka säsom ecn Hand/ ther medh wij
Troon är. vthlofwade Walgerningar anamme/ !her

til horer ock een trogen Boon/ ther medh wij
thet Goda affGudh/ lijka säsom fattigeTig-

smnlser. giare bidia. Sagh nu migh/godh Christeni
om tu törs billa tigh in/at tn gör Solen een
Tiensi/när tu läter tigh affhennelysa/ eller
Eelden/ när tu läter honom wärma tigh/ eller
Wijnet/ när tu ther medh siäcker tin Torsti
MäockenTiggiare wälberömma sigh/när
han esster en ährligh Man löper för een Gäf>
wafful/han hafwer wal förstylt at honomnä>
got gifwit warderi HwaWndraChristeliga
Dfningar widkommer/ säjom täwij
mootKötzenssusta/Gudi til Zllhra/korsststa
wärtKött/them torfftigolngodt bewijsa/medh

Tola»
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(l)m then fV»l'a oförEylta G^dheeten.
Tolamodh mycket o»dt draga/ar wäl sädant
alt i Troon pälEsum Chrisium för Gudi
bebageligit/hn>ilken och tilftgt haswerenrijt
Wedergalnmg/ Mett siatt iutet affftidaut
Warde/at iagh säijatöhr/Hwad migh
wedergaller/thet är eenPlicht/M intet. Ty
fsrst/alt ywad iagh gömkan/thet är iagh styl«th° e wg«»
digh tilatgöra; Til thet midra/äraltfult med
Swagheet/näriagh gör thet goda/sä hmiger

chet oildamigh widh., Til thet tridie/areLöff-
teni sigh sielffNädewarck/ och sittta Naden i wärcr.
figh/ Ty Gudhwilsamycketstija/affNäde
wiliaA tig alt wedcrgälla/ickeat tuthet ward'
är/vtan affNade. Thersöre maste mgen ,

tanckia som Gudh tienar/ at Gudh
Hans Tienst/thet bliswcr wäl ther widh som
Syrach säger:. Man kan Honomhwar-Syr 43/22.
kenstörreellermindregöra. Ehoosom
Gudh hörsam ar/theu gifwer Gudi intet/vtan

och är lijka som uär m föllier itt bnnnande
Liuus/thermedhhanjwickegörLiusitTieusti
Mu thermedhsittegitBästa iAcht taM

Sä bliswer thet nutherwidh/attheteuo-
förstylt Nade ar/hwad godtchGudhbewij»ser; Thet Mttelatteligenenom/ftfom ett o

D iiij nyttigt
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Ghen femwßetrachteljenl

nyttigt WMkonma före/at mycket tala om.
m ofirtient Nadh/och sigh Wa in/hanftrsio-.VNh,do thet vtanfädant alt Ml. Menfrommer

fz'!m/ck" ChristMlldzoförffyltaNadhwarder alt för
OrMw. wycktforgätin.. Thestrgäta/sommMtv

ka the. timmeliga
Mm ochKättia. The.betanckia icke mgäng/'
at thetenoförffylt Nädear/ hwad thei
liga Hafwor vndss/see the.t-cmsäsom sitt egit.
Godz/at. the ther medh. vmga/ som themibchagar.. Thet. är Förgätenheet hoos theinsom dagligh then eena Walgerningen efftee
then andm vptagq/. lijka som, thet wore eew
Skyldigheet/och maste icke annars wam/och

, tänckia icke engängpa HErrensin.Gudh//
och. wörda houom. icke. st mycket/at the tacka.:
honomcher före.. The. ftrgätat/som beröm-
ma siA affsinFsrstchtigheet ochßckymmer//

at the
aldelesthen/lijka somgenom theras F.örsorg,
ochSkickligheet hadekömmit, til waga. The.'
förgätat/somasssinaAllmosiriKyrckiogäng/,
och Gudachtigheetz Ofmngar sigh
billam/at the ther medh göra Gudh eu jynner'
llgh Tiensi/ochGudh wästethet them förstyk
la/och om Wedergalningeu icke effier theras
Meemilg follier/dierfwas the at klaga/at the

lijka.
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Vmthenfrtsaoforstylta Gddheeten. 57
lijka somförgäfwes hade Gudh tient. AltsH
strgataoch alle the thenostrstyltaNäden/som
theröftver otoligewardaWr them nägotgodt
warder vndragit; Affsadana är ingenringa
Hoop i Werlden. Men,om tu/ O stommer
Christ/ tGudeligheethafwer betracbtat/ hum
ftst.osörstylt stm Gudz Godheet nr/stulle, tu il

en rätthiertans Odmiukheet tigh iGudzl'
si)yll för intet/och alla Wälgerningar owär- sigallawäl.,

diAachta.. Gudh pä. «wäN.
fädana Tanckar kommer/li)ta. säsom «tu
gffGudi förtiente/at. tu medh emoch annor
Gasivafram ftr andraarbensdat.. ° Tumä-
steock theröftver icke otoligh warda/om Gudh
icke. altsH fört gifwer tigh/hwad tu önffar/v»
tan hälla Gudh til goda/ om hau gifwer lijtet
eller intet/effter tu TinZ/wärdigh är;
Men, hwad Gudh vnner tigh/thetbruka vthi

Barnsligh Frllchtan/, medh, Tackfäijelfe och
ödmiukheet/ at, tu tigh ieke öfwer enom an«
drom för tina Gäfwor stul förhasiver; Och/
weet/at ingeuär för Gudh

digare/äu. then som, sighffattar alla Gä/wor worMrot"
owardigh., Ty ehoo fom är lijten ochringa i
sinä ögon/then samma ar.stoor och harligh i
.GudzHgon/och warda Gudz Wälgerningar
vch Gäfwor ingeustädes bätter förwarade/

D v hafwss,



Then femte Betracbtelfen/,

hafwa och ingenstades batter Trefmt hafft/
warda och ingenstsdes bätter sörmehrade/ än
som i itt ödmiukt Hierta/som sigh sädan Nä-
de owärdigh häller. Twart emoot ft länder
them Staltom/ theras stora Inbilllnng til
Skadn/ochar ingenför Gudh owKrdigare/an
then som icke i sann hiertaus Eenfalligheet

VaN sigh owardigh alla Gäfwor. IwmiN'
war Chrl. deriagh minRillgheet forstar/ jwmindre kan

iaghkämmthenoförstylteMdh. Therföre
häller iagh thet för itt mycket godtßädh/ som
Helige/ och i Gndachtigheeten wäl öswade
Mennistior o§ gifwit hafwa/ at wy Gudz
Gafworsoch wär egen Owardighectz Be-
trachtande läte aldeles oathstildtblisira. öm
wij allena pä wärRingheet fte/sä blifwa wij
sorgse och tleenmodige: See wij allem pä
Gäsworm/thermedh wij are begäswade/war.
da wij lätteligen stälte ochförmätne. Sij/

NW. hwadseeltethenstaltePhariseeni Hanwiste
ften Mtt.

'

jw wäl/at hansina GäfworaffGudihade/
hau betandethet ock; Men hwad seeltes ho°
nom s Thet war Hans Feel/ban sagh allem pä
fim Gäfwor/och intetpäsiuRingheet j Han
Dgh pä hwad han !>ade/men intetpähwad ho°
nom fcelte/ och thet giorde honom staltan.
Therföre argodt/när man altijdhbaggie hoos

hwar
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Gmthen sriiaoforstylta Godheeten.
hwar annan betancker. Kommer min Nöd-
torfftigheetochFeelmighför sgon/wil iagh 2Wetänckiapcl themangfalligeGäfwor/somiagh
aff Gudh-platt oförffylt vndfatt hafwer.
Kommer migh thet i Sinnet/huruGudh mig
sram förandraMennistior hafweransedt och
begäfwat/sä wiliagh sikiä vp minRingheet
och Uselheet/och fäija: AchHErre/ hooar
iagh s lagharmeMatkeri
digh all thenBarmhertigheet som tn miggör.
Mat Gudh itt sädant Sinnealtijdh i migh
matte behälla.

Ett mäste annu pämint warda/thet wij in»
tet masie sörgata/at gsra osi lijk medhGudzstalosbewe.
godaNatur.styltNade/sä stulle thet osi waraen Skam/at
ingen bewijsa godt/an allena them som thet aff
ojjwalförstylthafwa.
maritanens Affmälmngvthtydde/huru han
pH oförstylt Wijs togh sigh an fattige SyN'
dare/satter han thetta ther hoos: Gackbort "/ '7.
och gör sammaledes. Ps en annan Ortsaqer HErren: Olster edra Owanner: matt.s/44.
WWgnerthemedcr banna/görer wäl
einoot them som eder hata/ beder för
them som göm cderSkada/och sörföllia
eder/pa thet j stolen wam idorFaoers

Bnrn
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6o Then stette Setracktelsen/,
"

Barn som är i Ty hanlä'
ter sin Soolvpgä öfwer onda ochgoda/
och later regna öfwer rattserdiga och o-
rattftrdiga. Ach hurn mänga Wälger'
ningar hafwer min Gudh migh bewijMhem
iaghaldeles owardighär! Gackbort mijn
SMförgät thet icke/och gör sammaledes. '

Then siette Vetmchtelsen/
Dm then williDe Godhceten.

V" ar alla

willigh, o§ fattige Syndare at bewijsa
godt/och gör thet garnaaffhiertansGrul,d/ty
thet ar hansLust/at han kan
förtryter honom/när han i sin Mlldheet för»
Hindras/Säsom,HErren thet medh liufiiga
örd ftrklarar hoos leremiam Capitel:

3er.z2/ 4'. Thetstal wara min Lust/at iagh ma
görathem godt/och iagh wil plantera
them i thetta Landet troliga/ aff alt
Hierta/ochassallo Sial. Hoos Hoseamocksäi thet 14 Capitel: Gärnawil iagh
haftva them kär/ lagh wil ater heela
theras Öswertradelse/Gärna wil iagh
hafwa themkar/All Godheet ochMildheet
wil iagh bewijsa them/och thet wil iagh rätt
Mm göra. Trösteligh ar thet/när Skriff,

tm
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ÖmthenwilligeGodheeM. si

ten,sager/at Gudh wilosiarmaSyndaregs»
m godt: Trösteligh ärthetfnär Gudh sin plä-
gade lilla Hoop loswar hoosEzechleli thet 36
Capitel: lagwilgöm eder mehm godt/
an nägon Tydh tilförne. Annu trösteli-"-"-
gare är thet/när HErrensitt milda Hierta sä-,
ledesöMar/athansägeri laghwileder
mallGodheetochMildheetbewijsa. Thet »«rmevyes.
Ml waramin Lust/ at iagh mä göraeder godt
nffaltHierta/affalloSiälwiliagh göra eder
godt. Ach! Fromme Gudh/huru kan tu
dockkarligare medh osi tala/Mennistio-Barn
göraoch hwar annan godt/mmmastedeels nö>
digt/i thet the för syn Hedetstulickeannarstunna göra. War Gudh är heelt willigh at
göraotzgodt aff htertansGrund/han haswer
mehrLust til at ost gifwa/an wij tilatemoot
taga. Hadewij änicke thetklam Ordet/ at
Gudh gärna wilgsra wäl/och at thet hbnom NV/n,Lust ar/sa haswom wij dock jamängaKan» «e göra «5
nemarcke vthi Naturen och thenH. Skrisst/ Q»«n""
atwij ther aff latteligh tunna taga/huru wll»
ligh Gudh är/otz at godtbewijsa. Thet är
vppenbart/at ingen kan twinga Gudh/ !her
vthaffkan man bestuta/at Gud otwungen gör
hwad han gör; Thet läte wij.nu fara/ och
wanda otz först til thet som förOgonen är och

Försa-



62 Then sietteBstrackteljen/

Förfarenheeten/3y thet see och ftrfare wij/at
Gudb o§ mycket godtbewijsar/ ther omwij
honom aldrigh bidit/Ia ock/tä wij intet ther

Gudh gor «fi om wiste. Hwem hafwer ther om wist/hwad
ar wederfarit/tä han war innesiutin i

sittModersLijff/eller hoo hafwer houom ther
om bidit? Hoo hafwer bidit honom ther om/
at han enom mille läta komma til Dagzens
Ltuuss Hoo hafwer bidit honom/at han wil»
le tanckia och bekymra sigh om osi förr än Ior»
denesGrundwaallagderwari Hoo hafwer
bidit honom/at han genom sin Sotl enom äo
terlösa wille/ frän Syndenes och Helwetes
Wäldi Lijka sasom Mraldrarm sinä sinä
Barn stöta/bära och achta/fast än Barnen al«
drigh tanckia pä Föraldrarnas SlWel eller
ömsorg/altsä handlar Gudh medh olMo-
derlijswet/i Barndomen/ Ia ock i Hlderdo«
men/ dageligh och stundeligh; Han stöter och
achtar otz/när wij ther affintet wetta. I ge»
meen wette wij wal/at Gudh o§ bär och ftr o§
sörjer/men hwad thet egentelig och hnnerligh
ar för een Walgerning/som Gudh o§ alla

Gudzwäl- Stunder bewijscr/ ther aff sörfara wij thet
ssN" minsta i thetta Lijfwet: Ty hoo kan see the
t"W"' margfalligaSatansSnaror/som Gudhsön»

derrijfwers Hoo kan see alla Kroppsins och
Sialenes



Om then willigeGodheeten.
SiälenesFahrligheeter/vtKi hwilka wij swäf.
wa 3 Hwilka Gud dockaffNädewander bort
istan o§. Thet wittmr the HeligasLeswerne/
at the som fieere WalgerningaraffGudivnd>
fätt hafwa/ än the nägonsin haswa kunna
tänckt. Thenfrommelosephönstadeallenast Jostphvp.

Gudh giorde honom til en stoor Herre. Huru
mange are som sotia allenast at kommamedh
Ahmn genom Werldeli/ cch arfwa Ährones
Säte/therpä thealdrightanckte/ochstnlle en
i sinä vngaHhrsigh sadan Wärdigheet öustat
da til Därffap i Hwad wil man ftija/ hwad
nödgar Gudh ther til/at han saledes kröner o§
medNädh ochßarmhertigheet/tä wij honom
ther om intet bidia/och intet ther pä tänckia;
la/hwadnödgar honom ther til/an som Hans
egen öenagne Willie s Ty thet ar honom een
Lust/om han o§ godt göra kan.

Wi)betrachte ock/sör thet andra/GudzNa» G»dka» in.
tur/Gudh arGudh och ingenMennistia/ther» "m
söreärhan och affNaturen godh/ och Gudh
kunde icke Gudh wara/om han icke godh wore:
Säsom en Eeld/hwar han icke warder förhin»
drat/intet annat han mäste lysa ochbrinna: Altss drijftver then gode Naturen

Gudh/
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Then siette NetraMelsen/
Gudh/at hau gärna gör godt/ och thet är ho«
nom een Lust/at göra tbet Hans Natur lijkmäs
tigt är. Om the ogudachtigesager Salomon!

pr0v.,12. Then ogudachtigasLustar/atgöra stw
""- da. Thetware längt iftän oss/at <adaut om
Diefwulens wärGudh tänckia; Diefwulens Art arat ab

lma göra thet Ondt är/och Hans är ataltijdh
komma siada ästadh/men wär Gudh hafwer
sast en annor Natur. Satan ställer sigh vn»
derstundom säsom han meente wal medh oD
men i Sannina söker han wtet annat/än som
wärtFördäG Gudh ställersigh ock vnder-
siundom sajom han giorde otz ondt/men i saw
ning söker han allena wart basia.

Gudh är wär Skapare, Nu stär sirifwit i
Sap.l/ iz. WijsheetenesßookiförstaCapitlet: Gudh

lmftver ickeLust til
darss/vtan hau hafwerall Ting stapat/
at thei sitt Wasendeblifwa stola. Ingrn
lijder gärna/ at Hans Wärck/ som hau medh

ss"dh häl. Flijt giordt hafwer/stal strdarfwas/ Altsä
wär3. häller och Gudh affsina Warck/och vppehäb

ler them gärna/ mm aldramäst effter han all
Ting wiMga förordnat hafwer. Ibland
alla jordiste stapade Creatur/är Menuiflian
thenkareste/säsomiOrdspraaks Boken stär:

prov.B/zl. Mm Lust ar ibland Mmmstioßarn.
Och
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H)M then lvitligeOadheetin.

Dch i Mosts sidsta Wälsignelse siar: Hu- Dem, zz/ z.
ru haswer han Mennisiiornakär. Huru
wyckt mehr hafwer affMenni-
stian/ fram för andm jordista oförnufftiga
Creatur/sämycketwehr Lust war han til at
göra Menliiffiall godt/ an svm the östalige
Creaturen. Ty hörer thet hijt s«n Christus
sägert Seer Foglarna vndcr Himelen/ MaMH
the saa intet/theFaramtetvp/the sam-
bla ock intet iLadoma/och eder himmeb
ste Fadersöder dockthem. Arej icke meee
änthes SeeLillioma paMarcken/hw
ru the wara. Klader nu Gudh sa Gra-
set pa Marcken/som döct iDag star/och
iMorgon kastasiUgnen/stulle han M
tnycket mehr göra eder thet/ O jkleew
trognes EffterGudhmedhsä mangehanda
Prydning ochDygderbegäfwat hafwer the
Zing/som off allena lil Tienst gifne are. Hwad

Matte han ta för en Lust hafwapä MenlU-
stian/henNö medh Nädh vchßarmhertigheet
atbekrötta.

GudhärockwäHader/hwllketännUtntzt-HMärket mehr är. Ty thet arFöräldratms Lust/ hur» tosteii.
när the kunna göra sinä Barn godt/
ftögdar ock Gudh sigh/när han görosigodtj
efftcr han ärwar hiertwlskare Fader. Sä-som
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Lhen stette Vetracktclstn/
som en Skapare/bafwer hanittßehagh til all
sinCreatur/och ibland allaCreatllr ingenmeer,
an til Mennistian/men ibland alla Memstior
hafwer han ettstMrligitßehagh til sinä trog»

psal. ,47. m Barn/Ty han hafwer icte Lust tilHa»
stars Starctheet/ey Heller Behagh til
naqon Måns Veen/HERren hafwer
Behagh til them som honom fruchtaj
ochpa Hans Godheet hoppas., Moot the
salnma ar han rätt Faderligh sinnat. Thet

Fadershier. Fuderliga Hiertat hafwer aldrighstörre Lust
ld""" at bewijfa Barnen godt/an när thet weet/at itt

m<m 6/32 ftomt Barn är stadd i Nödh/ Eder himmel-
' steFader wcet wal hwad jbehöfwa/sa.

ger wärkare Frelsare Christus. Altsa star i
pfti. l°z. tben loz Psalmen: Han weet hwad wij
"-"- för itt Warck are/han tancker thcr pa/at

WijStofftäre. Therförebrister hansHier»
ta emoot o§/ Ty sasomenFaderförbar»

sigh öfwer Barnen/saförbarmar
sigh HEmn öfwer them som fruchta
HWOM.

HwadGl.dz TTil thet tridie/witna ock om Gudz williga
' Godheet/ the mängehanda Förmaningar/

Warniuqar och Undsagningarsomstäithen
heliga Skrifft. Ty hwadwillia the annat/an
«t Mennistian mä sigh fä sörhälla/at Gudhms
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VmtbettwillicteGodheeten.
ma kuuna göm them godt/och at Gudh icke i
sin benagna Willie maförhindrat warda.

Gudh plägar wal Mennistiorncl temligh n!

härdt/bortkastar them och vthi thet ewigaFör' O"trH,t.
därfwet z Men ther ajsmäste mal, icke Heller""''
siuta/atGudh hafwer fast mehrkust tilat for»
dnrfwa oMn som til at srögda o§/Gudh hasi
wer icke Lust til wärt Fördärff/vtan tilLijf- lrov, z, 22.

wet. Sasom Skrifften wittlar i fhunerheet
hoosEzechiel/thersom Gudh lijka som grusi
war sigh öswer ce», sadauMemiua/at ban hasi
wer Luft til Mennistiors Fördarff. lagh i-l.
hafwer ingen Lust til Hans Dööhsom" "'

döör/säger HErren HErren. Mcnar
tn at iagh Lust hafwer assthen ogud'.
achtigas Dödhs Tsnck dock hwem iagh
är/laqh/lagh som Gudh är/ffulle iagh Be° h""lck has.
haghhafwaaffthen ogudachtigas Dödh/och ickemycketmehr/at han olnwänder -rsighochleswers la/sa jantsom iagh lef«wer/säger HEnen/HErren/ lagh wil
icke sanuer Gudh wara/ther thetannars är/lagh hafwer ingen Lust til then ogud-
achtigas Dödh/vtan at then ogudachti°
ge omwander sigh iftan sittonda Wa>
eude ochlefwev: Sa omwander nu

E ij der
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Then sietteBetrachtelsen/
der ifran edert onda Wasende/hwij wil-

an'we! lenj döö j afflsraelsHuuss Sä mäste
nöoaär. man förtkcnstul bestoda Mennistio Barnas

Wedermöda medh andraOgon: Endeels är
then een Faderligh Ofning/och masie hielpa at
befordrawärWälferd;' Endeels är hon itt
rätt Syndastraff. Ty säsom HansgodaNa<
tur drijfwer Gudh/at han gärna gör thetgodt
ar/Altsä drijfwer honom hansßättferdighcetj
at hanstraffar them som Hans Godheetförach
ta/Mennistiall kommer medh sin Argheeta»

,nemiistior. stadh/at Gudh mäste sigh omwanda. ,Gudz
«a hwora Dnstan ar/ at alla Mennistior matte niuta

Hans Godheet/och sörjer äterigen/at Menni<
stio Barn hindra honom i Hansgoda Williej
thet trogm/wär Saliggörares lEsu Chrv
sii Hierta/grater medh bittra Tarar öfwel
lerusalems Olycka/Mennar chet intet hielpa
wil/sa walan/sä mäste Gudh sigh omwandaj
och sä masie thet gä effter MosisFörbannelse
i then femte Boken i thet 2.8 Capitel: Sa

Deut.2B/6z som HErrenfrögdades sighöfwer eder
at han eder godt giorde/och förökade e
der/altsa stal han ftögda sigh öfwer/a<
hanförgör och vthrotar eder. Imedlei
tijdh blifwer han altijdh ell mild Gudh/och a!
benagen at göm thet godt är/allenast om ick

Meuni
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Omthen willige Godhetten.
Menistiorna honom förhindrade/ochförthen»
stnl läter han sigh strax ater affbidia i tben z o

Psalm: Hans Wrede wahrar itt ögna» psal.;°/6.
bleck/och yan hafwer Lust tilLijfwet.

Härfaller een Fräga ssre/Hwarföre Gud
wil wara bidin/effter han aff sigh sielffbenä» venwarda,'
genaratgöraosigodts Nuhafwewijhärtil KM"
betrachtat/huru. Gudh osi mycket godt bewij° liest är.

ser/ther omwij honomintethafwabidit/!her°
före/är icke at bestuta ther aff/at, han wil for-
thenfful warabidin/lijkasasomhan obenägen
wore til thet goda/ vtan siist mehr ther aff/at
hayhafwerbesallat atbidia/stulleman öesiuta/
at han ojj garna willegöm godt. Nu, hwad
betyder thet tä/at, han wil wara bidin s Bö' Gud ftrvr«
nenfordrarGudhförwärtßasiastul/atwijNSa
warda fardigare mehnochmehr affhans mil- st"»»
daHandtilqtvndsa. Ty han vthdeelar sinä
GodheetzßijkedomarickevtanHthstilmt ath
allom/vtan themTrognom/haswerhangiordt
sigh styldigh/the honom fruchta/och pä Hans
Mildheet hoppas. Men nubestär samma
Förtröstning mästedeels i een trogen.Böon/,
ther vthinnan minFörtröstning sigh wijser».

Har ar öck at märckia/ then Hthstilnat i- N^".bland themangsallige Gudz Wälgerningar/ "e ätMU
fieere Wälgerningar bewijser han osi/ an een "^'

E iii Menni'



Then fiette Betracbtelsen/
Mennistia haswer honom ombidit/ manga
Wälgerningar bewijser han o§ i gemeen/jcl
wä! them som honom ther om intet akalla/som
them som honom akalla. Sidst äre och Wab
gerningar/som ingom wederfares/vtan themsom ther om bidia. At han osii Moderlijfwet
haswer beredt/och lä tito§ helbregdakomma til

NV"' thettaDagzensLiuus. Theftijkes/athanog
Nl"g«r. genom sin Son äterlöst hafwer/are Walger»

ningar/ther om ingen honom bidit hasiver/at
han osi föder/ vppehaller och bestyddar/ äre
Wälgerningar/ hwilka Gudh bewijser bade
them som honom äkalla/och them honom intet
äkalla; Men the Trogne akalla honom ther
vm/at the sinFörtröstning ma wijsa/huru the
sädana Wälgerningar aff ingen annan/ au

3lw!wäl. affHans milda Halid wanta. Sidst/atgerningar,' Gndh tilgifwer Vynder och stancker thet ewi«
<?"mma ai- ga Lijfwet/thetar en Wälgerning/som ingom
l«n»ni«ta. androm wederfares/an them som ther om bv

dia/Hwar affdock icke föllier/atGndh otz thew
na Wälgerlmigell icke gärna bewijser/ vtan
thetta föllicr/ at een Mennistia/ som GM
Godheetz Rijkedomar wil ärfwa/han mäste^sigh sielfftaga nmhra/at han sadan Saligheet
ickeasssighsiclffftrsatter.

Tä
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Om tben willige Gadheeten.
Tä tu nn weet ö trogmSiäl/huruwal'

willigh Gudh ar i sin Mildheet/stal tu thes
mehr pä Gudz Godheet hoppas/ pä Hans
Machtkan tu intet twijfia: Han aren HEr°ANF
re öfwer Naturen/ och kan ösii'erswinneligh
mehrgöra/än wij bidia eller förstä kuna/hwil-

ket han medh sielswa Garningen offta bewijst
hafwer/ Lagg nu har til Gudz walwillige
Mildheet/huru kan tä ensAnliggiandewara
sä swärt/ ther vthinnan man icke stal kunna>
försee sigh til Gudh alt godt s lagh mäste
förtrösta pä Gudh ther iagh icke wil ftrneka
Hans Godheet och Alzmechtigheet. En Men».
nistia förtroorsigh then andra/och iagh stulle -

icke fsrtroo migh Gudhi Hoo som hasiver
een rattmätighSaak/dristar pä sin Xävocar.
En siuuk som ligger pä sin Sottefang/
troor Latiarei, sitt Lijjf/ la/en blinder
trooren lijtenPilt/at han honom leder/stal ta>
Gudh sä owärdighwara/atiaghicke stulle ho«
nom troo s Mr een Menniffia lofwar ffrG
teligen/ thet eller thet at wijjä eller göra/ sH.
troor iagh HansFörstrifning: Gudh som öft
werall ling Macht hasiver/och hwilkensLust
ar at göra thetgodt ar/hafwer öfwer alt thetta
giswit een Skrifft/at han wil öfwer migh wc>

ka/migh försörja/migh hielpa och alt godtb>
E iiij wijsa.
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V)§n sletts Betvacktelseni
3l>Ah wusa,
'?«Gu3" b"lMwij här pä i tben helige Skriffti Skul<
N!p"h°n le förthenstul icke een Mennistia sighförst)w

hn, GudzHielp.,
Themia Betrachtelsen om Gudz walwil-».

lige Godheet/stal osi ochther til tiena/atwij
Gudh for itt sadant godt Hiertelagh stole

ZZM" hietteligen nW/och effter Hans Willie gärm
leswa. Een fennistiä maste man mycket bi»
dia/innan mall nägot aff henne bekommer/och
gör thet andockogarna/hwadhongör/icke thes
mindre wi! hou wara tackat. MijnSiäl ab
ffa dock HErreli/som sämUwilligh är/tigh at
bennjsa alt godt. Ifromme Christne/wachtee
eder/at j tben fromme Guden ickesielffartit

V"Vny< Förhinder i sin Godheet. Gudh Mr sigh
fWa"? förhindra/htan genomötacksamheelM
g.?ot. OtacksamheetareenSynd:SäsomSynden

esi och wär Gudh stillier frän hwaranmn/
Altsi förhindrar hon och Gudh/ at han o§ icke
kan thöt goda bewijsa/som hau gärna Wille.,

BtkUc!! Hädän kommer thet/atGudh AFolcklefte-,
rar Mördaren i Hander/ thet hanelliestgama
beffyddade. Här affkommer thet/at Gudh
vndrager ittLand sinWalsignelse/och fyller
thetNlcdhHungerochSorg, Saghtherföre

' ickeisädamPlägor/at Gudhvnnerchmtet
godt/
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Om then willige Godheeten.
godt/ Titt FördarffO Istael kommer afftigh
siMwij jeecffia/hmu genomHaMoch Owg«
der/then härliga Sädenpäenheel Äkerwan
der neystagit/at nastan icke een Halmpijpa G
Mr blisiver/ehoo chet seer/han stal tsnckia/at
Gudh stledes talar honom til: Sij/ mine
Barn/hnMn Wälsignelse iagh hafwer för e°
der beredt/ ster hmu iagh kan eder och edert
Land wälssgna/men j äre intet warde/tn tager
iagh mm Wälsignelse bort för edra Ogon;
Wederfars thenna Hlyckan en ört/och then
ssndrg intet/sa tanck icke/at lijkg sisom en T»eel
hadeallenasyndat/vtan HErrensager: AIN
j icte eder omwandey/sa stal eder och sg
gä, öm än the ogudachtige fä niuta thm NN»,
timmeligaWälsignelsen/sagörathesighdock/ chen timeli,

i thet the ftamhärdai M ogOachtigaWä- N'K
sende/owärdiga then ewigaWalsignelsen/Ihep '^^/den««
tcl äter igen icke Gudz Willie äri at nägon
Menniffiastal strdärfwas/ vtan tittFördarff
O Israel/kommer aff tigb sielff, Läter dock
gä eder til Hiertat/när Gudh salunda eder
tallar: Wander eder dockfmn edert ow
daWastnde/ hwarföre wille j döö/ jaff
Israels Huusi Wander eder M mtghj
säfäjlefwa.

lagh sätter st/at el, ährttghMan/Mmda
E v sade



Then siundeBetrachtelsen/
sadetil en resande Man: Min gode Wän/

' kommerin hoosmig/om jreesa langer/sä kom>
me j om edertLiiff/och thet steer wist/ ir en be»
kant redelighMan som st sager/ja är ingensa
galen/ at han icke Hans Rädh emoot tager?

mennistian Hwij äre tä Menniffiorm sa vrsinnige/at the
icke witlia höra Gudh/nar han kallar: Omj

"«<Y"dh. gä sa fort/ sä fördärfwas j/ wander eder til
migh/sä stal eder gä wäl. Hwarsöre Wille j lö>
pavthiFördärfwets Säll are the som halla
sigh ti! Gudh/sä gärna wij Willie at thet o§
stal wäl gä/sa gärna wil han göra wäl emoot
o§/la/han wil osimehr godt göra/an som wij
önsta elter kunna begara.

Then siunde Vetrachtelsen/
Om then sordolda Godheeten.

tu for them som tighfruchta
fördoldt hafwer/och bewijser themsom trösta vppa ttgh in för Menmstio

Barn. Thettaaritt Sprääk om then sor-
dolda Gudz Nade/at finna i then Z i Psal-
men Dawidz.

Gudz Goo. Thet ar jw wlst/at HErrans Gndz Gods
n,en hon heet ar stoor/dock lätcr hau sigh lcke altildh llp
stNm!' ka klaar sce. Dawid ibemälte Spraak sager:

HErretu hafwer tinaGodheetfördold.
Hmar»
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Om then fördolda Godheeten. 75
Hwarföre ock Esaiaskallar Gudh eli fördold
Gudh i thet 45 Capitel: Sailnerligh tu "/'5.
ast en sirdold Gudh/tu Israels Gudh
och Frelsare. Sedän som Propheten hade
betrachtat hwad Gudh genomHErrenMes»
siam/säsom ock genomKonung Cyrum och
Cores stulle vthratta pä thet arma och mycket
sörachtade Israel/ hluu genom honom stulle
Stadenwarabygd/och thefängna siäptelöös/
och the machtiga Folcken stulle giswasightil
Israel/sä ropar han: Sannerligh tu ast v«s.i6.
en fördold Gudh/tuGudhlsraelsFrel-sare. Härtilsatterhanochthetta: Men
the Affgudamakare/maste allesamans
medh Skam ochHaan/och medh hwar
annan medh Blygd asfga. Menlsmel vers. ,7.

warder förlossat genomHErren ewm-
nerliga/och stalicke til Skam ochSpott
warda nagon Tijdh i Ewighcet. Alla
the som sättiä sitt Hopp pä itt Creatur/ are
Affgudamakare/ochgöraCrcaturettilenAff- maia«"
gudh. The mäsiemedh Skam och Spott be»
sta. Ty nar the mäst behöfwa Hielp/säkan
2lffgudel> intet hielpa. Men ehoo som sitt
Hopp haswer pä Gudh grmidat/ hau är en
rätt Israelite/hau filuier en ewig Förlo§ning/
och warder icke til Skam och Spott ewinuer-

ligen.



Tben siundeBetwcbtelsen/
ligen. Ty om an Gudz Godheet sighenDjdh
lang fördöllier/sä vthsiocknar hon dockaldrig.
Ty Gudh ar en fördold Gudh. Sij/chen

3"Kät" högste Wälgerning som wij wänta effter/är
ZerninZ. Barnstap/itt större kan otz aldrigh war-

dagiswit. Dock lijkwäl säger Strifften:
?oh.z, Thetar ännu icke vppenbart hwad wij

wardaffole. EdertLijffar fördold med
Christo tGM. Manfatter/atwijintet
Kors pä lorden öehöffde draga/ sa, är dock
Gudz Barnas Harligheet i thet ewigaLtjft
wet sä stoor/at h onmedh Tanckarintet kun be»
grijpas, Thetar i ingenMennistiorsHierta
kommit/hwad, Gudh haswer them beredt som
honom älsta.. Therföre blifwer thet een för-
dold Gäswa. Mr een SAvndrager sigh
Werlden/och öfwer lefwererar sigh Gudi til
Tienst/ och söker ingen annan Lustän som i
Gudh/kan manandock samma Liufiigheet icke
finna. Ther är wal Gudh medh sin liufiiga
Nade/men man kan henne it,tet rätt smata.

A"G°Ä« Hwar Eeld ar/ ther later han vth sin Wärme
fö"r then be! och sitt Skeen/och när manbij ter i ittÄple/sa

fzrhäfler thet intet sin Smaak; Men Gudh
kan thet wäl/at han sinKarlecksWarme/och
sin Godheetz Smaak för een begarligh Släl
vndrager/sast anhon är then samma mycket

nar.
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GMthenfordoldaGodheeten.
när. Ther vthi är han ater igen enfördold
Gudh. Sätteriagh nuhärtil/thetmyckna
Kors/som Gudz Barn harpälordenmäste
dragas medh/sa haswer iagh sastmeer Orsaak
til at säija:Ach thet ar jwicke vppenbart/
hwad wij warda stole. Huru offta mäste
itt Gudz Barn föm thennaKlagan/somKo- psal-zl/ic».
nung Dawid i then z i Psalmen föreri Ach
migh ärÄngest/mitt Ansichteärförsal'
lit aff Sorg/och mina Veen äre sor«
smächtat; Ty mangaförsmadamigh
itta/sa at hwar Man siyyrwidh migh/
Theradfla medh hwarannan om mig/
och achta taga migLijftvet bort. Thetgarmighsa illa/attagh areen stoor För-
smadelse woxdenminom Grannom/oGen StyggelseminomMndom. Huru
offta mäste wij wara säsom en Förbannelse pH
loyden? Huru offta ropa wij i Nödene/och
bidia Gudh/och HErren ställer sigh/säsom
han hördetinte i Hwar seer man Gudz God-
heets Honar fördold. HErre tu haswer
fördoldt tin Godheet.

Fördold nm thenna Godheet/tä Gudh sa-
de til Abraham: Tagh tin eenda Son/ <Ve«.22/l.som tu kär haswer/ och gack bort och
siachta honom; Fördold nmthenna God« huru Gud/

<,^/sm Gooheetheet/förVKljer.
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Then siunveBetracktelsen/
heet/ tä then fromme Joseph bleff dragen i
Fangelset. Fördold war thenna Godhctt/ ta
then GudfruchtigeHiob icke allenast bleffi»
fräln-öfwat alt Hans G odz och Barn/men och
Hans Helsa/ocb ther tilbleffi sijn Siäl qwald/
at han nastan begyntetwijsta om sijn Salig-
heet. , Ett st)Mierligit Exempel om Gudz str«
doldaNäde/sillne wij vthiPatriarckens Ia«
cobs Historia. Ty sedän som Hans Söner en
stoor Mi§garnil>g giordt hade pä Regenten
vthi Sichem/ och yonom sampt alt Mankmsom i Staden war mördat/och Staden stöftat/
kom then fromme Jacob icke en lijtenFrucht

Gm.;4/;°. öfwer. Ty han tänckte/hllru alla Landzens
meo lacöb Inbyggiare stulle sigh tilsammans rota/och
hanvlarGud honom aldeles vthrota medh alt thet han hade/ynnerllgen,

. hgstveN
astadhkommit/atiagh bliswer illa kaw
derför alla thesia Landz Inbyggiare/
ochiagb är en ringa Hoop. När the
sambla sigh öfwer mtgh/sa siäthe migh
ihial/ sa warder iagh om intet giord/
medh mitt Huus. I sadan Fruchtan fiyyr
Jacobtadan/Men hwad sagcr Textcn wijda»
re: Och en Gudz Fruchtankom öfwer
the Stadersom lago ther omkring/at
the ickesoro efftcr JacobsSöner. Sij/

huru
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Om then f3rdolv« Godheeten.
huru angzligh war then gamble Fadren/ at
han mättein i itt lijtetMusehool krypa. Men
i thet sama faller GudzFruchtan pä thesam»
ma/för hwilka Jacob sigh fruchtade/men thet
fickintet Jacob wetta; Thet mä walkallas:
Sannerligh tu ast en strdold Gudh. Här kan
ma», ock wäl stija: HERre tu haswer iin
Godheetfördold.

Man tunde här fräga: Hwad betyder
thet/at Gudh silunda firdöllier sin Godheet/Guohsin
Hwarfvre läterhanicke altydh vppmbarligh W" '

see hennes Min fromme Ehristen/stulle Gud
sin Mildheet vppenbarlighaltijdh läta see/och
ickeför sim Barn then sördöllia/fa mätte intet
Gudz Bmn lefwa pä lorden/ vtan Gudh
stulle them alla.taga tU sighiHimelen. Ther
hoosstaltuockwetta/at GuVH en synnerligh
Lust ochBehagh hafwerther vthinnan/at h«s
sin Godheet strdöllier: Äswen säsom een
from Moder/stker ther vthisin Lust/när hon
gömersigh för sinä Barn/och sigh fedan strax
later see/och them nu wijfer itt Me/nutager

thet igen. När een Moder falunda medh sitt
Barn leeker/ sa är thet en Leek/ vtan nagon
Nytto. Ty hon stter intetanlmt ther medh/
än sin Lust. Men Gildh hasiverfast andre
Orsaker: Ty först handla intet GudzBarn

M
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8a Ahensiundeßeteachtetsen/
s-H/at the lcke stundom mäste smakast.md"mß Rijfet/ochblifwatuchtade. ,'Tagifwerwär

smaraßij' Slagh/pa thet
wij icke mä halla off ostyldiga/Men sin Nade
tager han icke sin koos/vtan tällckerstraxpä/
huru han kan ater sinä Barn förlusta. Liika
sasom eli Fader/som sin Son hardt tucbtar/at
thetgör honom sielffondt/och förthenstul tänc»
ker effter/medh hwad för liUsiigäOrd/han kan
äterigenwmnaßarnensKärieek. För thet
andra/öfwar Gudh war Troo ther igenomj

Hl<mTwön «är han sin Godheetsördöllier. Ta vptänder
hali en Torst effter sin Nade/ tä begynnar
Siälen Medh Äsiundan strija effter Glldh.

Orsaakm Wetter Mine Käreste/at wij HM intet thctt
e" '

stöne Dawidz Psaltare/om Gudh icke för hoi
nom pa mängehanda Sätt sin Godheet hade
sördoldt: Altfa dleswo och mäng hierteligh
Boon vthe/om Gud icke sinGodheetfördolde.
För thettridie/gör och then gode Gudm sin
Nadh thet medh behagelig/när hon
Mer/sedau houenMH langär hallenftrdold.

, O huru kärkommit är Skeen/liär
man lange ther effter wantat hafwers Mau
kan aldrigh bätter siuaka hwad jott ar/an «är
man tilftrne nägot batstt hafwer smakat.
Nar Gudh osi vfttager/sedan wij are förlatnej

sä



OwthenfördolvaOodheetM. 81

st bekanner man/atGudh annuleswer/och om
the sma sigh wärdar. Sidst och för thet fierde/
stolom wij wetta/ at HErren i sin firdolda
Näde bereder otz i Himmeten eenjynnerligh
Krona/jw mehr_wij i mycket Lijdandehafwa
arbetat/jw härligare warde wijkrönte. Ty
thet är omögeligit/at the HeligasTolamodh/
then Barnsliga Tilförsichten/then hierteliga

then brimndeßönen/ffulle obekrönt
blifwa. Sij/ thet mä en vnderligh fördold
Gudh wara. Wij fattige Syndare förfee o§
vffta. När Gudh o§för wara Synder tuch»
tar/salagarhandocksa/at samman Tuchtan
mästeo§ landa til Harligheet.

Wij stöte almu wijdare retänckia/ huw Md; Oö».
Gudz Godheet icke altijdh kan fördold blifwa/
vtan Gudhlatersin Godheetpä sidsionevthi
Liuset komma/at hon i sielfwaWarcketblift
lver sedd och källd. Therföre stger Dawid icke
nllena/HErreW haswer tin Godheet fördolt:
Uten och tubewijsar tina Godheet. Pä
thenna Grllnden bygger Dawid sijnßöön/
när han i sama z i Psalm bedert Act)HEr-'M.;t.
re/tu ast min Klippa ochminVorg/at'
tu dockför titt Nampn stul/wille migh
leeda och föra/ at tu wille draga migh'

F vthu



Then siunveBetrackitelftn/
. vthu Natet/som the för mighstalthasi
. wa. lagh frögdar migh och argladh
. öfwer tina Godheet/at tu anseer mitt
. Älende/och tanner mijn Siäl iNödene/
. ochickeöswergifwer mig vthi Fiendens
. Händer/ Tu satter minä Fötter pä itt
. widtNum. Tystne the salste Munnar/
, som tala emoot then rattferdiga hardeli»
.ga/högmodeliga och hanliga. Thenne
walförsarne Gudz Tienarehadewälmänga
gänger sörfarit/huru then i eu läng Tijdh för>
dolda Godheeten pä sidsione läter sigh see/och

DHdlägh aldramast tähän vthi Kulonelagh/och affsin
affsagde Fiende Konung Saul omringd warj
at hau ther vth intet kunde komma/mäste nu
intet annat tanckia/ an han nu aldeles war
Draparom vthi Händer. Tä höltsigh Gudz
Godheet fordold/ men hon kom äter strax
ftam/och sändeitt Bodh til Saul medh säda«
mTiender: ö Konung wändt om/ Phili»
sieerna är i tttt Land infaldne. Ther medh
giorde Gudz Godheet then förstrackte Da-
wid äter igenRum. Therföre talar han asi
Förfarenheet/ narhanroparochsager: Hw
ru stoor artin Godheet/somtuhafwer
them bewarat/sonl tigh fruchta/och be«
wijstr them/som tröstapä tigh. AffFör.

farenheet
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<l)m then fördolva Godheeten.
farenheethäfmer han thet/hwad hanannuwij»
dare säger: Tu förgömmer them hemli»'
ga för hwars Måns Trugh. Effter«
Bookstafwenlyderthetsa.- TusörgötNMer
thcm i tittAnjichtes Helnligheet. Thet
är/hoos tigh itmHMo/pa itt hemligitRum/
ther tualtijdh seer pa/fast än tu icke sedd war>
der. Ther siäller Gudh sinä Heliga ftam sörMe"f
heelaWerldm/lijka som ittMäal/läter
stiuta pä them medh falsta Tungor och ond'
Anjlagh/men i medler tijdh haller hali them-
oförmarckt förwarade vthi itt hemligit Hool/ >

vthi hwilkct ingel, seer mehr an somTher seer wal en ftrsolgder Dawid/huru then -

cm Pijlen effter the,l andra gär löös pä ho-
nom/och mehnar han/sa wal som hansFien-
der/at han är them vppenbarligh för ittMääl
satt: Men iTroone stal han wetta och tänna/
at Gudh honom i een si)nnerligh Wraä för.
döllier/och pa honom itt sadaMUpseeudehas'
wer/at Hans Mootständare intet warda ho-
nom öswermächtige. Thestole wäl med sinä
vnda Anjlagh honom sökia/men intet finuan.Thetta sager iagh/weetDawidaffMrfaren»
heet/ och talar förtheuffulaffFörfarenheet nar
han bcder: AchHErre tuförgömmer ti»na Heliga/hemliga hoos tigh str hwar ,

F ij Måns
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Tben siunde Betracktelsen/
Måns Trugh/Tu förstylcr them iHyd<

. doneför the trättojama Tungor. Losi

.wat ware HErren/at han migh en vw

. derlig Godheetbewijsathafwer/i enom
Stadh; Ty iagh sade i min

»Förtwijfiande/iag är bortdrijfwinftan
«tmOgon/lijkwal hörde tu minä Bööns

> p- .-e' 9W/tä iagh til tigh ropade.
3r si.'G«dl Icke allenast Dawid/vtan och mängean.

Heliga hafwa thetta försarit/ och dagligen
thet annu försara. Mon och icke GudzSod»
heetpä then Zijden warför Abrahamfördold/
nar til honom sades: Slachta tiN Son;
Men hon lat sigh strar see/ta tilhonom ater sa»

' des: Kom tina Hand mtet widPilten/
ochröör honomintet/ty nu weet iagh/at
tufruchtar Gudh/och haswer icke stonat
tin eenda Sonför min stul. Sij/iagh
haswer sworit widh lnigh sielff/ effter
tu sadant giordt hafwer/sa wil iag wal'
signa och söröka tijn Sadh/ och i tijne
SadhffalaltFolck pa lordm walsig-
nat warda. Förstaffade och Gudh ännu
hotlom enWädur ihansSons Stalle; Theo
sörekallade AbrahamRumet/ HErren seerj
Hwar vthaff thet Ordspraket är kömmit-
Pa Bärget ther HErren seddwarder.Ehoe
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Vmthen fördolda Godheeten.
Ehoo som hörer til thet Bärget/ther Gudh
boor/han stal wäl spörja sörststoorMangel/
i thet Gudh sördöllier sit, Godheet; Men han
stal ock sörsara/at therstal en Förjyyn stee/när
Gudh äter sin Godheet läterstijna. God- öAHA
heeten som sigh för Joseph fördolde/ ta han s'Zhlä«ge.

mäsie gä vthi FangelsetM sigh äter see/när
han vthurHolet wardt dragen/och til en För»
sie öfwer heela Egypti Land satt. Emoot
Hiob Holt sigh och Gudz Godheeten lang
Tijdh fördold/omsijder teer hvn sigh harligh/
och vpsyller houomall Hans Skadamedl)
belWälsignelse. Jacob mäste sigh walossta
fruchta för sin fientlige Brodex och andra för stnvro.
Menmstior/dock omsijder sörfaar,han/at han""'
fafangt hade sigh fruchtat/ och at HErmls.
siore Ängel hade honomhemligenbestyddat.
Och altsä gar thet annu altijdh. HErre. tu?
ftrdöllier för o§ tin Mildheet/och bewjjser hen»..
ne äter igen vppenbarligh för-hwar. Man««
Een gansta stöönAffmälning/ giswer o§ Io« I»stph?öl.
sephsHistoria/ithet han sielffemoot sinaßrö' l,"
der sigh härdt stalte/ther dockhansHiertai
honombrann affKärleet. Historien sager:
Han wande sigh israu them
och äter igen:' Joseph kunde sigh ey langer
halla/ men greet öswerliudt och sade til sinä

Z iij Bröder/



Then siundeBetra6?telstn/
2ap.4</z. Bröder/ laghar Joseph. Och tä the för-

sträcktes/ jade han anliuen gang: Kommcr
dock hijt til lnigh/iagh ar Joseph eder
Broder/hwilken jvthi Egypten hafwa

- jäldt/bekymrer eder intet. Intet mmorle»
des gw wär Broder lEsus. The medh i
Spelet hafwa warit/wettat. Thet mä wal

Tbren,Z/3Z Heeta/At thet ar intet affHicrtat/at han
straffar Mennistiorna. Ach HErre/tu
döllierför migh tinaGodheet/och bewijser thensamma sedän thes härligare.

ä« ifölston" Fast alulorlllndaförnilnma wij thet gär til
"^g^wuil-h^sMennistiorna. Therfinnermaniße'va„"ii"wiui. gynnclsen stoor BenZgmheet; Menhonför«
s°' döllier sigh suart/ochblifwer til Watn. Ty

Skalcken fom sigh i Begynnelsen hemligen
häller/ han läter see sigh vppenbarligen för

Diefwulen an; Om hwilken man ma wal
Ma: Ach huru stoor är tin Grymheet som
tu sördöllier/och omsijder läter see. Han stal-
ler sigh i sörstone som ell Wält/mell sedän som
itt rytande l?eyol»; Man kanhär och then o?
gudachtigeäfwensa lijtet troo/som
len: Men Gudh kan man wäl troo/ !y om
han än vnderstundom läter ostftnna stoor och
myckenHngestMwij mäste otz mycket bekym-

ra/
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<l)m then fsrdoloa Godheeten.
ra/sa är dockhans Godheet ickc vthe/vtan allo»
mst förborgat/ och beteer sigh äter i sinom
Tijdh.

Thetaroch märckeligen thetta tilwär Tröst
sagt/at Gndh osisin Godheet bewijservppen»
barligh för Mennistiorna. Ty thet hafwer
icke allena then Meening/at Gudh bewijsar
them sin Mildheet/soM för Mennistiorna pa
houom trösta; Utan Dawid talar mycket
mehrstlunda: Huru stoor ar tin God-
heet/somtu hafwer doldt för them/fom
tigh fruchta/ och then tn bewijsar för
Mennistiorna/ them som pä tigh trösta.
Therföre artil at wetta/at Gudz Godheet sig
pä twäggiehanda Satt vppenbarar: Först
inwärtes vthi the Trognas Sial/ Sedänvth. AHA'.
wärtesför MennistiorsOgon/Nar thelrog-
mräkä iKors/och ther hoos ingen Tröst fin«.
ua/tä hafwer sigh Gudz Godheet aldelesfor-
doldt. Wr the ätermitt iMootgängenblisi
wa tröste och srijmodige/effter Gudhthemmed:
Tröst tiltalar och giswer en nyKraMa läter
Gudz Godheet sigh see/men hemligen/ta ar
hon halffvppenbar/och halfffördold. Men
när som then vthwartcsHielpenkommer ther
til/at hwar Man kall then see/tä vppenbarar
sigh samma Godheet ochför Mennistiors O«

F iiij gon.
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Then smndeBetracktelsen/
' gon. MängengangsätterOlyckaneenfrom
Siäl sä härdt an/at mänge ther öfwer för«
twijfia; Men
at Gudh wil o§ sin Godheet vppenbarligh för
>aller Man bewijsa, vppenbar«
lligh for hwar Man sa medh osivmgar/lijka
.som wij hörde intet Gudh til/ sa wil ochGudh
.vppenbarligh sin Godheet öfwer osiläta lysa/
»at man sier/at han sin Godheet ickefrän otz ta>

ps«l.l°?, .git hafwer/vtan allenast heune doldt.
* Hant ssole the Frounne fee/och sigh frög«

-da/och all Ondsso MMunnentilstop'
.pat warda/ som strifwit star i then 107
Pftlm. Skeer thetnuickehärpälorden/sä

pmbkr. 'kommandeallmenneDomedagh. Tä stole
the ostyldige hoos Christum ochiChristo/sör
heela Werldeu harligen stijna/ och then God«
heet som ther in til haswer fördold warit/stal
tavppenbarasighpäthem för heela Werlde»
nesKgon. the Collosser i thet g Capitel:

<M.z/4. Men när idertLijff/Christus vppenba«
mt warder/ ta warden jock vppenbaM'
de medh honom i Härligheeten. Ta sso-
le alle the see thet/hwilkasLust war tilforne atsee wartFördärff/och stole tä saija: Thet ha«
de wij intet sorwänt/är thenne och räcknati'

bland
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Vm thenföudolva Godhseten.
bland Gudz Barnj huru warder hau nu sä
härligh hällen/thenwij tilförne för intet/iwäy
Ogon/ Hällit hasim.

Warder tu nu/O trognaSiäl/i thetStänd'
satt/ther tu Gudz Godheet icke finner/sä
icke/at hon tä straxarborte/nar hon sigh has-^
werfördoldt.

ke aff Gudz Godheet/och sägh: lagh, weeh'G"c>ö G»h°
HErre/iagh weet at tin Godheet är
tn nufördöllier/Iw hafftigare som Pijnan är/'
jw, större Förtröstan. Finner tn Tröst och c
Glädie i GMSij/chermedh hafwerGudz
Godheet alleredasigh wijst/och warder annu
batter kommandes fram/och ffal bewijsa sigh
för altFolck vppenbarligho Tanckther pä.
Hwar hafwer sigh Bitterheet och mängeham
daPlägorsHafftigheet lätitmeer see/an som
hoosthenftomme ochvprichtige Hiobs Mp- 3ä»Z.
ligen hoos nägon chndigh Mmustia; Lijk«
walnarhan tancker pä Gudz Gödheetz Na,
tur/och huru Gudh thell tilförue pä mänge-
handa Satt honom hadebewijsat/fattarhall
Modet och fager: Andock at tusädant for- iz.
döllier i tittHierta/sa weet iagh lijkwal/
at tukommer thetihogh. Sä görtu ock/ ZNm"och hält titt Kors/nar thetbliswerswärt/ftren

F v fördold
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, Then siundeBetracktelstn/
"

ftrdold Nade/ och sätt tigh for ögonen then
wissa Hielp/lijka soin hon wore allereda ther/
vcb droge tigh vth; Och srögda tigh öfwer en
sadan Hielperijk 3täde/ och om tn än mitt i
Dinpet stode/sä sägh medh Dawid affthm z i

psal.;l/8. laghftögdarmigh/ocharglad
'öfwer tm Godheet/at tuanfeermittA-
'Knde/ochkannermijnaSiali Nödene/
>och at tn icle öfwergifwer migh i minä

3H'N'Fie«ders Händer. Then WgeSkrifft
Dagh«ch Mgnar themHeligomthmnaEgenstapm/

at the loswa HErran Dagh och Natt/tala
omhans Lagh/och tänckia pä hansGodheet
Dagh och Natt. Hwadär thet s Thet är M,
stönt/at man om Natten/ när man waknar/
straxmed sinä Tanckar wänder sigh til Gudh;
Mm här warder nagot mehr förstädt. När
Gudh sin Godhech Strälarläterlysa/saär
thet Dagh; Mm när Hans Godheet sigh
fördöllier/sa warder thet Natt. Thet ar then

psail?,3. Natt om hwilkm Dawid talar: Tupröf-
war mitt Hierta/ och besöker thet om
Nattcna/ochransakar lnigh. Hwad gö»
ra nu the Heliga om sadana Dagar och Nat-
ters The tänckia altijdhpä HErrm/ochlof-
wa Hans heliga Nampn. Illtsä sager Dawid

p!«l.9'/-.3 i chen PM: Tbet ar itt kosteligit
Tina
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OmthenfZrVoldaGodheeten.
Ting tacka HErren/och loffsiunga tino
Nampne tu Aldrahögste/ oin Morgo-
nen förkunna tina Nade/och omMto-
nen tina Sannmg. Mr nuDagh är/och
then Hogste läter sinä Godheet stijna/sä frög-
da wij o§ öfwer Gudz Godheet och prij sa thensamme. Men äter igeli/när Natt warder/och
Gudl>sigh med sin Mildheet fördöllier s Thet
ar en kosteligh Ting/at om Natten förkunna
tina Sannmg. Gudh hafwer vtan allwär
Förtienst osi tilsagtLijffoch Wälgerning/thet
är jw Godheet; Men athan häller hwad han
osiaffNade tilsagt haswer/thet är Sannmg.
Thenna Sannilig maste wij förkunna när
Natt warder/ochNäden sigh fördöllier/ta mä- Ni"
sie man tanckia/st wisi och ftnftrdigh then ar/ A"sän.som osi Löfftet giswit hafwer/och som han sitt
örd i Warckctochmedhstelfwa Garningen
bewijser; Thet är enkosteligh Tmgftr HEr-
ren. Ettkosteligit Ting är/omMorgo-
nen förkunna tina Nade/och omNattcn
tina Sanning/tu Aldrahögste. Sätac°
kar mau HErren/ sa loffjmnger man Hans
Nampn: Altsä sager ock then 42,
Psalm: HENren hafwer om DagcN psal,42/5.
tilsagt sinä Mildhcet/och omI»attena
siunger iagh honom/ och beder til min -

LM

91



9» Thensiunve BetraHtelsen/
Lijffs Gudh. Egenteligen talar han sä:
HErren hasirer om Dagen vthlätit sin God«
heet/then samma
och gifwit henne Befälning osi at omfatt«.
Mr nu Dager är/och HErren sinä Wälger»
ningar/säsomsinä vthstickadebiuder/ at the oH
sigh wijsaoch omfatta/tä warder man gladh
öfwer HErrans Godheet/tä säger then öd»
miuke och trognaSiälen: M HErre/tnkrö»
ner migh medh Nädh och Barmhertigheet.
Hwad gör man när Natt bljswer/ochGudh
sin Godheet intet läter seei Dawid säger:
Om Natten siunger iagh HErren/och
beder til min Lijffs Gudh. Een trogen
Siäl ställer vthi een sädanNatt GudzGod-»
heet sigh for ögoli/then hon dock icke seer/men

vlal 13/6 7
'frögdar sigh öfwer then sama/och säger: lagh
«trösterther pa/at tu sa nadigh äst/mitt
'Hierta gläder sigh at tu sa garna hiel«
«pcr/lagwil loffsiunga.HErren/at hansa walemoot migh gör. Kortzet warder
wälvndertijden sä bittert och sä swärt/at wij
sittie i Stosstet bcdröswade ochsncke; Men
dockbemannar sigh een trogen Siäl/och säger
äter igen medh Dawid affförbemältePsalm
chen 42.: Hwad bcdröfwar tu tigh mijn
Sial/ochastsaoroligilmghi Hoppas



Om chenfördolVa Godheetitt.
pä Gudh/Ty iagh stal ännu tacka ho»
nom/at han hielper mtgh medh
sichte/och han min Gudh ar.
der honom annu tackandes for Hans Ansichtes
Saligheet/och at han min Gudh ar. Thet är
sämycket: HErrm stal lätasittmildalln»
sichte öfwer migh lysa/atiagh närwarande seer
Hans Godheet och Näde/och han willätamig
förnimma/hllm han min Gudh är. Tänck
ther pcl tu fromme Siäl/at en sadan Tijdh
warder kommandes/Sij/sä warder tu honom
tackandes. Mrwij pa sädant Sätt/then
doldaGodheeten/o§ siallaförOgonen/och med
Troone fatta/lijka söm at Hielpen wore nllere-
danärwarandeoch vppenbar/tä komer Hier-
tat tilßoo/och kan mitt iBedröfwelsen gladh
wara. Til sadan Roo mäste wij wär Sial
inbiuda/affthen n6.Psalm: Wändt om/
wälidt om mijn Sial/wandt om til tina Roo/
War nutilfredz mijn Siäl/tyHErren p1a1.«6/7.
gör tigh godt. I Mdh och Wedermöda
strijderthen ondeFiendenemootwarSiäl/sa- N"m"oesompa eenFästning/och wil then ädla Gudz wärOiän
Fridh drijfwa ther vth/ at Gudz Fredh icke"""''
mehr/säsomenstarckerHieltemedh sin Haär
wart Hierta och Sinne mä bewam och om»
ringa/och inwartes ther inne föm sitt Rege«

wente.
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smnde Betracbttlsen/
3m a"Z mente. Märcker tn thet/och seer/at tin Siäl
st«. 'sighstansinßoowilgifwa/saropatilhcliue:

Wändt om/wändt om mijn Siäl/wändt om
til tina Roo; TyHErren gör tigh godt/fast
tn än intet seer thet/HErrans Godheet är icke
bortwijkcn/fast han sigh an fsrdöllier. Ther-
före war nu tilfredz mijn Siäl. Thenbästa

är här/hoppas och förbijda/som stari
psai,27/ .4.- then 7Psalm: Förbijda HErren/war

tröst och oförsarat/ och förbijda
'ran.Sij/i ittSprääk/satter then Helige2lnde
thettaOrdet twa gänger: Förbijda HEr-
ren. Ty Han weet/huru wanmachtigt Men«
niffiorms Hierta kan blifwa/när thet dröijes
lange medh Hiclpen. öch theremoot är ingen
bätterRädh an som honomförbijda. Thet
Rädetgifwer o§ then helige Ande hoos

Hadac.2/z. pheten Habacuc: OmänLöfftet dröijer/
förbijda thet/thet komer wisserligen/

GudfZrsum. och stal icke sördröija. Thetärintetnödigt
V""'''" attufruchtar/at Gudh stalTijdentilathiel-

pa/förfnmma. lagh hoppas och tn icke begä»
rer bestylla Gudh/lijka som han tin Walfärd
icke nogh Wille taga iAcht. Men thet gör tu

- när tu icke wil bijda. Gudh mä fördöllla sigh
sa länge han wil/sä heeter thet dock/han haft
wer sigh itt Ogmblect ftrdoldt/effter Gudz

Ord
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Vm thenfZrdoldc Godheeten. 95
Ord hoos Esaiamithets4Capitel: lagh lesa.s4/73.
haswer tigh i itt lijtetOgnableckstrla-
tit/ men med stoor Barnlhertigheet wil
iagh försambla tigh. lagh hafwer
mttt Ansichte i Wredenes Ogneblecksom snarast fördoldt/men medh ewigh
Nade wil iagh sörbarma migh öftver
tigh/sager HErrentin Förlossare. Iw?w
mehr Godheeten sigh fördöllier/jw harligare s«"G°dheet
kommer hon sedän fram.
Hans Godheet wil sigh mycket ochlangeför« komeron,

döllia. Tanck/säger iagh/huru tn tigh öswer
then vpgclngande Solenwarderfrögdandes/
nar honbegynner vthur thet tiockaMolnet til
at komma fram/och sagh medh Micha: lagh mich.7/9.
stal see min Lust pa Hans Nade. lagh
hällerickeföre/at nägon stulle kunna sigh s«i
högtsrögda öfwerhansGodheet/om han icke
tilförnesigh nägot lijtet döllier/och sedänfram»

kommer. la/thel, ädla Godheeten stal äter
nogh vpchlla/hwad tn haswer meent hon hasi
wer försilmmat/och stulle thet ickeförr stee/dock
steer thetwisserlig i thet tilkommandeLijfwet.
lagh wiltigh ock icke sorhälla/9 godeWän/ AAUa.huruwal thetGudh behagar/lmrwij iNöden
bijda/ och hangia then Godheeten effter som
wij icke see. Thet aritt kosteligit Ting/

at



3hettottönde Betrachtelsen/
at sälunda prijsa HErren/Thet arittkosw
ligit Ting/at om Morgonensörkunna
tina Godheet/ och om Afftonen tina
SIMMNg. Iw mehr som Godheeten sigh
fördöllier/iw fastarestal tn then tilhangia/jw
fastaretnthen tilhanger/jwkarareoch wardi^

«he»ita«a. astuhoosGM. Tanckpa thenCalM'
nan/exem»' neeste Qwinnan; När hon hwarken tanner/
""'

. seer cller höm then fördolda lEsu Godheet/
docklöper honom esster/och wander icke ater/
Sä sär hon pä sidstone höm thennaliufiiga
Rosien: O Qwinm tijn Troo ar stoor:

plat.3,/2f..Warer tröste och oftrsärade alle j som
.HErrensörbijda.

Then ottonde Vetmchtctsen/
Vm then vnderliga Godheeten.

. ThiDomare Boten i thet iz Capttel/

«t förkunna envnderligh SonsFödelse/Nem»
tigh/Simsons/huru then stulle stee/ Ta sade
then Ismelitiste Mannen til HErrans Nn°
gel/hwad heeter tu/at wij mä prijsa tigh/nar
chetkommersomtusagthnfwersMmHEr'
mns Ängel sade til honom: Hwarföre stä'
gar tu effter mitt Nampn/som vndw
ligit är. Lijkt thetta läsom wij vthi Pas

triarckcns
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HmthenvnderligaGodheeten. 97

des medh HErrans Ängel/sow bonom wal° Ängclen.

signade/fräaM han honow/huru heeter tus
Meuhansäde: Hwljfragarwhuwiag
heeter; Är sä mycket sagt:"MittNampn
arvnderligitsch ovthMjeligit. Man/ätter

lm thetta/sa som thct woreen stapader Hngel/
sä at dock ther vthaff at aff taga/ at Gudz .

Nampn/och then storaÄngelens/smntil at gö- N°«m«
w Menluffiorna saliga/affGudi vthgattgen
är/öfwer alla matto vnderligh wara masie/ sä^'som och war trogneKonung ochFrelsare Chri«
siolEsi; thenyaTitelmedh klara Bookftast
werwnrdergifwin hoosEsaiaM i thct 9 Ca-
Ml/ther hnnkallasUnderligh/therpävch'
gär ochtheiiBPsalm: HErrewarHEr- psai.B/l,
re/ hum harligit och vnderligit ar titt
Nampni nll Land! Sadana ördfinner
tnan har och ther iPsalmerna: HEMNär psac.96/4.
Vnderligh öfwer alla Gudnr. Tu ar
then Glwh soin Under gör; Mderltgh
6re tineWarck/och thet besimiar mtjn""-
Siälwal. KomcrochstervppssGudzpsal66;
Warchthen sa vnderligh ar i sinä Gar^"'"
Mttgar ibland MennistioMam. Sä»
gertil Gudh: Huru vnderlige äre tina
Garnmgad
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Then ottondeBetrachtelsen/
N°är?' Säsom l,u HErren ar iHimmeten vlidev
"erligh.

' ligh/narhansinMacht/WijsheetochMttfw
digheet läter see/ Altsä heeter hau i chnnerheet
vnderligh effter sin Godheet; Sälunda/ at
Hans Godheet i then heliga Skrifft besynner»
ligh ftrer thennaTitel/och en vnderligh God-
heet kallat warder/säsom i then 17 Psalm:

psai'7/7. Vewijsa migh tin vnderliga Godheet/
tu theras Frelsare/som trösta pa tigh.

p!al.zi/«. I thens iPsalm: Lofwat ware HErren/
at han migh en sa vnderligh Godheet
bewijsiN'. Therföre mäste the Christna/som
tanckia til atnyttia GudzGodhcet/sighther
cmoot sticka/at Gudz Godheetwarder medh
them vnderligen omgäendes/säatthesielfm
icke ffole kunna sigh ther vthinnan rätt wäl
sticka/the mäste siä tilredz/at Gud satter them
til ittUndertekn/för hwilken hwar Man mä
siqhkor§a ochwalsigna. Säledesär sagt til

lk;ech.24. Propbcten Ezechiel: lagh hclswer satttighlsraels Huus til ittTekn/tu mäste
för them itt Widvnder wam. Hoos Za»
chariam i thet z Capitel/warder öfwerste Prä>
sien losua inftrd/säsom een Affmälning til

Vach.z/8. Christum/ och warder til honotti sagt: Tu
. och tine Wanner/the äre Undersman.

Hoos Esaiam i thet 8 Capitel/warder Mes
sias
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<l)m tben vnderliga Godheeten.
sias införd/äfwen sa talandes: Här ar iagh
med Barnm/som tu migh gifwit has-
wcr til Tekn och Under i Ismcl. '

Then vnderlige Godheeten giswer sigh til-
kanna/ Fsrsi i sielsim Wälgerningm: Een oeriigaGov.

vnderlighWalgerning wedersars o§/näro§yer3"°'
nägot oförmodeligit händer/emoot wäre Sm»
nm och Zanckar. Altsa war en vnderlig Wäl°
gerning/ när Gudh sin ringa Hoop ja sormea
mde/at heelaWerldcn mäsie ste/at thet wär
Gudz Saligheet war. ThenmvnderligaLyc»

kan wijsar Gudh sittFol<hoosEsaiami thet
6QCapltel: Lyfft tina Ogon vp/ och steomkring tigh/ thesse alla forsamblade
komma til tigh. Ther sinnmastädes sat«
ter och HErmi thetta ther til: Ta warder "'

tu Lust stcndcs/ och titt Hicrta stal sigh«
VndM. Altsa wedersarsch och ossta itt osör- >

modigt godt/at wij o§ ther öswer mäste strvn- >

dra. Mängen gäng hafwe wij osiallereda ösi
wergifwit i itt swärtKors/dock omsijderkom?

mcr HErren/och tager thet swara öotet osi
ohoppandesaff/ta maste man säija/3u bewijser
migh en vnderligh Godheet. Mängen gäng G«dbefor.
hander/at Gudh icke allempawär Böön/o§ d«Vn."'"
affNödenoch Fahrligheeten fralsar/vtan vp'
höijer choch sätter osi tilHhra/högeransom

G ij wij
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i<2Q , Thenottonveßetracbtelsen/
, wij hadekunnat tanckia eller önffa/atwii ma^
' ste strfara ihet santwara/thet som til theTphb

ser i thet 5 Capitel star strifwit/atGUdhen
Ephes3,.° sädanGudhär/somrijkeligenförma göra

öfwer alt thet wij bidiom och tanckiom.
ftamiragFHuru mang sattig Stackel/ mäste l lämmtt
Gud vnder, och Hlendigheet sittia/och warder omsijder o<

' sörmodelig frawdragen/och wiliner een kyckaj
pä thenhanintettänckthade. Mangerönstal
allenast bliswa enDörewachtare i sin Gudz
Huse/och GuVH kommer/och görhonomstoor'

i sitt Huus/och satter honom jälnptesin Folcks
Förstar. När sadant steer/ffulle tä icke e«
from Christel, jaya: Tu hafwer en vnderligh
Godheet mighbewijst s

H7kkni«. Gudz Godheet hander vnderstuudom st
tee begrijpa vnderligh/at intet Fornufft kan thetfatta/iN'

tet Sinne eller Förstand kan then begrijpa.
"'"- Huru Gudh sin Godheet vnderligen staller/

när han osi ajfen sädan Nödh och Fahrligheet
drager/affhwilken ingellMenlttstia hadekun»
mt osi Hiclpa/Altsä gör han sinGodheet;Mr
han oM stomWalgerningarbewijser/hwil«
ka öfwerga och Aörnufft/ Hoo kali
then storaWälgerningfatta/at Gud sin Son
hafmrositilenFörlossäreförordnat; Mali

-Hiob.s/<,. maste allmaaffHiods Book bekanna: HEr>ren



Om then vnderliga Godheeten.
rengörmachtigh Ting/thetherickemn-
sakaskunna/och Under/som ickeräcknas
kunna. Mr Dawid seer pä sin Kropps
Byggninq/huru Gltdh honom beredt hade/
echalttilftrnesirstar och ordmr/bnster han
vth och säger i thm Psalm: Sädanvers.6.
Kunstap är migh forvnderligh och för-högh/iagh kan icke begrijpat. Mrwij NUTsee pä hwad godt Gudh o§ genom sin Son nomSe»,

giordthaswer/huru hän theaffallige ondaTie-we"ärvn.
,M-e lijder/och för them sin Son
när thetmedhrattalswarligh Gudeligheetbe-
trachtas/ffulteman ickefäijas SadanKun-
stap ar migh forvnderligh och ftrhögh/
iagh kan Me begrijpat. Effter Dawid
wal wiste/hwilka obegrijpeligaVngsomGudzGodheet warckade/ochhnruthen sämmamed
intetFörnufft kunde hinnas/ther ickeGudh osiOgonen beder han i then 119Psalm/om itt
Godheet til atkunna känna. Apna migh Psal.ii9°
OgonenZ/at iagh seer Under i tinLagb/"
Underwijsa migh tina Befalningars
Wägh/ sa wil iagh tala om tina Under.

Altsa giswer sigh ftrst Gudz vnderliga
Godheet tilAlilm/ nar man Gudz Wälger»

G iij tnngar
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«»! MenottondeßetracKtetscn/
uingar i sigh sielffbetrachtar/hurutdensam^
maohoppanocsöfwer och moot wärt Sinne
'och Tanckar o§ wederfars/och steer offta/thet
'fom tilstrne o§hafwer syntz omöijeligt: Men
,när wij ther jämpte hälla the Medel/genom

m^«' Glldh o§ godt gör/seer man ännu mehr
«Uderlig"". Underpä Glldz Godhect/nar wij see at Gudz

, Godheet bestaller sinaWarckgenomvnderli'
geTing.MrKan wil göraosi höga/sä trycker
han osi nidh. Mr han wil lata o§ winna/sH
läterhanosivnderliggia/ Mr han wil göra
osi lustiga och glada/" sä läter han otz grata/
.Mr han wil göra osi starcka/ sä görhan ojj
. swaga/ När han wil göra otz lefwande/säforer
»han osi iDöden/ När han wil i Himmelen o§
.vphäsiva/sä siörter han otz lledh til Helwete/
hwilket alt steer therftre/ at then Guddomlige
Tröstenmä osi thes härligareowfatta/jw här»

. dare som Lijdandet o§ trycker.. Nu gär thet
.esi sä illa/at wij medh Hiob mäste klaga:

Hwb,l7/6.,HErren hafwer satt migh til itt Ord-
.spraak ibland Folcket/ och iagh mäste
. wam itt Underfor them. Nu görhan itt
Tekn mcdh osi/at osi wäl gar/at the som seedt

> och hörat mäste sigh förvndra; Ther dock icke
allcnast vnderligär/ then ömstifftelseat Sor»

. gen wandesvthiGlädie/vtanfaftmecr/atwärOlycka



<I)M thenvnderligaGodbeete
Olycka mästewam itt Medel til wärLycka/'
säsomtä Dicfwulen ochWerldentänckiaotz'
til at vndertryckia/sa träder Gudh mitt in i <

Spelet/och stickar at sadant itt Medel ar til'
war Uphöijelse/sasom ock Paulus sager/
them fom Gudh ttlsta/mäste all Ting tienä'
Mthet^gsta.

Hoos Esaiam i thet 2.3 Capitel/ warder
chelUnGudz Sedwauja o§ ienMroch Lado Guozvn.
wijst: Plöger eller trader och en
man ssn Mr altijdb til Sädh/är icke
fas Nar han hafwer giordt honom
fämpn/sä saar han ther vthi Hrter/och
kasmr Kumnwi/och Mr Hwete och
Biugg/hwart och itt tijt/som han haf-
wa wil. Altsatuchtar och them theras
Gudh medhStrqff/och larerthem. Sa
tröffar man ickeArter medh Slago/v-
-tan Nrter starman vth medhenStaaff/
och Kumlnin medh itt Spödh. Man
tröster thet icke aldelcs til inteMan at
ther mä warda Brödh aff: Thetta
steer och affHErren Zebaoth; TyHans

Radh ar vnderligit/och gar thethärliga
igenom. Ach huru söndertrycker
siär dock HErren Gudh mang ftom Sial/
huru söndemjfwer och sargar han Hiertats

G iiij Mm
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Then ottsnde Betilacktelstn/
Mm hwad söker han ther medh/at han mä
thet til intetgöra s Ney/Nm. Han wil bM
ther aff «nKaka/och lu weet intet sielff/hwad
Gudh afftig bereda wil. I thm 118 Psalmj
warde,r HErren Christus o§ sörestalt/til itt

psa!,nB, - Erempel medh sadann Ord: Then Stee?
p 25. , Byggmngzmannerna förka<

stgde/ar worden til en Hörnesteen/ Thet
. är ssedt a.ffHEnanom/och ar ittUnder

lN«i°M wärOgon. Thet ar och iLijknelsewijs
en Hörne. taalt/mr som en Steen iMurenstgh intet wil

sticka/vtan heela Byggningen stadar/sa blisi
wer han säsom odugligh och onyttigftrkasiat;
Aommenuen främMdt NWer/fom sammq
Steenwistebätter at bruka/och togo honom/
och satte honom til en Hörnesteen i Grunden/
hwilken icke en Munr/vtan twanne Murar
,dragamäste/thet stulle the>n andrevnderligh

NNg före. Sa gick thet tsi medhChristo/
'

"

' the Phariseer Wille een Byggmug och egen
Heligheet vpratta/medh thet jammaNaftn»
det kunde illtetEhristus rimma ffad?
de heela theras Byggning. THe satte och lade
honom huru the wille/sä kunde the intet vth»
grunda/hwar til tymnaSteenen nyttigh wari
therstre kastadettze wijseßyggliingzman/som
wore the nnseenligsie och strstanWle Man
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Om then vnderliga Godheeeen.
pä lorden/samma Steen bort. Men hwad
händer sedän s Then SteenensomßyM
ningzmannerna förkastade/ är worden
til en Hörnesteen, Han mäste icke blifwa
en Fyllningzsieen/hwar medh wan kunde itt
Rum si)lla/vtan warder til en Höruesteen/som
hara mäste heela Husensßyggning/pä hwil«
ken heela Christenheeten afflndar, ochHed»
ningar förjamblat/ar gmndat pa. Hwadan
kom thettas Thet arsa affHErranom
stedt/ och ar itt Under för war Ogon,
Thet ar itt Speel/som annu offta Hällit war>'
der/ hwad Werlden förkastar/maste
siulintetsörkastatwarda/Gudh i Himmeten st""<vpt3gcr
ären sa wijserßyggningzman/athan kali thet
förkastade taga/och thet sä högt och härligit gö»
ra/at heelaWerlden mäste sigh ther öfwer för-
vndra/och saya: Thet.araffHErranom
stedt. ,ic ck

lagh hafwer sagt/ ät Gudz Godheet m
puderligh Godheet äx/thet sinnersigh latteli-
geu at wara sant/mell nu wi! iagh Mja nagot
thet meerar; Ty wij mastebekanna/at Gudz
Godheet vndersiundom ock gör sanfardige o«w^. "°

Nnderwärck/och genom Under kommer ositit
Hielp. Ettratt Ullderwärck är/hwad Gudh
osiver Naturen warckar/sä at wij o§ ther G

G v mr
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Then ottonve Betracktelsenj!
wer förvndra mäste. At SolensittLopp pH
Himmeten sä wist häller/är wäl vnderligit/
men effter thet steer daglig och effter Naturen/
ha llcrman thet för intet llnderwärck. Men

3wN. «är Solenpa Himmeten stadnar/eller gär til-
baka/thet kommer intetaffNaturen/och är- itt
rätt Underwärck. Altsä när Soleneffter m>
turligitWijs/genomMänensörmorckatwar»
der/ärvnderligit/men effter thet steer natmli-
gen/är thet intet ratt Underwärck; Men tä
hon vthi Christi Lijdande miste sitt Skeen/ och
henne hindrade intet Mänen i Skijnandet/
war thet öfwerNatnren/och mästeheelaWerl»
densigh ther öfwer försträckias. GudzG od-
heetgörost icke allena godt genom Natnren/
och effter then ordentligaNaturensLovp/vtan
ochöfwerNaturen/atwij mäste theröfwer för»
säras. GudzGodheetgör Under/deelsoffent-

NNce. ligh,deelshemligh. Itt offentlig Underwärck
war thet/narKorparua fordetil Eliam Bröd/
och Christus mättade medh sem Brödh nägra
tusende Mnn. Itt vppenbart Underwärck
war thet/at Daniel ibland the hungrige Leyo»

. nenfatt/ochwardtdockickefsrtärd. Ittvp»
penbart Underwärck war thet/ när Watnet
mäste för Istaeliterna wijka och stä som en
Mum/och när Eeldeni then glödandeUgnen

vthi
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' <Vm then vnderliga Godheeten.
Vthißabelmäste sinKrafft hälla inne/at och
the tree Gudz Tienaremitt i then samma icke
enswordeswedde. Sädana Uuderwack/som
Gudz Godheet wärckar/är then H. Skrisst
sull aff. Andock i thenna Tijden icke sä sast
wndgrijpelige Gudz Godheetz Underwarck
stee/sä wärckar han liikwal Vnderwarck hem»
ligen och fördoldt/hwilka ingen mehr tanner/
än the som thet wäl betrachta. Är thet intet Mbemn.
Vnder/när Mennistiornas Taal i en Folck< wärcr.
rijk Stadh ochLandfast siörreäransomTa-
let pä Brödet/och warda dock alla mättades
Är ther icke Vnder/nar een affenHoop medh
arge Hundar warder tilsökt/som honom om«
ringa/ och pä enom spriuga/ lijta säsom the
williaenom i Styckerijfwa/och mäste dock lä-
ta enom blifwa orörd. Sädant steer mycket
hoos osi. Hwem Lust haswer iHistorierm
til at sökia/han kan sinna sädana Vnderwärck
noah. »ft

Wij haswa sedtpä hwad Satt/huruGudz
vnderliga Godheet sigh gifwertilkana; Men
pä thet wij annu mehr mä sädantförmmma/
Wille wij uägra Warck besee/ vthi hwilka
Gudz vnderliga Godheet besynnerligen stij.
ner. Fast än then samma tilstrne ar rörd/sz
wille wij dock nu henne i wijjOrdning hwar
effter annat bestoda. Och
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Ihenottonde

AA3 «n- til thet första/sinnewij wäl en vnderlig
heet Godheet vthiNaturensLopp'. Tanckiomwij

pa/huru wlj i Moderlijfwet äre beredde/hurusa mäng tusend Creatllr i Watnet/pä lorden
och i LuWn dagligen försörgde och nähmde
warda/ huru all Ting Mennistiomen masie
vpwachta och tiena/sa see wij Vnder pa Gudz
Godheet.- Mr OOH itt Land'straffar/och
Brödz Uppehälle borttager/at Mennistiorna
i Landet icke wetta/hwadan the mehr stolefä
nägot til at äta/och Gudh jadanTräatrijke-
ligen vpfyller/öch äter igenstaffarVppehäK
let Ut vp. Tä wil Gudh at sädant altjämans
för envuderligh Godheetbör hallas/ Herföre.sager han hoosZoelem i thet andmCapitel:
laghwilgtfwaidertheÄhrenigensom
GMshopper/ Flogmatkgr/ som mm
stora Häar wore/vpätit haswa/at j sto-
len nogh haswa til at ata/och prijsa
HErren ederGudz Namn/thenibland
ider Undergiordt hafw.er. Hadeiagh Lust
til atvpräckna NaturensHistorier/buru wij s°
ligh/konsteligh och vnderbarligh Gudz God-
heet hafwer Naturen ordnat/försedt/bewäp-

. llat och lijka som i Warckande itt
Vnderspeelalistalt/kunde lnau latteligen ther
MdheenßootsiM.

Mr
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<l)m thsn vnderliga Godheeeen.
Mrwij til thet andra/wande o§til Christi

Nuyärligare: I theu 68 Psalm stär. strifwit:
Gudhar vttderlig i sin Helgedom. Bn- psal.6B/ 36.
der seer mau wäl i Naturen/ men fast mehr
Bnder i Gudz Helgedom och iChristi Nä«
derijke. I then 89 Psalmen siar strifwit:
Hunblarna HErre stola prijfa tin Uw p5"1.89/6.
der och tina Sanmng/vthi the Heligas
FörfMNblmg; Sadant är icke sä mycket
taalt om then synlige stapte Himmeten/ som VHm
om then andelige HimMelen/hwilken genom
Christi Blodhbygdär. Bestodar Man then
stmma Himmelen/sä prijsar hanGudzVll»
der/thersöre warder Christi Kännedom itheN
H. Skrifft kallat itt vnderligit Liuus/fafom
uär saledes talat warder: Gudhhafwer osi
Mllat til sitt vnderliga smus. Hwadför
wderligeTing hafwer mau förfarit/tä tumin
Gudhär ftddMennistias HookanwarG Ht«lösnln.
terwsnmgz Vuder vthtala s lagh kommer "«»<,>).

aterihogh hwad i thet iz Capitel i Domare
Bokeu warderförmalt om HErraus Ängcl/som then vnderiigeHielteus Simsöns Födelft
förkuuuade; Tl) ta thenlsmelitiskeManneil
Simsons Fader hadeframhafften Getebock
til Hffer/ hwilketpä en SteenHErmnom

bleff
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Then ottanveBetracktelsen/
bless offrat/tä giorde Hngelen/ som Historien
sörmaler/vnderligen/men Mannen och Hans
Hustru sage ther pä; Och tä Logen vpsoor
fran.Altaret til Himmeten/ foor HErrans
Angel i MarensLogevp. Een Affma lning
hum Gudz Son vllderligen stulle göra/uär
han sigh stulle sinom himmelste Fader vps
offra til een sööt Lucht.

Vnder spör man/när Christusßijket förs
wärfwar/Vnder spör man/närman betancker
humChristus sittRijke styrer. När Gudh
hoos Propheten Micha tilförne strfunnar/
huruChristus stulle en Heerde warda/vck ho-

Mich 7/ nom säledes vthrustar: Regera titt Folck
v.'4.i5. tinom Staaff/ tms Arfwedeels

Hiord/ bade the som boo vthi Skoge-
nom allena/ochpä Äkermarctene. Och
sirax sätter han ther til: lagh Wil lata
themste Under/lijka sompa then Tijdh/
ta the vthaffEgypti Land droge. Ther
medh sä mycket sagt ar/narChristus begynner
sltt Regemente/far man see Vnder. I then
45 Psalm talar Anden altsä Chrisium til:
Vindt titt Sward widhtinSijdo tu
Hielte/ och prydh tigh harliga/ dragh
ftam för Sanningene stul/ och til at be-
lMatheÄlwdawidhßatt/ Sä stal

tijn
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<Z)m then vnderliga Godheeten.
tijn högra Handbewijfa Under. Nem»
ligb/hwar som Chrisius sittRijke hafwer/therseerman Vnder. Tälicker man pä then onde
Fiendens Haat/ the Trognas Fahra/ then
Guddomliga Hielp och Bijsialld/Sorgens
och Glädiens Omstifftelse/mäste man affthen
sierde Psalm säija: Besiner dockat HEr- -

ren sörer sinä vnderliga. Wij
til/ at Gudh bereder otz sin Hielp hemliga;'berligen.
Mrwij liggia sakert och sofwa/ waker han öf«
wer o§/och wander Olyctan bortisranch/at'
wij intet marckiat/och bereder osi een Krona/»
theraffwij intetwiste. Hau tuchtar o§/men "
han gifwer osi,icke iDödenom/vtanlagarsä/ >
at wij hafwa Ahra ther aff. Tymä ittfromt'
Hierta siunga:

Nuseer iaghrätt titt Faders Sinn/
Hwarsör tu gör migh Sorg och Pijn/
)lt tu wil dragamigh til tigh/
TyiStmffetästunädigh.

Gudh haller ock then Sedwanen/at han
störter wara Fiender i then Gropen som the KH^efor osi giordt hafwa/3het hörer och med til then "er.

'

vnderliga Gudz Godheet. Ta han icke alle»
nast gör Fiendms Rädh til intet/vtan later
tomma pa theras Husivud en Olycka/som the
för then Fromma beredt hafwa. Hamans I^'','
Exempel ar bekant. Komme wij pH thet vw
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Then ottande Betrachtelstn/
derliga NadenesLopp/i KallelfentilChristi
Rijke/och MenNistiornas Saligheetz Befor<
dran/hookan sigh ther vthi rättfinna? Ther
ttiäste man alleua läggia Hattden pa Mun-

Rom.it/zj nen/ochfaija- Huru obegrijpelige arech
na Domar/och ovthmusakelige are ti-

psal,36/7. na Wägarj Tina Ratter stä sasom
ftoor Dwup.

Sldst/seer Man Vnder pä GudzG odhcetj
V"g?F' H«rligheetenes Rijke/tä wardcr man ien
tencs Rijkel Hoop feendes GudzGodhectz Bnder. Tä

warder thet vppenbart/hwad har i Mörckret
hafwer sördoldtwcwit. TH.f"a wij ste och för-

' nima/ibland huru maitgaFördärffzens Sna-
' ror wij haftva här gätt/och huru Gudz God-

heet hafwer hulpit o§ ther vth. Skullewij alt
thettahar see/ sa stulle wij platt förfäras.
Men ther medh andas an tä icke Gudzvndew
liga Godhett/wij stole see Vnder pa GudzOodheetiEwigheet. Harligheeten/ther med
the Helige wardakröNte/warder sä öfwermät<
tönstoorochprachtigh/atingeNMenNistiakan
then vthtala/ingen MennistiosHierta kan be-
grijpan. Strisstell betygar/ ar icke allenä
Christus för sigh sielfwanwarderkommandes

-The»s. l, medh sioor Härligheet/ vtan och/ at hauMl
komina och sörklamslned sijneHelgon/

och
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Vm thtn vnderliga Goddeeten.
och vnderligh warda allom Trognom.
Hwar och en Heligh stal warda en jynnerligh
Himmel/ hwar vthimmn Christus stal läm
sigh harligh see/at wh osi ther vfwer stole noa/
sampt förvndra.

Thet ärM attftrlijtet/hwad iagh har M
Gudzvnderliga Godheet sagt/cller fäst mehr/som smä Barnen/lallat hafnier/docknogh thee
til/at wij Ma thötkännaochförsta: HErretu bewijsar pä osi tijtt vnoerliga God-
heet. Gudh läter och, sinäUnder see pä the Gudrun»
vgudachtiga/när han Hambden öswar. Säo guoachuga.'
som HErren hotar them som Hans Ord siro
nchtä/och göta Hans Propheterondt/hoosE-
saiam i thet 2.9 Capitel: lagh wil medh Asa. 29,14..
thetta Folcket vnderligen hmwla/ alt
soln vnderligast och salstMigast/sa at
theras WijjasWijshcetsialförgas/och
theras Klokas Förstand stalsörblittdat
warda. The handia sa wijsliga som'
the ma/Gudh stal dock en annan Wägh«
ga. Altsä ockhoos leremiam ithet 2.9 Cap.
lagh stal fördötlia them/ at thewam til Bannor/lil Underttil Haan
vch Spott. Men ther medh bewijset han sin
vnderliga Godheet gemeenligen emoot the

H ftomma/
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Then ottonde Betrachtelsen/
stomma/somaffthe ogudachtiga warda trang^
de/i thet han them gmom sadan Hämdgöl
Bijstand/ochdömerrätt i themsSaak. Här

Syrzs/s. vthpägärSyrachsßöön:GörnyaTekn
s"»- och nya Undcr/bewijsa tina Hand/och

tin högra Arm harliga/ Upwäck Wre«
de och bthgiuut Grymheet/ ryck bort
Mootstandaren/ochsönderkrossaOwan.
nen/at man ma prijsa tina vnderliga
Warck. Hijt länder ock Dawidz Bööni

pial'7/7. thmiyPsalm: Bewijja tina vnderliga
theras Frelsare/som pä tigh

'sörtrösta/emootthem som sigh emoot ti«
-na högmHand sättiä. Bewammigh
.säsom enÖgnasteen/bestarma migh vw
.der tina Wingars Skugga/för the o»
>gudachtiga/sont migh förharja/för mi?

~
- olnkring. Sa vnderligen som Glldh nu
handlar med the ogudachtiga/sä sast en vnder«
ligareGodheetbewijserhan themfrommom.
Mr Gudh sigh vpreeser en vnderligh Hämd
at öfwa pä them ogudachtiga/st kanta heela

Gud läterste Werldeu intet hielpa: Altsä ock/när Gudh
när han hicl. sigh vpreeser ttl at vewysa themftommom sin

vliderliga Hielp/ sä kan heela Werlden icke
thm affwarja/the mäsie itt Vnder warda.

Thenna
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GM then vnderliga Godheeten.
Thenna vnderliga Godheetenes BetraG

telse länder tijt/at Gudh i sin vnderliga God»
' hcet känd ochprijsat warder. Thet wil Gudh
hafwa/och hafwer icke allenast tbet befalt/ vtan
«ch i Israel stifftat een Hmmnelfe til sijn 6s.
Under/ som then 111 Psalm talar. Then
trogna Siälen tilbiuder sigh offta/har ochther
iPsalmerna/atpaminna sigh thenna
vnderligaGodheet: lagh MckarHEna-nom aff altHierta/ftger hon/och sörtal'jeratt Hans Under. Gndh tu hafwer
lardt migh affUngdomen/therföre föp
kunnar iagh all tm Under. Wij tacke ps«l 75/ -.

tighGudh/wij tacke tigh/ och förkmme
alltmUnder/attMNampn sä nar ar.
Thet ar/at tufä simrt och gärna hielper/och la,
ter tigh säsnart iNodenfinna; Synnerligen ,

i then 4Q Psalmm: HErre min Gudh/ ps«l.4«/s.
stoor are tine Under/och tinaTanckar/som tupa osibewijjar/tigh aringcn ting
lijk: lagh wil förkunna thenl och ther
affsaija/andock the sta icke til atrackna.

Hoo nu häller then GuddomligeGodheetm
sä wärdigh/ at han om heiuies Ulider tala wil/

han gore thet/medan han annn harar/i Dödcn
läter thet icke sigh sä göra. I then 88 Psal.mm: MontuockgöraUnderiblandthe pAm.^,
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«6 Then ottsnde Betracktelsen/
Dödas Eller mon the Döda vpsta och
tacka tigs Kunna ta tin Under iMörc-
kret kande wardai Eller tm Nättser-
digheet. i the Land/ther all Tmgförga<
tass Nrst mycketsagt: Lätmighharför<sara tin vnderliga Godheet/at iagh mä ther
om tala/när iagh dödh ar/sä är thet förstent.
Gudz Vnderwarck/at icke willia besinna och

<etM,.' de» prijsa/warder stsomien swär Synd och et»
OrjaaktilstoortScraffi then Helga Skrifft
införd. Nehemias bekänner i sin Bättringz
Boon/ at the och theras Fäder ther igenom

Nch-Z/l?. wordo rakade i Gudz Wrede: WareFa-
der/säc;er han/worestälte ochhalsistyfwe/
och tanckteintet pä tin Under/ som tu
medh themgiordt hade. Usivcn thet salw
ma bekanuer Gudz Folcki then io6 Psalm:

ps«l.A°6/7. Wij hafwe syndat medh wara Fader/
wij haswe mMcmdlat och warit ogud'
achtige: Wara Fader i Egypten Wille
ickeförsta tiu Under/che tanckte icke pa

, tin stora Godheet. Therföre stal man nu
icke mehna/at thet itt sasängt Snack eller en
onyttigh Tancke ar/at mali pä Gudz vnderli-
ga Godheet tancker och ther om talar. Hwar
och en Christcn ärstyldigh i sitt heelaLesww
ne/at taga nll Ung sä i Acht/at han thenvnder-
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(l)m tben vnderligaGodheetey.

lige Godheetm/som Gudh bewijsar/pä sigh
marcker/chen sammabesinnar/offta betancker/
och HErran ther stre pnjsar.

Sedängär thenna Betrachtelsen tijt/at wij
ma iTrone thesfnjmodigare warda. S to- psal.«l/2.
re äro HEnans Warck/ hoo som them
betrachtar/hanhaswerljdelLusttherass/
säsom stnfwit star i tbm 11 iPsalmen. Han
glader sigh ther öswer/at han en sadan Under,
görande Gudh hafwer/ och förthenstul satter
all sinFörtröstan pa hynom.

SasomGudzGodheetarvnderligh/sästal wär Troa
och wär Troowara wderligh z
UndergömndeTroohafwa/at wij
dige/när thet gar vnderligen til/och ftija: Thet!
horer ock til then vnderliga G odheeten/HEr°renftrersinaHeliga vnderligen., Altft gör
ock Dmvid i then 71 Psalm': - laghär förmangom MWidvnder/men tuäst MM
starcka Tilfiycht/Lat min Munn siM,
warda affM Loff och Prijs dagliga
dagz. I stdanNödhär thetgodtat länckia
päGudzvndcrligaGodheet/Ty thetstussar
bedröfwade Smlom TM säsom Dawid i
Wärcket och Sanningförfarit hafwer/effter
kmßedröswclje imittHierta/mm

H ilj Tröst
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«3 «ttonde Betracktetsen/'
" , - 1 , „ . 7-——:—7^"

/ Tröst gladde minaSial. Hodtar thet/
at man weet/tä Gudh sin vnderlige Godheet

V«.21/,. ssrehäller/at haumedh o§ gör/effter all sin
«Vnder. Wachta tigh/O frommeSial/attu

vndcrstar tigh til at mästraGudh/effter
G»dh, sijna tu weest/ at han vnderlig ar i sinä Garningar.
Unoer. mäste tu och tilläta/at han och medh tigh

, nagot vnderligen handlar. Ingen täncker:
Om Gudh dock st eller st medh migh giorde/
stulle Gudh sä medh migh göra som iagh wil»
le/hwarblefwo tä samma vnderlige GodheetZ
Then frommeHiob kunde sigh lange ther vthi
intetfficka/tä han effter sitt Förstand ther om
dömde/Zy thet Spelet war sa brokot giordt/

Hiob.42/9' dock mäste han pä sidsione bekänna: lagh
hafwertalt/thetiagh intet förstodh/thet
är sä vnderligit för migh/at iagh intet
förstar thet. Gär thet och tigh sa vndcrlb
gen/at tu intetkan sticka tigh ther vthi/st ställ
ttzenrätta Gudz Godheet tigh förOgonen/lij'
ka stsom hon nll begynte nagot jynnerligitat

Hwad föremedh tigh. Tuchtar hanotz för«..chtän . war öswertradelse stul/ st gör han thet sätänn» stal, och straffer osiicke effter wärFör-
tienst. Han tuchtar o§/och förökcr sin Nade/
bereder o§ een Erona/ giswer o§ umerligh
Tröst/ och tilsäger then ewiga Wälfärden.

Ther«



Gm chen vnderliga Godheeten.
Therföre sagh nu medh Dawid: lagh tac-' psal>«6/7.

kar tigh/at tu öommkar lnigh/och hiel--
permigh. Warnu tilfredzmijnSiäl/<
ty HErren gör tigh godt? Stoor äre'psal.4°/6.
tine Vndcr/min HErre och mmGudh/'
ochstore aretineTanckarsomtu pa osi'
bewijsar/tigh ar mgen lijk/lagh wil '

förkunnathem/ochtheraffsaija/andoct ,
the stä icke til at rackna..

Then.nijonde Vetmchtelsen/
Hzuru MZM om Gndz Godheed

tn« siZH försäVra/vtan allena the
Gudfruchtlga.

Gudz Godheet/at Mennissio
kunnahafwaMfiychtvnder Hans

Wingars Skugge/the kunna wara sakreoch
berömma sigh/atGudh ar therasßcstydd och Govheet.
Hielp. Men om sadan Godheettaningen
sigh strsäkra/vtan the Gudftuchtige. Hurustoor är tm Godheet/thentuthem som psal.;i/2°.
tigh fruchta fördoldt hafiver/och bepoij-
str them som trösta pa tigh/in för Men-
mstiors Barnom.

Gudh siuchtaochpä Gudhtrösta/ärttvan- Hwa» som
ne Stycker/som göraenfulkommenChrisim- t3mmm"°
dom/ochwarda i then helgaSkrifftoffta fund-
na hoos hwar annan. Fruchta Gudh ar een
Achtsamheet/när man sigh wachtar i heela sin



Ehenm,'onde Betracktclsen/
'

Wandel/at han intet gör/talar eller tänckerj
hwad mootGudh ärjoch icke vnderläter/hwad
somGudihehageligitär, Skamlösa Men-
Mior lefwa som Dagen kommer/ tanckiai ta,
la och göra hmad themiSmnttfaller/ftäga
intet effter om thet och Gudibehagar., Gud,
ftuchtigeMenniffiortaga thet bättey iAcht,
Ts i then första Kyrckian sigh yppade en
Strijdh om Köttz Htandej Ther nagragior»
de sigh itt Samwet/om man alle siagz KD
Mätte, ata/ast Fruchtan/at thet mstte nägöt
Affguda-Hsser wara; Ilnyre ster igen ate v'
tan llägon Försi)yn/hwad them förekom/!ä
strifwer Paulus them thenna Regel fore/tit

Romare i thet i Capitcl p Hway och
enwarewtstisittSinne:. Men thensom twijfwelachtigh ar/ater haM är
han fordömd: Ty han äter icte aff
Troon. ThettagalleralMdesiallTmg;

O'cbärninK Hwar/och en ware i sill Mening witz. GörM?on?> intet/thet tu icke meest/at tina
, haga Gudi, Faller tigh nägot före/thet eller
thet at göra/sa gör thet intet/fon än tn hasiver
bctsnckt/om thet Gudibehagar eller ey, Mn
twijstar tu/och gör thet dock/sa ästu ther ige,
wm strafiigh. Hwarföres Tm Gärning
kommer intet affTroon/tuast intet forsskrati

hgfwer
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Om che GudfruchtigasFZrsakring.

hafwer och icke sädan Förtröstning pä Gudh/
attuhonomitina Wägarbchagar; Säno-
ga mäsie enChristen nmndra/ och thet är itt
Stycke söm hörev til en sium ChristeOom^
Wrwij,m iHErransFrnchtgn

förwäl ftrfee/atwijicke «s aiongh

Thenondeßoo' sss'?
ten sitter iM hon goroffta/at wij taga o<; thet
ftre/som wijaldrigh hade tanckt. Aldramäst
kostar thet/at halla sinaTanckar stilla. Then
hoos kommer mängehandaKors ych BekyM
mer< Ta bör enChristenPaGudhstrtrösta/,
och thet sr thet andraStycket somgörenrätt d<?m«St'yc.

Christen. Men thettabegrijper i sigh Mst
then faligKörandeTroon/ at iagh emyot minä
Synder/och emoot thenwidh migh häygiande.
Swagheeten/kan tröstamigh gffGndzNadei
och är wi§ ther pä/at Ehristi Blodh rensap

Migh sian alla minaSynder. Til thetandrai'
hörerhar tilTolamodh/at iagh ödwiukar mg
VllderGudz mächtiga Halid/later migh beha'»ga HansRädh/ och icke warder ther öfwer oto»
ligh/när thet ickealt gär effter witt Sinne/ v'
tan sast mehr achtar migh waw wärd ännu
störwStraffl Therjämptemäste iagh. och
thet tridie haswa/som ar Hoppet/ at Gud wist
strligen warder hielpandes, Sidst/ochfierde/
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ThennijondeBetrachtelstn/
Vsnen. Bönen / thervthinnan iagh söredrager

Gudh mittAnliggiande/mcdh thenwisseFör-
hopning/at Gudffal o§ böönhöra; Ther man
dockföriall ting mästewal i acht taga/at iagh i
een timmeligh Saat intet star pä mitt Sinne/
vtan migh GudzWillie vndergifwer. Thet

At wiljaaff. händersiqh/at en from Christen tager siqh fö-
letmevhvö. reataffwanda lttKors genomßedlande/och
""' fäger i sitt Hierta/lagh wil ickeaffläta innan

Gudh böönhörer migh/ och thet eller thet gör^
Ty han weet hwadför Löffte han hafwer oM
enuadighßöönhörelse. Bekommer han thet
icke/jom han meente/sa begyner han at tänckia/
t)mu ma thet kommer til/at Hans Böön icke

An?öA" hördbliswer. Min gode Christen/at tnbeder/
sigh i VK. Hr godt/ at tu itt godt Hopp til Gudh hasiver/

ar och godt/ at tu stär pä titt Sinne/ar intet
godt; Wij maste bidm effter Gudz Willie/
elliestkommer thet intet affTroone. Therfore
mäste wij göra som then Spetalsta vthiE-

Matth.B/ 2. wangelio/ HErre om tu wilt/kan tu göm
Nligh reenan. la/som Gudz Son sielff:
Fader ar thet mögeligit/sataghthenne
Kalcken iftanmigh/dockicke som iagh

3nV"" Wil/Vtan som tu wil. Troon weet intet/
Dorset, hwad som stalhända/ och icke hwad osi nyttigt

och helftsawpt är/ imedler tijdh tröstar hou pä
Gudz
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GM the GudfrucktigasFörsäkrlng.

GudzGodheetoch Nade/och läterthensama
vfwer sighrada; Thet heeterratt at förtrösta
pH Gudh. Alle thcsse Stycken mäste wam
hoos hwar annan/och hwar thet ena är/ther
mäste och thet andra wam/ at man wil pä o«
Gudh trösta/och honom intetsruchta/thetgär Guvh/mäste
intetan. Ty hurukan en nägot ""'

HErren wänta/hwilkensOnäde han intetact>
tar s Hoo som Gudhftuchtar/han stal och pä

, honom trösta och lijta/och hoo somförtröstarM Gudh/han äkallar honom och ratteligeli.
SädanaGudsruchtigaHiertanthesawis NH°-serligenniutaGudzGodhect/!y til them has""" G»»»

wer han förbundit Löfftet om sin Godheet.
Säsom i then z i Psalmen/arthenfördolde
Gudz Nade them tilsagt/söm HErren fruch-
ta och pa honom trösta/altsä och i then iozPsalm: HErrans Nade wahrar iftan psai.l°z.
Ewigheet tilEwigheet/öfwer them som"
honomftuchta. IthenB6Psalm:HEr' psal.B6/5.

re tu ar godh/nadigh och affstoor Mild-
heet/attom them som akalla tigh.
den betyger thet Goda/ som Gudh Menni-
stio Barnom bereder/wara ovthsäijeligen ochvbegrijpeligen stoort/at iftan Werldenes Be°
gynnelse hafwer intet hördt/eller Hga sa°
dant sedt; Men hwad är thet för Mennistior/

' som
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nifonde Betrachtelsen/
N5a.6.,/4. somthetärberedts The honom alsta/och'.Cor.2/9. HoosProphetenMa-

lachiam fäger HErren: Eder/ som Mitt
Nampn fruchtenMl vpgaRattstrdig'
heetenes Sool/ochSaligheet vnder hew
nes Wingar. Rättferdigheetenes Soolar
Christus; Uthom Christo arljdelMörckcr.
Mr wij.iChristoblifwe rattferdigade/sä stijn
Solen: Men hwadstal ta ffee/narChristus
i o§ MHMgh ffijna/och o§ sora medh sigh i
sin Härligheet/tä man stal see heela Soleuch
Klaarheets Här gärhon allenast, vp/och gör
Morgonrodnan/men ther stal hon göra then
fulkomlige klamMiddagen. Men hoo ar then
fom figl> affthenlie Solen haswer at frögda?
HErren sager: Eder som mitt Nampu
fruchten/ffal hon vpga. Glidh haswer itt
ftnnerligitBehagh til fromma Hierta/saftm
wij plaga bidia affthen 14?Psalm: HEr-
ren haswer intet Behagh til Hastars
Starckheet/ eller Behagh til nägon
Måns Been; Han hafiim-intet Behagh
ttl nägon Måns Prääl och Macht. HEr-ren haswerBehagtil them som honom
fruchta/och pä hansGodheet hoppas:
Til hwilken som Gudh nn haswer Lust och
Behagh/hononl wil han och betee simGod-
heet. Icke
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s)mthe Gudfrucktigas FZrsä^rinK.
Icke är Heller then Meening/lijka som wa-

ra Garningar ochLefwerne i sigh sielfft wäv wärve
digtworesädanovthsäijeligstoorGudzGod'V

heet/vtan thet kommeraffGudz Ordning och
Löffte. Gudh hafweriChristo ittsädant För-
bund giordt mcd Mennistian/at han wil them
godh och nädigh wara/som honom alsta/fruch'
ta ochpä honom sörtrösta. ThettaFörbund-sens Krafftär sa

, tigt Hierta stulle ther affi sitt Hopp bedragit
lvarda/lijka som thet är i Naturen omögeligit/
at man kan binda Solen fast/eller at lordenkan pä itt annatRum fiyttias. Hijt wijsar o§
HErren hoosleremiamithetzi och? 2 Ca«
pitel/ther HErren jasager: Thensom gisi 3".z<.
wer Solena Dagenom til Liuus/ och""Manen och Stiernorna effter therasLopp/Nattene til Lwus: När thenneOrdinngen affkommer för migh/ sager
HErren/ sa stal ochIsraels Sädh
wanda/saat theticke mehr stalwara MFolck för migh. Sa sager HERren:Haller iagh icke mitt Förbund medhDagh ochNatt/och then Ordning lnedhHimmel och lord. Sa wil iagh ochsorkasta Jacobsoch Dawidz min TWnares Sadh. la/ommau ankunde binda

Solen
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Thennifonye Betracktelsen/
A.dfta?" Solm sast/at hon intet länger lupe/och fiyttic,

men alvrigy lorden vthur sitt Rum/sa kan dock aldriqh
ryggiasthetFörbund/som Gudhmedlsraels
Sädh/medh the trognaHierta giordt yafwer.

Ns«s4.i°. Bärgen stolawalwijka/och Högarm
fatta/tnen minNad stal icke wijka ifran
tigh/och mmFridz Förbund stal icke för.
salla/ säger HErren tin Förbarmare.

psal.46. HoosEsamws4Capitel: OmältWerl»v.3.56. h^förgingcs/och Bärgen,mitti Haf-
wet suncko/sä stal dock Gudz Stadh lm
stighbliftva. Gudh ar när thein ther im
ne/thersöre stal han wäl blifwa/Gudh
hielper honom bittijda/affthen 46Psalm.
Thet mäste jw Himmel och lordförgasen
gaug/menGudz Ordsaqt til them/som honom
ftuchta och pä honom strtrösta: lagh wil
betee tigh mtna Godheet. Thet Ordet
kan aldrigh sirgas. Sa stkre och wisse are
wij om GudzGodheet/omwij allenastftuchta
Hans Nampn och hoppas pä Hans Godheet.

The <vgu!" Hwad willia ta the hoppas/som HErransH«höp. Nampn ickeftuchta/ellersittHiertatilGudh
p"- wändt hafwas The hafwa intet Löffte/vtan
psalf/5. thewardamedhFörbanmlsehotade. Gudh
prov.ls/29 hatar them. HErren ar sierran iftanpVH. the:n.

'

Theare HErranom en Styg-
gelse.
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<Z)M the Gudfrucbtigas Försäkring. 127
gelse. Themästeförgiordeochvthrota-
de warda vthu HEnans Stadh/ och"
ingen Deel haswa i Gudb/ eller Hans
Rijke. The haswaingen Fndh. The
sgudachtigasLychta stal vthflockna/och
thet onda stal Mathem effter. The-ras ogudachtiga Wasende stal brinna

Eeld/och stalfortäpaTörne och
TistM. Thetta är nu the ogudachtigas
Hopp/sagerSkrifften. .

Ia och the/ som HErranom äre til intet
Gagn/the niuta offta HErrans Goda. Gud
är godh emoot the otackftmme och onda. Han Huc.6/35.
later sijn Sool sa wal stijna öswer them/som
öfwer the froma. Och hwad är thet/at Gudh
siäncker och tilbiuder them sin Sons Utanat
the thermedh/emedan the sama Godheet medh KaAAtacksamptHiertaickeemoottaga/ochläta icke förMrasigh

Heller GudzGodheet leeda sigh til nagonßat- H?e>p."
tring/ Samka the sigh sielfwom Wrede/och
kunna aldrigh/ey Heller ma the försakmsigh
om Gudz nadige Hielp. Nar the Gudsruch-
tigas Siälkommer i Nödh och Wedermöda/
kall hon tanckia: Sij/Gudz Godheet ar ther
medh icke sörlorat/hon siär annu sast. öch hoo
weet/hwad somHErren medh migh tager sigh
nu sörei Mm hwad wilthensigh trvsta aff/

hwilken



»iF Tbsn nisonde Betrachielsen) v

hwilken hwarken Gudh fruchtar/ eller sigh pä
Gudhförläters Hwad the ogudachtige önsta

ps.»i/i°. vch hoppas/thet at alt fasängt.
Paminna wij osi/huru Gudh är alt God°

Zge"A;u. hech Uthsprullg; Kunne wij snart görn o§
deimh mä thenMckning/at thet sa ärfomwij sagt HO

we/ Nemligh/at ingen mä försakra sigh vm
Godheet. Godheet/ an som the GudfrMige,
L5«.59/2. WaraMisigärniNgarstilliaosiOwar

Gudh ifranhwarannan. Hwad wil ta
theraffstllias Iw mehr wij wandre effter
wär Wlige Willie/jw mehr wijkawljifrän
M Godheetz SprinMlla; Twärt öm/ jw

«"/"«!"" Mehr wij ftatt Odygden osi stiltia/jw NaMrs
kommomwlj til Gudh. Iw wijdarefräu thet
onda/jwnärmaretilthet goda. Apostelenla^
cobithetfierdeCapitelstrifwer: Nalckens
Gudi/sa nalckas han ider. Huru kunne
wij ta nalckas Gudis Nemer edm si)Ndi°
ge Hander.

TherföreO fromMe Siat wachta tlgh/at
tu tigh sielfficke bedrager/och om Gudz Sod

NZKheetfattarittfaftngtHopp; Tywidhtitt
Vuvftuchei» ondaLefwerne/kan tualdrighlömma tilthet
""' högstaGoda/ellerförsäkra tigh om hansGod-

heet. Löfften are til them/soM HErrenftllch'
tss/och pä honom hoppas. Wil tU wlckas
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(l)m thtGudfrucktigas Försäb'ring.
HErranom/sä fölg honom och görthetgodt
är/sasom hau ijdelgodh är: Men föllier tu
thet goda icke/sä mä tu intetklaga/nar thet go»
dawijker isrän tigh. Gudh är sä godh/at han
vndrageringen sin Godheet/vtan honom som
then frän sigh stiuter; Han förnckar ingom
sin Lust och GlädiesLiuus/ vtan them som in-
tet willia waudm ther vthi/ och alsta Mehr
MörHet ällLiuset. Men the som hasiva Lust
til thet Goda/och begam at wandra i HEr-
ranckkiuus/ them warder HErrans Godheet
wisserligen mötandes/HErrans Godheet stal,
them omfatta/ fast
döllter sigh/sä är hon dock ther och omfattar
o§/ och vppenbarar sigh wisserligen i sinom
Tijdh. När som Minä Fiender rädsiä öswer
migh/ochtänckiataga migh Lijfwet bort/kan
iagh medh Dawid stija aff then z i PsalM:
HErre/iagh hoppas pa tigb/ochsäger:
Tu ast min Gudb. 3lch hwad wil dock Mtärätw.
then för ittHopp hafwa i Nödenes Tijdh/soM U. "W
intet hafwer ther effterratt sträftmt/huru han
mätte Helga sin GudzNampn. Achkäre lääs
dockßegynnelsen pä then 86Psalm: Ve-
waw mijna Siäl/ ty iagh är heligh/
hielp tu lnin Gudh tinom Tienare/ som
M vppa tigh förlater; HEm war

I Migh
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Then ti/onve Betrachtelstn/
migh uädcligh/ty iaghropar dagliga til
tigh/ Frögda tm Ticnares Sial/förty
effter tighHErre trängtar iagh. Medh
hwad Smnwetwil tu sä bidia i Nöden/om tn
hafwer stäms sör then rätta Heligheetm/pa
Gudh icke hierteligen tigh förlätit/icke honom
medh Lust akallat/icke hafwer effter Gudh/v»
tan effter timeligitWälständ hafft tinLang'

..Job.;/", tans Om wart Hierta ickesördWlNer
ost/ sa hafwe wij eenSörtröstningM

psalmzi. Gudh. AlsterHErrenallehcmsHeli'v.24.25. ge/HErren bewarar theTrogna.,Wa'
rer tröste och oförfarade/alle jfom HEr-ren förbijda.

Then tijonde Betrachtelsen/<..
Huru Gud; Godheer dragerHch

lockarosttileensann Gudzfruchtan.
Gudh lockar Udh lockar osi fattigeSyndare tilßät-
M Näi"il,"g pä mängehanda Sätt/ genom
BnÄSä7t. Hoot och Tilsmjelse/genomWredeoch

' Nädh/genom StraffochWälgerning. Thet
ar intet säftngt LiudhnarGudhhotar/vtan
thetkommer affitt Guddommeligit Ifwer/at
förstrackia thet syndiga Hiertat/men sörhär»
dar thet sigh/gä sämma Guddommelige Ho<^omsijder ttl "sin Krafft; Therfsre maste en
Syndare sigh wachta. Dock sigcr iagh här

intet/
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VmGudzLockandetilsannGudifruchtail. i^i
intet/at genom Hoot mehr wunnit warder/änsom genom GndzNades och Godheetz Be«
trachtelse ochKunffap. När the onda Bega-
relserrättvpstijga/läta tbesighicke genom nä°siyre/intet
got Straffvppehalla/fast wij an för o§ sago ""«ZM

.Eeld/Galge ellerHinul. Men Gudz God°
Hestärsäbrinnande/om hon sinaSträlar ffiu--

ter pä Hiertat/ at wij i Hiertat siuta/ hwad
godtochhwad stoor Saligheet hanhaswer be»

redt off genom Christum/ blifwer latteligen
Hiertat ther igenom omsmalt/ och thenkötzlige
Begarelsensßasande dämpat. SäsomthetomöZeligitar/at Dolen intetLinuskanifrän
sigh giswa/nar hon pä klara Himmeten sedd

Sa ar fast omögeligit/ at en som
GudzGodheet kännerrch betäncker/och lijk-
wal Wlehafwa Lust til then stlmma göra e<
moot. GudzWalgenungaräresiibestaffadc/
at theras innerligeßctrachtande icke allenast huruch/äro

vpwackerittFörtrcettilSyuden/ vtanochen
hiertans Begärelse til thet Goda. GudzWälgerningar äre een gyldeneKadh/genom

hwilken Gudh drager o§ til sin Fruchtan.
Gudz Godheet ar Eeld och Tönner i Meluu-
fiiones Sial/at theraffkommer en saun Gud-
ftuchtigheetzßrane. Hoos Prophcten Joel
i thet andm Capitel/biuder HErrm Gudh
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Then tijonde Netracktelsen/
alle fattige Syndare til Battring/medh alf>l

10e1.2. warsamaOrd: Omwänderedertilmigh«ss alt Hierta/ medh Fasmnde/ medh
Gmwnde/ochmedhSörjande. Nijs»
wer wor Hierta/ och icte idor Klader:
(Ederßoot stal icke besiä i vthwartes Äthäf
wor/vtan mäste stee affthen innerlige hiertans

Gud wllbe- Grunden) Och wänder edertilHErren
m'ederGudh. MenhwarmedwildockHEv

33gövo. ren GudhbeweekaHiertat/at thet wänder sigh
ifrän Synden? Han häller o§ sinGodheet
före. Ty han är nadelig/sägerPropbeten/
barmhcrtigh/toligh och affsworMM
heet/och later sigh snartängmStraffet.
Lijka sa gör ock HErren hoosProphetenlo
remiam i thet tridieCapitel: WälWtölN
tuaffalligelsrael/sagerHErrm/jäwil
iagh mtttwandamittAnsichte israne'
der. Tyiagh ärbarmhertig/sagerHEr-
ren/ och wil icke wredgas ewinnerliga/
allena kand tin Misigärning/ at tu e«
moot HErran syndat haftver. Ther
medh then Helge Ande/ äter igen lockar fattiga
Syndare genom Gudz hierteligaßarmher»
tigheetz Tilbiudande. Ty Gudh öfwerstud'
dar icke allenast osi dagligen medhallehanda^
lekamligh Wälsiglielse/ wärt Hierta medh

Maat
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Vm Gud'l L,ockandetil sännGud^fruchtan.
Maat och Gladie weder.qweckr/vtan ocktil» NfoNbiuder osisin Faderlige Nade/och Äterlösnin- tiidiu-
gen genom sins Sons Blodh/och beder än tä

""'

ther hoos/at wij then anamma stole. När han
och them/som Hans Nadh i Christo hafwa e-
moot tagit/sin liufiiga Godheet later see och
simka/stulle thet icke beweekawartHierta til
atwandraiHErransFruchtan. Menom .

nägon hade sa hardtHierta/ocb thet icke förstä
wille/sä talar Paulus theu sä til: Förach- R<""
tartu Hans Godhcetz/Tolsamheetz och
Langmodigheeh Rijkedomars Westuicke at Gudz Godheet lockar tigh til
Battring?

Säsom enßrudgumme geNombehagelige Z.i,rnelse.
Gäfwor befiijtar sighwinna ochbehallasijn
käre Brudz Karleck/ sa gör och Gudh medhSialen. Gudh ar wär SiälsAreste Wan Gudh hand.
,och Brudgumme. Tn sä mälar han sigh affi then Helga Skrifft: Aldramast hoos Pro- sin
phetenHoseam i thet tridie Capitel/ther han Hz/i.lätersigh see/huru hanlijka som i en brinnande
Karlcek ftijar effter wara Sial/oachtat at hon

HoosPropheten Esaiam 62, Cchitel/warder GudzFolckbestrifwit säsom een alstelighßrudh/til
hwilken HErrensin Lusthaswer: Sasom Esa.62/4.5.
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Then tljonde Betracktelsen/
en Bmdgume glader sigh öswer
dena/ säger Anden til Zion/ sa stal och tm
G.udh frögda sigh öfwer tigh. Man stal
icke mehr kalla tighthenöfwergifna/el'
lerlittLanditt Ode/vtan tu stalkallas
(minLusti henne) ochtittLand(tuhasi
wer en Herrcyty HErren hafwer Lust
til tigh/och titt Land hafwer en Herra.

- Hwad söker nu Gudh med alla sinä Walger-
ningar i Han frijar effter Sialen/och wil hm»
nesKarleek medh manga Gäfwor winna.

OmGudhieii härderGudh wore/affhwil»
ken man intet mycket godt hade at wänta/sä
mattemtetwamUnder/atHiertatittAssstyy

Budh är in. fZr honom hade. Nu ar han ijdel.Karlech
is"/ Liufligheet och Wänligheet. Hwad godtkan

»arleer. förwanta sigh affSatans Han gör
henne intet godt/han vnner henne intetgodt.
Ach hwilken förstockat Blindheet mättewara
i MennistionesHierta/at thet hängcr then eff
ter/som allem wart Fördarffsöker/och wijker
ifrän houom/som hierteligwälmcd o§ menar.

wälgärmn, Sij / haswa icke Wälgerningar thenna
mN7k" Krassten/at the bcweeka enom tilKärleeki Hr

cch nagot Diuur sa wildt/at thet medh Wal»
gcrniiigar icke kan öfwerwunnit warda s Hr
ockeenMeunistiasä ond/at hon medh Nal»

gerniligar



Vm til jannGud^ftuchtan.
gerningar icke kan beweekas/at hälla sigh til

"

sin Wälgerningzman e Hwars Brödh iagh
ater/hansWijsa iagh siunger. Hoo hafwer
ossmehragodtgiordtan somGudhsOch sian mehragovt/

hwemkunnawij wänta osimehr/anaffGudis
Hällom wij moot hwart annat/hwad godt een «<" 3ör».
Mennistia kan göra then andra/ och hwad
Gudh gör och göra wil: Sa besinnom wii/at
för itt som man affMennistiom kan forwanta/
hafwe wij mehr an hundrade tusend aff- Gudi
allareda vndfängit. Gudz Godheet ar sa
stoor/at ingen Tunga kan Hans Gäfnwr vp«
rackna eller bestriswa/som wij allereda
fängit haswa; Och ther medh tala wij inteb
om theWalgerningar/som wij annuhafwa tit
at wanta. Förr än wij nagot wore/hafwer
Gudh alt tänckt pa osi/huru han wille omfatta
o§ medh sin Godheet., Skulle nu thenna God'
heeten ickekunna wart Hierta beweeka/at r/äl-
la sigh til thenna goda HErren i

Mr nägon talar illa om then/som enom
godtgör/warder han icke billigt affallom/sä«som en otacksamGäst hatat s Hnrukan ta en
Memstia begara then atförtörna/ affhwilken
honsämängchanda Walgerningar haswerf
Mr wij cen fattigb Mennistia gifwa een All-
mosa/sä menom wij/at wij haa bundit honom/

I iiij at
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Tben tifonde Betracktelsin/
athannMeostälsta. Förahrawijhonomitt

«cht« s,jna stycke Hker/eller hielpa honom medh itt siycke
n3a?"° Pmningar/til at begynm sin Mhring/sä

mehue wij/at han aldrigh noghkan ojj vpwach-
ta; Springer han icke ästadh/strax som wij
pijpa/O hurukunne wij öfwer hansOtackfam»
heet klaga! Men om han ther öfwer o§ moot^
willeligen förtörnar/hoo ar then som icke for.
bittras öfwer sädan Skamlösheets Hwadmehmr tu nu/Oälende Menniffia/tukan intet

.

> fördraga/at nägon ar tigh otackfam fir tina
Wälgerningar/ochänmindre/at han tighför
godtondtbewijser; Och Gudhmästlijda/at
tu för Hans stora ochmängftlligaWalgernin.
6"^s^'bonom störsiaFörtreet. Seer tuickej

Miigt mevh at tu sirdömmer tigh sielfwan/ i thet tu fast o»
Migare Gudh handlar/ an een Menlii-
stia kan handla medh tigh s Eller mehmr tui
atGudh mäsie thetwal tohla s la/sannerlig
han mäste mycket vndraga/ och ar wäl ther
widh waan. Dock ther hoos stal tuwetta/at
thet o§ een ewigh Skam ar/at wij then gode
Gudell intet battre tacka.

Frägar tu s Huru handle wij tä obilligen
mchh Gudh/hoo wil Gudh göra emoots O

K""H Menuistia/tu kommer intet ihogh/hwad thet
«mo«t. ar göra j!la för Gudh. Mr tu nagot ondt

vtan

136



tl)mGud!i H,ockanve til sannGuv;sruck)tan.

vtan nagon Försynn begär/thet ärGudh meer
emoot/analt hwad tigh nagon lijdh kan affeen
Mennistiawederfaras. Hoo som syndar/han
tienar Satan/ och wander sigh fran Gudh til
tben som Gudz och allaMenistiorsFiende ar.
Thet är jw icke okunnigt/hwad thet tostade/ NV°
ftrrän Gudh kunde o§ wära Synders Ree° ""«naos
ningstaffa/Gudhmasieallemstgifwa ther til/
at Hans aldrakäreste Sons dym Lijffmaste

röfwat warda. Thet mä jw lära tigh/huru
wart syndiga Wäsende mättewara then Heli-
ge och rattferdige Guden emoot. Skrifften
stgeromSyndare: TheareenStyggelse psal.s3/2.

wordne i sitt Wäsende. Faftngt mätte
intet Gudh ropaöfwer sin Folcks öbilltgheet
hoosProphetenEsaiamithetförstaCapitel:
Hörer.j Himblar/ och tu lord fatta
lnedhOronen/ lagh hafwer vpfodt mennM»».
Barn och vphögtthem/ochthearemig
affallige worden. En Oxe Mnner sin
Herra/och en Asna sinHerresKmbbo/

men Israel tanner thet intet/och mitt
Folck sörstar thet intet. Ach Wee thet
lyndiga Folcket/ thet Folcket affstoor
Misihandel/thenarga Saden/the stade-
liga Barnen/som öfwcrgiswa HErren.
Gudh maste annu altijdh sora then Klagan

I v som
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Then tifonde Netrachtelstn/som Dawid sördthafwer i then 109Pfalm:'
psai.i°<>/5. Thebewijsamig Ondt för Godt/Haat

för Karleck.
Hoos Walgerningarplagarman och gar-

na pa Personen see/affhwilken Nalgernin»
N"e"gZr kommer. Jwhögre som Personen är/jw
wälgäs„w» härligare warder Watgerningen stattat; Och
«ei. darttgh. höga Personer sigh otacksam

bewijser/hans Otacksamheet är högst förtrett'
ligh. Mr högePersoner nll allenamedh een
ringa Gäfwa/eller allenast medh itt wänligit
Ord theras nädiga och wälbewägna Hierta
vppenbara/sa pläga Smen ther igenom mäch-
ta intagas/ och til vprichtigh Trooheet och
Geen-Karleekvpwackte warda. Nar nu en
PersonsHögheet sädana Macht haswer/ hoo
är högre an Gudh i Om thenna här talar tigh
liuftigen til/och sin Kärleek i sielswn Wärcket
medh allehandaWälgerningar bewijser/stuls
le thet wart Hierta platt intet kumia beweeka?
Zhetmä jw hällasförittßewijs tilittwrängt

Rrstawm" Sinne. IGudiär dockaltstoort; Seeriag
gernwgz. vppä Gäfwan/pä Walgerningzmannen/pä
m».m°«. H^^^^Willien/sä är alt stoort. laM'

före mgh mig theremoot/hwad finncr iagh aw
Hwärdigheet. Nu ar een Men«

nistia saledes sinmt/när hon allenasteen ringa
Tiellst
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GmG«dsKockande ti!sann GuV;fruchtatt. 135

reWillewaraweigd/ther hon dock lijtet enom
hafwer bewijst/thet eens Wänstap eller Hhra
wärdt är. Hwad täncker dock tu Syndare
Mr Gudh/som ärhögtlofwat iEwigheet/tig
görthetaldrabästa/haller tu honom icke then
ringeste Tiensi wärdigh/vtan gar framäth
tan Blygd/ och stäms icke widh/ then högste
Wälgerniligzmannen medh Olydighcet at
stadigt förtreela.

Effter wij pa Personensßetrachtelse äre
komne/affhwilken wij Walgerningarvndfatt
hafwa. O käre/wil tu mcm annu medh migh
twäggiehanda betänckia: Först kom Zr

huru stöön och liufiigh Gudh är. Han är thet lwfiigh.

högsta Goda/eli hiertans Wällust/och fulkom-
men Sköuheet. Nu hafwer hwar och een
SkönheetthenArten medh sigh/at mau then
älstar och berömmer. Fast an intetHelwete
eller Himmelwore til/stulle dockSynden wa° w" h3l
ra osi emoot/ allenast therstre/effter hon är e°" s"Guoz
moot thet högsta Goda/och then aldraliufiiga-
ste och milderijkaste Guden warder ther ige«
nom strtörnat. la/säger tu/obootfärdigaste
Syndare/ lagh prij sar ock Gudh; Tu saar ,

niycket wild. Then ondt gör/han stämmer
thet högsta Goda/ och hielper intet/at tu medh
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Then tijanve Betrachtelsen/
Munensager: lagh älstar och lofwar Gud;
Hoo som gör thet Goda/ och hatar thet Onda/
han prijsar Gndh.

Til thetandra betanck/hurustoor och sträc-
keligh Gudh ar. Är Gudh thet högsta Goda/
affhwilko alt godt mäste komma/sä M han

Nn"" och pH thet högsta fruchtat warda. Westu
Guvh/ han icke/atgenomOtacksamheetochitf ogudachtigt
th?nN«' Wasende Nadekallan tilstoppass Hoo som
Wrede. högsta Goda gör emoot/han mggerpä sig

then högsta Wrede. Häller iagh migh til
Gudh/ sä hafwer iagh alt godt hoos migh.
Wijker iagh iftän Gudh/sä wijker alt godt
iftän migh. la/hurutanmig alendigarega/
an när Gudh stnGodheet iftän Mgh tager.
Sä snart Gudh sin tilbudne Nädevndrager/
sä ligger iagh stagen. Iw större som Mild°
heeten ar/som iagh drijfwer iftän migh/)w
större Wrede ftller öswer migh. Ach/stoor
lammer/wärt Hiertastulle ydel Glädie hasi

Nh"o« wa affGudi/sä görthen leeda Synden/at vthi
33!" "''thet vpstijgerenwedersiyggeligGemwördig-

heet emoot Gudh/lnedFruchtan och Förstrac-
kelse. Altsa steerthet/at then som icke wil hasi
waLust och Glädie i Gudi/han mäste wänta
sigh Qwaal och olijdeligh Bedröfwelse. Ty
hwad godtwil tu tigwanta/uär tuallGodheetz
Bruun iftän tigh dryfwit hafwer s Sä
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OmGud; L,ockande til sannGud)frucktan.
Sä döm nu sielff/ om icke billigt Gudz

Godheet til alfwarlig Flijt vthi en sann Gud- oMwa °s
ftuchtigheet tigh drijfwa stulle. Hwgd är bil-
ligare/än then tienä som tigh godt gör; Och
hwad är obilligare/än then sammesörtörnai
Hwad ärbilligare/äu thet högsta Goda älsta
och berömma; Hwad är obilligare/änsom thetsamma ffämma s Hwad ärnyttigare/än sigh
halla in til all GodhechSprinMlla; Hwad
är stadeligare/än wända sigh ifrän then sam>
ma/och sigh sielfwom alt godt beröswa s Hasi
wer tu sä mycken NadeaffGudibekommit/
at tll thetta sörstär/sa wändt igen medh tin ö-
tacksamheet. Tu chndige Mennistia/weder-
gäll icke langcr tinomGudhOndtsör Godt/
Försmädelse förKärleek. laghropar pä eder/
O jMennistio Barn/medh Apostelen lacobo
aff Hans sierde Capitel: Nalckens Gudi/sä nalckas han ederjßeener edra Haw
der jSyndare. Fordrögh icke minWän;
Nu/larätt nu/effter tusadant i tigh finner/sä
görthetßesiuut: Häreffterwiliaghminom LenChNste»
Gudi migh aldeles til Tienst öfwergifwa; uMä"m°
Godh Natt/alt hwad migh ther vthinnan hin»
dm mä. Kan tu nu strax icke afftigh sielfwomthetwinna/at tu all werldzlighPrijs ochHär-ligheet sör GudzKärleet stltlkan läta fara/sä

wandt
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Tl?en ellossee Betracktelsen/
wandt dock igen/at thenne fromme Guden y<
terligare medh Synder förtörna/ och fägh:
AchHErre/iagh hafwer här til iOwettellheet
wandrat/och tiu Godheet icke hierteligen be»

«nSynda. trachtat; TighwareTack/attugifwermigh
nelst.

°""'

tigh atkänna/ at iagh tin Godheet nu smakar.
Giffmigh framdeles tin Helge And/som mitt

, siindigaKöttaffwärjer. Genom hansßij»
ständ hoppasiagh/icke mehra sa illa gsra/och
moot tigh min gode Gudh at synda. Act)
hielp migh och wahr/ö HErre kär/til tius
Helge Nanwns Hhra/2lmen.

Then ellossteßetrachtelsen/
Huru Gudz Godheet een heligh

Hstundan effter Gudh i <H vpwacker.
een Mennistia genom Gudz God«
Betrachtelse sä wljdtkommenar/

at hon känner thet wam obilligt en sä
mildan Gudh yterligare medh mootwillige
Synder at förtörna/ tager sigh och före thet
Upsätet moot Gudh icke mehr at jynda/ U är

Vegynnelse. engodh BegynnelsetilChristendomengiord/
mm sä mäste Gudz Godheet annu wijdaree-
nom angrijpa/och Sialen i GudzKärleeksä
vpwärma/at hon intetmekrci begärer/effter in«
tetmehra drager nägon Hstundän/än som eff'
ter Gudhallem. Thet är itt uytt Stegh in i

Christen»
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HuruGudhvpwäckeri osi en helighSsiundan.
Christmdomen/hwiltet läter sigh hoos them
Heligom marckia i therasmangsalliga Sm-
kar/säsom i Psalmerna ar at see: Gudh tn
ast min Gudh/bittijda wakar iaghvp
til tigh/ mijn Sial törstar effter tigh/
mittKött langtar efftertigh. Achnar
sial iagh ther tilkomma/at iagh mättesee GudzAnsichtei Effter tigh HErre Ml.-5/-.
langtar iagh. Then n9 Pjalm ar full
medh sadana heliga Begarelser effter Gudh
ochGudz Saligheet: HCrre iagh lang-
tar effter tina Saligheet/ och haswer""'Lust til tin Lagh. Mijn Sial trangtar
effter tina Saligheet. Mijn Ögon
trangta effter tijn Ord/och saija: Nar
wil tn trösta mighs MijnOgon träng- versi,23.
ta effter tina Saligheet/och effter tine
Mttserdigbeetz Ord. lagh öpnar min vers. ,zi.

Munll och begarer tijn Vodh/Ty migh
langtar effter them. Tin MunsLagh
ar lnigh tackare/an mangtusend stycter
Guld och Silftver. lagh alstar tina vers
Vod öftver Guld/och öftver fijnt Guld.
Tijn Ord are minomMunnsötareänHanogh. Huru hafwer iagh tin Lagh vers. «z.sakar. Mijn Sial ar alisönderkrossatsör Trangtanstul/effter tina Rätter al- "'

tijdh.
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Then elloffte Brtrachtelsen/
Vers. 40. tijdl). Sij/iagh begarar tina Vefallun

gar/wcderqweck migh medh tina Näch
ftrdigheet. Sadan helig Längtan vthsprin-
geraffGudzGodheetz Kunstap. Äfwen st
wälsom thetgoda Upsatet ataffstä thet onda.

Vt. 2. Bäde sinne wij tilhopa i thet andraCapitel til
Titum: Mst/at wij stoleförscckathet ogud»
achtiga Wasendet och werldzliga Lusten/ och
tuchteligen/rattftrdeligen ochGudeligen lefwa
i thenna Werldene; Ther hoos/at wij wältta
pä thet saliga Hoppet/och then store Gudens
och wärs Frelsares lEsu Chrisii harliga
Uppenbarelse. Thenne Grunden ar lagd i
then helsosamma Gudz Näde/som i Christo
är vppenbar worden allom Mennistiom.

Man sager: Hwad mall intetkanner/ther
effter drager man och ingen stoor Hstundan.

G""?" Effter nu Werlden effter Gudh ingen Htra
ineetläng. drager/ar intetUnder/ty hon weet intttaffna,
GX" godt/än thet hon seer för Ögonen.

Skulle wij Christne intet wijdare sees Thet
ware längt ifran osi. Wij tänne Gudh/och
wetteathanär liufiigh ochmycketgodh; Wij
wette atGudh är theträtta fulkomliga ewiga

2 Goda. I Gudh sinne wij alt/och Hfeelar i
som «s ton honom intet. Moot Synden är han wär
"""' Rättserdigheet/MootFörbannelsen wär Sa-

ligheet;
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-Huru Gudhvpwäckcri osien hclighHstunvan.
ligheet; I Strijden är han wartßijständ/
ISwagheetel, wär Starckhcet/I Fattigdo-
men wär Rijkedom/I Nöden wärFuelp/I
Förföllielse wärTilfiycht/I Hlend war lröst/
ZBedröswelse war Lindring/I Sorq wär
Gladie; ThemTorstigomarhanittWeder-
qweckmnde Watt,/!hemHnugrigom en Lijff-
sensSmaak. IFallwärUpständelse/IDö° -
den wärt Lijff. Sa kunne wij wär Gudh
bncka här i themm lämmerdalen/ cher i Him°
melen warde wij i himoni nyttiandeseenful-
kommen Roo/LijffzensFyllo/odödelighPrijs
och een oförgangelighKrono. Mhi een Suw'
ma/hanär o§ alt. Skulle nu itt st stoort G odzickewara wärdt/atwij thetbegämde? Wäx
HErre ochFrelsareChristus sager
hannem ithet i/Capitel: Thetta är thet
ewiga Lijswet/at the tighkanna allena
en sannan Gudh/och then tu sandt haf-
werlEsum Christum. Sanuerlighehoosomkomer/och i sijn SA finner hwad Gudh
osiiChristoar/hanfinuer thetewiga Lijfwet. w«e.

Then thetfinner/han War thct/och then som
thet älstar/hau stker ockst ther effter.

Then helige Konung Dawid i then z<s
Psalm/ kallar sin Gudh Lijffzens Mlla. Ps36/y.i°.
Lcswa kallasi then Helga SMfft/wamgladh

K och
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Then elloffee Betracktelsen/
och ftijmodigh/säsom twärt om igen/lesim v»
tan Tröst och Wederqweckelse/achtas allena
för itt dödtLeftverne. Then wederqweckiande
Lijffzens Krafft siyter til o§ säsom en Ström.
Kallan hwaraffthenna Strömmen vthsprm
ger/ärGudh. ThesommedhthettaWatnet
warda watnade/öswer the samaroparDawid:
Thewarda druckneafftins Huus rijka
Hafwor/och tu stanckerthem medWal'
lust Uom medh enomStröm/Tynär
tigh ar en leftvandeKalla. Skulle nu en
Chrisien wetta affthenna leswandeKallan/och
ingen Torst ther effter hafwai Hoo som thet»
ta lefwande WatnetaffthennaKallan smakat
hafwer/ han bekänner thetaffthen 16 Psalm:

psal.i6/«. För tigh ar Gladie tilfyllest. Tä begyn»
ncr Anden til at wara lustigh och ftögdas/Tä--
rarua fiyta nedhför Gladie stul/Hiertat brin»
nerochsmalteraffKärleekochHtra.

Anveligh Eell si)nnerligh Häfftigheet i thenua ande»
liga Torsten/ finner man i then 42 Psalm-
Sasom Hiorten ropar effter färstt
Watn/ sa ropar mijn Siäl/Gudh til
tigh/MijnStäl törster effter Gudh/eff
terthen leftvande Gudh: Nar staliagh
ther til komma/at iagh mätte see Gudz
Ansichtes Then kärhafwande Sialen lijk»

nar
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-HuruGuvhvpwäckeriofienhelighHstunvan.
nar sigh widhx.l» torstiganHiort. Man kan
latt förstä/ huru kar enom trött och torstigan
Wandringzman ar/ mr han bekommer en
Styrckedryck. O at ock mijn Siälaltsa effter
Gudh matte längta/sasom en torstigan effter
Dricka.' Ochhwarfore icke s lagh maste jw
sta thettil/at Gudh ären lefwandeGud/hwil- Guvh la„

ken ickeallena förligb sielff lefwcr/vtanoch ost nas?""
Lijffzkraffter meddelar/bäde tilLijffoch Siäl.
Mm thenna heliga Torsten kan intet batter i
o§ warda vpwackt/än ta een Meinustia sigh
och Gudh tanner ochratt betancker. I osi sin»
nom wij intet annat än lammer; I Gudh
sinne wij Gladie tilchllest; Hoos honom ar

een lefwandeKalla. Nar en Hiort aff örma»
Gifftet ar vptand/gör thet honom sä torstigh/
al han sast begarligb löper effter sristt ochkalt
Watn. Wijäreockstrgifftade;
lijfwet hafwewij Syndzens Gifft til osi dra° FörgW i
git. ThettaFörgifftetwarckarifromeChrist-

ne mangen Suct. O min Gudh/hoo wil
lossa migh ifrän thenna Dödzens Kropps
Kommeroch thcrtil/thet adlaKorsiet/säwar-
de wij annu angzligare effter Tröst; Ehoo
somtä Glldhkänner/hanbegärer och sokerin»
gen annan Tröst a,l i Gudt. Effter Gudh
jämrar mau tä sigh/ effter Gudh langtar
MN, K ij Säda»
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Then elloffte Betracktelsen/
Sädana Suckar sinne wij manga i then

härliga Psaltaren/ hwilka alla vthftyta aff
Gudz Godheetz Kunstap/Nar then fromme
Dawidi thm 6z Pjälm stger: Gudh tU
ast mm Gudb/ bittijda waker tagh til
tigb/mijn Smi törster effter tigh/mitt

3ä?ck"r""s. Kött lnngtar effter tigh. Satter han strax
stu.wan effl örsaken til thenna Muudan/ sin Nsdh ochterG«oh. Han är staddnMortoch

torstigtLand/ ther intet Watn ar; Men i
, Gudi hoppas haneen lijffachtigh Zröst: TiN

Godheet ar batter anLM Ithm 84
Psalm siunger then trogna Siälen: Huru
lmfiige are tina Bomngar HErre Ze°
baoth/mijn Sial langtarochtrangtar
effter HErrans Gardar/ MinKropp
och Sial the srögda sigh i lefwandes
Gudi. Then trogna Siälen trangtar effter
Gudb/och nar hon honom finner/sä frögdas
bade Lijffoch Sial. Hwadan kommer thet s

Siälen är Thet är en lefwande Gudh. Huru liufiiga
are Hans Bomngar 5 Gudh boor intet i itt
Tempel aff Trää och Steen giordt. Thm
trogna Siälenär GudzBoning. Nar Gudh
sigd i then trogna Siälen marckia läter/huru
liusiiqa äre Hansßoninggr. Tijt gärthen
trogna Siälenskärliga Längtan.

Hwad
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HuruGudhvpwäcker i osi en heligh Hstundan.
Hwadman päDawidseer/saiom en wal»

försarenChristeni Gambla Testamentet/3bet
silinerman och hoosApostelenPaulum/säsom UA7«"en wälforfaren Christen i Nya Tcstamentet. Christcn.
Honom war Gudz Godheetz Sötma intet o«
bekant/hwarvthaffhonom kom then Langtan
effter Gudh och then himmelsta Saligheet/ i
Epistelm til thePhilipperi thetz Capitel:
WarOmgangelse ar i Humlen/tadan Phil-;,-.-.
wij wänte Frelsaren HErren lEsum
ChristUM. IsammaCapitelförkastarhan
all Ting/och haller altför Skarn/allenast at Mhan matte winnaChristnm/och iChristo fun« Verj. 8.
nenwarda. 2lffen sadan heligbßegärelse til ,
Christum/vpstegh i honom thenLangtan effter
en saligh Z°lnde/i sama Epistels ftrsta Capitel:
lag astundar at stillias hadan och wa- <^"p'/

ra mcdh Christo. Han wiste wal hwad
Nytta han annn kunde staffa i HERrans
Huus/säsom en trogcnHErranslEsuChri'
sii Tienare/hwilken at langer tienä han intet
stämdes widh/dock lijkwal narhankecrachta-
de thenSaligheet/som wij hoos Chrlstum haf°
wa/tyckte honom wara thet basta/at Mias
hadan och warci medh Christo. HarKindrar
otz then chndiga Hyddan/at wij ickefullcliga hlnorar
kunmwär HErm Christo effter then troana «lä nwt»
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Then ttlffttßetrachtelsen/
w«r Saiig. Siälms Lust uiuta/thersöre hadePaulus eu
-.C0r.5/1. Läugtan til at asiäggia then jordestaHyddall/

' och trängtade effter thet Heemwistet som ast
Himmelen är. Och honom längtade nu at han
matte ther medh öfwerklädd warda/som hau
talarithenandm Episteltil the Corintheri
thetfemte Capitel. ThenneLängtankommer
altsammans aff then Guddomliga Godheetz
och SötmasKännedom. Men om nagonicke

-hafwer smakat Gudz Godheet/hurukan then»
j nabeliga Läugtan warahoos honom s

Then tolsste Vetmchtclscn/<>uru werldenaffGudz God-
heey Smaak blifwer hoos ost

föracktat.
hcligh Längtan effterGudh/när then

och puur ar/ sörer hon medh sigh
?"es FT WerldenesFörachtoch Försmädelse/öch thell
»cht." samma kommer ock affthen härliga Godhee-

tmsKändzlo/som i Gudi ar. Hwad är thet
wij i Werldeue sinne Rij kedom/Harligheet/
Ähm/Frögd/Lust. Thetta alt är bättrei Gu°
di/änsomiWerlden. HwO achtar iagh wa°
raähratiWerldme/närGudhmigh icke ah°r.ars Hwad achtar iagh/ om iagh är rijk i
Werlden/och är iutetrijkiGudis Omheela
Werlden bcrömdemigh/ochGudh förbanna-
demigh/hwad wordeiagh theraffsörbättrat?.Sässm
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OMWirldenesFärackt.
Sasom Stiernorna förlorastnGlansmoobK-Mnelst.
Solenes Skeen/ altsä forswinner all jordist
Sötma/mootthen SötmasomaffGudikolw
mer. IWerldenearwalmyckenLilckiqheet/w«ldenkan
som eenMenlM frogdar/men mattakan hon ftögva, me«
intet. TyMennistiones Begärelser the stijga """"'

altijdh höger/ willia altijdh nägot högre och
Nttre hafwa/l)ch thetwahmrtil tt)es the
ma pä thet högsta söm altbegrijper/ther finna
theßoo. Säsom ögat thetseer sigh aldrigh
matt/altsä hafwer sighMennistiomsSials
Längtan/genom jordista och werldzliga Godzkan honaldrigh förnögdwarda. Wijn eller
annan Safft/gifwer allenast e,, Smaak/alle-
handa Smaak i ett3ing/kan man intethafwa:
MenGudh spijsarostmedh himmelst Man»
na/somkanallehandaSmaak giswa Siälen. wär« »e.
Konung Dawid mästei then 17 Psalmenbe-kanna/at hani Gudi sämycketfinner/athan
mattwarder/ocb intet mehrabegärer. Thetär
honom illtetfordoldt/huru mänge WerldzensBarn Gudh gifwerßijkedomtilfyllest/them
han Buken chller med siua Häfwor/och besta»

rer thet em Förrädet effter thet andra. Men
thet achtade Dawid intet bogt/hanlangtade
allenast effter thet liufiiga Gudz Ansichte/och'
weet at Hall medh intet annatän medh GudzK iiij liufiiga
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' 152 Thmtolffte Beeracktelsen/
lmfiiga Anseendekanmättatwarda: lagh
wil stoda tittAnsichte.i Nättserdigheet/
iagh wil matt warda/nnriagh vpwak-
Nar effter titt Beläte. Eller mycket mehr;
När tittBeläte sigh vplyffter/sa bliswer iagh
mätt. Fast han än intetaltijdh känner hmu
Gudhsi wal med honom mehnar/sä weet han
dock/ at, Gudz Anlete warder annn en gäng
stijnandes/ther effter han wänter/och när han
thet bekommer/sä är han mätt. Therföre haf>
wer en heliger ftomet ManM och wäl sagt:
I Gudh ären sädan Liufiigheet/at om tu ho-

pmiGuoi nommedhOgonseestulle/allenasilängtifrän/
sasom genom itt Moln/ sa'ssulle tu tijn Hgon
icke wända iftan honom/ ftr heela Werlden

- stul! ThettaärintetfäfangtTaMyiWärc'
ketoch Sanningenwarderthetsigh sä sörhal»
landesi thet ewigaLijfwet? Wiste tu mehr än
heela Werldcn atwinna/stulle tuickbegam

.itt Ognableck tiuOgon atwända iftan Gud.
MÄtt.lB/lp 2lltsa see och nu the HelgeAnglar wär Faders

Ansichtei Himmeten Mjdh. Hoostmweet
hnxld han i thetta ltuftiga sins Gudz Päseen-
desinner/han begarer medhingen annan!ing
at mättatwarda/anmedh Gudh«

Dock haswer thetta icke then Meemngen/
ttärwij tale omWerldcmsFörqchtochFör-

smädelse/



VmWerlvenesFZracht. 153
smadelst/lijka sasom wij o§ ingel, werldzligh
Handterningstullevppa taga.Thetmästejw

en Hthsttlnat wara/emellan thetta naturliga H"""'"n«.
och tilkommande Lijsivet. Här maste wij tie-
nä Gudh i wart Kall oH Embete/och nagot
ährligit arbeta/ther tienä wij Gud/vtan Sorg
och Arbete. lagh kan medh Dawid enKo«'
nung wara/ochmed SalomonallWerldenes
Harligheet besittia/och lijkwal minLust allena

i Gudi hafwa. Faller tigh Rijkedom til/fal- H»ru m«»
ler tigh Ahm til/sä hangintetHiertat
vtan lat ändock Gudh wara 'tm Ahra ochRij- < werl»

kedom; Maste tu i Försmadelse ochFattig'
dom leswa/tagh och til goda/och lat tigh ther
affnöija/at turijk och ahrat ar i Gudi. Alle-
stades' och i all ederLycka och Olycka söker eder
Ro o och Lust i Gudh och icke i Creaturen.
Gudh stal edert heela Hierta wara.

Thentrcttonde Vetrachtelscn/
BegryperettFormamnZ til Gudz

reena wh ic?e stole hängia
.mehrtilwerWen/änjomtilGuoh. "°

Orstar tu O alstelige Christen/at Gudh
sin stom Godheet/ pä thet aldra-

högsta ar wärd at alstas; Sä lät tigh och ge-
nom Gudz Godheet til enreen och oforfalstat
GudzKarleek leedas/at tu mä allcm Gudh >»ed cn"em
MmMmchm/MmWerlden ochhwadther

R y inne



Then trettandc Beträchtelsen/
inne ar/ringa achta/tuma hafwa ther inne nä-
got/eller intet. Medh Gudh stal tu allena
wara tilfredz.

o§ sielfwa/huru lätteli-
gen Gudz Mleek i wärtHierta kolnaroch
förmuistas/och twärt om igen/huru Werlde-

werldennes ms Karleek insmyger och sörökas. Seer man
ftar't"eaga" sigh H6ricke wäl före/sa tagerWerldenes Mr-
»eNs3tz. leek smäningen öfwerhandel,/at han sigh intet

kanmättaläta. TatrachtathearmaMenni'
stior mycket meereffter thet timmeliga/änsom
effter thet ewiga/hafwa Heller Ähraför Werl-
den/äu for Gudi/wända mycket större Flijt
ther pä/huru the tunnablifwa rijka och stora i
Werldene/ än huru the kunna warda sGga/
Ma Werldenes Lust mehr/ an <om Lust och
GlaNe iGudi. Ach hwilka alendige Menni»
stior thet äre! Huru widt are the ifrän en
Christeligh Wandelsratta Wagh s

Thet ar intetnödigt/älsteligeChristne/atj
e"«Na" löpa vthurWerlden/wij kunnaGudzCreatur/ch ägä «ula til wär Nytta wäl bruka/5y ther til are the sta-

päde. Gudz Barn the hafwa ratt sä godh
Ratt ther til/som Werldelies Barn. Ahr«
ligh Förlustan öfwer Gudz Creaturär intet
fö'. budcn. Hoo ftrlustar sigh icke öfwer So-
lenes Skeell/lustigaSkogar/Gräasoc Blom»

, , ster/
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, - OmenFörMlMngtilGuNrsenaßärleer. »55
ster/när HErrenkröner Landet medh sitt Goo -

das Beffärer Gudh nagot Godz och Pen«
ningar/Macht och Hhm/sä mä tu taga thet
paltilgoda/och tacka Gudh thersKc; Mm
hängia sitt Hierta ther pä/ thet doger intet.
Finner tn nagot nyttigt och gladeligit vthi
Creaturen/sä bliffintet medh tin Karleekhan-
giandes pä the förgangelige Creaturen/vtan
känn/prii sa och älsta tin Gudh vthi them/sä»som therasSkapare/och hang til honom medh
tinKarleek ochHicrta. WärHErreChri- Nf.N<
stus hafwer thenna ördningen giordt/at wij lefwm>e.
först och för allZing stole sökia Gudz Rijke och
thesßattserdigheet/om alt thet andm stole wij
o§ intet bckymm/thet stal sighochwalfinna.
Effter thennaOrdningensKrafft/äre wij styl'
dige/wär Sorg/Sinne och Tanckar tijt wan»
da/at allena Christusi o§ boor och o§regerar.
TnsähafwomwijHimmelrijketiwärtHier»
taHch are Gudz Stool och himmelsta Sate.
Hwadthen timmeligaNödtorfften ochUpp- ZnÄige'
hallet angär/ther före stole wij la ta Gudh sör-
ja/wäraWärck/som o§ bör atgöm/och i Gudz G»oh s/A
nädiga Behag stalla/hwad/nar/och buru myc-

ket han wil gifwa/och förtroo honom/at han
warderthetrattwalgörandes; ThetärChri-

Men när thmneHrdlungen omwänd
trarder/
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Vbentrettonde Betrachtelsen/
warder/at wij allem tänckie pa thet timmeli»
ga/med thet osiplaga/och ther emoot omGudz
Rijkeärelijtet bekymrade/och tänckie: Thet
fimm sigh wals Sä äre wij werldzligeword«
ne. Här asskan tu tigh pröfwa.

Thenna Sateli ännubätter til at sorstä/sä
NNIweet/at alt thet som tu i Werlden kan stkia och

««- alsta/at thet sr afftwanne Slagh. Ther fin»
ner man nägot/thct i sigh sielfft ar chndigt och

<v"". olidt/ säsom Kötzens Lusta/ Hamdgirigheet/
Högssrdigt- Skamlöst- Skör-Lefnat. Ther
sinnes och sadana!ing/sommankallar sa mitt

Ns"n"emellan/hwilkaisigh sielsimäre hwarkengo-
onoe elier de elleronde/sasom Godz och PenningarMi

ra och Högheet/Macht och Wälde/Skönheet
och Starckheet/ stoort Nampn och Beröm.
Hwad nu i sigh sielfft jyndigt och oratt är/thet
mäste wara längt isran en Christen/lherföre/
effter thet si)ndigt ar. Men the Ting som äresa mitt emellan/som göra o§ intet affsigh sielf-
wa tilkötzliga ochwerldzligaMennistior, Tu
ma hafwa och intet hafwa them/ och lifkwäl
wara och blisiva en godh Christen/och en tins
HErres lEsu trogne Älstare. Men om tu

. häuger tittHierta therpä/sa warda the en Aff
gudh och Styggelse; Therföre wachta tigh.
Menen j Gudy/sä mehner honom ratteliga/

alsten
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<vm en Formaning tilGudsreena Rärleel?.
alsten j eder lEsum/ sä alster honom medh
reent Hierta/ och haff tins hiertans Lust och
Frögd i tinom Gudi. Ther til drijsiver tigh
then stora Gudz Godheet.

~ Mennistiones Hiertakan vtanKarleekin- mmmsti».
tet wara/alstar thet icke thet goda/sa älstar thet"««Nel"
nagot ondt. Thet wil altijdh nagot hafwa/som thetälstar/altsä ärthetaffGudh ochN-
aturen giordt. Effter sasomHiertat thet mu-
ste ändtligennägot alsta. Sä fragas/huru
och pa hwadKärleeken kanbastanlagd wardas
Thetär ingen Twijfwel/at hwar och en jw be°
kanner/at thet högst är til at alsta/som thet hög-
sta och adleste Godz/ och then aldrahögsta
Skönheet är. KärleekenärthenädlesteMen-

Rörelse/sä stalhan«««äolaste
ockpä thet aldrandleste Godz lagd wara. A
Ar tu hwad stönt är/hwar är siörre Skön«
heet än i Gudis Hlstar tuhwad godt är/hwar
arnagonstörre Godheet än Gudh? Älstar
tlt hwad nyttigt ar/hwad kan meerNytta stasi
fa än som Gud Om the Godheetz StriMor/som affGudh stijna pa Creaturen/ st tacke a>
re/at the dragaHiertat til sigh/hwarföre stulle
icke thet stom all Godheetz SkecnHiertat be-
weekas Om en Gudz Godheetz Droppe i

EreM'
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Then trettondeßetrachtelsin/
Creaturen vpwacker Kärleek til sigh/ huruj
mycket större Lust är ta at ftnna h«)sall God«
hech Springe-Källa.
I then strsta Episiel til theEorintheri thet

nijonde Capitel/star strifwit: Hooplantar
en Wijngard/ och ater icke aff hu^s

se?plmnae Fwchts Gudh hafwer plantat KärleekeM
Rärleelen i wart Hierta/stulleban nu sielffickeKärleekeitwärtHttrta. thet enom Äkerman/

när han wäl hafwtt-kömmit Sadm i lorden/
ochenfrämandeinbarger hennes Hwadma»
ste Gudh tänckia/effter han hafwer Kärleeken
iHiertat inplantat/och mäste see/at Hans Fien»
de äter thes Frucht/och Hans sörgänglige ffa»
päde Ting mehr then niuta/än han somsiels'
waSkaparenäri

Wil tu nu tin Kärleek rätt anwända/sä
Na w" wändt honom til then som honom plantat haf.

Rärieer til wer/aldramäst/effter han tigh först älstat haf-
wer/och dagligh gmom sinKärleek/tinKärleek
vptänder. Mycket godt hafwer tu affhans
Kärleek bckommit/och mycket mehr hafwer tu
ännuatwanta. Iwmehrtu honomäMr/)w
mehr älstar han tigh igen. Christus säger

10h.14/13. hooslohannem i thet 14 Capitel: Then
mig aistar/honom stal lninFader alsta.
Hr tm Kärleek wänd tilGudh/sä warder tu

sinnaw
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Om en Förmaning tilGud; reena Rärleck.
sinmndes/at Gudh medh tigh gar/hoostigh
stär/jämpte tigh ligger/medh tigh talar/tigh Gl.oh.
lärer/tigh tröstar/tigh leeder/tigh bewarar/sör
tigh sirjer/och tigh medh all Godheet och Kär-
ligheet omsattar. Tu warder finnandes/at
han säger: Sij/minLust ar ibland Menni»
stio°Barn. Thet är intet ibland all Creatur/som Gudi sa kart ar/som Mennistiones Sial/
thenalffarhansäsom sinßrudh; FörSiäs
len stul ar GudzSon stijgen nedh affHimme-
len/För Sialens stul hafwer han Försmadelseoch Pijna lijdit. Efftcr nu Gudh een sa ös» Z,Aälst«
wermatton stoorKärleek drager til Sialen/O
MmnistioBarn/stulle tu icke äter igen all tilt
hiertansLust och Nöije i Gudh hafwa och söskia s Kart stulle thet wara tigh/om tu annu til
nagotannat bangde an til Gudh. Sä snart
tukanner/at Gudh ropar pa tigh: Sij/min
Lust ibland Me,u,istio Barn; Skulle tu swa>ra: Ach HErre/min Lust är i tigh; Sa ästu
eenreen Christi Brudh. Förgät intet/hurukar
tu Gudh affEwigheet warit hafwer. Hänhaftver off vthwaldt i Christo förr anWerldenes Grund lagder war/ at wij
stulle wara heligc och ostrasselige för ho-nomvthiKarleeken. Och hafwer tagit
c>l) M) sielswom tilVarn/genomlE.

Mm

159



i6o Then trettanve Beträcktelsen/
sum Chrismm effter sins Williasgoda
Behagh/ sinä barliga Nadh til Loff.
'Ach kare Sial/tn stulle intetgifwa tighRoo/
ilnian tn bleswe och wore/hniadtuaffEwig'

ZuHpa.heetsörGudiiChristowarithafwer. Hwad
stw?t"iM mehnen j/ O Meznustio Barn/hwad Gudh

Beläte. ther vtbi stkb»haswer/at han Mennistian stcv
padetilsittßelätes Naturligitar/atlijkt A
star lijkt. Thet finner man hoosthe ostaliga
Diuren/en VlfflMersigh til enVlff/Biw
nen til en Biörn/ och Leyon älffa Leyonen»

'Thet finner man och hoos Adam/ta han sta«
pat war/lät Gudhfram for honomkomma al<>
lehanda Diwr/at han gaff hwart och itt sitt
Nampn/täbefans/humLijka gaffsigh ihoop
medh sin Lijka: Thet behagade Adam wal/
men för Mennistian waringen Hielp sunnen/

Gen.!/21.. som Terten säger/som sör honom war/eller til
honom sigh halla mätte. Men tä Ewawar-
derhonomförestält/kande han stmr sin Lijke/
och frögdade sigh ther öfwer: Thet ar dock
Köttaffmino Köte/och Been ajfminom Be-
nom. Hwad mehnen jnu/j Mennistioßarn/
hwad Gudh ther vthistA haswer/tähaneder
sörst i Adam til sittßelatestapade/ochseder'
mehmiChristo til sammaßelate förnyat haf-
wer! Han tzafwev burit Eeld i eder Siäl/at

hon



OmenFörmanmgtilGub; reinaRarleek.
hon watte vptand warda i Gudz Mrlcek»
Hau hafwer sigh vthi idor Sinlaffmälat/at
lijkt sigh mätte til sinLijkehalla/ochSiäleit
sä Mycket MehrLusttil GUdh bekoma. Ther.
fore katt Man och affthett Kärleek och Lust til
Gudh tagaitt Mnnetrkn/hUru GudzBeläte
io§ wäxer och förökas. Achtar M lutför eelt
stoorLycka/atGudz Beläte i tigh förnyat blif-
Wer/öch Gudi lijktwärda/hwarföre hafwer M
en Äffstyy wldh Gttdhs Hwarförc wander
tu tiu Kärleek ick til Gudh/när tu begäret
then rätt auwandatz

Lät wara/ i Werlden är ock nägot/ stm
wardt nr nt älstas/ Men hwad är dock/thetsom GudzMrleek mättefmmfire fatt wara s
Hwad är thet tu hänger titt Hierta pä ? The
döda Creatureu kunna tigh ink't älsta igem
Ibland osi hällewij fä/atwij lateKärleckeu til
enoMfalla/sä fmrtivtj Marcka ingenGeeMr»
leekär atfinm. HwadförKärleek wänter tu
effter i thedöde Creaturen/i Godz och Pelmin»
gat s Ttt Mätte säija: Pennmgar och Godz ?«äMett
alstariagh/icketherföre/attheälffamighlgm/ AF'"
vtan at the migh Lust och Nytta staffa. Wal
an/sä bekänner tu lijkwäl/at häriugenlgen-
kärleck är at wänta/ther dock Gudh pä ofmje-
ligit Sätt o§ älstat igen. Mel, lät fee/hwadL ftr
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Talien trettonde Netracliteljenf

för Lust och Nytta thet ar/ som tu icke allenast
ajfPenmngar och Godz/vtanaffalthwad tig
i Werlden mätte behaga/ haswer at wanta.
Thet ärjw alt förgängeligit/krafftlöst och b>

"?nAva Mrligit. Tiu Torst kan thet intet stilla. See
intttmätta. pä Werldenes Mennistior/huru mangehasi

Rijkedom/KonstMhra/Wallust i thenna
Werlden/hwilka thevnderstundommedhstoor

,
Möda och Arbete sökia/kunna dock aldrigh sä
mycket bekomma/at the mättade warda. 3Nr
the alt fatt bafwa/sa ardock Sinnet torfftigt;

' Ty MelUlistiones Sinne är affNaturen sä
l< bestaffat/at thet intetstiller sigh/forr an thet be»
, komer thet somaltgodt i sighbegrijper: Ther>

söre/kan thet som vnderHimmelenfinnes/in°
gen Roo staffa/och ingen Nöyachtigheet gisi
wa/ ther effter gör thet tigh mycken Sorg.

UV??' Then sinLllsti thet jordistastker/han kan vtatl
vröftvelst <>c Fruchtan ochßcdröfwelse intet wara. Han

sinneraltijdhthet honom feelar. Han finner
och thet honom emoot ar. Iw mehra han be«
garer/jw mehr feelar honom; Han fär dock
aldrigh alt esster sin Begamn och Willie.
Finner hali siundomLust och Roo i thet jordi-
sta/sä star thet intet lange; AffringaTing
kanwal stee/atLustell förstörat warder. Sidst
är thetförgängeligit/thetwahmrsä länge thet

wil/
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,GmenFZrmamng iilGud, reenaRärleck.
wil/sa warder thetförlätit/ellertustelffmasie
thet förlata/ tu kan intet ther widh bliswa.
Werlden förgäs medh all sin 3ltst. Weeför-
thenstul them som ingen batter Lust hafwa.

Huru Mycket batter Lust och Nytta hafwe
wij affGudz Kärlecks Gudh kan mtteiigel, ft°s.
frögda/vtan all Sorg: Hafwer tu tittBehag
iGudi/ochgiswertighhonomöfwcr/fa sörjer
ha» för tigh/later tigh i ingenFruchtan
Bedröfwelseraka. Intet godt Ml tigh seela/
och tittgoda wander intetiM. Ingenkom-
mer pä ffam/som tighförbijder/HErre.
Huru kunna the warda tilstams 3y hoos psal.36/l°.
tigh ar een lefwandeKalla. Sasom A-
brahams Tienstcpijga Agar/ta hon vthur sin
HuWondes Huus drijfww war/ togh hon
wäl mcdh sigh een Flasta Watn; Närhon i
Oknene soor will/bliswer hennesFlasta tohm/
ochhonmäsielijdaTorst. Hwarföres Hon
hade alleni een FlastaWatn/och ingenMlla.
Sa gär thetoch them sommedhsinKarleekgä
ifran Gudh/ the bam een Flasta sull medh
Watn/ i thet the «Ma sin Lust ithejordiste
3ingen. MenFlastanblifwerengängtohm/
Wee honom tä/som icke hafwer thm lefwande
Mllan; Han mäste aff Torsi försmachta.Wal allom/fom sigh hätla tilKallan/them fce«

L ij las
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. Then BetraHtelsen/
lasintetgodt. ThettaLösitet hafwa wijmedh

psal,37/z. klara Ord i then Z7 Pjalm: Hafftma Lust
i HEnanom/han warder tigh giftvaw

w«lden"« des/hwadtittHiertabegarer. Trätzhee-
heet. 'la Werlden och alt thet ther inneär/at thet katt

sinä Ulffare sädan Löffte gifwa: lagh wil
gifwa tigh hwad titt Hierta önstar. Gudz
Ande/som ar Sanningenes Änd/och icke liuga
kail/han gifwer thenna Tilsäijelsen allom themsom sill Lust sotia i Gudi: Gudh stal gifwa
tigh/hwad tittHierta begarer.

3aGuoh/fi kunde en tsnckia: lagh hafwer lijk'
icke a"tijdh" wälsedt/at them GudälstandeHiertomar icke

altiidhesstertherasOnstangängit. Harbe»
hwarföre. jagh/för thet sorsia/ atGudalffande

Hierta/och anKötti sigh hafwa/ och önsta thetsom Migit ar; Ty ar thet tntet Under/ at the
ey altijdh sä thet the önsta. Hoo som mycket
wil hafwa/honom ftelar mycket; Hoo som al-
lenaettbegärar ataga/han finner alt/och thet
ena ar Gudh. Har hoosmäste tuwetta/ateen
ÄthstilnataremellanGudz Barnas Lycksa-
ligheet i thenna/och i then tilkommande Werl-
den. I Himmeten hafwa the Gudh och all
Fullheet i Gudi vppenbarliga til at see; Här
pä lorden hafwa the thet pä itt fsrborgat
Sätt i Troone/ochmäste ther hoosmycket lij'

da/
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Om enFörmamng til reena Rärleek.
da/pä thet tberasTroo och Förtröstan til Gud

"

mä bliswa försökt. Och mäste äfwen thenna
Tijdzens Fecl ch ther til tiena/atwarLallg°
tan effter Gudz Tröst och Wederqweckelse i
osiwäxer. Sidst/förläterGudh themiingen
Nödh/som hallasig til honom/han tager tbem si» növh.
thervth/och satter them tilUhra. Tbttbe-
swijker tigh intet/O fromme Siäl/är Gudh
titt Godz/sa hafwer tuittwist sulkomligit och
ewigt Godz. Men är titt Godz aff thenna
Werlden/sä är thet Lappwarck/och Km intet
hlifwa. Therfirekau tu/ännu en gäng sagt/
aldrigh bätter tin Mrleekanläggia/än nar tu
tigh ti! Gudh wänden

Tu behöfwer intet tänckia/at inqen Lustar smlust
therhoos/närtutinLustiGudihafwer. Al- «XVdrigh mä tu tänckia/at mchrLustfinnesi thet "og/""
stapade Goda/äu i thet ostapade. Hwad är
thet ewiga Lijfwet annat an ewiqh Lust och
GlädieiGudis ,

Mr nu Gudh mäste see/ huru Werlden fir.
bliswer fmmför honom dragen/tagerhan thet man zistar
ganstaillavp. HärasskommerthmKlaqan "en"än?hoosleremiamithet andra Cgpitel: Mtt!""'^,
FolckgörendubbelSvnd. Migbsom
ar then lefwande Mllan öswergiftva
the/och göm sigh har och ther vtyugna

L iij Brun-,
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Then trettande Betrachtelsen/
Bnmnar/la/vsta Bnmnar/ty theMwa intetWatn. Gudh ärLijffzensKälla/
affhonom vthspringer then rätta Lijffgiswan'
de Glädie/ther igenom Hiertat warder weder-
qweckt och lefwande giordt; Om wij Ma
wär Lust i the obcstandige döde Werldenes

MMsei:. Godz/sä la te wij Kallan fara/och begära at
siacka wär TorstaffDyngie-Watn/fomdock
intet kan Torsten stilla. Skulle thet Gudiicke
förtrytai EuomKonsienärgörondt/närhast
godt 2lrbete gör/och tilbiuderFgh eeubilligh
Löon taga/ och Folcket iijkwäl halla sigh til
Stympare/hwilka the for theras fördärfwade
Zlrbete aldrigh kunna llogh betala, Skull?

' Gudi icke göra ondt/ at 'M sigh tilbiuder sä°som itt sioort Godz/ och wil siidant vtan mi
Möda giswa/allenast at wij war Lust i honomhafwa;' OchWerldenärdocksaobetänckt/at
hon loper mehr effter thenftsängeligaLusteu
an Gudh. ö Israel tu göreen dubbel Synd!
ThenshögsteGudz Fömchtär/at mau mehr
War thet sörgängeliga/än thet oförgängell-

GVv/A" Creaturcnmchr/än Skaparen.' Then
' hogste Otacksamheetar/then store wälgörande

Guden tilbaka sUtia/ochchemächtlösa Crea-
tltreli tilhäugia. The ostrnllfftigeCreaturen
i Himelen ochpHlordm/hasivailUctja mnc°

ket
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OM en Förmanmg til Rarleek.
ket godt affGudh at wanta/somwijMenni-
stio Barn/dock lijkwäl älsta the Gudh medh
reenKärleek/förtära sigh jielswa/atthe ma al»
lena Gudh tielia. Men huru mängaMenni-
stiorga/thes wärr bort/och achta icke Gudh sa
mycket/atthe honomälsta/handla säsom Gud
komme them intctwidh i Imedler tifth hän»
gia the sigh til thet Förgängeliga. O Israel
tu gör een dubbel Synd/Ml obetäncktMiff'
garning! Alt thet som godt och liufiigitar i
Creaturen/thet ar allenaenSkngge/ochett rin-
ga Beläte aff then oändeliga Godheet och
Liufiigheet som i Gudi ar. Hwilken hungri-
ger ar sa obetamkt/at han bijteri ett malat FörUjknelse.
Bröd/nar han ettwal bakat hafwakans När
en deyeligh/rijker och mächtiger Herre fär een
lungfrw kär/och han then sammegenom sine
Tienare och I.eA2rer lat affhampta/och hon

förgäter sinHerres Wärdigheet/och forbinder
sigh medh Tienaren/hoo wil sädant i
römma? Hwad äre Crmturen medh all sin
Förmögenheet/annat änwar Gudz Tienare/som GudzGodheet ocbKarleek o§ firkunna/
och til Gudh lecdai Hrthetnuförswarligit/
at förgata then stora Gudcn/och halla sigh til

theiyachtlösa Tieliarna i

L mj Wou,
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Ehen trettonde Betrawtelsen/
Wore thet intet mehr/änthenstoraOlijk«

heet emcllan the Godz som i Werlden äre/och
emellan the Godz som i Gudi äre/sä borde

N'N°a' thet eene sirnusstiga Mennistia at beweeka/
Gudh/änsomefftcrMrlden sökia,

intetZagna, ytan Gudz Nade och Godheet doger intet
godt; Utan GudzNade och Godheet är iag

Umärintet. WerldenesGodz kan
iagh vtan Mijn Salighectz Skada wäl vmbä-
ra/och sä mycket som har i thetta Lijfwet til
wärKropps Nödtorfft hörer/warder Gudh
wäl wettandesosi atgifwa/i Dödzstunden och

Hafwer
jagh tä icke Gudz Nadeoch Wänstap/sa haftwer iaqh intet thet iagh migh kan glädia assi,
Ewigheet. iagh fopthenfful minKär.
leek rattanwända/sä wil iagh wända honom
til Gudh/som thet bästaär.

N°N Läggnu här til/at WerldenesKärleeWr,
G»o-Rär b'"dM GudzKärleek/Sa haswer tu än meer
lecr." ' örsaak/at wända titt Hicrtq ftan Werlden/och platt allena i Gudiingä. Ty hwad stal

tu medh Werlden/nar tu GM bortmisters
Hwarstre wil tu/ jom wil wara eli tins HEr»reslEjuAlffare/thet begära/som tigh hin^,V»"Ke.drariGudzM-leett SialenärlijkenSpe».

M'- gchhan tagcr emoot alla the Beläte/tijt han
wM
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Om enFörmaning «lGudsreena Rärleel?. l6y

wand warder; Wänder tu tijn Sial atl)
Himmelen/sa tager hotl emoot ett himmelstt
Mäte; Wänder tu henne til lorden/sä
gerhonemootettjordifftßeläte. Tukanwäl
säija/ienom Spegelkulina sigh mängehanda
Pelätewäl förlijka. Thetarsant/men Sia«
len är en sädan Spegel/ther vthi thejordiste
Tingz Beläte/ och the himmelste aldrigh tillij-
ka kunnabessä. Sä mycket som thet eena ta»
ger til/sa mycket maste thet andm taga aff.
Dchwore thet wögeligit/at wij aldeleskunde
Vthsiäalljordist Lust/sä stullethenhimmelste
Lusten mycket stoor warda. Tbersöre tager
een beqwemligh Lijknelse vthaffWax/ thet ta-
gerallena til sigh n, Figur/gör tu ther aff ett
Leyon/sa kun thet icke haswa eene Mennistios
Lijknelse/gör tu. ther affeenMemnstia//akan
thet intet haswa ettLeyonsLijknelse. M tijn
Siäl jordiff sinnat/sakan hon intetwara him»
welsttsinnat. Iw mindre ett Tinghasweri
sigh lordcnes Tyngd/ jw lättare läter thet»
sigh vplyffta i Högden. Ta een Mennistia
ha fwer lagt pa sigh eell tung Börda/kan hon
intet springa högt. Altsä halt thctwisserligen
therföre/jwmehra tijn Sial hanger til thet jor»
diffa/jw mindre är hon stickat tilat vplyffta
sigh til Gudh: Men jw mehr hon warder

L v dragen '



Then trettcmdeBetracktelsen/
dragen ifrän thet jordista/jw mehra blifwer
h.o„ vptändatförlusta sigh i Gudi. NarKo«
mmg Nebucadnezar bleffhögmodig öfwersin
Macht och Pracht/och ther öfwer i.sittstälta

»«st- Sinne sigh förlustade: Srj/ thet är then stora
Babel/som iagh haswer bygd/tilesKungligit

. Huus/gmom min stora Macht/til min Här»
ligheetz Ähra; Tä war han til en Best/och
lopp omkring som ittannatWilldiwr. Thet
ar o§ffedt til een Assmälning. Förlusta tigh,
man i the jordiffe Ting/ SW warder tijn
Sialrätt Besiialiff. Tanck här hwad tuwil/
fa blifwer thet dock sant/hwad Johannesstrif'

?.10h,2/15. wer,: Om nagor haswer thenna Werl'
denesKarleek/ i honom aricteFadrens
Karleek.

Skulle ännu nägon warasa oförstamd/at
han torde i sitt Hierta sörachteligen saija:
Hwad sedän; Sawil iaghchonom intet för»
halla/hwadmecrantherpä fö!li/r: Thesomäre jordiffsinnade/theras Ähra warder
til Skam/och thems Ände arFörtap-
pelse. Thenna Prophetian kan tu lasa sielf-
wer i Epistelen til the Philipper i thet tridis

w«löcnms Capitel. IlffWerldenesMrlecksanpä sid-
Ackiecr. stone intet anatwarda/an ijdelHelwetes Eeld.

Ty hwad een Mennistia här i Hierta haswer/
när



Om en Fsrmaning til Guds reenaßärleek.
när hon döör; Thet warder hou behällandes/
nar hon ifrau tbe Döda vpwäckt warder/och
sä blifwer thet iDomeu vppenbart och belönt.
Boor Gudh i titt Hierta medh lEsuChristi
Ilnda/sä warder tu then behallaudcs/uär tu
dömdblifwer; Och thet stal wara tiu Himel:
Men blifwer Werldeu i tin Siäl/ochbehäller
Rcgementet ther inne/in tiltinDödh/ja blif»
wer hon ock i tigh funnen i thenstoravppen-
barliga Domeu/ och warder ther affitt hett
Helwete. Ecu Affmälninq hafwe wij pä Is- Num.«/,.

meliterna/ibland hwilka Gudh euEeld vptän-
de/narthesöktesiusBuuks Fyllo/och tänckte
pä Egypti Landz Fiste- och Kött-Grytor.
lagh haller aldcles therföre/ nar Gudh itt ZMHLaud straffar medh Eeld/Watn/Krijgh/Huli. tomma.
ger/Pesiilentia/at stdan Wrede aldmmäst är
theraffvptänd/at manallena thetTimmeliga
stker/och om thet Ewiga sigh lijtet bekymrar.
Menpa then ytersia Domen stalGudz Wre°
des Eeld sigh först ratt sie lata. Werlden 1.30b.2ft7,

förgas medh sinLustu: Men thensomgör Gudz Wittia/ hau blifwer ewin,'
nerliga^

Therföreär thet ingen fafingFörmaniug/
nar Glldz Aude i bemälte Ord sager: Mster' 210b.2/15.
icke Werldena/ icke Heller the Ting i

Werlde-
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171 Then trettonde BetraHtelstn/ ,
"

Werldene aro. Pa thet tnmä första/om tu
annuickehafwermarckt thet/huru thet ingen
fäftngFörmanilig är/sätterGudz Ande twän«
ne Orsaker thertil. Först/Om nagor alffar
Werldm/ i honom ar icke FadrensKar^
lcek. Til thet andm: Werldm sörgäs
ined sinLusta; Mmthen somgör GudzWillia/han blifwer ewmnerliga.

Thet ar icke itt ringa/ hwad Apostelen
ssaL.Mr'' Paulus öfwer Girigheetens och thennajordi-

on« staLustaslämmer i then första Epistel til Ti^
""""' motheum klagar/huru thesse som älsta thetta

Timmeliga/fara wille frän Troon/och göra
sigh sielfwom mycken Bedrösi?else/och Ola i

~iim,6. Frestelse och Snaro/ och pa sidstone genom
därachtigss och stadeligaßegärelser/sörfanckia
the sigh i Fördärssoch Fördömmelse. Nar
han thetta heklagar/sä ftrmanarhan hwar och
en Gudsruchtigcm Christen: Tu GVdz

Ln Christen MennWa/ styv sadant. Wil een thet
ftanäeasigh Mnipliet hafwa/at han en Christen är som

medh Gudh hafwer Gemeenffap/han mäste
fiyy werldzligh Begärelse/och twärtemoot ja-
ga effter Rättftrdigheet/ Gudftuchtigheet/
Troon/ Karlecken/ Tolamodet/Sachtmodig-

Verss. heet/tythervthitestärChristißijke. Thet
arcn stoorWinning/atwara Gudeligh

och



<l)m enFörmaningtil Gud;reena Rärleek.
och lata sigh nöija/ Ty wij hafwa intet'
fordt in i Werloena/ therstre är thct
klart/at wij icke kunna söm nagot har
vth/ vtan ta wij hafwa Föda och Kla-
der/sä latom ost ther medh nöija.samma Apostel wil läm o§i famma
EpiM i thet firsta Capitel/ hwar ejster en

Chvisten mäst stalsökia/författarhanaltieen
Summa/och säger: Huftvudsumma affl.Dm.l/5.
Bodct/arKarleeken affittreentHierta.

Nemligh/hoo som Gudh wil älsta/han mäste
sitt Hierta mnt bewam frän Werldennes

Kärleek.
Om ock en Christen tänckte i Acht at taga/

thett Förmaning til the Collosseri thet tridie,
Capitel: Alt hwad j gören medh Ord
eller Garningar/thet gören alti HEr-ranslEsuNamptt/ tackandes Gudi
ochFadren genomhonom. Mr en Chri-
sten sädant wil taga i Acht/ Seer han wäl

, ,hwartvthhansHiertaochßegarelststolestal-st"Nu33
de warda/ Nemligen/at alt mä landa til GudzLoffochAhra/alt steeeffter GudzWillie/och
intet emoot Gudh. Men hoo som iall Ting
Der sigh/ochsinNytta och Ahra/hangsr alti -

sittegit och ickei Gudz Nampn. Men hwadsom steer i Gudi/thetärrättat in pä thet Ewi-
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Nm trettonde Beträchtelstn/
ga/hafwer och ewigh Löön/ Met andrnförgas/
ochgagnarintet iEwigheeten.

TaHErren lEsus hoosLucam i thet 12>
Capitel sager: Hwar eder Skatt är/ther
är och edert Hierta. Wi,ser han icke
allena Wägen/ hwart war Lust/ och

Ntt ä? Längtanstalgä/vtanochOrsaken: Kfwe
tije hö«r wij wär Skatt/Rijkedom/Saligheet pä lor°

den/mälan/fä lät ochwärtHiertawarawandt
effter Werlden: Men ar han i Himmelen/stl

Vers. 53. lät och Hiertat wam äth Himelen stält. Gö-
rer eder Sackar/sägerHErren ther sammas
Mes/ som icke för,aldras/en Skatt som
aldngh minstasi Himmelen/therTms'
wen aldrigh tilkommer/ey Heller nagon
Maal fördarfwar. Hwad Winst som ther
hoosär/nar en sin Skatt i jordisteTing söker/
wijser HErren i then Lijknelsen om then Riji
ke/som allena sorgde hwar han kunde sinFrucht
bewara/och ther jampteettlustigtModhhaf-
wa; Ty thenne mäste höra mitt i sin Sorg/at
thetta Bodstapet kommerHonom tilhauda:

Vers. 2°. Tu Däre/ i thenna Natt stal lyankalla
tijna Sial iftan tigh/hoo stal ta fa thet
tu tilredt haswer? HErren satter marcke»
liacn ther hoos: Altsa gär thet honom/som
församblar Agodeelar/ ochicke ärrijk för Su-
di, Om
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Om en Förmaning<til reena Rärleek.
Om nagon Lust wore i Werlden/thcr ös-

weren Christm sighfrögdakunde/sa är thet/at l>°»>.

Chnsius gaffsina LarjungarMacht/atgöm
stom Underwarck/safom troda pä Ormar och
Scorpioner vtau Skada/och räda öfwer the
onda Andar: Lijkwal säger HErren til sam-
ma sinä Lärjungar: Frögder eder intet K.uc.l°/2°.
ther aff/at Anderna are eder vnoerdam-
ge: Men frögder eder/at idor Nampn
äre striswin i Himmeten. MenPetrus
ta han allenaWille jokia hoos Chrisium ijdel
goda Dagar/warderhonomhoos Ewcmgeli-

sien Matthcum i thet 16Capitel/thetta Swa»
ret gifwit: Tubesinnar inter thet Gudi
tilhörer/vtay thet Mmmstiom tilhörer.
Hwilken som wil föllia migh/hanwe-
dersake sigh sielff/och tage sitt Kors pa
sigh ochföllie migh. Hwad hielper thet
eeneMennistio/om hon förwarswar hee-
la Werlden/och far dock Skada til sitt
Lijff? Eller hwadkan Mcnnistmn gis«
wa/thet honkan igenlöfa sittLijffs

TäKonunqPharao i Egypten war sör«
Broder wore komne/ lät

han them dmga tilbaka/medh sadana Befal-
ning til themsFader Jacob: Sij/har äre Genesis.
Wagnar för edm BamochQwinnor/" 's^

förer
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176 trettande BctraHtetsen/
sörer eder Fader och kommer/och stoner

Barn/at the intet eder Vohagz Tittg/forty alt thet
N" 3a Gooa i Egvpten sial höm eder til/at j

stolen ata Margen iLandena. Skulle
«r. thettaintet betydas Gudh biuder osi sittHiM°

Melrijke til/thet är o§ wal kärt/men wij wil»
jomoch gärna hafwaßijkedom/Höghcet/2hi
m och Beröm iWerlbene/tbermedh försuM
me wij o§pa thenna himmelssaßeesa/atwij
intetmed wara Sinneboo i HimmeleN; Ta
säger Gudtil osi: See intetpa hwad i Werl^
dell är/läter thet fära/Sij/mitt heela Himmeä
rijkestalhoratightil. Hurudarachtigthade
Jacob giordt/omhan for sinä Bohagz Tittg

w Hu"/er, bade welat qwar blifwa i Hunger-Landeti
««>w. ' Mycket darachtigare göra the/hwilka för thet

timeliga ZingzKärleek/försumma thetEwiga.
Therföre gör sasoM en then ther pam

srämmatOrt är til Tienst/och altijdh med sitt
mNfwer. Hiertatänckcrheemäth. Tä Abraham bleffZ,swa°sitt ' kallat til en himmelstArfwinge/mäste han

ga vthnr sitt Fädernes Land/vthi thet Land/som hali arfwa stulle/i thet saMMaLandet war
han en Framling/ och hade ther inNe intetegit/
och boddei Hyddor/ty han wäntade en Stadh/som Grund hade/ hwilkens Byggmästare och
Skapare Gudh ar/som stärom honom strisi

wit



GmenFörmanmg til Guds !:cenaRartcek. 177
wit i Epistelen til theHebreer i thet n Capitel;
Sädcmt Sinne Maste tu och hafwa. Ur tu
icke en Himmels Arfwinge/brgarer tu icke hel»
lcr thet at wara/fi bliffi titt Födzlo Lande/halt
Med Werlden/aät/drick/leeff effter tin Willie/
ty har effter blifwer tu dödh/och hafwer ta in°
tet Mhr ther aff Men wil tu wara en 21r5
wittge til Himmclen/sä haldt tigh stftm een/
hwars 2lrff/ Rijkedom och Umgange ar i
Himmeten. !ft tz>

Sa soker nu hwad jömofwätt ttl är/ ckoll,;.
ther, Chrisws ar sitttandes pa Gudz hö'
graHand. Ther är Glädie tilfyllest/och lu°
stigt Wäsende ewinnerliga. Farcr effterthetsom osivan til ar/icke thetsompa

Idrdene ar.
saärejdockickeafsWerldene/ Ihafweintet^^'
Arsseller Deel i Werlden/ och idertLijssar

sördoldtmed ChristoiGudi: Mmlmr
roert LijssChnfwsvppcnbarat wan
der/ta warden ochjvppcnbarademedh
honom i Harlighceten.

Hwarföre Willie wij medwär Karleek Mta osi länger til then jordista Lusten i Hwar°Me witliewij icke Gudh i allZilig jokia i hwad
wij göre ellerförehaswe? Hwarföre Wille wij
icke wär kare HEmlEsum allcstadesftam

M' för



'73 trettandeBetracbtelsen/
NN"h/ firallTingdragas BilligtstullewartHie»

säsom intet ta st wara stält/at thet st Me Gudh och Gud
«nnat wore annat wore vnder

Himmelen an Gudh/therftre sager Skrifften/
L011.3,3. laredöhe.

warFrögd wara/och aldrigh lata thet st widt
komma/atGäfworna iWerlden o§kärareas
re/ an fomHErren som är theras Gisware.
Medh Gudh och Hans Nadh stole wij wara

psal.63/4. tilftedz. Hans Godheet ar bätter an
LM Hasive wij nägot i Wcrlden/sä Willie
wij icke hangia wurtHierta ther pä/vtan som
Paulus lärer/Haswa thet/stsom>wij thet in-
tet hade/thet gör tighallenastmyckenSorg och
Wedermöda/och mästepä sidstone dock ther i-

ängraf? ftän. Älsta och sökia Gudh/ängraringen.
vrigh. At een Mmnistia hafwer Werldeukär/kom»

mer allenacher aff/ at hon GudzKärleek intet
smakat hafwer. Hafwer tu then smakat/st
warder tu intet thcm för Damr hällandes/som affLängtan och Mrleektil Gudh/ Werl.
denes Lust och Ähra siä i Wädret. Ar min
kusi til Gudh stald/ st ar then stald pä thet E»
wiga/och iagh finner ewigh Lust i Gudi.

3ädhf«Zr" HältthetförijdelNade/narGudhförhin.
Gvoh HM' hrar tin jordista Begarelse/ och gör ther afiHsMr? jjdelßedrösivelse; Tyjwmindre hantilstäd-

jer



Öm en Formamng tilGud; reenaRärleß.
jcr/ctt ii.qh nägot Tiligmä sttt warda/thet han
icke sielfwer är/jw störrcNädbewijstr han tig.
Hwad tigh til Nytta/Loffoch Ahmpälor-
dmkomma kan/ bör intet achtas för högt/ förr
an tu thetsörachtathafiverl Elliest är thetthen
ratta Lustan til Hiuder. Hoo som mycket be«
gärer/ honom sielar ock mycket/ mm hoo som
Alena ett begarar/honom ftelar intet; Thersö-
reöswergijffall ting/och saar esster thet Eena/
sä sinner tu altsamans. Alstariagh sa Gud/
lijkasäsom thet wore inteti Werlden/ elliest at
älffa/sci sinner iagiGudialt thetiagh iWerl-
dm Och sust.
thet armLust som icke warder miq ifrantagen.
Wij kunne wälintetkomit til Fulkomligheet/
3y wij känne intet Gud sulkomligm; När wij
warde honom sulkomligmkannandes/ sa war-
de wij ock honom alstalide fullkomligm. IMedler tijdh sa Willie wij honom alsta sa myc»
kitwijkunM.
Mm weet och/kara Siäl/ som ässundar här

nägotredeligitatbekomma/alttumästeiNga- Vöue» «p.
lundaßönensättiä tilbaka; Gudh tänder wäl
vp thena helgaKarleekz-Loqani tigh/ men han
wil ther om bedin warda. "Gcnoni Bönen lä-
Narochoffrar tu Gudi tittHicrta thertil/at
han thet vpfyller j GenomBöön och iBönm

M ii wil
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TKen fiortonde Betracktelssn/
wil Gudh thet med sinKärleek och HelgeLang«
tan vpwarma; la/närßönen hon steer M/
är intetannat an en heligh Ätra ejfter Gudh.
Bliswer thenna Begarelsen swagh och tall/ sä
tänd honom vp medh tm andeliga Andacht och
stadiga Suckan/ Bedh at Gudh icke wil thett
Kärleekz-Logan l tigh lata vthsiockna:

VZzn och!„' Ach heligeFader/ min och Mltt
""ligsucr. Gud/w äst jw allminßegärsHnde/mitt

Aiuus/min Fridh och Frögd/ Min
och Arff/och mittfulla I^ölje; Tuäst thet
ewiga AnMens Brunn/aEhwlWetts Hsi
werftödh iagh tänckerewinnerligenmät'
tatwarda. Vpftlldock med
tin och drijffvth althwad migh
ther ihindra mä. Förläna migh/ at imet
migh frögdar/ an hwad som befordrar
migtil tigh/och inter bedröjwar/än hwadsom drager migh iftän tigh. la/lät all
Fröld som vtan tigh är/ minHHrre och
minGudh/wara mig til Käc
migh then store Gudens och min Galig-
ttörareslEsu <shristi Vppenbarelje/med
all H.ängran och Frögd förbijda. Ach
-HErre/nar far iagh dock jeetittAnsichtei

Then fiortonde Betmchtelsen/
en Cbrisien M i Bedrssi

welse affGVdz Godheet
Trösi hämpta.

Ta
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Nn Christens Tröst i BedrZfwelse. »Fi

«AV A thenftomme Loth vthur thenSodo-
mitisteEeldm ryckter war/ bleffhan stalsomloti,
wijsivppäßärgen/therhanmättesitt

Lijffbehälla: Lijka sä/när wij allehanda Be°
dröfwelses Eeld vndfiy wele/ at wij ther inne
Me sörtarde eller Trösilöse warda forlatna/ säwäste wij fin til Bargm/och medDawid säija:
Issgh lyffter minä Ogonvp tit Bcw plal"i/l.

gen/ ftan hwilkom mmHielp kommer:
Mijn Hielp kölnmer ftan HErranom/soin Himinel och lord giordt haswer.Mmiffiorua jokiaHielp och TM hoosMen-
niffior/halla sigh til the Mächtigas BargpH
lochen/ och förlM sigh pä en lordistArm:Mm Christne halla sig til HErren/ vp til ho-
nom lyffta the sitt Sinne j Bedröswelse/ och
finna ther wisserligen Tröst ochHielp; Tyi
Gudfinnom wijenHielpare/som ftelar hwar-ken Willie eller Förmago/ tn hoos honom arRadhochDadh.
Itt sä sansärdigtOrd/som ärwärdtat man

thetachtar/ star bestrifwit i then andreEpistel
til the Corinther i första Capitel: Säsom -.Cor.i/s.
Christi Lijdande är mycket öswer osi/sä!komer och mycken Hugswalelse genom
ChrisMM. Tagh har grant iM/O trogne
Sial/ hwad fir Gemeelistap wij hafwe medh NmXp

M iij Christo



Then fiortonds Betvachtelstns
Christo bade iLijdandet och i Hugswalelsen.,
Wij Kafwe först Gemeenstap i Lijdande/ och
somPaulus talar: Christi Lijdande ar
mycket öfwer osi. Och äter igen: I ären
declachllgeMjdandet. MennistionesLesi
wenie warder i Symchs Book

, pä ett Msampt sätt bestrifwit: Theb
> MennistiorsLefwerne/alt ifranModer'

lijftvet/ in til thes the ilordene) then al«
les waraModer är/ begrafne warda.
Harar altijd Sorg/Fruchtan/Wanta/
ochpa sidstone Döden/ sa walnarthensmn i stoor Ähra sitter/som när thenrin-
gestapa lordcne. Sawal nar thensom
Silcke och Krono bar/ som nanthen i
groofftBlaggarnkladd är. Harar al«
tijdh Wrede/ Nyt/ Wedermöda/Osridh
och Dödzfahre/Kijffoch Tratta. Thet-
takommer öfy'eremssa wal lned dagligh För-
farenhcet/ som medh thm tolcmodigeKorsbä-
rarensHiobs gamblaWlttncsbörd/hwilkeni

Hwd. 7/ l. chet 7 Capitel stger: Maste ickeMeniffian
altijdhwaraiStrijdhpalordmesOch

Cstp.!4/l. itheti4Capitel: MmmstianaffQwiw
nofödd/leftver en lijten Tijdh/och arfnll
lmdh Oro?. Moses törs s«M om Menm-

ffiolles
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Kn Chrisieng Trsst i Bedröfwelse.
stionesLefwerneithenBoPsalm: Ta thet psal<>°/«.

bast warit haswer/sa haftver thet Möda
ochArbetewarit.
stiorsLycka/ the ftomas sä wäl som the ogMnwerlven.
achtigas/3he trognas som the otrognas; Alle
samptligen are Lijdande vllderkastade/ för then
allmenne swaga och ströpliga Naturen stul.
Dock nar Lijdande och Bedröfwelse hoosen
Christeu sinnes/far thet itt annat Uthseende/änsom hoosOchristm/ och bckommer itt annat
Nampn/ och kallas ittChristi Lijdande/ effter
Pauli Ord: Ehristi Lijdande ar mycket Coil.l/24.
öftvcr osi. Och pä ittannat Rum sager han:
lagh ftögdar migh vthimitt Lijdande-
för eder/(eder til godo/ i thet iagheder
kar) och vpfyller i mtttKött/hwad som
fattas i Christi Lijdande/ för Hans
men/som ar Församblingen. Är st myc-

ket sagt: Thet är migh affChristiLijdande itt
wistTilmätt/ thet Mäste altsammans allena eiMno"
medh Tolamodh lijdas/thersöreär mighkärt/
at thet ma effter thet andra öfwerwmmit war«
der/pa thet iagh en gäng kommer tilKnden/

therföre fyller iagh/ och dagligen astnndarat
vpchlla/ hwad annu ther vthinnan feelar.

Hadnl» kommer thet/at the Trognas Lij«
dande kallas Christi Lijdande; Ther til fin- »wH/e

M iiij ncs N.^
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Nhen fiartonde Betracbtclsen/
nes icke allena en Orsaak, Först liggiom wij
vnderkastade Diefwulens ochhansAnhangz

3iefw..le„g HaatsörChrististul. OchfastänDiefwulen
ingeliMenniffia är goyh/sä hafwer han dock
en symmligh Grymheet fattat emoot themsom halla sigh tilChristum/ och hwad han kan
göra them tilFörtreetoch«Vkada/thetvndw
läter han intet Hwad wij nu ther ftre lijdaj
at wij höreChristo til/tyet warderbilligträck«
nat ibland Christi Lijdande. Til thet andra/
taga srowmeEhristneMKors garnapä sighj
for Christi ssul/effter Christus gärförthem.

?as N»' Thetgifwer cm wi§ Orden/ehoosom begisi
' wersigh i then Orden/och för Christi stnl/thensamma effterföllier/toleligen tager sittKors pa

sigh/och bar medhpä Christi Kors, Sidst och
förthet tridie/tilagnarsighChristuswärtLij°
daude/fastmM egit Lijdande/ejsterwij are en

>sk"« är Akamens Ledemoter/pä hwilkeu hau är Huft
wudet. HarstäuuHufwudochLedemotey

"""' ftr en Mau: Thenne Mannenom hafwer
Gudh iliffänckt en Kors-Bagare/thenmaste.
wahravth; Hwar och en som Deel hafwer i
Christo/ han mäste affKärleek til Christum

Matt.-°/2z dricka medh/fom HErren sägcr; MinKalck
stolenj dncka/och medh thet Doop/ther
medh iagh döpcs/ stole j Yöpte warda.

HErren
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135

HERRm Clmsius Hafwer then starckeste"
Drycken druckit ther aff. Wij dricke hwar
för sigh esster then Helge Andes Matt/ som
hwariom och enomgifwit är; TyGudhhäl- F5/W
ler har wistMatt/och ftestar o§ ickeöswer wär s>>" Förmä,
Förmago. Thersire/nar Korsiet kowmer
Manda/sä tanck widh tigh sielff/Sij/nublisi
wer tu ater förd til HErrans lEsu Kors-'
Bagare/walan/iagh wil garna drickamedh/sä °

warder dockomsijder Botnen funnen. Eller
tänck/sasom ittKaar fult medhbittert Döpelse
Watn ther stodchwilketChristo och Hans Le»
damoter woreföresatt til at vthösa. HErreu

Chrisius hasiver rattwalmäst osa ochdraga.
Tigh stal och kart wara/at tu och kan nägot
ther affvthösa. Orckar tu icke bära mycretya»

itt Ämbar fult/sa bar dock ther aff een Hand"
full/thet hielper lijkwäl nägot ther til/at lnan
dock pa sidstone kommer til Botn. Wr nu
Lijdandet ar öfwerwminit/sägh: Gudi wari
Loff/ater igen ittKors minder. I sadan Be'
trachtelse stal en Christen hielpa then andra
sin Börda at draga/och ickegöra ensßörda
swarare/änsomhonar.

Sasom wij nu haswe medh Christo
meenstap i Kochet/Sa sinne wij och til thet z Chrim

M tz andra/



Then fiortonde Betracktelstnf
Hswa- andm/medh honom Gemeenstap i Trösten/sä»som Apostelell sager: Wij wardertjkeliga

tröstade genom Christum. Sasom
Cmsti Lijdande ar mycket öftver oM
kommer och mycken Hugswalelse öftver
osi genom Christum. Och äter: Wij
wette/at sasom j are deelachtige i Lij-
dandet/sawarde j deelachtige i Hugswa-
lelsen. Thet är ingeu batter Lakedom/emootsa mycken thenneWerldeneslammer och A?
lend/ an som then HimmclffaTrösten/ som aff
Gudikommer. GudzGodheetochßarlwhertigheet mäste o§ hugswala/styrckia och vp'
pehalla/ elliest kunne wij intetKors Christeli-
gen dmga/ vtan mliste ther vndersiunckaoch

psal.»?. falla. HErre/omtittOrdickehadewa-
V.92. Tröst/,sa wore iagh lange för«

gangen imitt Alende/ sager D"wid i then
stöna 119Psalmen; Therföre önstar han ock:

75. Ach HErre/ tin Nadh ware min Tröst/sasom tn tinom Tienare lofwat haftver.
öch annorstädes sager han: lagh förläter
mighpa tina Godheetaltijdh och ewin-

Thren.3,22 nerliga. Jeremias bekänner: HENransseq. ' Mtldheet ar/ at thet icke ar platt vthe
medh osi/hansBarmhertigheet haftver
annu icte Ande/vtan hon ar hwarMor»gon
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En Chrisieng TrZst i BeVrssivelse.
gonny/och tm Trooheet ar stoor. HEr-
ren är minDcel/sager lnin Sial/thersö»
rewiliag hoppaspa honom; TyHEr-

ren ar god them som hoppaspa honom/
och the Smlarsomfraga effter honom/
HErren dnjfwer icke ifran sigh ewin«
nerliga/ vtan han bedröfwar/menhan
förbarmar sig igen effter sin storaMild-
heet/ Ty han plagar ochbedröfwar icke
MennistiornaaffHiertat. Sij/sahasi
wa the Helige sökt sin Tröst i sijnBedrösivelsc
iGudzGodheet.

Men effter i lEsuChristo är tilhopa sat- IChnstozr
tatall Godheet och Mildheet iHimmeten och w,Kttae"
pä lorden/vthfsrer Paulus sitt Taal i ftam»
dragmSpraäksälunda: Wij waroel)Ug°
swalade genoln Ehristum. När God<
heet stalratt Godheet wara/ hwar affwij o§ i

genom Ehristum tomma til o§har pälorden:
IEhrifto läter Gud allfin Godheet gä fram
sör off/säsom thet GudzTieuareMofi war i

en Byyn wW i then andraBootMosis i thet
zz Capitel; Men hwarföre haswer Gudh
sigh sä godh och nä,digh vppmbarat iChristos
Hwarftre/at wij honom icke allenast stole äl-
sta/Vtan och pä honom hierteligen förtrösta/

ech
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fiortonde Betrachtelsen/
NN/' ochiallMdhäkalla. Sasomallßedröfwel'

Uthsprung. ses Uthspung ar Synden/altsä är ochChristus
Rom.s/«. allTrösts Uthsprung. Medan wij genom

Troona äre rattserdige wordne/ sager
Paulus/ haswe wij Fridl) medh Gudh/genom warHErralEsmn Christum.
Genom hwilken wij haswe ochenTil-
gäng i Troone til thenna Mdh/ somwij vthi staam/och berömeoffaffHop'
pet som wij haswe til thenHarligheetsom Gudh giswa stal. Och icke thet alle-
nast/vtan wij berömmc osi i Vedröftvel-sen. <VU/ sä myckit vppenbarar stgh GudzGodheetiChristo/at wij mittißedröjwelsen,
kuune glade och lustige wara.

Täblifwer they trogna Siälen icke medh
nagonkrafftlöös Hugswalelse. siatt affwiist/v-
-tan sasom Paulus säger/rijkeligh warde wij
hugswalade genomChristum. Thetär intet

Gv°hH« Kors sä stoort/cher emoot Gud icke nogsampt
hafwer"för' Hugswalelst hafwer förordnat; la/vm wij
ordnat. Wille halla thet ena moot thet andra/stole wij,

finna/at Trösten som aff Gudz Näde genom
Christum lEsum til osi kommer/myckit stör»
re ar an all war Hlendigheet. Ty Christi
Kors-Bägare hau hafwer jwen Botn/atman
eugängkommertilAndan/menChristiTröst
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Mn Christens Trost iBedrofwelse.
är oändeligh. Thet wärsta onda och styggeli-
gastesom ositan päkomma/arSyndm. Men S»,oen.

siätt intet är Syliden mächtigare/anHugswa°
lelsen som kommer genom lEsumChristum. »

Hwar Synden mächtigh är/ther är Nädm
sastMächtigare: Thet är altijdh mehr Mtt«
ferdigheet tilatfinna iChristo/än Synd hoos
Mennistiorm. Altsä är thet och medh alt thet
vsikan bedröfwa j Christi Hugswalelse är al-
tijdh större/sa at ingen Mennistia hafwer Or°
saat at blifwa kleenmodigh/myckitmindreat
förtwijsta. Wij hafwe för osi the Heligas
Exempel/hwilka alla haswamäst siapasmedh
Korsiet/men the hafwa och alla Tröst sunnit
ther emoot. Thet mäste lacob/lob/Dawid
ochallesammanshelige Korsibärare bekäuna.
Paulus bekanner ruudt vth i offta bemalte
Rum/och tackar sin Gudh ther före: Wäl« l.

signat wari Gudh wars HErres lEsu "'

Christi Fader/som osi tröstar i all war
Vedrösivelse/at wij ochhugswalakuw

ne thein soln i allehanda Vedröswelse
aro/medh thenHugswalelse/tber Gudh
osimedh hugswalar. Tysäsom ChristiLijdmwear myckitkömmit öfwer osi/säwardewij ochriMigenhugswalade ge-nom Christum. Wijsielfwewardetherfo-

re



Then fiortonde Betracktelsen/
.re L mängehanda Bedröfwelse öfwade/at wij
«gcnom Försarenheet matte starcke warda; Ty

hwad wij aff Gudz Hugswalelse smakat Kaf-
we/thet ärkrafftigt/och gisnm- bädeKrafft och
Safft. Sasom wij i thetnaturliga Lijswet
icke altijdh
fiifftelse. Altsä förnimme och wij i thet andeli-
ga Lijswet Liuus och Mörcker/Bedröfwelst
och Hugswalelse/hiertans Sorg och Gladie.

/ »Them rättferdigom mäste altijdh itt Liuus
vpgä/ochfrommomHierta Frögd/sasom thet
i then 47 Psalm star strifwit.

Sä marck nu/hwar tu ißedröswelsestal
Tröst hämpta/ Nemligen/ affGudzNades
Brunn gmomChristum; Tijt masie tu tigh
wända/ wil tu elliest hafwa lefwande Tröst.
Mr iagh allena igemeen GudzGodheetbe-

Gud hafwe,- tracsitar/kan iagh lätteligen tänckia/ at then
N7N. nulda Gudeus Lust intet är til at plaga och

sördarfwa: Är Gudh wäsentligh godh/ sä
kan han ingen större Lust hafwa/än at altijdh
göm wäl/ trösta/ hielpa/ fralsa och wälsigna.

Raeuren Secr pä alt thet som i Naturen är/then som
Nhwil chet stapat hafwer/han försörjer thet och: Gis-
3nV» werickeallemstnoghtilNödtorssten/vtanoch
g«oe. hwariom och enom til Lust effter sitt Wus.

Alt
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Nn Chrisiens Tröst iBeyrofwelst.

Alt wänter efftertighHErre/och tu gisi
wer themMaatisinom tijdh/Tatugis'"
wer them/sa sambla the/nartuvplater
tina Hand/ sa warda the medh godh
Ting mattat. Hau spijsar Wildiuren pa
Marckene intet knapt/vtan mildeligen/at the
warda mattade/och pa sitt Sätt wederqweckte.
Thermedh vppenbarar war Sudh sin Mild°
heet/at han är en Gudh som frögdar och hasi
wer Lust til Lijfwet/och gläder alt thet som les»
wer och röres. Huru stulle thet ta wara Hans
Lust/at läta MennistiorsBarnom sinä adla-
ste Creatur altijdh sorja/oM the icke medh sin
Olydigheet Gudh sielfftilsinFiendegiorde.
See wij nogare tilGudzGodheet/huru hon
lyser til osi geuomChristum/ tä begynl,er hon
först pa at hugswala o§; Ty iChristo vppeu- G«o vppe».
barar sigh Gudh sasom eu liusiiger hiertans NstWkärFadcr. WarSaliqgörareChristushas-
wer gifwit osi Macht at bliswaGudzBarn/aUa the som trooi hansNampn.
Och sa somPaulus larer: At thetareGudz Rom. 8.
Barn/somaffGudzAndedrijswas. Ihaswe M vthkorade Barns Aude/ i
hwilkom wij ropa: Abba käreFader.Then samme Anden witnar medh war
Ande/atwij are Gudzßarn< Therföre

lärcr
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fiartonde BetraHtetsen/
lärer otz HErre» Christus/ then store Guden i
Himmeten i wär Böön nt sälunda tiltala/tä
wij säija: Wär FtWW> I thet ma stär en
sulkomligh TrWla/mehr Trvst an G kan

är en Hlendigheetwederfaras. Gudh förer ickeal'
' letmst thet baraNampnet/Fader/vtan han haf-

wer pä sigh the ratta enrätt Faders EZensta-
M: Säsomhan och kallasen Fader öswer alt
thet som Barn heeter iHimmeten och pä lor-
den. lugen Fader är til/som sa hierteligen
medh siua Barn mehnar/som Gudh thetmeh^
nar medh Mennistian. Hwad gör en Fadet'
medh sitt Barn s Uthaffhiertans Kärleek sör-

genstaper.' jer han för sitt Barn/bestyddar thet/ hielper
thet gärna/hafwer itt hiertans Medlijdande
med thet/narthet är siuukteller i nägon Nödh)
wil och garna lesna ath thet ett godt 2lrA
Mehnar tu at Gudh icke är sä emoot tigh sin-
nat i Sä wist som han tinFader kallas/sa wist
bär han emoot tigh itt Hierta/
och tanckermoottigh st wal som nagon Fader.
medh sin Son tänckia kan. Nar Glldh bekän-.
ner sigh förlsraels Fader/och käner EphraiM

3«em.zi. fZr sin Son hoosJeremiani z i Capitel bety^
" "'"- ger han sielff/at äfwen therföre brister honom

hansHierta moot Ephraim/at han mäste sigh
öfwer honomförbarma. Mehnar tu at sädant

' äre
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EnCbri stens iBeVröfwelse.
are blotta Ord/ och intetAlfwar s Altsa stal-
ler Gudh hoos Esaiamframm Fraga: Kan
Vch eenModer sörgata sitt Barn/sa at
hon intet förbarmar sig öfwer sin Lijffs
Sons Och sättertherhoos: Om an eett
Moderförgato sitt Varn/sakan han osi
intet sörgata; Betyger ther medh/at han
fastmehran ModerlighochFaderlighemööi Möstinö.
vsiärsinnat; Therpä weet thm trogm Sia-
tm i Nöden sigh atberopa/och kan medh Esaia
faija aff thet 6z Capitel: Ach HErre/ M
ast jwwarFader och wärFörlossare/aff
Älder ar thet titt Nampn.

Hfwer alla niätto är thet trösieliglt/ at
Pauluskallar Gudh iAndanom/ Barm-
hertigheetenes Fader/och all
lelfts GM. Effterhanarallßarmher- Gvdh är
tigheetz Uthsprung somi ittmcnnistligitHier» t!gh"itt"e'.
ia/ochaldramastiMFaderligitHierta inplan-
tat warder/ heeter han Varmherttgheett'-
Nes Fader. SkUlle nuthen ingen Barmher-
tighcet öswa emoot silla Barn/som är Barm«
hcrtigheetmesFaders Skulle cm Mennistia
wara lätt til at beweeka til Barmhertigheet
vchMedynckan/och thm sammc/som Barw'
hertigheetm inplantat hafwer/stulle intet läta
sinä BMsNödhga sigh tilHiertatt Thet
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Then fiartonde Betrachtelsen/
är intet mögeligit. Wisserligh kan tigh al»
drigh/om tu äst GudzBarn/ och Gudh e» Fa-
der nämplia kan/sä mycken Sorgwederfaras/
ther icke mycket mehm Trösi ar förhanden/
hooshonomsom ar BarmhertigheetenesFa»
der. Han heeter och therföre aUHugswa-

N//ti" lelsesGudh. Han är thenratte Mästaren
«t trösta. til at trösta/som i sin Hand hafwer leswande

Trösi. Mennistior mä trösta sa mycket the
kunna/men thet haffter och hielper sä mycket
thet kan/ty the are intetenHugswalelsesGud.

R0m.15/5. Men Gudh säsom han ar Tolemodigheetenes
och Fridzens Gudh/sä är han Hugswalelsens
Gudh. När han begynner at hugswala/sä
kommer Hugswalelse ochFridh i thet bedrös-
wade Hiertat. IwmehrBedröfwelse/jw me-
ra Trösi. Therföre läter han kalla sigh i then

p5«1,63/6. 68Psalmen: EnFaderaththeFaderlö-
sa/ och en Domare for Enckioln/ then
ther Fangar vthförer i rattan Tijdh.
Fädrarpä lorden willia offta hielpa/men the

Versio. kunnaintet/menGudhärmachtigh. Loftvat
wari HErren dagliga/Gudh lagger ost
een Voroa pa/men han hielper osi och.
Wij haswe en Gudh som hielper/och
HErren HErren somiftanDöden sral»

3«GMe! M Hwadwiltunumehr/OKorjzbämre/
HErren
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Nn Christeng TrösiiBedrZsivelse.
HErren HErren som Macht hafwer öswer

"

all ling/kallar sigh tili Fader/och at tu mä wet«
ta hwadför e«, Fader tu hafwer affhonom/vp»
penbarar han sigh sasom en Barmhertigheetz
Fader/och all Trösts Gudh. Har affkan tu
förwissat warda/at tina Tärar i tin äre
intetfafangia. Ärthetmögeligitatittswagt
och siuukt Baru som strijarisin Wärck/och
thetstulle en FcMr och Moder icke gä tilHiw
täti Skulle nu titt Ropande intetrörathet«
FadersHierta/hwilken ar Barmhertigheete-
nes Fader s Tu kan waraförsakrat/at Gudh
warder tigh trösteligen tiltalande/ty han som
ar tinFader/hmi ar en Hugswalelses Gudh.
Omthet stode i ens FadersFörmägo/atpäfiw
na en stdan Tröst/ther medh hansittbedrös-
wadeßarnkunde tiifredz sialla och wederqwec-
kia/sä stulle han sigh intet sirsumma. Gudh
war himelste Fader/är en Hugswalelses Gud.
Huru liufiigell talar han til war SM i sitt
Ords Han lofwar osi Hielp/Bijständ/För«
losimng/Wedergalning/himmelsta och ewiga
Godz. GudzOrd är sä rijkt affZrösi/atwärt Z"ZHHierta är intet machtigt at satta all Tröst. Tröst.
Gudz Källa hafwer Watn tilfyllest; psal.6s,i°.
Ty hwadsom striswit är/thet ärstriswit osi til

Tolamodh och Skriff»
N ij tenes
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Then fiortonde Betrachtelstn/
lesa.2B/19. tenes3röststolehaswaHoppet: TyStras»

,. setallena lärergiftvaAchtvppaOrden.
Nm/n!" Närßedröfwelseärpäfarde/ochmantäkoM'

»edröswel. omßibelen ellerallenasiöftveren tröstligh
Psalm/ta märcker man myckit förr/thet som
til wärTröst tienar/än när wij ingenSorg
hafwa. Ta sinnes offta i itt Ord/een sadan
FrögderijkHugswale!se/at wij i atl märLijssz»

aldrigh hade fädant täwkt. Sij/ ther>
talar all HugswalelsesGudh/och talar tröste-
ligen tittHierta til. Men tukan öch sidst wa°
ra wi§pa/at Gudh tinFader/icke allenastläter
blifwatmedh Trösten/vtan fäsom hansHug'
swalelseen leswande Hugswalelsear/som hast
werKmsstochSajft/sa mastepä sidstonesielsi
waWarcketochFörlo§ningsöllia. Gudh
tröster osi icke allena thertil/atwijmähaswa
Tolamodh/vtan ockatwij ma Hoppet hafwa.
lagh är medh honom iNödene/ stger
HErren om en trogen Christen/iagh Wil ta-
ga honom ther vth/och lata honom til

3N, Ähmkomma. Wardertunubedröfwat/
dröfwelstn. sa tanck pä tin goda/barmhertige hielperijke

Fader i Himelen/och sägh: Ach HErre miu
Gudh/tu äst jw Barmhertigheetenes Fader
och all Hugswalelses Gudh; Hugswaladock
mijnbedröswadeSiäl.

lagh
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En Christens lirosi ißedröfwelse.

laghpäminner och här thet/hwad tilförne
förmält ar om then heliga Gememstap/som
Gudh medh then troqnaSialen haswer. Hw
ru säsom Christus sigh wart Lijdande tilag»
nar/altsä kunne wij oji HansHarligheet tilag'
na. WartLijdande ar Christi Lijdande/och wärt eu.
gär Gudi til Hiertat/effter han i Christoar «N»
war Fader/och en barmhertigh Fader. En
Fader är tilbunden sitt Barn sä/at ehwad som
kränckerßarnet/thetgörFadren ondt. Skul-
le Gudi wsr Nödh intet angä/sä wore han in<
gen barmhertigh Fgd-r. NärLederna nagot
lijda/sakänner strax Husivudet thet. Skulle
nu Christus intet känna thet osi ondt gör/sä
wore han icke wärträtta Hufwud. Epistelen
til the Hebreer/gifwer HErren Christo thet
Witnesbordet/at wij hasweihonomelisädan r?nn«"chet
öswerste Prast/somkanhaswamedhosiMed'
lijdande. Paulushafwerthetförfarit/tä han
ännu wqr the TrognasFsvfölliare/och hafwer
hördt niitt i sitt förbittrade Företagande/ at
HErren pä honom ropar: Saul/Saul/ Äct.9/4.
hwijförsölliertumigh?

Rn kundeen tanckia/gär Christo wärtLij'
dandetil Hiertat/hwarsörestickar han thet til
osti Sannerligh/omhoosKorstetintetannat

Niij wore/^7^"
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198 Then fiortonve 'Betracktelsen/
wore/än Bedröswelse och hiertans Sorg/sä
är Gudz Hierta sä troofastemoot oMt han
intetKors stulle o§ tilsticka; Men thet är vn»
derKorsset mycket meer fördoldt/an wij kunna

-efftertanckia. Thetkan ingen Christen vtan
Kors behallen blifwa/Rätt salijtet somChri-
stus hafwerkunnat vtan KorsChristus wara.

menA-ä'. Hnru wil man Tolamodh/TrooochHoppet
ra Rorstit,' sswa? Huru wil warFörtröstan bliswa sun-

nin stadigh s Huru Willie wij bliswa krönte/
om wij ickestulle strijda och lijdas Säsom nu
en Fader intet kan rätt wara/ther han icke hal?
lersittßarnvnderßijset/hafwerdocklijkwal
Medlijdande medBarnet/la/och ta när thet
tijsat warder: Rätt sä gär och wärom Fäder
iHimmeten. Thet staffar ickeringa Tröst/

NaT?"" «är allenast een Mennistia medh thenandra
«o»,. hafwerMedömkan/sä är thet then bedröswade

trösteligit; Huru stulle thet icke wara tröste-
ligit/ta iagh weet/at Gudh drager Medlij-
dandemedh miqhi Tager han sigh min Sorg
aff/som alt Bekymmer kan ftrandra/och all
Sorg wända i Glädie/ sä warder och miu
Sorg intet illa asiöpandes.

Iwarmors Tänckhar och pä tbenHarligheet/thervthi
tä«3." 'S tin Saliggörare Christusäreffter sitt Lijdan-

sigh



Nn ChristengTrzfiißevroswelse.'
sigh sielff/at han ther allena warder förlustat/
vtan sasom sinFörsamblingzHuswud/ och sin
Lekamens Saliggörare. Hwar han är/ ther
mästetu ochwam. HwadwiltutighförtheN'
stul sa hsgt bekymras OM wij lijda medh Rom.B/17.
Christo/sä wardewij kommandesmed
Christo til Harligheeten. War Be-
dröftvelse/then doct timmetigh och latt
ar/föder i osi een ewigh/ och oswer allo
matto wichtigh Harligheet: Wij som
icke ste effter the Ting som synas/vtan
the som icke synas. Thet warder en gäng
then Tijden kommandes/at wij ifrän thenna
lämmerdalen warde frälste/ och stola möta
Christo iWädret/at wij mä wara med HEr,
ren wär Gudh altijdh. Mr Paulus talar
här om/säger han: Tröster eder med then- '-Vess4.
na Orden inbördes; Then eene paminne"
then andre nar Bedröswelst är pä färde., Lat -

nu wara/at wij mäste här myckenlammer och
Mndvthsiä/Mm huru länge wahrar thet/fi
warder ther pä sölliandes en ewigh Weder-
qweckelses Wij hälla thet medh Pauloja fö-

re; At thenna TijdzensWedermöda/R0,n.8/13.
äricke lijkaracknandes medh then
ligheet sompa osi Ml vppenbarwarda.

Sij/altsä kan
N mj orighftel»-'
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Thenfemtondeßetrachtelsen/
'

allenast lat tigh thentil Hiertatgä. Hoo som
nu ingen Sorghafwer/kanwälbekomma/och
kanthenmttswärnoghfa. Thetkan tigh thet.
möta/therpa tualdrigi tinaLijffzdagar tälickt
hafwer. Säweetyu/attinßedröfwelseal-
drighkan wara sa stoor/at jwicke Hugswalelse
ar ther emoot sörhaudm/alleuast attuwid thm
rätta Wagen haller. För thet sorsia wachta
W/attu intetknorrar emoot Gudh/och blisi

g3ng stni
'

wer otoligh. Wil tnknorra/sä knorra emoot
förhaiw. Kom ihogh/at tuintet annat än

Skam och Bedröswelse wärd är/och war ther-,
söre toligh. Sedänratta tigh i Troone vp ge»
nom then gohe Gndms och barmhertigeFa°
drenslhogkomelse/som ar i Himmelen/hoos
then samme klappa medh Bönen an. Ochför»
glom intet/at halla tigh widh thet trösteliga
Gudz örd/och aldramastsatt tigh öfwer then
stönePsaltare/och gifffiijtigh Acht pä HEr-rans Mnnti. Wijsirligh thet ffal tigh aldtig
Tröstsiela.

WälsiMatwartGndh/wärs -iZErres
lEjuChristiFader/BarMhertigheerenes
Fader/och all HuZswalelses Gudh/som<?si hugsivalar i all wärBedröfwelsi. Sä-,
ftm är kymit öfwer off/sä komer <?ä)myckm HuZsivalelsi öfwer
Hsi genom Chnstnm/ wälsiZnat ware
GudhiEwiZheer/Amen. Then
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l- ' »Hwad ofi til 2O-

Thensemtoude Vetrachtelsen/
Hur» Gudz Gödheey Runffap

stsrcker off til Bönen.
ar itt affwärt ChristendomsVönmärittsom wij mäsie dagligen öswaHns N"'

bade i Lycka och Olycka. Ther til rustar osi
och kraffteligen styrcker GudzGodheetz Kun-
ssap. Gudh plazitargenom sin Godheetz Up°
penbarelsei watt Hierta Bönen. Ty hwadsom ar all Godheetz och all Kalla/
aff then samme maste wij alt godt/Hielpoch
Saligheetgenom Bönen hampta. Men M
Gudh i sin Godheet icke blifwer kand/ huru.
kundeman honom akalla s

Man kunde wal fräga/ om thet ralt nödigt
wore/atsökiagenomBönen hoos GudhHielp,
och alt godt/eller om ingen elliest vtan Bööu Pm mmuc.
kan nägotgodt fa affGudis Therpä swamr Nönm A"
man/Ney. Gudh ar walwilligh och
alt sitt Goda at meddeela Meniffi? Barnom/
la/willigare til at giswa/ an som wij til at
bidia eller emoot taga/dock lijkwäl wil han ge-
nom Bönen ther om sökt warda. Therföre
hafwer han befallat at bidia/och ther hoos til'
sagtBöonhörelsen' Hkalla lnigh i Nöde-
nesTijdh/fawiliaghhielpatigh. Hoos
Mattheum sager HERren: Beder och j Match.7/7.

N v stolcn



20! Thenfemtänveßetracktelsen/
stolen sa/söker ochjMenfinna/klapper
ochederstalvplatitwarda. Ty thensom beder han far/ then som joker han
finer/och then therklappar honom war-
dcr vplatit. 2lltsä tilbiuder HErren o§ sinä
milda Gäfwor/men medh thet Wilkoret/at
wij honom ther ombidie. Therförestole wij
Gudh ansee säsom en diuup ochgrundlöösall
Godheetz och Walgerningz Brunn/hwaraff

ftm ett Äml tu intetkan muta/ ther tu icke ther til brukar itt
»«".!

' Hmbar. Thet Zmbaretarnu Bönen.
Gudh giswer wäl daglighBrödh och myc>

kit godt/la/och them Gudlösom/som honom
intet ther om äkalla/ Men sädant Folck/om

«vdz thet sigh icke omwander/och medh bätter Tack»
säijelse vndsär GudzGäfworMswasadamGn?ra"" Wälgerningar them en Snam ochFörban-
neise. Skal thet euWalsiguelse/eller wallyck'
ligit Got/z wara/mäste thet förwärfwas ge«
nom Bönen/ och medh Tacksaijelse vndfas.

l.Tim.4/5. All Maatargodh/sagerPaulus/mengenom
Bönen warder han Helgat. Tukan tigh
om intet godt affhonom försäkra/thertu för-

. smnmarBönen. Ty säsomsagtär/at Gudh
osi medh thetWilkoret/altgMoch Hielp haf-
wer tilbudit/ther wij honom then Ihran göra/
ech honom ther om Dia. Gör tu nu honom

thenna



2°;

thenna Ähran intet/sa kan tn ey Heller wara
witz om bans Hielp och Godheet. HäraffZH""kommer/at-mängen hafweri Olycka itt oroli» S""wet

git Samwe.t/ och sigh ther medh qwallier/ at
han Gudh intet hafwer alfwarligen äkallnt.
Tä täncker mangen: Hade tn bidit/sä kmide
stee at thet och thet intethade händt. Therföre
oansedt/atGudh gör them Gudlösom wal v»
tan theras Boon godt/ thet mäste tn icke sa vp'
taga/tumä ock/säsomenChristen/wäl allehan»
daWälgerningar bäde til Lijssoch Sial aff
Gudivtan nagonßöönbekomma. Ney/thet
gär intet ans' Hwad Christne affGudivnd- ANUfä/thet mäste the medhßöönoch Tacksaijelse meddVönm
vndfci; Ther igenom blifwer thet Helgat." '

Ther til medh mä the sigh om intet godtforo
vtan Böön försäkra.

Thet kunde annu en wijdarefraga: Hwar-
förewil deowMr,

Kan han ickefritt obidin meddeela Menistior-
na them i Thet kan jwthen eena Mennistian
then andra göra godt/sast an then eena then an»
dm icke ther om beder. Sä bliswer ochGäf>
wan härligare achtat/thm een MmnistiaM
din och frijwilligcn enom androm biuder/ an
nar man enom lange ther om bidia mäste.
HwMn kommer tä/at Gndhwil förstbidin

wara/



Nhen femtondeBetracktelsen/
wara/strrän hanMmnistiorna sinä Gafwor
meddeelars O ftomme Mennistia/ hoo wil
klaga/at Gudh frijwilleligel, och obidin icke
hafwer enom giordt tilgodas Huru mycket
godt bereder Gudh off innanwij födde warda?

V?" Hoo gifwer o§ LijffochSiäli Hoobegäft
myctlt, thet war och vthpryder then sammamedhallehan-Nhasw" da naturliga Gafwors Hoo hafwer Gudh<"nbew. theromsökt/athansineendaSonssulleftrho'

noin i Döden gifwai Huru Willie wij ta ös-
wer Gudz Giffmildheet klagas Men när
Gudh alt thetta giordt hafwer/tigh Lijffoch
Sial/och ther tilChristumgifivit/wil hanaff
tigh sasomen Christen hafwa/at tu honom för
the pndstngne Gäfwor tackaroch äkallar/at
hau the aff Näde förlänte Gafwor vppehak
ler/förökeroch söraltOfallbewarar. Tuma-
sie altijdhmeer och meer godt affthennaNade-
Bruunen osa/ men docbaldrigh vtan Boon.
Fragar tll hwarsöre s Säar lNat mötatigh
thermedh/atiagh stger: Gudh hafwer sa för-
ordmt.. Thermed stulleenChristenlätasigh
nöija/om hau elliest ingenannan Orfaak wiste/
hwarsöre sadanOrdning wore affGudi giord.
Mm hafwer tuännuLusi at wettaOrsaken til
thenna Ordning/sa achta pä: At man wil nyt-
A Gudh i nagon nyttig Matto vtan Troon/

thet.
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ofi styrcker tilBsnen.
thetäromögeligit/Thetärtighkunnigt. Nu
stal tu ock ther jämptetighpäminna/ellerom
tu icke förr wiste thet/larat/at Böneneensi)N'
nerlighTroouesKrafftär; IBonenmaste »Z""ä«
Troonlataseesigh. IwstarckareTroonar/Rrafft."jwhafftigare ärBönen; Och jwmehr Man be°
der/jw meer i Troone til GudK .
styrckt.laTroon/och thengoda Tilförsichten
til Gud/ är then innerliga Bönen/ther igenomsom Siälen topar til Gudh. Tl) sä möste tu
intettänckia/lijka säsom Bönel, bestode i vth-
wärtesOrd. Ney/vtatt Tilförsichtentil Gud
ropar aldrahafftigast: Mr mijn Sial i!roo-
ne sä tiltalar Gudh: Ach HErre/tU ast MiN
Gudh/lnillHielp/minnädigeFader/öfwergiffstär.
mig icke; Thetta tränger sigh genomSkyyn.
Ther medh grijper tu Gudh isittFaderliga
Hierta. Säsom tu uuvtall Troon tigh lijtet
affGudihafwer atfrögda/ altsä och vtan Bo»
nen. Sij/thetarOrsakeu/atGudsomasssigh
sielffar benägen at bewijsa otz alt godt/wil lijö
wäl ther om bidin warda. Hwarföre/ säsomhan them som pä honom troo/altsähau och them som honom akalla/ Hielp ochNädh lofwat. Hoo som akallarHEr°rans Nampn/ han stal fralst warda/
hoosloelithttandmCapitel. OchithenB6Psalm
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Then ftmtonve Bewachtelsen/
Psalm beder Dawid: Hielp W Min Gudh
tinom Tienare/soln sigh vppa tigh för-
läter; HErre war nngh nadeligh/ ty
iagh ropar dagliga til tigh. Frögda tin
Tienares Siäl/förty effter tigh HErre
tmngtar iagh/ Ty tu HErre ast godb
och nadeligh/aff stoor Godheet aUom
them som akalla tigh.

KA <A.o> Mnner iagh nu Gudh/ jasom all Godheetz
van beder och all SaligheetzKalla/ sä löper iagh wist ge°

nomentrogenßööntil honom/ pathetiagh
mä Hans Godheet til mijn Oaligheetnyttia/
Thet ar Arten/huru Gudz Godheet o§ styrcker
tilBönen; Tn hoo wille myckit effter then lö'
pa/hoos hwilken intet myckit wore at hamptaZ

Then andraßsnensArt och Egenstap/ w
star iBöönhörelsens Försakrande. Mr iagh
beder/wil iagh och gärna waraftrwissat at iag

Gudz maböönhördblifwa: Nuhafweriaghickeal«
trar?/om lemst thennädigaTilsaijelsenaffGud/athan

Böönhörel. wil höra minBöön/ vtan Hans stora Godheet
sörsäkrar migh om Böönhörelsen; 3yßönells
Natur ar/at hon latteligen enom beweeker/ ja/
yck en härd och wräng Mennistia. Mm M
ftomare Natur/jw lattareblisiver han affßö-
nell beweekt: Nu ar wär Gud ickeaffen härd

Natur/

206



Hwad ofistyrckertilBönen. , 227

Mtur/vtan thm ädlesteMildheet/thenhögsta na.

Godheet/thmliufiigsieKarligheet ochWillig» '

heet; Tykan thet intet siä feelt/ han maste ge°
lwmßönen lätteligm beweekt ocintagenwar-
da. Sinftomme Natur/ och sitt Faderliga
Hierta som han til o§ drager/ drijfwer houom
vtan thes/at han gärna osialt godtbewijser/och
är beredd sijll Godheetz 2Mrund at öfww oss
vthgiuta. Hwad warder han dock görandes/
om wij annu med wärBöön klageligen anhal-
le i MinBöön stulle wisserligen intetbeweeka
Gud/wore han icke thetädlesteSinnet ochthen
högsta Mildheeten/ myckit mindre kullde han
kallasminrätteFader.

TilthesseTanckar förer osiHErrenChri-
stus sielffi then bckante Lijknelsen/ om then o- war NöZ«.
rattferdigeDomaren: EnDomarewari /«H/-,
en Stad/säger HErien/ thenicke ftuchta»
deGudh/ och ey Heller hadeFörsyynför
nagon Mennistia: Sa war i samma
StadheenEnckia/hon kom til honom
och sade/hielp mig ifmn minTrättebro-
der/ochhan wille icke til nagonAijdh.
Sedän sade han wid sigh sielff: Ändock
iagh ickefruchtarGud/ ev Heller haftver
Försyyn för nagon Mennistia/ dockfor«
thenstul atthennaEnGan öfwerfallermigh



?shen femtonde Betracktelsenf
wig sa swara/mnste iaghftyy henneratt/
pa thet hon icke pä thet sidsta stal koma
ochropapa mig. Hörer har/sagerHEr-
ren/ hwad then orättserdlge Dpmaren
sager. Skulleock icke Gudhhampnas
sinä Utkorade/somropa til hönom Dag
och NM stulle han haswa Tolamodh
ther medh ? lagh sager eder/ hanstal
hampnas them snarliga.

LMnelse. I thet l I Capitel hoos sameEwangeltst/
wijsarhan thetsamma iens Watts Lijknelse/
then en Wan omMidNMijdom nägotbederj
H görhonom ther medh Oroo: Om hatt ic-
ke vpstär/ sager HErren/ och sar hottölN
thet/ther före/at han ar Hans Wän/ lijb
wal therföre/at hansa tragen ar/ stae
hanvp/ och sar honom sa myckit han be-
höfwerl Thetta katt ntt tragen Gräat och
Läät staffa/fast an en lckebärMrätt.Wäns
Hierta emootthen andra; Hwad mon the tä
hoosGudh vthratta/och hoos thet milderijka
och Broderliga Hiertat lEsuChristi.
I sama Rnm/sasoM ock hoosMattheum

i thet siunde Capitel/gör HErren lEsus en
Lijknelse emellan en Faders Trooheet här pa

, lorden/ochthen himmelsteFadrens/och sager:
Hwilken ibland eder 6r then Fader/om

Hans
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-Hwavofi ssyrckertilßZnen.

Hans Sonbedes Brödh assyonom/som
giftvcrhonomenSteens EllerömKan
bedes M/mon han Mva honom en
Onn/örFist? Eller om han bedes Ägg/

mon hanfa honom en Scorpion s Kun-
mnnuj som ondearen/gifwcndraßam
goda Gafwor: Huru mycket mehm
stal eder himelste Fadergifwachetsom
godt ar/Ia ock then Helge Ande/som ho-
nombidM. Marcker tu hwadför ststilnat
aremellan then jordisteoch himmelsteFadrm.
The jordiste Fäder the ware sa gode jomthe
kunna/sä äre the lijkwalaffondNatur/och haf-
waondaTyckepa sigh: Men Gudh ar ijdel
Godheet/och intetgrgt är i honom. Huru H»ru,o,-di.

handla jordisteFädermedh fineßarn s The H«>o3med
gifwa them ingenörm/nar thebegaraFist; sinavar».

Oansidt at thejse Fäder the äre affen ond Na-
tur. Hwadstalman ta halla om then himmel-

ste Fadren s Han arwisserligen then/som sinä
Barn som honom akalla/intetgifwerOrmför

Fist/wtet Steen för Brödh/intet Scorpion
sir Agg/intet ondt för nägot godt/vtan han
gifwer rijkeliga allehanda-godt/ allom themsom honom akalla. Men tyckcr tigh/at tuhaf- UN>n
werlijkwal tina Scorpioncrsom tigh stinga/ w«t «r.

och tjna Stmm som tigh tryckia/sä tom ihog
O thetta
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Chen femtonve Betracbtelsen/
thetta som ittSamimgzOrd/at tigh tyckes sa/
i Sanning är thet hwarken Steen eller Scor-
pion/thet som tin himmelste Fader tig gifwer/

. 3hmna Christi ördzKrafft/som ickekunlm fee«
la/vtan thet matte wara nägotgodt. Giffför»
thenstul tinom Gudi Ährom/at ttl troor/ho«
nom batter wetta hwad tigh godt eiler ondt är/
än tu sielff.

Hoosleremiam i thetZi Capitel/talar
HERren om sitt förtryckta Folck Israel:

- The stole konm Gmtande och Bidian»

da them vth medhWattubactar en flat-
tan Wägh/at the icke stole stöta sigh/Ty
iagh arlsraelsZader/sa är Ephraim

Audz Goo. förstfödde Son. Sij/hwad tilsäger
s,ttFylck. HErrcns Han wil sitt trängda och tedröftptt'

deFolck vthaff theras Hlend föra/och them
ra och leeda vppä en siättan jämsinanWägh/
at the iutet snasiva/han wil leeda them jämpte
the lustige Wattubäckar/ at the ingen Torst
stole lijda: Han wil them srälsa/bestarma och
wederqweckia. Mrstalthetstees Narthe
bidia och gräta. The stole komma gra-
tandes/och i thet the sa gratandes bwie/sa Ml iagh leeda them. Hwad bewcker
Gudh thcr Hails Faderliga Hierta.

lagh
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-HroaV ofi ssvrcker tilNon en.

lagh arlftaelsFader/sa ar och Ephra»
im min sörstfödde Son. Sä knapt ftm
thet kan wara en Fader pci lorden/hwilken itt
siuukt Barn stulle see grata och twingas/och
icke läta thetgä sigh til Hiertat/ wist hält
thet ochfirc/at GudzFaderliga Hierta är sä mevlljdanvl

mildt och Medlijdande/at thet ey helkr sittcr .
stillaöfwer tina Tarar och Suckar/nar tntil
honom medh Angzlan ropar, Skulle wär
klaglige Röst ick ga honom til Hiertat/ st

Sij/ hwad kali tigh mehra Ursikra om «»»3 Fa.
Boönhörelsen/an Gudzgoda och Fadcrliga
Hierta? Thct twingar honom/at han garna
horerwärBöön; Thet gör honom sä willigh
til at böönhöra/at hörerMr äll wij ropa/
efftersitt söffte: Förnm theropa wil mgh iesa.6s/24.
stvara/och medan theropa/wiliagh ho-
M. Then sromme Daniel hafwer thet förfa-
rit/ta han med Tarar för Gudi lagh/ochbadh
om sin Folcks Hielp och Förlosining;
hanannutaladeochbadh/siöghHErransAn-,
gelGabriel/och togh pä honom och sade: Di!' Dan. 9.niel nuar iagh vthsand at vnderwijsa
tigh/ty ta tu bcgynte at bidia/gick thm-
naßesalnmgvth. Tytuästdchagelig

O ij och

211



2ii Then femtonde Betrachtelse,,/ ->

«°7Znen och täck. Tänck har ockpäthenförlorade
m SousensFigur/ tanck pa huru thetFaderliga

Hiertat therrördar. Sasiiart somSoneni
sin Hunger och Mdh tancker omkring sigh/
huru illa hai, hadegiordt; Sä fnart han om»
wander och säger: lagh wil ater til min Fa-
derigen/och faija: Fader/iagh hafwer si)ndat/
och är icke mehr ward at iagh stal kallas tin
Son; Sä fnart han vpstodh/och kom til sin
Fader/men ännu war widtther ifrän/fagh ho-
nom Hans Fader/och thet jämrade honom/lo-
per förthenstul och siuler honom omHalsen och
kysser honom. Sij/huru Gudh sin Faderliga

hafwer assmälats Enbootfar-
Syndare tan napligenfattatheTanc'

' kar: lagh hafwer illa giordt/at iagh emoot
niin Gudh syndat hafwer; lagh wil vpstä

««ochropa: Ach Gudh/Ach Fader/war migh
. < nädigh; lagh weetatlEsuChristiKärleek
««är sä stoor/han warder för Christi stul öfwer
<«migh förbarmandes: Knapt säger iagh/war«
" der en Syndare sadana Tanckar fattandes/
«< fast än han är fiärran ifran/Seer Gudh sä»
«' dant Hans Förehafwande/och thet jämrarho»
««nom/at hankan sighintet hälla/vtan löper med
"sinä Näde honom emoot/kyffer honom medh
<«sin wärdigaHelge Andes liufiiga Tröst. Sä

twingar



Hwadofisiyrckertil Bönen.
twingar Gudh thet Faderliga Hiertatnar„
wij bidie honom. ~^

la/thetgodaHiertat twingar honom icke
allenast/at hau forr swarar/an wij rope/vtan at d"vie."
han mehr giswer an wij bidie/effter thcn 91Psalms Tilsäijelst lag wil honom ther
vth taga och til Ahra sättiä. Mr itt
Gudz Barn sin Mdhklagar then himmelste
Fadren/Sä warder thet godaFadersHiertat
beweekt/honom icke allenast vthaffMöden at
hielpa/vtan lägger och ther til thet/at han ho°
nom til Ahm sätter. Mr then strlorade So«
nm allenast badh/at Fadren Wille honom taga
ätervp isittHuus/och honom göra allenast lijt
en sinLegodrang; Tager honom icke allenast
Fadren affMde vp/vtan bewijser honom ansiörre Ährather hoos. Therföre förer GudhtiltheEpheser z Capitel/m sädanTitel/athan
är en Gudh/ som rijkeliga fönna qöra/ Ephz/!".
öfwer alt thet wij bwtom eller tanc-
kiom. Isaaebadh försinHustru/somofrucht-sam war/och HErren lat astbidia sigh thet/och höro.
wälsignadeßebecca/ochbestaradehenne
ka twänne Söner. Abraham badh HErrenförlsmael; Ach/at docklsmael/mätte fa les-wa för tigh. Tä sade Gudh: la/Sara
MHusMtstalfödattzh m Son/hwil-

> O iij ken
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Then femwndeßetrachtelsen/
ken tu stalkalla Isaac/ty medh honom
stal iagh vpmtta mittewigaFörbund.
Ther ti! hafwer iagh ochböönhördttig
om Ismael/ Sij/iagh stal walsigna ho«
nom/och stalgöra honom ftuchtsaman/
och föröka honom gansta swarligen/och

lostph fär gömhonom til myctetFolck. Joseph v»
Aim!"' thiFangelset badh allena/at han mattekomma

vthaffFängelset; öch Gudhtogh honomicke
allenast vthu Fänga-Tornet/vtssN giorde ho»
nomtilen stoor Herre öswer heela Egypten.

Humrwd«. HErren förde sinTienareDawid/är
forve 3»- intet obekant: Tä han älttm en lijten Pilt

war/och wachtade sin Faders Faär/hade hau
sin Gudh för Ogon/och befajlade HErranom
sijna Wägar: Hwad giorde Gudh s Ieen
Summa finner tu thct i then andra Samuels
Books7Capitel/ ther HERrm sin Timare

-.Sam, Dawid sa tiltalar: lagh hafwer tagit tig
assMarckene/ ther tll gick effter Fören/
at tn stulle wara cuFörste öftver mitt
Folcklfrael/och hasiverwarit mcd tigh/
ebwart tn gangit hafwer/ och hafwer
vthrotat alla tina Fiender för tigh/ och
hafwer qiordt tigh itt Nampn/ fasom
the storas Nantpn pä lordene.Mr nu
tinTijdh förlijdcn är/och tu affsonlpnat

ar
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Hwad osistyrckertilßonen.
armedh tina Fader/stal iagh vpwackia
tijnSädh effter tigh/som asstitt Ltjft
komma stal/honom stal iagh stadfästa
Hans Mjke: lagh stal wara Hans Fa-
der/och han stal wara min Son. Hwad
warDawids EnFämhcerdesVon.
kunde hantänckia/at bllfwa enKonuug s Hu- ae
m hade thet kunnat komma honom i Sinnet/
at blifwä HERrans Mche Faders Mm «""s-

Gudh hafwer mehr giordt/anDawid hafwer
kunnat bidia eller tanckia. Thettabesinnar
Dawid wä!/ therföre säger han: Hoo
iagh/ HErre/ HErre s Och hwad ar
lnittHuus/at tn haftver lätit migko»w
ma har til s Ther til hafwer tuicke tyckt
tigh wara nogh/ HErre/ HErre/ vtan,
tll hafwer ock talat til tins Tienares
Huus/om tilkommande Ting i Lang-
dene. Huru mängen ar annu i thennaDagh/som thenna vnderliga Godheeten ftrfarer.
EnAfsinälningfinnom wij i thenandra Mo-
DBookis Capitel/tä Iftaels Barn i
Dagar intetWatnfunnc/kommo the omsijder
tilenörthwarMtnwar/men thekunde thet
Watn intet Yricka/tythetwarmyckct bittert.
Ta knorrade Folcket emoot Mofen/och sade:
Hwad stolom wij drickas Meu Mosesropa»

O mj de
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Thenftmtonde Betrachtelftn/
de til HErren/och HErren wijste honomitt
Zrää/thet han fttte iWatnet/och thet bleffsött.

Ur? si Strax ther pä bleswe theförde til en Ort/ther
mehr wam TolffWattubrunnar. Sa gör Gudh

medh sinä Barn. Först gör han them theras
Lijdandc sött/genom Christi Kors i Troone/
hielper them ochafftherasPlagor. Och ther
ösiver gifwer han them itt osörmodeligit Godztherhoos.

Och hwad meene wij ta/hwad Christi Re«
gel föritt Efftcrtänckiande hafwer: Söker
först Gudz Rijke/st sta! eder alt annat
tilfalla. Gör icke HErren sigh har medh
sörbunden tbem/som om then Helge Anda och

Meftm ve° ChristiRijke bidia och dekymradeare/icke alle»
om Gvoz nast at gifwa hwad the bidia/vtan och effterNV theras lekamlige Nödtorfft them försörja och
"s«. förste/at the wäl förforgde blifwa s Och thet

wilHErren them ther öfwer säsom enSkänck/
forahm. Ta Salomon omWijsheetbadh/
behagadethet Gudi sä wäl/at han sade til ho«

ka?"." «om: Effter tn sadant beddes/ Sij/sa
hafweriaghgiordtejMtmOrd. Siji

w>r3°m"" iagh hastvcr guwit ttgh itt wijst och för-
weV/ standigt Hicrta/thcr til/thet tn intet bi-

dithaftVer/thethastveriagh och gifwit
tigh/ NcullDh/ Rijkedom och Wra.

Ther
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-Hwadofi slyrckerril Bönen.
Ther til drijswer Gudh honom Hans goda
Natur.

Pä thenne Gudz Godheetoch Faderliga IwärNöon
Beuägenheet tänck i tm Böön/men
uär stoor Nödh'ar förhanden. I Syrachs Go».

Book andraCapitelstar strifwit: Hoo ar
Mgon Tijdh
kallathafwers Ty HErren ar nadigh
och barmhertigh/ och fvrlater Synder/
(Seetherftreintet effter huru owärdig tu ar)
och hielper i Nödh. Ther pä sagh Dawid/sasom elliest altijdh/ ocksa i then 69 Psalm.
Böönhörmigh HErre/ty tinGodheet
artrösteligh: VortgömMtittAnsich-
te sör tinom Tienare/ ty mig ar Ängest/
böönhor migh snarliga. Warförsäkmt/
O trogne Viäl/löper tu til Gudh medh sada-
lla Tanckar/tu warder medh tina Boon och
Graat icke til Skamkommandes.

Then sextonde Vetrachtelsen/<zuru Gudz Godheet imet ther
inedh vphörer/fastom Gudh icke höreralti,ohwärßsöneffterwarWillie.

»Het kan jw icke nekgs M/atman inge^
städes sinnerbätty"Tröst och Hielp/än

somhoos Gudh; Lijkwal sörfaar man offta/ manmäste.
at wij maste lange effter Hielpcnwänta/offta wänta7ffte«>
siätt intet bekomma. Hniarbtifwer tä then Hlclpen.



sextonye Betrachtelsen/
högberömdeGodheeteni Wij försare ock/at
Gudh ickeallemst vndragerhwadwij önste ojj

N"r"ek"s Kropp/ vtan och thet som befordrar
warSmlsWälstand: SasomnareenFör°

"<""- sambling genom sin Bsönen trogen Predij«
kanbintet hoossighkan behalla/genomhwil-
ken hon besinner sigh blifwa vpbygd. The§»
lijkesnär nagon om Bönenes Ijfwer och An«
dacht beder/ochlijkwäl intetkan komma til nä»

Hwadsom gonAndacht. HwadlEsuChristißattfer'3eer««. "' digheet/och SyndernasFörlätelsewidkomer/
then warder ingomförnekat/hwemsomi Troon
vchhiertansßootsurdigheet ther omanhaller:
Ellicstmästewijivardatilftedz/atwij icke alt
effcer wär Willie bckomma/hwad wii/genom
Bönen sökia. Hwar blifwer mMfftetsHwad
bliswer thet adla Sinnet/ then goda Naturen/som st lättMnomßönenbeweekt warder.
I thetta fallkom sörst ihogh/at tu icke een-

sam är som thetta förfaar: Woreiagh een«
sam/räkade iagh wist i sällsamme Tanckar.
M haswe wi) twäluie berömde GudzMandöön" ftr o§/som thet och hafwa mäsi förfara/Mo»sen i GamblaTestamentet/ ochPaulum i thet

Deut. 3. Nya. Moses badh HErren/LatMlgh ga
/)ch ste thet goda Landet/pa andra Stj°
dan onl Jordan; MenHErrm hörde

honom
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-Hwarföre Gudh alchdh HZrer warBssn.
honom mtet/vtan fade til honom: Lat
blifwllt/tala intctmeer ther om formig.
Paulus hade ibland sinäMangsalligeKorsett
si)nnerligitAtMggiande/stän hwilket han gär-
na hade welatbeftuas/therfire bad han HEri
ren äthstillige ganger/men thet bleff honom
swarat -. Lat tigh nötja ined minä Nadh.
Thet war sa mycket Thet är hoos migh
besiutit/at tuM thettaKorsietbara in i Orasi
wen/tu hafwer min Nädh/lät tigh ther medh
nöija. Hwad then fromme Dawid bekommit
haswer/tä han pä sitt Ansichte lagh/och badh
om sitt siukaßarnsLijss/är kuiiigt. Och hwad
williom wij mycket faija/ mätte 'dock Gudz thcthan vav
Son intet bckomma/hwqd han efftersin mm- °""'

nistlige Natur sökte/ ta han badh/Fader är
chet möijeligt/sä gangethenneKalcken ifrän
migh,- Härpätanckuuförst.

För thet andra pämin tigh/ at tu allereda Mb»fwcr
mehr godt aff Gudi hafwer bekommit/antu mehr s» wij

hafwer honomtackatföreller tackakan. Un-
drager Gudh tigh ett/som tu önstar/ fa hafwer.
hanwal tustllde gifwit/ther om tu imet hafwer
bidit. Mäste tu dmgas medh en ströpligh
Kropp/ fä hafwer han dtan Zwijfwcl tiu Sial
medh itt godtFörsiänd vthrusiatt Förnekar.
han tigh Rijkedom/haswer han vtan Zwijswcl

gifwit



Then sextanve Betracbtelsen/
neerar Gus gifwit tig Kropsens Styrckia. Och i gemeen/
theeeena/ st hwad han vndmger Kroppen/ thet vpfyller
wist nägot han l Slalen. Tanck therpä och sagh: lagh
«nnae. ärickewärd theWalgerningar sommin Gud

migh allereda bewij sat haswer/hafnm' och ho-
nom äimicke rätteligey therfire tackat:Hwad
klagar iagh ta/ at iagh icke effter minWillie
mehrbekommers

För thet tridie/tanck pä GudzHuldheet och
Man stulie Kärleek/ som han til tigh drager. När tn än
meoh GVO3 U'tet godt wetterligen hafwer tilatniuta/ sa
Gooheetoch stal tulatatignöijaaffGudzGodheet:Gudz

Kärleek stal mehr hoos tigh gälla/an alla vth-
wartes Wälgerningar/3het ar thet somPau»
lo til Swar gifwit war. Wij Willie garna
jampteKärleeken alt hafwa/ bade andeliga och
lekamliga Walgerningar/KropsensHelbreg-
da sa wäl som Sialens: Thet är wär Onsta.
Then sromePaulus wille ockGudzGodheet
btuka som han wille/och bavh förthenstul Hsr«
ren fiijtigt/ wen han fick thetta Swaret: Lat
tigh nöija medh mtnaNadh. Sä hält
och tutherföre/nar tu lange och fiij tigt til Gud
om Hielp bedit hafwer/ at Gudh tigh swarar:
Lat tigh nöija medh minä Nadh. Lät
nogh wara/at iagh tigh iminKärleek och Nä-
debewarat och innesiutit hafwer: la/ther med

stole
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Hwttrföre Gudheyaltifdb HZrer warKöön.
Me wij ojjlatawälnöija; GudzGodheetarosibätter anLijff. TogestighLijswet
bort/ sa sagh: Gudz Godheet ärbätter än alt
mitt Lefwerne; Förswinner dagligit Brödh/sa sagh: Glldz Godheet är migh bätter an
Brödh och all Rijkedom; Mäste tulefwai
ForsmädelseochFomcht/sa sagh/ GudzGod.
heet är migh bätter an allWerldenesHhra.

Tumättesaija: Hwadar Godheet/ när
iagh then samme aldrighkan niuta? Sörg in-
tetftommeMenuistia/hafwerGudhmed sin
Godheet/GunstochKärleekwändtsightil tig/ änoteiigen
sa warder thet wisserligen intet vtan Frucht
ochNytta afflöpandes: Men thet mäste tu tig
päminna/athongärnasighen tijdhlangför.
döljer/och sedän wijsarhonsigh thes härligare;
Thersöre säger GudzAnde rätt och billigt:
Lattigh nöija medh minaNadh.
Sidst/ochför thetsierde/ sa hält lijkwälwisi/ Ingen»ö§«

attinßööningalundaförloratär/vtanwisser- ?".

ligen hörd warden Wij wette hwadförLöffte
wij haswe/ osiarvppenhamt thet milda Gudzwär Faders Hierta iHimmelen. Sa pämin»
ne wij bidia är itt then Helge Andes
Wärck/atwij iNydene tilGudhilroone suc-ke och bidie,- Thetkommer iutetaffKött och
Blod/dtan ajfthen helgeAnda/han suckar och

beder
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Then sextondeBetraHtetsen/
beder i o§: Hwar affiagh stuter otwijsiachtig/
at hoos Gudh mätte intet Bonen warda för«

Gvdh för, gätin ellerförlorat; Ty huru k«n Hsrlen sitt
Vmmm egitWärckförkastas AchtuftommeGudh/

huru garnaförgäter tll allaminaSynder/men
the Suckar som tu sielffi migh warckar/ them
förgäter tu aldrigh. Sa äre wij nu ther om
förwiffade/ at wär Böön är intet förlorat/
HErren hörer henne wifferligen. Dock weet

,Gvdh hö«r Vch thetta ther hoos/ at Gudh hörer the Trog°
i rattan tijdh/som SknssmMlar/»an Vjvh. jDtijdh/ icke effter wär Willie/vtcm effter

wärSaligheet; Och ther öfwer stole wij osi
Mitnelse beswara. Handlar dock mfrom Fader

'

sä, medh sitt Barn: Är Barnet siukt/ sa wäg.
rar thet sigh wal at taga Läkiedomen in; Men
kasta förthenstul Föräldrarna Läkiedomen

Kwte"ff. bort? Ingalunda/vtan effter säsomNöden
tvmw'al"° sordrar/twinga the Barnet/at thet mäste taga

ti,oh,
'

in/hwad thet intetgärnawil. Huruofftawä'
gra wij at emoottaga ett Kteäicamenr som
o§ hessosampt ars Men Gudh säsom han är
wär Fader/ altsä nödgar han osi/ at wy maste
taga thet in/ som otz illtetwal smakar/ ty han
weet hwar til thet godt ar. Hwilken Fader
är thet/som far ittBarn Förgisst eller en fahr-
lighKniMst an thet ther effter strijkeri En

sör«
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Hwarföre Gudhey altiidhhörerwärBösn.
ssrstandighFader gör i sadam fall intet effter
MBarnsWillie: Men thet gör han/han gis-
wer thet nägot annat/ at thet ma allena tijga/,
gifwerthetittHpleellerSocker/förFörgifftet
ochKnijfwm; Närthetsteer/kanintetßarn
sigh mcd rätta klaga/at Fadren wil intet achta
sittßarnsGräätochßöön: .
Grätell/talar och Barnet trösteligen til/ men
göra hwad Barnet begärer/thetkan han intet/

ty thet begärar intethwad nyttigt ar. Huru
mängagangermasteChristus saija tilosi/sä«som til Zebedei Söner: I wette intet hwad j
bedia; Ty wij begäre lijkasasom the oförstän- AV"s
dige Barnen/ hwad otz stadeligit ar: Men staoellge «r.
Gud affhiertans Kärleet/ gifwer osi wal intet
hwad wij Willie/dock nägot annat/ thet otz bät»
ter ar; Mr ta thet steer/ stolomwij klaga s
HErrenhörerminGraat intet/ mijnßöön
kommer intetförGudh/ Bort thet: Han hö>
rer jw/hanvptager och then/at aldrigh ivarder ftm o^är'
enTrogensßööllsörgäfwesförrättat. GörKAJhai, intet rätt som wij Willie/ sä gör Hall dock"'""-som osi ar nyttigt och helsosampt/ thet mäste
wij troo honom om. Hwad wij icke bckomme
i lekamlige Saker/ thetvpchller han i andeligit
godt/ hangifwerSocker för Förgifft. Först
vttzrattarhan/hwad hangenomKochet söker/

och
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Then sextonveBetracktelsen/
och wij offta intet thet förstä: Sedän nar wij
meena at thetKvrsiet är o§ odrageligit/säffic»
kar han o§ sädanVtyrckio nedh affHimmelen
iwär Siäl/at wij wartKors icke allena kunne
draga/vtan o§ ockafsthet samniafrögda/effter
Lösstet/som HErren sin TiemrePaulo gass:

2.C0r.i2/9. Min Krafft är machtigh i tbe swaga.
Zraltsä hoos Gudbesiutit/at icke taga Korsiet
ifran tigh/hwilket tugarnaWille waraaffmed/
Men ja är thet hoos honom besiutit/ tigh med
sin2lndes Styrckio/och medh sin Tröst icke at
forläta/om tu framhärdar allenasti Bönen och

I Himme. pä honom tröstar. Sidst/hwadGud icke här
!het?sH gifwer/thet gifwer hau iHimmeten tusenfält
lörhälles. pähimmelsttSatt;Therhitter tutina Suc«

kar igen/och hwad tu med tina Suckar hafwer
begarat/vthi en Högh lagt/ thet hafwer Gudh
nntt i titt Sköte/ och sagcr/ Sij/ ther äre tina
Suckar. K S V

stal Sä säghnu icke/min Boon ar fafang/mina
meena »ö. Suckarkomma intetför Gudh,- Tänck intet
M.m."'''' at GudzGodheet förthenstul -nterwander/ at

tin Boon icke effter tin Wtllie hörd nmrder.
Mr hoosPropheten Malachia i thet zCapi»

Mal.z/14. tel/ the Otrogne sadant Taalftra: Thet ar
fasangt/at manGudh tienar/wij prijse
the Fomchtare/The pgudnchtige waxa

til/
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Hwarföre GudhepattiidhHZrer wär Böön.
til/och thet gärthem altsinuanswalass;"
Men theGudftuchtige trösta hwar alinan alt»sa: HErrenmarcker ochhörer thet/ ochthet är een Tanckio-Sknfft för honom
striftvin/för them som fmchta honom/...och tänckiapa Hans Nampn. Näriagh
beder/säweetiaghatminßöönvptecknatwar- p?
der/och ligger för GudzDgon sä som en Tänc»

°°""" '

kestrifft/HErren tancker ther pä/huru hali wil
göra min Böön tilfyllest. Mr then förfolgde
Dawid intet mehmßumfinnerpälorden/
vchmasteomkringlöpa/säsom en then ther i-
fränGudzAnsichteförkasiatwore/tröstarhansigh ther aff/at Gud war honom sa när/at han
räcknade Hans Flycht/ och samblade Hans Ta«
rar ienLägel/som han talar i thens6Psalmen. psat.s6/9.
Mr tu meenar at Gud ärlangt borte/och hasi mr Ovdh
wer tigh sörgätit/sä är han när/at han tiliä lä-
rar och Suckar tällier/ sä msnge som ther äre/ si 'hon os
sasamblarhan tiihopa vthi een Lägel eller
Knippa/ !hetärförhonom enTänckiestrifft
strifwin vfwer them/ som HErrenftuchta och
pähansZtampntänckia.

MenTwäggiehanda är härfirNöden at
achta/ pa thet wij mä o§ här rätt förhälla. io>«n>ooh
FörstTolamodh/tilthetandraTroon.
mäste iagh mighGudh i ödmiuktTolamodh

P öfwer^



Then scxtonde Netracbtelsen/
öfwergifwa/och i mitt Anliggiande intet pä
mitt Sinne sta/ vtan i Gudz nadige Willie
migh stalla/zmr och huru hanwil hielpa. Mä>
ste dockChristus thet sieiffgöra: Hr mögeli-
git/säger han/sa tag thennaKalckcn ifran
migh/ minFader/ dockickesom mgh wil/
vtan som tu wil. Och pä thet tu tigh thes
wälwilligareisadcmt Tolamodh mäösiver-
gifwa/ st kom ihogh at tu allereda mehra godt
affGudi haswer vndsatt/an tu honom ther fö-
re kan tacka/och lät tigh nöija affGudzNa de.
Ther nastfatta och thenFörtröstan til tinGud/
at han tigb ingalunda kan förneeka/thet tigh
nyttigt och saligt är. Thesse twanne Stycken
mastc intetatffildewarda/förtröstapä Gudh/
och lijkwal sigh Gudz Willie ödmiukeligen
vnderkasta. Ther til hörer itt Hierta/ som
Werlden förachtar/ochkan sigh lata nöija med
Gudz Nade. Sa lijtet som en Christen stal
sigh ftuchtaför them som Kroppen allena dra-

«,, Chnsin, pa/men Smlen intetkunna stada/sä lijtet stal
tymw-a sigh siqhockenEbristenbcknmraomthet/som alle-
llgh'A7ö». mstlekamlighSkada hafwer/ochtherhooslä-

terSiälmsSaligheetostaddbliftva. Nu
säger Christus: Fruchter eder intet för
thcm somdmpa Kroppen/och sedän in-
tet mehr kUNW göw; Wijserthermcdh/

huru
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.Hwarfzue Gudhey altisvb börer wZrNaZn.
huru ringa lekamligh Skada är til atachta.

sigcrockHErren: Fruch-
ta tigh intct tu litzla Hiord/Ty thet är
ederFadcrs Vehagh/atgifwa ederßij'
ket. Hr st mycket sagt: UtanKors kunnen
j intet wara; Men förthenstul warer osör»
sträckte/ wetter at thet är eder Faders goda
Willie i Himmelen/icke eder til at pläga och H'"",

fördärfwa/vtan eder3lijtet i Himmeten at gis-
wa/ Ther medh la tcr eder nöija. Tilstdana
Hierta hafwer Gudh sitt Behagh; Säwna
Hierta leetarHErren effter/ftm i Tolamodh
och Odmiukheet sigh honom öswergifwa/och
medh Hans Nadh äre tilfridz. Hwarföre wil»
le wij icke wara tilstidzi Wette wij dock at 7/'Kor§et/ther vthi wij ärestadde/masteosi tienä «l vasta,

til thet bästa,- Fast thet är bittert och swärt/sä
är thet dockgodt sör GudzOgon/och o§ helso-sampt och nyttigt/ hwilket i Uthgängen stalsigh wäl wijjä; Men sörbijda Tijden. Hasi
wer tu ickeaffthen 12.6 Mlm.- The som ps«l. 126.
medh Tarar saa/stolamedh Gladie vp-
stara/the gä astadh och gmta/ochbam
vth adla Sädh/och kointna medh Gl6-
die/och bara sinäKarfwar.

Tijll Boon och tim Suckar i Nödenes
Ti)dh är een Sadh/then tu medh Tarar säar.

P Y Nr-



«3 Then sextonde Betracktelstn/

«en Säoh/ Hafwer tunägonlijdh seedtenÄkerman/fomw»NHl"me. sinSädh vthsaar/ock straxpäsammaStun-
denwilinbärga Fruchtens Klagar han ock:
Mitt Korn/mitt Korn? Förwänter han icke
medh Tolamodh in til Skördetijden. Sij/tu
hafwer som nogast vthsadt Säden/och wilal-
lereda inbärga: FörtijdaTijden. I Him-
meten stal tu vpstära vtall Hterwändo; Ther
staltusee och sörnimma/huru Gudh tina Ta-
rar och Suckar hafwer i enLägelinnefattat/
ther warder tu altbekommandes/theromtui
tin Lijffztijdh bidit hasiver. Ty i Gudi stal tu
althafwa/hwadwij har önstat haswa/eller nä-
gonTijdh hafwa kunnat önsta.

Therföre warman stilla ochforbijda HEr-
ren; Men wändt intet igeu medh Bonen/ty

?H«!t«t Bönen är SialenesStyrckia. Sasom thet
'

gör ittbedröfwat Hierta lätt/när en Wänkla-
garthenandra sinNödh: Altsälattasockitt
troget Hierta/ nar wij för Gudh wart Hierta
vthgiuta. Görer ftommeEhristne/fom war
HErre Chrisius sielff: Iw häfftigare som
Ängesten war/jw häfftigare badh han/och tä
kom enÄngelaffHimmelensom starckte ho-
nom. Warder Kortzet swärt/bedh thes häff-
tigare; Sij/thet stalkoma Trösi för tijn Siäl

aff



-Hwarföre Gudheyaltiidhhorerw3r Boon.
affHimmelen/och göratin Börda lättare. Tä '

Martha en gangwille wardakleenmodig om
HErrans Hielp/ sager HErren til henne:
Sade iagh tighicke/om tu
tufa see Gudz Harligheet. Förbijda nu
medh Tolamodh/ och förlät tigh pa Gudhi
Sij/ tu stalfa see Gudz Härligheet. Ther- 4/ '<>.

fore the som lijda effter GudzWillie/the
stola effter S. Petri Rädh/ honomsinaSialarbefalla/sasom enom troosastom
Skapare medh Zoda GärnilMr. la/
HErre/ i tina Handerbefallenagh min plalZl/6.
Ande/tu haswer migh aterloft HErre/tu troofaste Gudh. -

Then siuttonde Vetmchtelsen/
Gudz Godheet ppmanar

Hierrät til HjLrransH^off
banargod/

hansMildheet wahrar ewin-
nerligh; Äritt thens Helge AndesOrd i then
Helga Skrifft/bejynuerligh iPsalmerna effta
vprepetemt/ther medh then trogna Siälen/Gvd3G«d.
om Gudz Godheetz Betrachtande manes vp w"r?KA«
til Gudz Loff. Elliest ärHiertat til Gudz V^""""Loff trögt och förtrutit; När GudzGodheet
betrachtas/sa warder thetreedo/atthetlofwaroch tackar Gudh. Een Siäl som Gudh sruch»

P iij tar,
'



Then siuttonde Betrcclitelsen/
psal.l°)/2. tar/säger medh Dawid: Lofwa HErren

' uujn Sial/ochförgat icke thetgoda som
p1a1m.34. bantigh giordthafwer. laghwillof-

wa HErren i allan Tijdh/ Hans Loff
stalaltijd i minom Munn wara: Myn
Sial Mlberöma sigh affHErmnom/
the Allende stola hörat ochgladia sigh.

. Prijser medh migh HErran/och lat ost
med hwar anan vphöija Hans Nampn.

psallZB/2. lag wil tildidiacmoottitt Helga Tem-
pel/ och tacka tino Nampne för tina
Godheet och Troohcet. NärDawid sma°
kade huru liusiigh och godh HErren är/tyckte
honom uttetannat/an som at Hans Munnwar
vplätin til at lofwa och prijsa Gudh. Ochfä«

ps"lm?2. HErretk" later utigh gladeliga sirmga oin tm
Warck/och iagh berömcr tina Handers
Warck. HErre huru ar tin Warck ssl
stoori Twe Tanckarsa stparadmpa/
En Galen troor thet mtet/och enDare
achtar jadant inter. The som Gudz God-
heetz Walgennngaricke wetta salunda at be°
stoda/at theras Hierta och Munn ther igeliom
til Gudz Lofföpnas/ them häller thcn Helge
Ande för galna och Darar/som intct förstä.
lw mehra fom Gudz Godheetkunnigh blif

wer/
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.Hwadvpmanar-Hiertat til L,off.
wer/jw högre losimr man Gudh. Therföre
bliswer och GudzLoffi Himmeten oändeligit g" 'ofwnr'
sioort/emedan wij tä förstläre rätt kamGudz"'""
Godheet. Här ar thennaKunstapen sä Styc-
kewarck: Therföre ar ock HErransLoffhär
sä swagt och ofulkomligit. Och thet litzla som
wijaffGudzGodheethär kanna/ärdocklijk'
wäl sä stoort/ at wij kunna intet Gudh nog»
samptthersöretacka. TackerHEnanom
ty han är godh/ och Hans Mildheet wah-
rar ewinnerltga.

Wij sinne Gudz Godheet i o§sielfwa/ty
han bewijser ojj gansta mycket och mängehan-
daWalgerningar: Han hafwer osi stapat/tä w» si<"«
wij annu intet wore/och tä wij förlorade wore/ h«eöfwe?,'
hafwer han osistaffattiiratta igen; Hansör°
jerför o§/tröstar osi/hielper osi; Han tohl och
vndrager o§ medh stoorFörffoning; Thet ar
honomen Lust/at han mä gsraotzgodt/och til°
säger o§ ther hoös then ewiga Wälfärden.
EenMennistio Tunga kan intetvthsuja then
Godheet/aten sämächtigHErreemootMen-
nistian sä nädigh och mild sigh beteer. Hwad
ar Mennistian! Stofft och Ma/och cher ti!
en arm Syndare. Hwad ar Gudh s Huru
högh är hans Maijestets Huru harligit och
heligt ar Hans Nampn s Dock häller hiu, ftr

P iiij m

231



231 Then siuttonveBötrachtelsen/
RomVust en Lust/at han mä thearme Mennistiorgodt
ti! at göra aöra/ocl) warder intet trött/ fast han an manaa
NN godt. gängerbllfwer förtörnat. Han ar wllllgh tll

at fsrläta/biuder osi in/och lockar osi wänligen
til sinä Näde. Han straffär osi ickegarna/och
när han nu straffa mäste/sä är thet ittFaderli-
git Straff/ther wij icke heelt wootwilleligen
och geenstrafwigt sta Hans Nädh emoot.
HERrcn ar godh/ och Hans Godheet
wahrar ewmncrligh.

Skulle, een sädan harligh Godheet otzicke
Vpwäckia til Loff och Tacksaijelses Tackev
therföre HErren/ ty han ar godh/ och
Hans Mildheet wahrar ewinnerligh.
Pnjser mcdh lnigh HErren/och latosi
med hwar Man vphmja Hans Nampn.
ThettafordrarGudh affo§/therfire sinne wij
offta i then Helge Skrifft/atwij sälundawarda
vpmante. TackerHErranom/Lofwer HEr«
ren/Prij ser Hans Helge Nampn. Gudhhaf-
wer osi til sinä Tiemreantagit/wär Zienst som

. wij stole honom bewijsa/ är tacka och losiva;
Ther medh kome wij vthi thet ÄngelstaSäll-

s"gla,'na« ssapet.' Ty hwad är alla Anglars Embete/än
wa Guoh atthe vtan Hterwändo Gudh tacka och lofwa i

Hwad hafwa alle Helige i Gambla ochNya
TestamenM giordts The hafwa Gudh lof«

wat



.Hwad vpman«wHiertat tilHVrrangK.off

wat och tackat för sin stora Godheet. OmKo«
nung Dawid Mr i thet 47 CapitelaffSy-
mchsßook: För hwar och m Garning Syr.47/?.
tackade han then Heliga/ then Högste
medh een deijelighWijso: Han sang aff
alt Hicrta/ och alstade then honom
giordt hade. Hwad ffal ock wär Garning
iHimmeten wara 5 Gudh alsta och lofwa i
alla Ewigheer.

Gudh behöfwer wäl wärt Loffintet/wij SM42/l,<
kunna honom hwarken störreellermindregö-
ra/än som han är; Lijkwäl wil Gudh hafwat/
at han prijsat och berömd warder. 3hetta orar Mt3«ff
Warcketfordrar han aff o§; Tyförst weet
han/hwad som ffeer och intet steer/hwadsom
bör eller ey. Ett Creatur är jwaffNaturen
förplichtat/sin Skapareat loswa. Skullewij
dagligenaffGudivndfä allehanda Wälger-
ningar/och honom ther före ickewettaenTacks
Thet wore then största Otilbörligheeten. Hoo ,

kan Gudh mehr wanahra/än närman ickehasi
werLusthonom for sinaWalgernmgar tackas
Heela Werlden ar full affHErrans Harlig-
Heet/Sklille nu mittHierta allena ther äff tomt
warai Bort thet. HoosomickewilförgG
wes wara stapat/eller itt onyttigt Creatur wa-
ra/ han mäste Gudz Godheet sa kanna/ at

P v han



234 Then smttonde,Betrackt,elsen/
han honom hierteligen älsta ocb

thet «lidra/wect Gudh/at thet är
' o§ sielfwom godt/Gudlofwa och tacka: Ther

medh drage wij Gudh tiloss; Therigenom
warde wij iGudi insänckte. Och hwem läter

< Gudh sin Godheetz Rijkcdomar mehw see/än
een Gudälstande och Gudlofwande Siäl s
Thensom Gudh garna tackar och prijsär/han
är lijk ett Faat/ther vthi Gudh sinä Nädestat.
tarnedlägger och förwamr. Han är itt Tem-
pel/thetGudh medh sinNädevpsi)ller/och ther
i hmNhen högsta Glädie warckar. HEnen
later mighgladeligen siunga/stger D«'

. widithen MrGudzLoffar hier-
tellgit/sä srögdar och vpwärmer thet Smlen
innerligen.

?uue wa?a Thet stulle nu och wara wär hiertansLust
at losiva och Glädie. Scmnerligh ehoo som Gudh al>

star/säije medh Dawid aff then 6z Psalm:
psal.h/s. Thetwore min hiertansFrögdoch Gla»

die/ nariagh ttgh medh glade Munne
loftva stulle. Sällärthen/somsä widt äri
sin Gudzstuchtan kommen/at han i GudzLojf
ochPrijs sin Lust söker! Ach huru matte thet
stä ttl i then ftomme Dawidz Hierta/tä han
Mdh thenne Orden vthbrister: lagh Wil
lofwa HErmn i MmTijdhHans Loss

ffal



Hwadvpmanar-Hiertat H,off.

stal altijdh i mmom Munn wara. Ehoo
som Gudz Godhcet i sigh känner/han önstar

at han aldrigh wänder igen at lofwaGudh.
Mcn huru kan thetstees Märck/ at Gudz
Loffär twäggiehanda: Först/ar thet itt ovp»
hörligit Loff/ nät Stälen i Troone hanger '

Gudh til/honom hierteligen alstar/vthi sinä
Besiälningar/sinaTanckar offta wänder til
Gudh/tager sinä Wägar i ?lcht/at hon icke
nagot begynner/ hwar igenom Gudh mätte
wanähratblifwa. Ther til förmanar Paulus/
när hanstger: Siunger ochspelerHEr- N?!tren i edor Hierta/altijdh tacksäijandes
Gudi och Fadrenom sör hwarMan/v-
-thiwärs HEneslEsu Nampn. Ther
omtalarDawid: Gudhmanloftvartigh Ps«l6s/'.
i Stillheet i Zion. Fast an wär Munn tij^
ger/sa berömer honom dock wärt Hierta/wär "

Troo/wärtChristeligaLefwerne; Thethee- NM
ter loswa Gudh i Stillheet. lampte thetta hwavtheeär.
vvphörliga Lofwct/ar tbet itt jynnerligitLoff
vch Tacksiijelse/lckr theli trogna Sialen sigh
siar ifrän all vthwärtes!ing/ och wänder sigh
aldeles til Gudz Loff. Then gör illa emoot
figh/som sä sörsancker sigh i the werldzligeße- '

stalningar/ at han sijn Siäl then Frijheeten
borttager/at han icke en gäng om Dagcn san

vphöija



Then smttande Betrachtelstn/
vphöija sigh til GudzLoff. Sannerligh/om
thetstal wara thet cwigasijfwet/ Gudh altijd

Mnlm"r lofwa och älsta; Sä försummar een sädan
«"»-2om Memstia thet aldrabästa i heela siltLefwerne.
ma" the""!» EenSiäl somGudh kar hafwer/hafwer ingen
finLMMo. störreLust/än när hon medgladh Munn Gud

fial lofwa. O huruftligh är thenStllnd/ther
vlhi Gudhförlänermigh thenNäden/at iagh
honom medh en gladh Munnkan lofwa.

Beder srommeChrtstne/at thenKärleeken
, til Gudz Loff/ hoos eder ey mä vthsiäckiasz
Starckereder esomofftast/genom Gudz God-

> heetz hierteliga Betmchtande. Jrthetrofwet
m, swagt/behagar thetdockGudiwaliChri'
sto thet ickeaff ittfalsttHierta gar.

X? Kunne j honom icke sä högt lofwa som han är/
sä hZzzt wij sz lofwer honom sähögt j förmagen. Thet

ar annu them Heligom ickegiswitaff
HErranom/at thealla hansUndervth-
tala kunne/ty then alzmechtigeHErrm
hasiver giordt them sa stoor/ och all ting
aro sör stoor til at loftva/ sasom thet
wardtar. Omwij altsamans (all Hans
Wärck) högt loswe/hwad ar thet s Han

. är anu mycket högre an all hansWarck.
HERren ar osmjeliga stoor/och Hans
Machtärvnderligen. Lofwer ochprij-ser
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-Hwad vpmanar-Hiertat til-HVrransLoff. 237

serHErren/sä högeliZMmj sörma/han
är än ta högre. Prijser honom affalla
Kraffter/ och wänder tcke igen/ lijkwal
hinnej icke thertil. Hoo haswersedt ho-
nom/ at han affhonom säija mätte?
Hookansahögtprijsa honom som han
är s Thet ar minst som wij see affHans
Wärck/ ty mycket större are ännuför-
pold. Ty alt thet som til är/thet haf-
wer HERren giordt/ och giftver thet
them Gudsruchtigom til at wetta. Sä
tacker och lofwerGudh/j somhonom alsten/och
lärer wetta huru Hans Godheet sä stoorar;
Tacker och lofwer honom sä högtsomj sörmä/
»när wij komma til war Fulkomligheet/ stole
wij honom medh alla Uthwaldahögrekumia
prijsa:.

Then adertonde Vetrachtelsen/
Huru Gud; Godheet kan draga
itt Christeligit Hierta til (bdmiuVheer.

haswer fin Waxtpch sinä «rhristenva»
i Gudzftuch- "n

tan/ateenMennistia begynnerstammas H."wtdh at göra thet som ondtar/ochGudhför»
törna. Therpä stllier een hiertansKärleek/
och een helighAstulldan esster Gudh/hwilken i
sigh tegrijper Werldennes Försmädelse och

Fömcht.



Then adertonve Betracktelsen/
Föracht. Hwar then är/ther är och Tröst i
allehandaßcdröfwelser/therblijwer intetvthe

, .BöönochTacksäijelse. Itdettaalthielpero<j
Änvellgh s"'t Gudz Godheetz Betrachtande. Om iagh
Högfiro än alt iChristendomen hindt hade/st widt somLVm.7. en Cbristen kan hinna/och är ther hoosstalt/sa

är thet fäsimgt Arbcte. Wore iagh st lycksa«
ligh at iagh hade sedt Gudh Hgonstijnligen/
och Gudh talade medh migh närwarande/och
Wille migh ther öfwer förhafwa/och hade ingen
Odmiukheet/sa wore thet intet. Therstre O
srommeChristeu/see altijdh til/at när tu Gudz
Näde i tin Christendom ftrnimmer/ at Hd"
miukheeten ta intetblifwer tilbakas. Gudz
Godheet/när tu allena ther pä achtar/kau titt
Hierta wäl ödmiuka. Som offtnst steer/at
Gudz Nade och Godheetgör3Fenmffiorm
siälta/ther hon osidockstulle leeda til Odmiuö
heet: Iw mehra Walgermngar nägon aff
Sudi vndfar/ och jw högre han warder aff

me-nistwr. Gudi Vphögd ochmedhGäfworbcprydd/jw
stälN staltareblifwerman/hällermycketaffsighoch
""Na"" sörachtar andra. Thet är Hlendigheet/at äsi
ödmwra. wm the Medlen som stulle wärt Hierta öd-

miuka/warda genomwar Naturs Olidsta för»
wända vthiFörgifft/at wij ther igenom blifwa
vpbläste. Men thet kommer här «ff/at Men-
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Hwavsom drager -Hiertat tilödmiukheet.
nistio Bcmi intet see pä Walgerningarnas
och Gäfwornas Uthsprung/och betrachta icke
engängNädenes Grund. Komme thevppä ,
Grunden sä läta the intet Gudz Nädegöra
sigh stälta/vtan han giordethemödmiukaoch
andeligen fattiga.

Ty för thet ftrsta/ Hwad haftver
Mennistia/thct tu icke hafwer vndsatt?
Men hafwer tu thet vndfängtt/ hwad
berömmer tu tigh safom tu tbet intet
vndfätt hade. Then somallenaaffblottZU'
de tigh thet gaff/han hafwer pch Machteffter
siu Willie hwar Stulld/ at taga thet ig«ul;
Nar han tä hafwer tagit thet iftäntigh/som
giorde tigh vpblast/hwar bllswer tä titt Mods
Här hoos är jw enom Christen icke obckant/
hooshwilka VNennistior Gudz Godheet mast
wil warcka. Petri Spraätar ockicke obc-
kant: Gudh star the högsardigeemoot/ i.petr.s/5.
men the ödmiuka giftver han Nadh.
Intet obckant är Christi Sprääk: Then
sigh vphöijer/hanwarder förncdmt/Ochthen sigh fornedmr/Kan stal wardavp-
högd. Gudh hafwer sigh sä högt satt/at han WmVpä intet kan wanda silla Näde°Ögou/änpä
Get fom nedrigt är. Hwad som wandrar i
Odmiukheetmes diupeDaal/thetanseer Gud.

Gudz
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ThenadertondeBetracktelsen/
GudzNadesStrömmar fiyta nedföre/och in»
tetvpföre. I them ödmiuka lefwerChrisius/
öswer them ödmiuka hwijlar Christi Ande/
Wijsheetz och Försiändz Ande/ Krassi och

Nr "ora Starckheetz. Genom the ödmiuka vthrättar
linggeno.n Gudh stora Ting. När then Cancmeeste»he,om,uke. Ewangelio sigh sä owärdigh

Holt som en Hund/tä blifwer hon wärdighach«
tat stoor Ahra/och een gladeligh Hielp. När
Drottning Esther föll nedh/omfattarKonun»
gen henne liufiigen/ochreeser henne vp. Altsa
wil then himmelsteKonungell ingen styrckiaj
an theblödige Siälar. Iwmehra tu/O trog-
mSial/tighitittplattintetnedsäncker/tilalla
Kraffter och Formögenheeter vpgifwes/ jw
färdigare är GudzGodheet/tightil at styrckia
ochtighatvphielpa.

Sidst är ock til at setänckia/at Chri«
«christus är stus är thet aldrastörsta Godz/som affGudz

Godheet kan til otz komma/sa at iblaud alla
Wälgerningar är o§ ingennyttigb/om hon ie-
ke i Chrisio och genom Christumstäncktblif-
wer. Seer tu huru högt Christus bör for alla
GäfworWass Men sagh/huruwil tuälsta
eller hafwa Christum/om tu icke haswerLust

LNan til Ödmiukheeten i Hwad är Christuss Idel
ar> Mlcek; Sachtmodigheet och Odmiukheet.

Huru
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-Hwad säm drager-Hiertattil Vdinitikheet.
Hurukan tu stija/tu hafwer Ehrisium/ och är
dock wijdt istan Odmiukheeten? Huru kan
tu säija/tu älstar Christum/och är dock Od»
MiukheetenesFiendeochßechottares Iwkä-
rare ftm Christus otzär/iw karare är osi Od°
miukheeten för Christi stul.

Hafwer nu Gudh tigh vphögdötrogne 'UAAmSiäl/och medh Ahra/HögheetochGafwori «>« iho/h"
' thenna Werlden beprydd/sä kom ossta ihogh
tin Owardigheet/och halt tigh i ali Tinaför
intet/bäde i andelige och imturlige Gäftvor/
och sägh: Hwad är iagh dock bätter an andra
Mennistiors Hwad är Gudh mig meer styl-
digh än andra Mennistior. HErre iagh är
icke wärd all then Barmhertigheet som tu
tnootmigh gör. Altsä tänck särdeles/när för'
tin ögon kommereen älender och for Werlden
förachtaderMmistia. ÄstuaffringaStänd
vpkommen/ hafwer tu mycket mehr Orsaak
medh then ödmiuta Dawid at saija: Ach
HErre/hoo är iagh ochmAFadersHuus/at
tu hafwer ffaffat migh här tils Patriarcbens .

Jacobs Erempel är tekant/ Hwilken/t5 han .?fuK«bthurftämlnande Land reesie ä terP i sitt Fä'
dettiesland/och sägh ps then Wälsignelseoch
Rijkedom som honom affGlldibestärdwar/tsslar hgn iOdmiukheet Gudh ja til: Ach

Q HEm
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Then avertandeBetrachtelsen/
HErre tu mmaFaders Gudh/iagh ha-
de icke tnecr an thcnna Staftven/ta iagh
öftver thenna lodan gick/och nu ariaHtwa Skararworden. lagh clr altför
ringa til all then Barmhertigheetoch
Twoheet/som tupa tm Tienare bewijst

mana äc haftver. Hoo kan högervphögdwarda/an
' '"' Maria Gudz Moders Lijkwäl ödmiukade

honsighocherkandesinßingheet: AchHEr»
re min Gudh och min Frelsare/som hasiver
sijn alenda Tienarinna sä ansedt. Sä gör och
tu/om Gudh tigh vphöijer/och medh nagon sin
Gäfwaftögdar. Mm ligger tUi Stofftet/sä
lät intetModet falla/vtan irösta tigh affGudz
Näde/och lät tigh ther affförnöija.

Hoo som wil chetta ställa iM öfning/han
ste vthi all Tingpä Gudz Godheet/och achte
then säsom sin Krona/som Dawidi then ivz

pf«t.i°;i4. Psalmsager: LoswaHErrenmmSMhau krönertigh med Nadh och Barm-
hertigheet. När thenne Mannen vndfick aff
GudheenWälgerning/ar Hans Hierta intet
blifwit hangiandes widh Gaswan/vtan hasi
wer altijdh sedtpa thes Uthsprung/pä Gudz
Nade och Godheet/then hafwer han hallit för
sinKrom. Therföre sagerhan: HENM
kröner tigh/mijn Sial/ medh Nadh och

BarM
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-Hroad som drager-Hiertat M 2^z
Varmhertigheet. öfwer then samma Kro-

'

mnma man sig medrätta frögda/ Ty Gudz
Godheet arbätter an Lijff. Thet kommer MGudz
alt/bwad godt een Mennistia tan bekomma/ wmm«".,«
Lijffoch Wälgerning/ aff Gudz Godheet; """-,

Men GudzGodheet ar bätteran thet altsam.mans. Warder tu sörthenstul affGudi medh
lekamligh Wälsignelsc benädat/ Secpä Uth-
sprnnget/och frögda tig öswer GudzGodheet:
Lofwa HErren/mijn Siäl/ty han kröner tigh
medh Nade öch Varmhertigheet. Räkar tu
i Fattigdom och Föracht/eller ligger nll ther v«
thj/See i lijka matto pä Gudz Godheet/ och
frögda tigh/at tu kan tigh öfwer Gudz God«
heetgladias. Lat Gudz Godheet ja taqa titt 'na„ stal

Hlerta m/ at tu mn ther medb allena wara mevh GvoZ
nögd. O huru kosteligit ar för Gudh itt sa-dantödmiuktHierta!

Effter then ödmiuke Dawid Gudz God°
heet sä wäl kändt hade/kundc han sin hiertans
Sorg i sin högstaFörsmadelseochfwäraO-
lycka siilla/tä han aff sin egen Son bleffstöttsran sittKunglige Sate/och bort iLandet vth-jagat.Hade han icke tuluiat sialla sigh tilfredzmedh Gudz Godheet/medh hwad Sanning
hadehal, kunnat faija: Finner iagh Nadh ".

för HErmnom/fa
Q ij kom'



Then nittonveßetracktelsen/
komnm lgen; Men om hcm sager: lag
haswer intet Behagh tiltigh/Sij/har
ariagh/han göre medh migh säsom ho<
NOM tackes. Hafwertu thettaKonst°Styc°
ket ock fattat/ sä ästuwidtkommen och wäl str»
sörgd. Känner tu Gudh och HansGodheet/sä
stal tigh intet wara säkart/atom Gudh thet,
sä haswa wil/tu icke wälwilleligen och gärm
staltlata thet sara/Gudi til Behagh och Loff.
Tythetbehagar Gudh öfwer alla matto wäl/

bäst/ när wij Siälen begärar medh Gudi allena at NM'
ra tilftedz. Warder tu vthwartes for tin
Ringheet forachtat/warder tu diuparei titt in»
tet nedsanckt; Kan tu vthi thenna tinRing»
heet/tigh medh GudzGodheet iOdmiukheet
trösta/sij/tä stär thet mycket wäl tilmedh tigh.

Then nittondeBetrachtelsen/
Gudz Godheet sordrhftver

aUAffwWdHchMMunsi.
Afw"nd och ratt Odmiukheet ar/ther kan Aff
tommer aff ochMisigunsi intet garnainkoma.
ego,Rärl«e. MijMnst kommer affegen Karleek/nar

wij sielfwe Willie garna nägot wara ochhasi
wa: Men then rätta Odmiukheeten ärvtan
all egenKärleek/hon achtar sigh all!ingowär»
digh/och ar hmm lijka/om honarnagoteller
intet/ hon haftver nägot eller intet/allenast at

hon
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Hwadsomfordriifwer Affwund ocbMifigunsi.
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hon hafwer Gudz Näde oc Wanstap. Hwar
nn thenna Odmiukheeten är/ther kan sanner» w«Afwunv'
ligh ingen 2lffwund fa Rum,- Men hwar
Affwund och Miffgunst boor i.Hiertat/ther
ar wisserligh intet then rätta Odmiutheeten
inne. Här affkan hwar orh en sigh pröfwa/
om han och then rätta Odmiukheetenbekom-
mit hafwer.

Här affseerman/ huruGudz Godheetkan
Affwund och MsigunstaffHiertatvthdrijsi
wa och dämpa; Ty äfwen ther medh/at hon
inforer Odmiukheeten/sä affwarjer hon 2IM
wunden. Ther hoosnärwij seepä Gäfwor»ms Uthsprung/them wij misivnna enoman«
drom/mäsie wij sta til/at the vthspringa aff
Gudz NadesKälla. När tä nägon intetkan
lijda/at Hans Mste nagot godt wederfares/
hwad gör han annat/an at han intetkan lijda/
at Gudh sä godh ar s Hwad gör han annat/
anhanwil tilstoppaGudz Godhech Brunn/ 'ärstoor"
at intet mä ther afffiyta til Mennistio Bar'
nom/ellerock intet sritt Uthlopp hafwa s Hoosom intetannat i enom androm hatar än thet
Goda/han straffwGudz Wijsheet. Hwad
staldockGudh medheen sadan Mennistia be-
gynna/ an hwad han giorde medh tben Aff-
wundzbälgenVthi Ewangelio/til hwilken han

Q iij sade:



~ Then nittonde Betrachtelsen/
N."' ftde: HasweriaghickeMachttilatgö-

m medh mitt hwad iagh wil s Scer w
förthenfful sa itta vth/at iag sa godh ar;
Tagh thtt titt ar/ och gack tm Wagl>
Halt thet för ingen ringa Synd/at tu intet
kan lijda/at Gudh ar godh. Astu therföre
wredh/at Gudh är mild/hwad beqärar tu an»
rat an en omildGudh i Sij/ Affwundzbukerhwart tutomer s Hwad wil tudock affGudh
göras Thet ar ingenringa Synd/ intetvnna
Gudh sin fri)a Willia/at sinä Gaswor vth-
deelaibland Mennistio Barn. Willie wij
wara mächtigare än Gud/och honom sinGod»
heet forwagra s Eller Willie wij wara wij sard
an Gudh/och lara honom hllw han medhfina
Gafwor stal handla. Hwar och en ibland o§
wil garna wara ostrhindmt/at göra medh sittsom honom behagars Bära wij itt sadantHierta emootGudz Godheet/mäste wij rädas
at han til osi sager: Tagh thet titt ar/och vnd

?Hg"N miHthetmittar/och gacktinWägh. Omin
seotz myckct Wan/ stulle tu fran Gudz Sodheetz Dörr
"""""' förwijst blifwa/och intet mehr medh tigh taga/

an hwad titt ar/sa maste tu gä ther iftan na'
kot/och mycket alendigh. Ty om Gudz God»
heet tager sitt iftan tig/hwadbliswerta öfwersom titt ar? Zntet/vtan Synd och Skam.

Warder



Hwad som fördriisiver Affwuny och Tftifigunst.
Warder tu thermedh ftan GudzNade borts
wijst/sa weet iagh intet hwart tu elliest mäste
räkä/ an vthi then ewiga Fördärffzens Aff«
grund. Sij/ tijt förer osi MiMunst!

Therföre war förmant/O fromeChristen/ FZrmanwg/

at tu icke nägon bitterRoot vpwäxer/som stiff»
tar Oftidh. Boor Affwund och Haat i titt'""""'
Hierta/sä ligger ther inneeen bitter Root/hon
siär vth och siifftar ijdel Oftidh; Oftidh med
tigh sielff/Ofridh medh tiu Nasta. Ther aff

kommer Haat och Fiendstap/och en osörsonlig
Fiendstap/ fast än en annor intet weet/ hwar
medh han sigh försedt hafwer. Effter een Aff-
wulidzfull Mennistia icke öfwer sin Nästas
Odygd/vtanLyckaförtörms/stämer han sigh >om är

at bekanna Sanningen/ och söker vthwartes"""""''
allehanda Orsaak/ther medh han lijka sasom
icke vtan Orsaak enom hatade. Ther ma man
heela sä mycketman wil,/emedan mau ickekom-
mer vpparatta Kranckheeten/sa är all Hee!°
ning och Försoning ftrgasives/ och then Aff-
wundzfulle kaiuntet bliswa stält tilftedz/vtangenom hansFördärffeller Död/somhan mGvnner. ThetarjweuDiefwulsNatur. Ge-

nom Diefwulens Affwund är Syndeu kom-
men ibland Menistiorna. The som hömSa-
tan til/stllia sin Mästare: Men jsom älsten föliia D«f.

Qmj Gudz""""'-



nittonde Bstracktelstn/
Gudz Godheet vch Freden/later intetvpwäxa
vthi eder een bitterRoot/som tommer Oftidh
ästadh.

Hwarföre Willie wij wredgassswer GudzGodhects Gudh araffhwilkomkommeralt
thet somgodt ar/ochhan vlhstiffter sinä Gäsi
wor som han wil/til alle Måns Nytto. Hasi

!enDarstap wer Ml tin Broder eller Systcrnagot godt affmnUill. Gudi bekommit/ thet wareRijkedom/Wälde
eller Wijsheet/sa ma tu tigh ther aff frögda.
Tin Broder och tijn Syster kunna i tinTorff
tigheet jwmedh thet som the hafwa tigh tienä.
TittOga ar jw icke therföre wredt/at titt Ora
hörer/vtan thet ar ther med wäl tilsredz/at thetkan see,- Och tittOra ar icke therföre wredt/at
titt Oga seer/vtan ar ther medh tilfredz/at thet
kan höra. Wij areen Kroppssemmar/hwar'
före affwnndas wij tä ja inbördes s Hr euom
mwrom mehr gifivit an tigh/sä haswer han
mehra til at swara fire an tu. Jwmindre tu
hafwer bekomit/jw mindre hafwer tu at swars
söre. See nn til at hwad tigh är förtrodt/tu

. thetwalcmlagger. Hadeiaghännagot/thet
iagh enom androm misivMe/ och wände thetsamma icke til Gudz Ahra/ och til thet gemena
Bästa/ vtan Me ther medh min Nytta och
min Nhra/sä wore thet bätter iagh hade thet

intet.
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som fördriifwerAffwund ock Miffgunst. 243
intct. Mehnar tu nu icke tigh sielswan/vtan
Gudz Hhra/och tin Rastas Aytta/sä srögdar
tu tigh/nar Gudz Godheet rijkeligenvthdee-
lar manga Gafwor/bekommer them sedän tu
eller em annan/allenast at Gudh blifwer ther
medh ährat/och tin Nasta tient.

Statt intet effter at allena hasivaalt/vnn
enom androm och nägot/Gudh weet wäl ja
laga/at een illtetfär alt. Mangen som lärer
Gudz Ord/winlägger sigh til at sinua och wij»sa alt/och mäste dock lijkwäl mycket latalig-
gia/som een annan hafwer til at vpsökia. Har
handlar Gudh medh sinä Arbetare/som Boas
medh sinä Skördemän och medh Ruth/ som
sökteatvpletaArpä BoasMr/ther han sa-
ger tilRuth: Halt tigh m til lnina Pij- AAgor/och tagh wahm pahwarthestara
pä Äkren/och gack effter them. Mentil
sinäDrangiar sadehan: Laterhenneoch
hcknpta emellanKarfwarM/och snub»
ber henne intet/later ochthesilijkesfalla
vthaffHanderna til henne/och later lig-
giat/at hon ma vphampta thet.. Altsä Gvvh lZter
när en som medh sijn Skara samblar Korn
medh sullaHänder/ tancker alt til at begrijpa/
och allHemligheet at vptackia/st gar then hög«
ste Huusherren jämpte honom ther och säger:

Qv W.



ThenforstaBetracktelstn/
Lät nägotaffthet lnycknablifwa öfiver/ochlät
liggiat/at en annorkomer och thet vphamptar.
Nlenvm androm stm thenMachtenintet haf-
wer/at med sin Skarakomma ibland then sto>
ra Hopen/ sager tigh in til
mineTienare/och hwar the ffära/sä gack effter
them. Hwar och en ware tilfredz medh Gudz
Nade/och medh thet som Gudz Nadehonom
vnner. Finner tu ock/at tn annu ar här vtht
vformsgen/ sä bedh em Gudz Nade/ at hon
mätte allena intaga och vpfiM tittHierta/at

thenleedaMisigunsten mätteförswinna.
Gudz Godheet hielpe o§ altijdh/

AMEN. '

'

- . Then andm Deelen/
Smatm pa

Thenförstaßetmchtelsen/
Vm GudzN?a!Zermngars män^

ZehandaArrockSlaZH.
en affGudi vthw.ilderKonung

öfwer IsraelsBarn/hafwer thet Be°
Gyr.47/3. MimctiSyrachs Books47Capitel: För
veN hwarocheenGarningtackadehanthm

HeliZa/

250



251

HelM/them Högsta medh eendeijeligh
'

Wijso: Han sangaffalt Hierta/och äl-
stade then honomgiordthade. Atsädant
sant är/betyga Hans liufiige Psalmer/aldra'
mast när han sigb sä vpmanar i then 105Psalm: Lofwa HErren mijnSial/och psal.i°z/-.
förgät icke hwad godt han tigh giordt
hafwer.

Gudz Godheetz Warck the äre jwsä män-
ga och äthstilliga/at man kan them intetalla heeywärce

vpracklia/la/mankan them icke allabetanckm/ r3tna" il«
effter wij sce thet minsta affalla Hans Warck: detäncrw.

Huru wil man ta tackaHErren för hwart och
ittWarcks Narwijaumycketsaya/säkmme
wij dockickerackia ther in til. Dock williewij
icke förthenstul vnderläta at tanckiapä Hans
Godheet/och tala om hansWalgerningar/sa
walfomwijformä.

Men pä thet man mä elliesi the otalige
Gudz Gafwors och Walgerningars Myc-

kenheet thes fogeligare betrachta/ärnödigtat
man them iwijsa Slagh affdeelar: SäfomwMflaZh:
nar man I. alla Gudz Walgerningar öswer-
wagar effter the Tree wärTroosHuswud- Artim«.
Articklar/ ther vthi wij troo och bekanne/at
GudhFader hafwer o§ stapat/Gudh Son ä«
terlösi/och Gudh then Helge Ande o§ Helgat.

Mr



Thenförsta Betrackitelsenf
När MMI för thet 11. seerpasielsivaSattet

:ne°el,s°m. ochWijfet/huruWalgerningarna ajfGudz
N""" Godheetzßrunntil o^fiyta/säbefinnesatnä°

gra komma vtan Medel affGudi til o§/och
somlige genom Medel. GenomMedel hand-
lar Gudh medh o§/nar wij asiade/födde/for'
sörgde/och genomthe Helge ÄnglarsTienstbe-
styddade warda. Genom Medel handlar
Gudh medh o§/nar wij genom Ordet och the
Helge Sacramenten warda andeligen pa nytt
födde/helgade/tröstade och styrckte: Men ta
Gudz Son hafwer' osi igenlöst/och sir wara
Synder welat betala/ giorde han thet vtau

2.C0r.5/19. Medel genom sigh sielst. Ty Gudh war i
Cbristo/och försonade Werlden medh
sigh sielfwom. Altsä och nar han framdeles
warder o§ fulkomligen frögdandcsochsaligh
görandes/ sablifwer han sielsfwar Saligheet
vtan Medel/ och warckar i o§ then ewiga Sa-

,.Cor.!s/l8 ligheeten/i thet hanbliftver altvthiallom.
3. Gvvz Mr wij 111.pä Tijdzens sthstilnat märckia/3V"' filmes/at nagra Wälgerningaräreframfar.
Tijoen. ne/nagre siä än vppä/och Nägre wantes fram-

deles. IModerlijfwethafwer han osiberedt
och dragit o§ thervth/thet hafwer han en gang
giordt/och warder thet har effter intet meer gö-
randes. Sm Son hafwer han lätit sir osi

döö
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OmGud; wälgermngar.

döö en gäng/ thet steer intet mehr här esster/
Zwärt om igen/at han o§ försörjer/bestydder/
vppehaller/och at han osi genom sittOrd och
Ande larer/siraffar/tröstar/ förmanar/helgar/
thet gör han inteten gäng/vtanaltijdh. Mm
när wij are iChristoasssowpnade/sä stal Gud
o§ ätervpwäckia/och gifwa o§ thet ewigaLijft

wet; Thet är een Gafwa/som wij intet annu
hasiva/vtall förbijde i Troon och Tolamodet.
IV. Är knnnigt/at nägra Wälgerningaräre
lekamlige och timmelige/ochnagre andelige och '"" i the ee.
ewige. Lekamlige och timelige Gafwor war°
da thesammekallade/sömallenastgä pä thetta N'H«Lijfwet: Andeliga och ewiga Gafwor gä Anvengeoch

SialenesSaligheetan och thetewigaLijfwet.
Sasom när Gudz Ord warder predijkat/ sä
blifwer wal sadan Predijkan intet ewigh/dock
lijkwalmaste man Ordzens Predijkan intet
rackna ibland the timmeligc ochförgangelige
Hafwor/effter then förer och hielper osi til thet
ewigaGoda. Lijkasöwahrar Troon päChri- AH"sium intet ewinnerligh: Ty Troon stal och
aterwanda/lijkwal blifwer honracknat iblalld
the andeliga ewigaHaswor/som göraosiewin»
mrligenrijkaochfaliga. ThelekamligaGäs- Leramnge)
wor äre wäl goda Gudz Gafwor/Men the
andeliga heeta sulkomliga Häswor/som osi fö>
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Thenförsia Betrachtelsen/254
.

Go?Nr MtilFulkomligheeten. V. WarderGudzGodheet affdeelt i then begäswaude ocn bewa-»
rande/och i then wälsignande och bestyddande

bewaranoe. Gedh theneenaHandenvthöser
Gudh sinä G äfworöswer ostrij keliga; Medhthen andra bestarmer och affwärjer han Olyc-
kan. Thet äre osäijeliga manga Gäswor/
hwarmedh Gudh begäfwarMennistlo Bar»
nom: MennärmantheremoothallerallO-
lycka och Skada/ som o§ kunde til Liiff och
Siälhända/masteman saija/at then bewara»->
deWälgerningen/genomhwilkenGudzGod->
heet affwärjer Olyckan/är mehr/an then Wäl»
gerningell som begafwar/genom hwilken han
allehanda Wälsignelse vthstiffter,- Ty thet
kan ingen vthgrunda/huru mangehandaOfall

NA«: wij äre stadde i. VI. Warda GudzWalger-
ningar vee° ningar/menaldramästthenaturligeochlekaM'
stns/Swnes lige Gafworfördcelte/vthiKroppsens/ Sin<

ochLyckones Häfwor. Kroppsens Häf.
wor äre/ Helsa/ Starckheet/ Seijeligheet/ en
högh och roligh Älder. SinnensGafwor
äre/Wijsheet/starpt Förstand/godt Minne/
och allehanda Skickeliqheeti Tungemahloch
Konster. Lyckones Gäfwor kallas tbe/ som
jntet äre i Memnstian/ vtan warda sundna
vthom Mennistian/sasom godhNänng/Rij'

kedomar/



<l)mGud; wälgerningar.

kedomar/Hhra/Walde och Högheet. Mr tu
allathessa betäncker/mäste tu/som sörr är wijst/
icke allenast see pä hwad Gudh hafwer gifwit/
vtan och hwad han hade och kunnat igen taga.
Theu som helbregda ar/kan warda siuuk/thensom deijeligh ar/kan warda ledh och hchligh/
then som klook ar/kan wara oförständigh/ theusom rijk är/ kan warda fattigh: Korteligen/
Gudh hafwer intet giswit/thenicke pä tusende"»« kan pK

Sattkan o§ifräntagas/om icke Gudh wärde boneagas!
och bewarade thet. VII. Hr och thetta walat Hrnm.
taga i Acht/at nägra Walgerningaräre geme- sm- ä«««.'
ne/them Gudh allaMmistiorbewijser: Men me'3e"me'r
ater igenintetgemena. Gudh stapar ochför- wtetgeme.

sörjer sä wal the Gudlösa som them Fromma.
Sä hafwer Gudz Son frW och äterlöstsä
wal theogudachttqas som the fromasSialar.
Thet äre gemenaWälgcrningar. The Wal'
gerningar och Gafwor som intet äre gemena/
vthdeelar Gudh intet pä itt Sätt; Ty somli»
ga falla vtan Hthstilnat sä snartpä en ogud-
achtigh som pä en frommer; Ehuruwäl intet
pä hwar Man/säsom the mängehanda Lycko»
nes/Kroppsens och Siuneus Gäfwor. Sä-som nar then eene är rijk/then audre fattigh:
Theneene en Konung/then andre elpßonde:
En stist och starck/thm andre swagh och siuuk.

Then



Chen sorsiaBetracktelstn/
Then eene starpsinuigh/then andre osörstan-
digh. Mm somliga Gäsworkomma allena
GudzBarntll/sasom thet himmelstafirdolda
Manna/vthi then trognaSiäleu/Frijmodig-
heet i G>udi/och thet ewiga LijffzensHärlig-

3mevh"os bandlar Gudh aldeles som en stom°

Huus-Fader/som tager sig alt sittHuus-FolckftomHuus. Tienare och Tienarinnor/som
jina egna Ssner ochDöttrar/hcm tager them
alla vnder sitt Taak/ vnner them alla theras
Spijs och Mder/ bestyddar och förswarar
themeffter sin Förmago/dock hÄfwaßarnen
mycket mehr at glädia sigh affthmFaderliga
Mrleeken och Hafworna/ an som nägon
Drang eller Tienare/som arbetar för Sold-
ning och Loön/men hafwer ingenRätt til sin
HerresArff. Altsa gör och Gud har i Werl-

Nlatt,s/45. den/then gode Fadren i Himmeten lnter sin
Sool vpga öswer the onda och öfwer
the goda/ och later regna sa wal öfwer
then rattserdiga som ofwer then oratt-
ftrdiga. Han nahrer/vppehäller/bestyddar
och frögdar alla Memstior/och gör them godt/
at manvthwartes ingen Zlthstilnat kan märc-
kia ibland the trogna och otrogna/effter then
eena ar sa wal itt Gudz Creatur som then an-
dre. Hedningarms Barn warda sa wäl aff

Glldi
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Vm Glid;wälgerningar.

Gudi i Moderlisfwetberedde/som the Christ-
msßarn. Hafwericke en Gudh osista-
Pats Haftve wij icke alle enFadersDöck
lijkwäl hafwa Gudz vthwaldeßarn itt myc°
ket mehr brinnande Hierta öch mycket högre
Gäfwerathbos Gudh wänta/än som thet är/som thenna Werldenes Barn niuta. När

fceatenHerresTienarewarder kosieligen
hallen/kMna wij ther affwäl taga/huru godt
soni Barnen mäste hafwa. Ältsä ock närwij
sie/at ockthenck Werldenes Barn sa Mange- U'"'""
handa Harligheet/Lllst öch Gladie affGudi
bndft/kunna wij tänckia t Äch HErre/bewij'
ser tu thetta thew owuligomsäkroln Menni-
silöm/som tigh dock icke en Zang ther förewet-
w en Tack/Huru stora matte theHafwor wa-
ra/fom tu hafwer för tinaBarn bchäldne/som
Ngh affitt trögetHierta tiena/och til tigh sucka
Dagh öch Nätti Men här hoös wasie en
from Chnsten thetta wäl Märckia/ effter i the MW'vthwärtes Gäfwör ingen Hthstilcht st)nes/ i Gäswob
thet at en Gudlöös st fnart ftr engödh Bete miönk""som en frömmer/en oheliger warder sä snart
satt til stoor Hhra/soM eN heliger: At han gör
här en HtMlNat/pä thet han siliaOäfwor a-
nammar i HErrans Fruchtan medh Tack-
säijelse/och Gudi finom himmelste Fader för

257



TKen första BttracktelseN/
the samma alstar och lofwar/elliest warder han
intetbatteran som en Ochristen.

Wij haswe Gudz Wälgerningarbestodat
pä mängehanda Satt/hwilka dock tilsamans
säsom stora och harliga Wälgerningar böra
erkännas. Then ena Wälgerningen öfwer-

nmgar böra gär then andra i Härligheeten/dock äre alleOgt «chtas. Wälgerningar samptliaen 1 gemeen
synnerligen wärde/atstora och harliga achtas:
Icke allenast i sigh sielfwa/vtan och therföre/
effter the affen sa hög och mild Hand komma.

treggehanda plagar man gärna see/ nar
trenneting: manwilstattaeen Gäfwa/hurustoorhonbör
Gäfwans" hällas: I. Pä sielfwa Saken/ hwad hon i
n?",,. sigh inliefattar/och hwar til hon ar nyttigh.
2.personens T. Pä Personen somnägotgodt gör. Ty
wäNhA. hwad som affittgodtochtrogetHiertasteer/

börman hsgerachta/än hwad som nödigtsteer/
ellerkommer affittfalstt Hierta.. Sä giswer
och Personens Wärdigheet een Gäswaicke
tinga Anseende. Hwad frän een högh Hand
kommer/hafwer fast mehrAnseende/an hwad

'päp". somringaPersonergöra. z. Seermanock
Gäsw/n"' pä Personen som Wälgerningen fär/om han

thenfortient hafn'er eller ey. Ty hwad som en
oförttent eller owärdigh steer til godo/mäste
man högre achta/, än närnägon thet tilsörne

firstyldt
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wälgerningar.
förstyldt hade. Mr man pä sadant Sätt
GudzWälqerninqarbestodar/warda the alle- «vv; wäl.

sammans store ochharllge fundne. Slelswa huru sissss
Wälgerningar sittta i sigh sielfwa sä manga
ochharligaTing/at thet medh inga örd kan
vthtalas/eller med Tanckar nääs. Ty Gudz
Gäfwaär alt hwadgodt pa osi är/eller nägon
Tijdh kan komma osi til. Gudh strjer icke alle-
nast för Kroppen/vtan han ftögdar och Siä-
len: Och Hans Wälgerningar sirackia sigh til
then oändeliga Ewigheeten. Om then Gud-
dommelige MaijeftetensHögheet ar intet at
saija/ty thet ar kunnigt/at then sammekan med
intetlijknas. HögaHerrars werldzligMaije-
stet/haswer itt machtigt Skeen i Werldm/men
then ären lijten mörck Strale emoot thet oän-
deliga Maijestetet/ som hwarken Mätt eller
Hndehaswer. Thenna stora HErren gör ost
oMjeligh mycketgodt/affijdel hiertansbrin-
nandeKärleek: Ochgör osigodt/ther wij dock
are alt godt owärdige/ochfast mehr hafwa thet
ewigaFördarswet/ än som sä manga och harli-
gaWälgerllingar/sörtient. Iw owärdigare
iagh ar Gudz Wälgerningar / jw högre bör
man sielswaWalgerningen achta.

Hwad stolc wij nugöras GudzWälger- wij st«w,n
R ij ningar
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Then försiaßetrachtelsen/
Aw «U."' ningar are sä store/ at man kan them intetbe«
gerningar'. grijpa/och sä mängfallige/at mankan them in-

tet räckna.- Skalmanförthenstultijgastillas
Slätt intet; Utan myckit mehr medh Dawid

psal,4°/6. faija:HErreminGudh/stoor arotijne
Under/ochtineTanctar/fom tttpa öff be-
wysar/ tigh är ingen lyk: lagh chil for»
kunna them/och ther affsaija/ Ändock
theM icke til at räckna;

Ur och thettahär medh meent/ nar soM pä
thenegängen mangehanda GudzGäfwor och
WalgerningariatstilligeSätt warda o§D
restälte/ Sä at hwar öch een Wätgerning mä

Ihwnv me. baswa en Gnista med sigh/bwar igeNom wart
GuozGäf. Hierta tilGudzMrleek ochLoffstal vpwäti
wor «präck. mas; Skulle nu wart Hiettä aldeles förlolna/

nar sä mängehaNda Walgerningar i sä atstil-
ligh mätto och wijs osi ställes förögoNen sO§

wij hafwe stäröpenelldubbelLustgärd/hwarseeneDeel
Lustgäro: heeterLibanon/ then cmdreZion., I tbett e'
Namrens ne star mängehandaBlomster och Träa/ soM
Anvans. Naturen haswerftambnrit: I then andlöstär

Orter/ som Andett och lEsuChristi Nädh
srambär. Nar wij medh wärAndacht begif-
wa o§ in i thennaLustgärden/ warda icke alle»
nast wäraOgon förlustade ajfthemängehan»
da Gudz GäsworsFruchtersBestodande/v'

tan
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<l)m Guy; wälgerningar.
tan Siälen warder och medh Gudz Nädes

vpfylt och wederqweckt. Ther stolom
wij och frambara wära KropparsochHier?
tarsOsser/ thengodeGuden tileen söötLucht
medh Lust ochKärleek. lagh sätter/atwij te- witvndfä
komme thennaWälgerningar intet alla affen affHo"Gudh; Om Gudh allem hade o§stapat/en
annormastevppehalla ochstrförja otz/enannor
Mäste beffydda off/en annor mäste osigöm sali-
ga/ saworedockhwarochenWälgerningett 7siarckt Band/ thermeyh wij moot hwar ochen
affthessomwordehögeligensirbundne. Tanck me««,stisr.
dock allenast hwad Memstiornafordra affoss SkM för si.
om en osi affen chnnerligh Fahrligheetfrijarj«"
och hielper til Brödz/ och förstaffar o§ Uppe»
halle; Betänck wij wäl giorde/ omwij
affMmnistior singe allenast Hundpadedeelen
affaltthetsomGudh medhosi gor;Hielper
nä gon o§ til Helsan/som wij hafwa achtat wa«
ra förlorat/görosinagoneusynnerlighTienst/
sä wettewij jwhonom Tack ther fore:Hwar-före stulle tä Gudh ingen Tacksäijelse hafwa/affhwilken wij dock all ting hafwa i öch thensomo§ thealdraträffeligsteWälgerningaraff
brinnande hiertansKärleek bewijsiw s

StoreHerrars Skäncker/theäreintet altijd H„»stkostelige/dock hafwa thethenKrafften/atthe rgrs«Gc.
R iij, ens^



3hen forssa BetraHtelsen/
binv"«ns ensgodaSinneförbinna tilvnderdämglroo.

Heet. Eli naturligh Faders siatta och riliga
Tilsaijelse/kunna itt Barn behälla i Hörsam-
heet och Lydna: Skulle nu Gudi Himmeten/
med sa mängastäteligaWälgerningar/ickesä
myckitwinna/atwijhonomälsteochähresFör
en owitz Hopning at bekomma en lijtenWin»
ning/lä ter enKöpman sigh vthi sin Händel in»
gen Möda förtryta/wägar sigh och

WA H«pp ra: Wij hasive intet owist Hopp/til at winna
nagot affGudi/ vtan hafwe alleredamyckit
wunnit/och ther jämpte then otwijfiachtige!il°
säijelsen ammmehratwinna. Hwadstulleför-
thenfful o§ iftan wär Gudz trogna Zienst aff-
strackiai Then som vndfär Wälgerningar
affGudi/och är honom icke tackftm/ han ar in-
tet batter an som en Ochristen; Ty Gndh gör
ochthem ogudachtigom/somförrär mält/myc-
kit godt/ sä atmänga Wälgerningar ärehoossrommom och ogudachtigom aldelesgemeene.

MiVsi'. En from Christen ffaläterigenwettaithesse
«»mälger. allmenne GafworenKlstilnat qöra/ithethan
Tachäijeist. sinä Gafwor vndfär medhTacksayelse: G«

nomTacksamheet bliswer Gndhbeweekt sinä
Wälgerningar at förmehm; Ty Gudachtig-
heeten hafwerLöffte om thetta och thet tilkom»
mande Lijswet. Then Uenst som tu Gudaff

Kars
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<l)m <Zud;walclerningar.
Kärleekbewijser/weet Gudhrijkeligen at belö-
na bäde til Lijffoch Siäl/ har timmeligen och
ther ewinnerligen. Altfä reetar osi icke allena
fielfwaßilligheeten/vtan ochwaregen Nytta
tilChristeliglacksamheet/nar wij GudzWäl-gerningarsMyckeuheetmedAndachtbestode.
AchMmistioParn/O atj dock kundebetänc-
kia/hum intetOgnebleck gär sirbij/vthi hlvil-KK«a-ket jicke otalige mängeWälglrningaraffGu- dweher Gu>

di vndsä/ Endeels at han myckit godtgifwer/ SälgNn.
Endeelsat han mycket ondtasswander; Sä
borde och intetHgnableck gä förbij/ vthi hwil-
ket wij honom ickestulle hasiva för ögon/ ho»
nom hierteligenprijfa/ och off honom til Timst
heel och häldna öfwergifwa; Kan nu thetta ic-
ke stee/ Ach atwij dock icke honom ftrtörmde!
öm en Walgerningzman intet mehra strdra»
de/änatthensamma/som han gör godt/allena
then Stundenoch Tijden intet giorde honom ,
emoot/ tä han giorde honom godt; Uthom
then sagdeTijden/mattehan göra hwadhan-
wille,- lagh mehnar hau hade mycket lijtet
sordrat. Nu fordrar Gndh intetmehr an at H«adVudh
wij honom medh tacksampt Hierta tilhaugia/«"»si.m"
allenast sa lange han gör ost godt. Men mon
itt Ogllablect gä förbij/ vthi hwilket hau o§
icke otaliga mällgaWalgerningar bewijser?

R iiij HewiN'
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264 Then forsla BetraHtel len/,
Hednmgara hafwa hallit thetsäfire/narnä'

s"ge gon vndsickWälgerningar ajfenom androm/i
sä stulle han wara sgsom m stuchtsamHkertsom sextijoftldigh Frucht boro. Skullenri
hwaroch eenWälWning som wijaffGM.
vndfWlMast een eenfaldighFrucht then
Suden hembära/huru godt wore thet s Men,
thersä ar/ atwärHiertas Zker
les osruchtsam/ fä kan tu affen Äkerman thet,
wal asftaga/. ändtligen warder-
säijandes. Mr enAkerman euomMr lange
nog hafwer siidt/och seer at han
igen/st sörbanarhan honom/och later liggian»

Rfwo"R.6ra««syn. divndfätthafwa/sommängomandromförne-,
ftmhttt." ' kadeäre/lkolebesi)nnerligen lata stdantgä sig

tilHiertat:
ning/them andromgifwerhgn tt)er til medhee»
laLandet,' /, Thenena gifwer han
then andre gifn'er han an täDeyeligh?et;!hen,
ena jätter han i stoor sihra/ then andre stancker
han ther til stoort Wälde<lhen ene warder gis-,
wititt godtFörständ/th?n androm therjämpte
itt godt Minne :!hetta wederfars intet hwar
Man. Fiunertunagotsiijkthoostigh/som
icke hwar och een haar/sa besi'.'.uatheraffbe«,
synnerligen Gudz Godheet/ther medh Gudh,

wil



(NmGuy^wälgerningav.

wil tigh vpmana houom för scidana Wälger'
MM yt älffa/ och theswilligare tilatföllia.
Ty hwadärcsadana hechnnerligaNälger-Gudzwäl.
ningar annat/ an som synnerliga,Kärleeksre2anomM
tzand/genom hwilka Gudz Godheeb drager
y§ tilsigh.. Ty sasomhan bewijser tigh fraty
för andra een si)nnerligh,Wälgerning/ altja
wil han hafwa tigh ther medh pämint/at tu ock
ast stam för andra styldigh hönom at tacka.
Msaock/narGudh tilstickar tigh en si)nner-

lighFahrligheet/och aff thensamma tigh ögon-
stijnligen frälsar/hwad är thet alinat/an som
A besi)nnerligh Sanningebodh ftan Gudh/som tigh sä-tiltalar/ Sij MenjiiskioBarn/
hwad tigh hadekunnat wederfaras/och besin-

na häp aff hnru iagh för tigh wakar. Altsa
stal thetvptagas M icke annorlunda/om tu itt,

Christeligit Hierta i tigh hafwer,.
Men thet är atbeklaga/atGudh bekommer eac.

thenminstalacksäijelseaffthem/somhan ftam ehemK""'
sörandra med lekqmligaGäfwor hafwermäst "HA"försedt. För sädan Otacksamhcet wachta tigh
om tu astChristen.. Anwandt tina Gäsworsom tufram för andra vndsttt hafwer säledes/
at theickekomma tigh sielfftil Skada. An»
wandt them i Odmiukheet/at Gudh warder
ther medh Wat/och tin Nasta ticnt, Affalla

Rv tl^
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ThenförsiaBetrachtelsen/
the samma Gäswor/somkuuna cmwändas til
cnsMstas Nytta/theras Fruchter maste in-
tet warom Nastablifwa förnekade. Halt thetsa sire/at Gudh sinGodheetz Sädh haswer
öfwer tigh vthströdt/at tinom Nästa mä Vpgä
cher asseen Christeligh godh hiertans Skörd»

hwa^mK and. Rijkedomarwardatighiutetgifne/attu
glfwa». them fir tigh allenastalbehälla/vtan at tugör

andrcin ther aff godt/them cheraffmeddeelar
och apdehielpeligh/ochblifwer altsarijk pä go-
da Görningar. <Ty hwad gagnar tigh/at tu
samblar stora Skattar/och är icke rijk i Gudis
Haswer Gudh tigh medhWijsheet och För-
stälidfram förandra begäswat/sa wachta tigl>
at tu icke är tiu Nasta niedh arga List til
da/vtangenom godhßädh och Underwijsning
är honom nyttigh och tilUpbyggelse: Haf-
wertuMachtochWälde/sawachtatigh/attu

gal vruka. ostyldigh vndertrycker/vtan bruka tiua
Macht ther til/at tu then ostyldiga bestyddar
ftrOfwerwäld. SittertuiHhra/sä wachta
tigh/at tn tigh sielfwomgenom Högmodh för
Gudh icke vthstammer. Astu medh Kropp»
sensSkönheetbegäfwat/wachta tigh/attu icke
gör tigh Gudi hesiligh/ hwilken tä wisserligm
stecr/nar tu icke hoos KroppsensDeyligheet
wäl förwahrar SamwetzensReelcheet. Kor»

teligen/
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<vm Guv; wälgerningar.
teligen/ hwad tu affalla tinFörmögenheet kan
amvandatilGudzAhra/thertilstal tu wara
willigh/effter Gudh hafwer sä mycket godt pä <suv;Ähr«

tigh anwändt: Hwar medh tu kan wara ti-
nomNästa behielpeligh/thet stal tu wälwilligt
göra/affKärleck tilGudh/och at tu staller tigh
hansgodaNaturlijta. FörgatintetOMeu-
nistio Barn/at alt hwad tu är och haswer/thet
är en Skanck affGudi/som affGudzMild-
heet til tigh kommrr/och affGudz Gypheet
hanger: Förgät icke at the Wälgerningar sä
mänga ochstora are/at the medh ingen Tancke -

kunna begrijpas/ IHimmeten warda the o§
nogh Tilsälle gifwandes til itt oändeligit Loff
och Prijs. Hoo som thettaaffHiertatför sant
achtar/han sager til sili Gudh:

Ach huru stoor är tin <Vodheet/huru
sioor och mangsalligh are tinawalger- Sucr.
ningar/hoo kanrhem alla N?ll
sie minsiafftina N?arck/ mycket större are
off förborgade. kosiva -ALRran myn
Sial/ och forgat icke hwad ttodt han tigh
Ziordt hafwer. -Han förlater tigh alla
tinaSynder/ hanheelar alla tina Krister.
Han si-alsar titt AMfrän Fördarfwet/
och kröner tigh medh och Barm-

hertigheet: kosiva förrhenstul
mijn Sial HErran.

Then
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Then anvra, Betrachtelsen/
Then andraBetrachtelsen/

Om Skapelstns N)a!Zermttg.
war Troos,H^ 2lgh troor at Gudh haswer Migffapat/
omwär och gifwitmighKropp och Sial/Ogon/

och alla Lemmar/Förnufft och all
Sinn< Thex medh bekänneriagh/at iagh icke
affenHandelseär ftdder/söm then owuligeE-
picuriste Hopen talar iWijsheetenes Book:
AssenHändelse are.wij födde/och fam
äterM hädcm/sasom wij intet warit ha«
de« lagh bekamM och sielff/at iagh icke aff

- migh haswer och alla Lemmar/,
Vtan iagh themaffGudi/sasom minom Ska-

"pare vndfätt haswer. Hwad til nu ö srom-
merChrisi medh migh troor och bekanner/thet
wille tu och MphmighiGudzFruchtanlijtet
öfwerwaga> Thet,war en Tijdh/tä iagh och
tu intet wore til/nu äre wij nägot/ huru äre wij,
ther til komm/at vthaffintetärnägot wordet?
Then same som kallar thet intet ar/gt thet stal
wara nägot/hafwer och thet wij äre/aff intet
budit sramgä. Gudz Godheet hafwerarbe-

. tatpä o§/sörränwijhennekändeellerbegarat
hafwa.

Gudhstapa, Men pä thef wij mskomma til thet första
l>e the!,för.''Uthsprunget/är thet affSkapelse Boken be«

Gudh then ftrsta Mennistiansta-
päde/
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Om Skapelsens wälgMing.
päde/ och sä lagdt thet Mennistio Slächtes
Grundwahl. Tä warendeelsintet/endeelsen
Vbereddlordttimp/aff thesamnia bleffeffter
GudzWillie een MenniM. Ty HErren Gen.2/7.
Gudh giorde Mennistian affenlordklimp/
och bläste i Hans NäsoettlefwandeÄnde/och
blessaltsä Mennistian een lefwande SiaT '

Först beredde Skaparen Kroppen/ sasom itt Gudhbewij.
Pallatz/öch strax ther ssr^e pi

pä förde haN en ädla Gäst ther in then sörnuff- 'n°',nisti«n.

tiga Siälen/thet stönaPallatzettilatbesittia.
Ther vthiwijste Gudh ittbchnnerligtt Ma-
ster°S'tycke«

At här itt Masterstyckear/bewijser Ska- siwWsi.
pelsensÖrdning. GudhstapadeHimel/Hasi Gr3nw3'
wet och lorden/men thet kuude Hondin an tä
icke förNöija.. HanvthstofferadeHimmelen
medh Sool/Mane och s<i wedh mäNge hun-
drade tusend Stiernot; Men ändock ther
med hnde han icke nogh. Hauvpfyltelorben/
Lussten och Haswet"medh Fistar/Foglaroch
allehaNda Diwr/men thet gaffan tä Skapa-
reningen Roo. ,Pä sidsionestapade Gudh
MeNnistian/och st hwijladeHErreN..

At här itt Mästerstycke är/wijser ochGudzRäd/ty tä allethe andreCreaturcn woreblott
assGndz Hrd ffapade/ begynner then helige ,

Treesal«



Then andraßetracktelsen/
"

Treefalligheet gä initheninnerstaßadkam»
maren/hwar ta theli ewiga Wijsheeten thetta
Slutetgsr: Later osi gömMennistian.
At här itt Mästersiycke är/stönjes ock affthet

Gudhför. HerrewaldesomGudhförtroddeMenistian.«ManHe"' Sasom när all ting wore stapade/mäsie och en
«HH Herre ther öfwer wara/somstullerädaöswer

Fistarna iHafwet/och öfwer Foglarnavnder
Himmeten/och öfwer Bostapen/och öfwer hee-
la lorden/och öfwer alla Mattar som trypa
pH lorden/ och ther til war Menistmn stapat/
och hon war salt til Hilfwud och Herre ibland
alla chnligaCreatur/heline stulle all tiug sta til
Tienst och Lydna/sa wal Himmeten medh sin
Haar/och the liusaStiernor/som lorden med
sin Häär/och allTrää och allDiwr. Sasom
en mächtigh Krijgzhäar bewijser theras Kl"
nungz Son stoor Fadrens stul/ Alt»
sii warHimmel och Joroberedt och wälwillig
til at ahra Mennistian/och henne medh all sin
Förmago at tiena/säsom theras Herras Son.
At här itt Masterstyckeär/bewijsarändtliga

l,ren«Wan sielfwa Warcket. Ty GudhstapadeMmni'
stian til Gudz Beläte/lM stapte itt Belate
som honom lijktwar/han beredde enKropp aff
en lordklimp/och inblaste i then samma en les-
wmideAnda. HwssdäNhet/atGudh inblaste

Menni»
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Om Skapelsens wälgerning.

Mennistianen lefwande Ande i Hafwa ta the
osörnufftige Diurel» ingen lefwande Ande/el» ficr«»>ef.
lerlefwandeSials Jowisserligh: Hwad ar
ta best)nnerligit/at Mennistian hafwer vnd»
M en lefwande Ande/eller en Lijffs Andes
Utaniwijfwelwarderther igenom mehra för-
städt/an som thet naturliga Lijfwet/öäas tu
wijdarei Historien/ sä finner tu strax thenna
Orden/som HErren säger: AffKlMstap-
sens Traä pa godt och ondt stal tu icke a-
ta/ty hwilken Dagh tu ther affater/stal
tu Döden döö. Nu förlorade intetAdam
straxeffter thet ohelsesamma Utandet/ thet na° Adam mye
turligaLijfwet/menthet andeligaLijfwet mig« eiMe'/
sie han strax. Säsom Siälenar Kroppsens s'"
Lijff/altsäar GudhSiälenesLijff. Gudh

'

hade satt sigh nedh iMmnistioncsSial/och
vpfylte then samma medh sin Wijsheet/He<
ligheet ochßättferdigheet/i then sammabcsto-
dade han sigh fasom i enklaar Spegel/och äl-
stade henne öfwer alla sinä Creatur/söm han
giordt hade. Thetta betydde then lefwande
Anden/somGudhMenistian inbläsie; Thet-» H«ad««dl
tabetyddeGudzßelateiMennistian; Thet» "'

ta war Mennistionesratta Högheet. I the
andreCreaturen hade wal Gudh lätit see sin Allemennl.

Godheet/Mcht och Misheet/men iMenni-3mVv^
stian
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GhenandraVetrachtelseni
astian vthtryckte han fin Guddomliga Har»
ligheetz klam Beläte.

272

, Mettä war then förstattthsprung til thet
'mennistligeSlächtet/affthena Stämman är
Ngh/och wij allesammansvpkomne. Glwh
haftver glordt/affitt Blodh alla Mcw
mstiors Slacht soMpalordeneboo/at
theMttesökia HERreu/ om thedock
mättehonom kanna ochfinna/ säsomA-
postelen Paulus talar i Aposila Gärnillgar
17 Capitel. Gack ml nämNer til och bestoda/
huru tin Gudh bch Skaparetigh hafwerbe-
redt. AchHErre/tuastwarFader/wlj
äreLeet/tu ast warMastäre/och wij are

3" beKe alle tina Hättders Wärck. AffGudi hasi
' wom wij icke allenast then mennistligbKroP
pen/vtan öctsthenförnufftigäSmlen- Thet
är som Paulus i förbemälte Mm säger:
Han gifwer hwariöw och enom allejtädesLijff

Hct.G dch Ända/ I hönom leftvom wij/roroms
V.-5.23. vch hafwom Warelse. Therförestäri

Predijkare Bokeus 12. Capitel bestrifwiti
Lcci.l2/7. Stbfftet maste aterkomma til lörden

igeN/som thet warithaswer/ochAnden
til Gudh/somhonomgiswit haftver. .

Twäagiehanda Wälgerningar bewijsir
Gudtz



Gm Stzapelseng Wätssern,ng.

Gudh bar pa osi: Först bereder han o§ i Mo°
derlijfwet; Til thet andra/drager han osiaff
Moderlijfwet/och laterosistdas tilDagzens
Linus. .

Hwäd Gudh hafwer ostgiordt/tä han o§ Hwad gode

hafwerberedti Moderltjfwet/betancker gan°kmFH
K wäl thenfromme Hiob i sin Books tijonde
Capitel/när han saledes tiltalar sinom Ska»
päre: TinaHänderhafwabercdtmig/ 30b.1°/z.
och giordt hwad som pa migh ar> Has<
wer tu icke molckatmigh sasom ÄUölck/
och yst migh sasom Osts Tuhaswerös-

werdragit inigh lnedh Hudh ochKött/
medh Been och Ädrerhafwer tu sam?
manfogatmigh: LijssochWalgerning
haswer m migh bewijst/och titt Upseen-
dc bewarar MinAnde. Sij har

tberafftnärtzeredd. Itt lijtet Stycke
stild BlvdWr war Wäsendes Begynnelse.
Sijpa then Byggning och Warck ther afftu
veredd wardex. Wywarda medhHudh och

Kstt öfwerdragne/medh Been och Seenor til<
sammanfogade/ lijka som een Byggning aff
Träa vpsätties/och sedän medh Steenar och
Kalck vpfylles och öfwcrdragin warder/dock
st/at thet hälles icke enahanda Ordning. En
Byggmöstare mDe förstStöderna ochßalc-

S kern«
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Then andraBetrachtelsin/
terna vpsättia och tilsammans foga/ förr ansom han kan them fylla medh Lecr och Steen.
Men pä MenistionesKropp/warder sä siiart
Wttet somßeenenberedde. Betänckdock hu°
rumänga smäßem/hmu mängaHdrer/huru
mänga Ledemoter thet HZrer ther til/förr an
MennlstionesKropp blifiverfnlkomlig; Be«'
tänck huru ordentligh och vnderligh thet eem
effter thet andra satt warder. See dock/hoo ar

Emästä. Mästarens Man sager Naturen bereder thet
Ollena Na- st. Thet arintetillasagt/ty ther liggeriMo»
GudhMff dcrlijfwetingenLijstlöösKlump/närittßarn

afias/vtan ther hoosaritt lefwande Wäsendej
een mennistlighSiäl/ affhwilkenFruchteni
Moderlijfwet sin Rörelse/ Tiltagande och
Wäxande bekommer. Men wil iagh effter
then Helge AndesSprääk ther om tala/sä mä'
siemghmedhHiobsäija: HErretina Häw
der hafwa beredt migh/och allesamansgiordt
nugh. Pä o§ är ingen ting/söm HErren
wär Skapare ickegiordt hafwer.

En sädan Bekännelse sinne wij hoosKo»
ps«lm,l)9. «ung Dawid i then i; y Psalm: Tu WM
V.r3'4's. öftvernughiModerlijfwet. lagh tao

kar ttgh ther före/at iagh vnderlig gtord
är: Underligh are tineWarck/ochthet
besinner nnjn Siäl wäl. Mijn Been

wore
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OmSkapelseng Wälgerning.
wore tigh intet fordold ta iagh vthi thct
Hemliga giord war/ta iagh stapatwar si»Afielse.
neder i lordene/ thet ar/diupt i Moderlijf-
wet: Tine Ogon sago migh/ta iaZH än-
nu obereddwar. Han betäliner har/at hau
vnderlig är worden beredd och stapat/affKött
och Beenblifwer em stöön mennistligh Skap°
nat/och forer hwar och een Mennistia sin egen
Skapmtmedh sigh hijtpä lorden. Han bc»
kännerat handiupt i thet Hemliga är giord.
Ingm Mennistia kan fä seehuruartigtoch
vnderligen thetta Wärcket steer/ och huru thet

ena häfftas i thet andra/ mycket mindreckan
man ther til hielpa/at thet mä gä rätt. HanbekmmeratGudh ar Byggemästaren/hoNom
are wamBeen intetfördolda/tä the,i thet För»
dolda liggia. At wij st vnderligen och härli'

gen äregiorde och stapade/thet haswewijGud
at tacka sire. Tuwar öswer migh i Mo-
derlljfwet. Uthi minäFöräldrasMacht ochWald siodh thet intet/at iagh sä eller sä stapat
är; TuHErre war öfwer migh iMo«
derlljfwet. Tu haswer icke allenast gifwit
Acht ther pa och tilsedt/at alt mätte wälblifwa
beredt/vtan tu hafwerocksielffwantWärck'
mästaren/tina Fingrar hafwa migh beredt.

Wr wij nu MesaffGudi til en fulkom'
Sij ligh
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Then andraBetracktelsin/
lighMenmstia äreberedde/liggiewij lijkwäl
iModerlijfwetinnesiutna lijka sasom iittFäw

Gvvhmäste gelst/tä mäsie Skaparen bewijfä pä osieen ny
tilsiutna Dören öpna/och

«jfwet.

Ingcn är som icke mäste säija affthen 12.och
thenyi PsalMen: TU hafwer VMgit Mig

"' vthaffmineModersLijff. OmHErren
icke droge och vthsiäpte/ sa mätte wäl bade
Barn och Moder therblifwa. Närwij säda<
m sorgelige Zilfall höre/stole wij ther pä täntt
kia/ at osi är aff Gudi Nädh wederfaren/tä
hanosidroghvthaffModerlijfwet. Säsom
Gudh warFader är/affhwilko kommer wär
Lefwernesoch Wäsendes Begynnelse; Sä'

. som han är Modren/affhwilkowij baras/och i
hwilko wij beredas: Sä mäste han och wara
lordegumman/ som ost vthaff thet mörcka
Rummet drager/och läter o§komma til thetta
Dagzens Liuus.

. Mr tu sa hafwer betrachtat/ huru tu ge-
tä»'cri/til nom Gudz Näde är nagot worden/ther tu m-

Aregior, tet war/sä betänck thernäst/tilhwad Ändetu
är til nagot wordeu/ la/ til itt ftrnufftigt
Creaturgiord. Aposielen Jacobkallar Gudh

3acob../i7 Liusens Fader/hoos hwilkom är ingen
Liuus
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Om Skapelsens wälgerning.

Liuus ellerMörckersOmstisstelse. Thet
ware längt borte/ at wij welom fatta then
Misitanckan/säsom Gudh hade nägot ondti
Sinnet/ sa wäl ta narhan thet mennistlige
Slächtes Stubbeplantade/som ta han migh
eller een annan aff then samma later fmmkom-
ma. Hans Mening kan intet annat an godh
haswa warit. Men hwad mehnar tu/at han
ffulle hafwa sökts Sij/ therföre haswer han-
giordt tigh tileen Meniffia/attu här pä Ior»
den honom tienä maste/och ther i Himmeten
Här stolewij Hans trogne Tienare wara/ther
Hans Stalbröder i ewigh Kungeligh Harlig.
heet: Och thet lander ock til Gudz Beläte/
ther til wij stapade och genomChrisiumför-
nyade äre. Ach HErre/ vnderligh är iagh
giord/tä tinaHandermigh beredt hafwa/mnc-
ket större och härligare ar thet som tu i min
Stapelse haswer sökt/tn tu haswer osistapat
tilöfwerswinnerligh högh Harligheet. Halleriagh min Begynnelse och Ände moot hwar w«H»e.annan/sä. finner thet sigh/at Begynnelsen och ä«MMI!

ther aff iagh nagot arblefwen/ar
ringa och siatt/en ringa lordtAmp: Men tn-
den öfwerallamätton härligh. Ty wij äre
dock til alt ss fast höge Ting stapade. Thet

S iij wijsar
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Then andra Betracktelsen/
wiisin- migh GudzManeer/huruhanallestä-»
des wil hällat/Nemligen/hwad han wilgöra
sioort och härligit/thet gör han affintet. Hanseer pä thet som nedrigt och rmga ar/ochvp-
höijer thet/at ther affblifnm' nägot harligit.

«kapelst"« Hwad tu nu haswer om tin Nprinnelse och
Ml r«ta oft Skapelsebetrachtat/thet gär alt tijt/at thetmä.u Tackjamheet. Omtuintet warj

sorran tuaffGudz blotta ftija Willie arnä'
got blifwen; öm tu intet hade/sörr än Gudh
tigh/hwad tu ärochhafwer/gaff/hwarföre ne»
kar tu tä tinomSkapareTacksaijelse? Sij/
tu hasmr allenaGudz blotta Willie at tacka
ftre/at tn ar/thtt tu är. Ta then sidste the

ftraffaK CaldeersMonarch Beltzasir/sädant intet wil>
lebesinna/vtan thes emellan lvar alttjdh lustig
vch prijsade sinä Affgudar/ förwijter honom
DanielsädanDarstapsaledes: Tuhaswer
tofwat the Silftver-Gndar/men then
Guden som hasiver tin Andaoch alla ti»
na Wagar i sijneHmw/haftver tu intet
ährat. Thet ar at beklaga/ een Mennistiasom ar wär Natur/thell ähra wij/och gä ho»

Rstaß» "om tilhanda str eenriliga Nytto stul: Gudh
»a» och som är en Gudh öfwer alla Gudar/fär il,gen
Tiensten. hau hfM mäsie o§ altijdh bara
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VmSkapelseng walgerning.
pä sinä Händer. Buken och Penningen tiene
wij/men Bukens Gudh/som Penningen och
alt gifweroch vppehäller/mäste lijten Tienst
haftva: Thetäratbetlaga. Men hwad Willie
wij nu ther til säija/atwij Lemmarna/ och then
Förmägo somGudh gifwer/bruka emoot Gu-
di wärom Skapare/hans Nampn til atför-
smädai Gudh förbarme sigh öswer thenm
siora lämmer. Hwart och ittWärck thet
prijsar sin Mästare: Ittkolistigt malat eller N3KVthugget Beläte gör/at alle förständige som g"»eläte

thet ste/prijfa thes Mästare/och om Belätet N«r"
kunde tala/wist tackade thet sinom Mastare/at
han thet sä wäl och konsteligenhadevtharbe-
tat: Gudh som hafwer gifwit o§ Förnufft och
SprääWulle wij nu wara stumme/och intet
gifwa SkaparenHhras Th.et ware längt
borto. Ach frommer Christ/tu weet jwwäl/
när en itt Sinne eller Ledamot hafwer bort-
mist/huru han fragar ther effter/om han icke
kunde nägonfinl,a/som honom hulpe. Hwad M«»stulle en ther före gifwa/om hankunde en godh tMper, äh.
Syyn eller Hörsel/eller en raker Kropp eller mmN
Beenftköpas O hurumyckit hafwer tuför-NN.gafwes aff tinom Skapare vndsätt/och kan, h«ia
dock icke therföre bckomma en lijten Tacksförachms.
Sägh medh Dawid affthen 1)9Psalmen:

S U lagh
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28l? Thenfsrstaßetracbtelseni
"

lagh tackar tigh t§erföre/atmg vnder-
ligh giord är: Underligh äre tin Warctj
och thet besinncr mijn Sial wal.

Mr tu seer en Spinnel/Groda/eller enan-
Hwad ma» uanöhyra/säsaghitittHierta: Achtuarma
när man se" Kraak/ han som tig hafwer stapat/han haswer
MpatDwr' ock stapat migh: Sä lätt thet honom war

'

migh til atgöra en Meunistia/sä latt hade thet
och honom warit/tigh och at eenMennistia ffa?
pa: Och sa latt som han giorde tigh ftl en
Spinnel eller Groda/sa lätt hade thet honom
warit/at gsra migh och sadan. Altsä vvftista.
altijdh tin Skapareslmnmelse/ochödmiuka
tiqh vnder Hans mächtiga Hand. Aldramast

DagAnc. Mckasigh sädana Tauckarwäl pä ensFödel,
ear.' ' ses Dagh/ hwilken myckit bätter beginges

medh sädant andeligit lubilerande/äu medh
» kötzligit Panketerande.

Om tu nägorlunda i tm Skapelst/hafwer
i nägon Gäsiva bckommit sramstr andra een
Förmon/sä ästu thes meer förplichtat til Tack-

3"'is" !"lnbeet. Mängenfär enrakan och walffapat
hafwerfätt Kropp/ther som en annan maste heelasiukijffz-
NVGäf tijdhsiäpasmedhenströplighKropp. Man«

6"' itt starptFörsiand/och maste med then
wijse Mannen säijaaffWijsheetenes Books

FN,. Capitel: laghwar itt Batn affgodh
Art/



OM Skapelsenswalgerning.

Art/och hade fatteen godh Sial. Men
hurumangenärtwärtemoot/sommästeläta
sigh nöija medh itt siätt och rättdumbdFör-
siand? Mängen blifwergenom blotta Födel-
sin/straxvtansitt Tilgörande/sattvppä högsta
Hhre-Graden/ ther en annor för sin Födelst
fful/ftrvtan sin egen stul/maste dragasmedh
Skam och Oähra sin heelaLijffztijdh,
gen affrijka och ftrnahma Föräldrar iodd och
burin/fär igenom bara Födelsen godhLagen?
heettilgodh och lyckeligh Upfostring/ther en
annor aff sattige Föräldrar född/Mäste wäM
vp i Hnngeroch Sorg. Här är aterigen til 3hm"stt
at beklagg/at Gndh affthem/som han mäste FAien äh.
Wälgerningar bewijseritherasFödzel/minsta

fin Förmohn tilLöösachtigheet/Högmodh och
gndra MenniffiorsFörachts Hurumängasee gansta wäl/huru högt the äre genom Ska-
parensGodheet fram om andra satte/ochtänc«
kia dock lijtet pä theras Skapare/willia och ic-

ke wetta/at thetaffhans blottaNadekommers
The som Gndh sruchta/och äsinndaälssasin
Skapare medh itt tacksamt Hierta/maste sigh
i thetta Stycket annorlunda sialla. Seer tu UKAen nedrigh/ther tigh tinhögaFödzelftamför
andra haswervphögt/säförachtainttttheniw

S V drige/
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282 andra Betrachtelsen/
drige/ vtan tanck widh tigh sielfwan: Ach/
hwad hafwer iagh kunnat ther til/ at iagh i
thennaWardigheeten sitters Hwadan är thet
kommit/at iagh thenne min Faders Barn är/
sch ther igenom niuter then Ohran/som iagh
hafwer s öch hwadan är thet tommit/at icke
min Fader then ar/somthennaarmaTiggia»
ren sidd hafwer s Thet kommer dockaltsam»
mans ajfwär Skapares frijwillige Näde.
Seer tu itt fattigt Barn/somi Armodhblisi
wer vpfödt/ther tu affftrmögnaFöräldrar är
vpdragen/sä tänck pä tin Skapare. Seer tu
en oförstandigh/thertu itt högt Mrstand hasi
wer bekvmmit/förachta intet then ringa/vtan
tacka tinom Skapare. Seer tu een ströpligh
Mennistia/wachta tigh/at tn icke leeräth ho
nom eller sörachtar,- Ty then som bespottar
thm ströplige/hal» bespottar Hans Skapare.
Komihogh/atthetärallenaGudzblottaNä-
de/at tu helbregda Ledamoter hafwer/ therföre
tu bör honom i Odmiukheet tacka. och säija:
AchHErre/ huru stal iagh tacka tigh/at tu
mig för thenna Swagheetenbewarat hafwer!
Huru stal iagh tacka tigh/at tu migh helbreg'
da Sine och Ledamoter gifwit hafwer s Wet»
ten/at Gudh förgafwes intet läter osiseeoch
höra/allehandaMitzsödzel och Skröpttgheeter;
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VM Skapelsenswälgerning.

Han wil otztkermedhpaminna/hurumycket
wij hafwe honom at tacka före.

Men om tu pä tm egenKroppfinnerna- Z''""".
gon Swagheet och theröswer sirjer/sä wachta
tigh för Otoligheet. Wee then/sagerPro- s^/h""'
pheten Esaias/ som tratter medh sinom iesa.n/s-,
Skapare/Nemligen/Krukan medKru»
kemakaren/ MonLeeret säija tilKruko»
makaren: Hwadgörtus Tubewijser
icke tina Handerpa titt Warck. Sij/hoo
som otoligh är öfwer sinä Feel och Bräcker/
han pockar emoot sil, Skapare/och wil sä myc«
kit säija: Hwarföre haswer tu icke bätter vth«
arbetat mighs Hwarfire hafii'er tu icke be-
wijst tin Konst pä migh s Therföre wachta
tigh/ochkom ihogh/hmu altsammans ar itt o«
förffl)ltNädewarck/hwad som Skaparen gör/
lampnför tina Feel/moot thet goda som tu
vndsatt hafwer/och mins at tu ockicke ar thet
ward: Betanck/ huru mänga Ledamoter tu
ännu haswer öswer/somfföna och helbregda a»
re/och som tu Km rätt bruka/och tacka tin Ska-
pareför thet han tigh gifwit haswer. Ar tu pä
Kroppen wanstapeligh/sä lat nöija tigh/at lijk»
wal en adel strnufftigh Siäl boori thennaä»
lenda och wanstapeligeKroppm. Gladh tigh
at tu weet/at Gudz Son honom intet förach«

tar/
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huru stöön tijn SA ar iChristo for Gudi:
Tänck och ther vppä/huruen gäng thenna tin
ströpelige Lekamen stal warda firklarat/ och
blisiMliiklEsttChrMsörklaradeLekamey;.
Och lätnöija tigh thermedh.

At födag aff För all ting sörgat icke/om tu ibland theN> "rar Christna är född/och aff Christna Föräldrar
Mvb!""" ast vpfödd/hwadfor en Förmohn tu bekommit

hafwer til tin Saligheet/framför them som i'
bland Ochristna Barhariste Folck ärefödde/
sch affOchristliaFöräldrar vpfödde hliswa.

Huru man, War förthenfful tinom Htzrre tacksiimj
ck' som tighgiordt hafwer/tacka honom icke alle».

S?Hs/" nastmedhOrden/htanmedhtittheelaLefwer-
ne/och wachta tigh at tu icke anwander thet til
tin Skapares Försmädelse/ som han hafwer
gifwit tigh affNädetil sin Denst. Upoffra
tigh honom sielff/medh althwad tuaroch haft
wer.. Och hurukan iagh tzätter anwandat/än
at iagh later thet gö til honom igen/och säger:
HErre thetar jw titt/tighöfwergifwer iagh
thet/tigh vpoffrar iagh thet.

Thet ar HErre tin Skanck och Gaftvor/
MinKropp och Sial och hwad iagh hafwer/

Ithettavstalijftvet,
Ther medh iagh bbr prijsatitt Nampni.
Fordra min Mstas Deel och Gagn/

So«n migh ar Naden gifwit. lat



Om Gkapelsens WätgernmK.
Lät altsä tin Uprinnelsesßetrachtande

ra en Päminmlse til en ödmiuk Tackstijelse e«
moottinSkapare.

Tn kan och ther affen godh Tröst hämpta/
när tnkommer ihogh at Gudh är tinBegyn« G«o/r «»e
nelse/MästareochSkapare; Ingen feerM'"
m at thet fördärfivas som hangiordt hafwer/
aldramästnär nägen hafwer therpä anwändt
ensynnerlighFlijt: Altsä hatarGudhochiw
tet affalt thet hanwijsligenochwälbetanckt
giordt hafwer/ hafwer och icke Heller Lust ther
til/at hansWärckfördärfwas/vtan seer gärna
at the blifwa behäldna. Til thenna lrösten lee«
derosiHErrenChristus/narhanosifirmanar
til at warabekymmerslösa medh sadanaOrd:
Sörger ickefor edertLijff/ hwao jstolen m<m. s/25,
äta och dricka/ och icke för ederKropp/
hwad jstolen klada eder medh. Är icke
Lijftvet mehr änMatens OchKroppm

mehranKladernas NarGudgisiverLijsi Oudhßr.
wet/ sä gör han o§ thet Hoppet/ at han wil o§ Vförstaffa hwadsom tilLijfwethörer; Mrhan

the sinä BarnengiswerTänder/förtröstar han
them/at willia förstaffa themMaten. Frän
thenna ördningengaraldrig Gudh/ ther han
icke genomrattferdigh Wrede blifwertheri«frän dmgen. Om tigh trycker Hunger och

" Nödh/



andraBetraclitelsen/
Nödh/sä komihogh tinStapare/ftmhafwer
stanckt tigh Lijswet. Är ickeLijswet mehr än
Maten/ochKroppenmehr änKladerua ssom han hafwer försörgt tigh i Moderlijsivet/
säkän ochwilhatt tigh wal försirja/sedan han
tighaffModerlijfwetdrogb. SeerpaKor-

«/ 6. parWMer wärHErre lEsus/the saa in-
tet/ey Heller vpstära/ the hafwa hwar«
ken Kallare eller Lado/och Gudh föder
them lijkwal/huru mycket äre j battre
anFoglarnas Sällies icketwa Spersi
war sir en Skärss/och en affthemfaller
icke pa lordene/iderFader förvtan: Are
och ider Huswudhaar allracknat/ther»
fore stole j intet rädas/ j are jw lneer
warde an manga Sperfwar. Skulle nu
thet wilda FM hafwa batter Ratt hoos sin
Skapare/än een förnusstigh Mennistia/thet
stär icke til at troo. Sörjer Skapareu för Bo«
stapen som han stapathaswer/sä bar han och
Omsorg/ör Mennistian/then hangiordt haf-

L« Chri. wer. Astu icke allenast em förnusstigh Men»
A"F"" nistia/vtan en trogen Christel,/sa hasiver tu

ther til batter Grund. Ty genom thenewiga
Sonen/warder tm Skapare tinratteFader.
Om han mehnar wal emoot tigh/therföre at
han tigh giordt hafwer/och tuäritthansHan»

ders
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Om Skapelsins tvälgerninF.
ders Wärck/sa mehnar han fast batter medh
tigh/effter tu äst i Christo blifwen Hanskare
Barn.

Therföre kmmewij ock säija som Chrisius
och Dmvidassthen 2,2, Psalm: HErre tu ps«lm.2l.
haftver dragit mighvthu mitt Moders" '°"-

Lijff/och wast mijn Tröst ta iagh ännu
pamine Moders Vröstlagh: Patigh
är iagh kastat vthaffModerlijswet/tu
äst mm Gudh alt iftan mine Moders
Lijff. War icke langt iftanmigh. Och .
affthm 7 1 Psalm: Tu astmin Tilftycht psal./,/? 6.

HErre HErre/mittHopp altistan mi-
nom Ungdom/vppä tigh haswer iagh
Matit mighalt iftanModerlijswet/tu
haftver dragit migh vthu mineModers
Lijff/ min Verömelsear altijdh asstigh.

Mr Anfächtningama altsa hardt tilsattethen ftomme Hiob/at han ingen mehrTröst GeH"
kunde i Gudi finna/faller honom hansSka.pelse in/ther affhan hämptar Tröst och sager:
AchHErre/tinaHänder haftvafiijteli- 3«b.1,/8.
gengiordt migh/och allesamans beredtlnigh/och i Moderlijfwet sänckt migh.Tanct doct ther pa/at tu haswergiordt
mig affLeer/ochstalater lata lnigkoill-ma tillord igen. Haswer tu icke»nolc.

kat
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Then andraßeiracktetsen/
kat lnigh sasom Miölck/och lätit migh
ystas sasom Osts Tu haswerkladt migh
vthi Hudh ochKött/medh Veen och
nor haswer tusammanfogat migh/Lijff
och Walgerning haftvertugiorotmigj
och titt Upseende bewarar min Anoa>
Och an ta tu fördöllier sädant i tittHiep
ta/sa weet iagh lijkwal at w kommer
thet ihogh. Gudh sialle sigh rmoot then
dödsiuke/bedröfwade vch öswergifne Hiob/sä'som han wille honom intet mehm trösta: Tä
täncker then ftommeMannen tilbakarspä sin
Uprinnelse/och jluterther vthaff: Thetkunde
intet wara möijeligit/at then ftomMeGuden
stulle säplatt ftrgäta sittCreawr: Och hällec
thet sä före/at Gudh lijknchkomer thet ihogh/
fasthanänftrdoldethet. Andocktusadant"all jtitt Hierta fördöllier/säger han/sa weet
iag dock lijkwal at tukomer thet ihogh.
Altsä gör och tu/narAnfächtningen wllfM
tigh alt för swär/sä jägh: Ach HErre/haft
wer tu icke altsammans giordt migh/hwarföre
sörkasiar tu mighaldeless HaswerMicke
tagit migh sör titt Barn vthitinomälstelige
Son lEsu i At tu sädant kommer ihogh
weet iagh MM tu 6n sädant i titt Hierta
fördöllier. Aff
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Om SkapelstnsWalgerning,

Äff then Tilftrsichten hugjwala sigh the
Trogna hoos Propheten Esaia: AchHEr- Gs«- 63/ f5
re/tin stora hierteliga VarmhertiOcet
haller sigh hardeliga emoot osi. Astu
dockickewarFadets Ty Abraham
intet aff osi/och Israel tanner osi intet/
mm tu HErre ästwarFaderochwär
Förlossare/assÄlder ar thet tittNampn.
Hwij later tu osiHErrewillefara isran
tina Wagar. Sij/tu gömmerbort titt
Ansichte sbr osi/och later osi sörsinächta i
wära Synder: Men tu HErre ar war
Fader/wij äro Leer/tu ast warMastare/
och wij are alle tine Händers Warck.
HErre war tcke sa fast wredh/och tanct
icke pa Syndenewinnerliga/ See dock
thervppa atwij alle an titt Folck. Sä.
dan Förtröstan williom wij falla '

HErre/HErre/tu äst wär Skapare och war
Fader/tu hafwer osi giordt/och i tiuom Son
Christo osi vptagit tiltineßani/hwarfore äsiu
warFader/ochblifwer warFader. Wände
wij osi icke ifran tigh/ sä warder tu iEwigheet
iutet annat.

Then tridie Vetmchtelsen/
Om then pppehallande God«

heeten.
T Säsow
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Then tridieBetracktelsen/
Hsom wij styldige are at tacka Gudh

Skapelsm/ altsä börom wij ock ho-
nom tackaför Hans nädigeUppehallelse.

Ay hwad är thet/at hau offvppehaller/an at
ö/vtanÄ. han osivtan Äterwändostapars ThetOrdet/som o§ gör til een MemuM/maste io§blif.

wa/at wij warda vppehaldne.
3^V«« Nar en Byggemastare hafwer bygdt itt
annor Nyg. Skepp/sä gär han ther isrän/och läter löpa

fardigt/gärhanock theriftän/och läter thetstä
sä länge thetkan: Mennar Gudh nägothaf-
wer stapat/gär han intet ther ifrän ochlefuar
thet ath then blindaLyckan/vtanhanbliswer
hoos sitt stapade Wärck/thet vppehaller och
försörjer. En Byggemästare satterwal Trää
och Steen ihoop medh hwar annan/men han
giswer Tradet eller Steenen intetsitt Wäsen»
de: Men Gudh som all ting gisiver Warelse/
masie och alt hwad som stal vppehällas i sitt
Warelse vppehälla. Genom Skaparens sta»
pande Krafft/warda wij stapade; Genom
Uppehallarens hällandeKrafftwarda wij vp«
pehaldne/och vndfa affwäromGudialt hwad
somtilKroppsensLijffar nödigt.

Tilat nagot wijdare betänckia thenaWäl»
gerningen/mästewij betänckia/hoosom Uppe»

hättaren
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<l)m then vppehällande Godheeeen.
hällarenär/hwad för Mennistior thetäre/som
vppehäldne blifwa/ och hwarsöre the warda
vppehäldne.

Ty sörsthwadUppehallarm anlangar/hasi
wa ockHcdnillgarnamäst siä til/ther theicke "maff"all
elliest hafwa Förnufftet mist och bortlagt/ at
sielfwa Skaparen är och Uppchällaren:

Skriffteli talar ther om silnnda til the Ebreer
förstaCapitel: Hanbäralltmgmedhsitt
kmfftlga Ord. Säsom hcm genom Ordet
allaTing flnegenWarelsegaffialtsa vppehal-
ler genom samma Ord all tingi sinWa-
relse,- Och sasom en Man nägot bär i si)n
Hand/altsi Kaller ockbär Gndh all ting medh
sitt Ord. Mr Skaparen sitt vppchällande «rd

Ord äterdrager tilbaka/sä ftller altsammans <mTu,g.

ochblifwer ater til intet. I Hiobs Books
12. Capitel star strifwit: I HENwNs H'ob.«,.«

Hand är alles thes Sial?om lefwande
ar/och alla MennistiorsKötz Anda. Och
ta then tolmodige Hiob i thet ioCapitel vp°

räcknar/huru Hall affGudi ärstapat och iMo»
derlhfwet beredd/satter han strax ther hoos:
Lijff och Walgerning hnswer tu giordt
migh/ och titt Upseendc bewamr mm
Allda. Tä then harlige ochprachtige Gudcn
ithen 104 Psalmen/vthisina Wärckprijsat W"/'f-T ij N»«r-
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Lhen tridießetracktclsen/
warder/ blifwer han icke allenast thervthmnan
prijsat/at han Himmeten vthsiräcker sisom itt
Tapeet/lorden grundar pä sin Botn/sätter
Haswtt sinä Gmntzar/ther öfwer thet intet
mä komma/vtan ockathan thetsävppehäller

persi°. i sin Ordning. TulaterKällor vthbristaseqq. i Dalomen/sa at Watn emellan Bar-
gmflyta/at allDiwrpaMarctenema-
ge dricka/och Wildasnan siNTorstsiac-
kia. Tufttchtar Bärgen ofwaneffterj
Tu görLandet M medh Frucht/ then
tu sörstassar. Tu later Graas waxa
strBostapen/och Sadh Mennistiomen
tilNytto/Attustal lataßrödkomma
vthafflordene. OchatWijnstalfrög-
daMennistionesHierta. Altwänter
effter tigh/at tu stal giswathemMaat
i sinom tijdh. Ta tu gifwer them/sa
sambla the/Nar tu vplater tina Hand/sa warda the medh godh Ting mattat.
Om tufördöllier titt Allsichte/sa warda
the försträctt. Tutager theras Anda

, bort/ sa sirgas the/ och warda ater til
Stosst igen: Tu later vth tmAnda/sa
warda the stapat/och tu sornyarlorde»
nesAnsichte. HErrans Ahra är ewig/
HErrenhafwerßehagh til sinWärck.

Altsä



Omthen vppeballanveGodheeten.
Altsä warderock then godeGuden i then6s
PsalmprGt/atHan besöker Landet och
watnar thet/ och gör thet mycket rijkt/
han later thes Korn wal trijfwas/ och
walsignarthes Wart: HankrönerÄb°

ret medh sitt Godo/Ty GudzKatta haf-
wer Watn tilfyllest/och Hans Footspor
drypa affFetma. Thet är/hwar Gudh
gär omkring/och gifwer Acht vppa Säden/
ther mäste hon wäl trijfwas.

Säbetyger nu bäde Fornufftet och then Zrm>fft«Helge Skriffc/at thet ar Gudh som o§ vppe- «nbeeyga'
haller/och ftrstaffar alt hwad somaffNöden 3pMle?"
ärtil watt Uppehalle; Fast an som genomAr-
bete/2lrff och Gafwor mycket kan winnas/sä
kommer dock alt til Uprinnelsenfrän Gudh.
Ehwad som Gudh icke tilforne hafwer giordt
och framstält/thet kunna wij hwarken förwärf»
wa ellerarfwa. Grääs/Korn/Vlloch Fiäd-
rar/och hwad mehra som Memstiallbehöfwer
til Täcke/Maat och Läkiedom/kömer alt ifran
Gudh;UtanGudzWalsignelsekanintetwä°u^nwäl^
ra/vtan Gudz Walsignelsekan intettrijfwas:»"«.
Thetstulle wäl enmyckit plöija/ saa och plan-
tera/ochlijkwäl intet fä igen/ ow icke GudKu-
de nägotwäxa;Och om nägotvpwärte/sä tan
thet dock ingen Mennistm komma til nägon

T iij Styrc-



Then tridie Betrachtelsen/
Styrckia/ ther icke GlldzWälsignelse hafwer
ther vthi inplantat nägon si)nnerligh Krafft/
och then jammavppehäller. Bjt wilHErren

Match.4/4. Christus o§ wijsa/ när han säger: Menni'
stian leftvcr icke allenast affßrödh/vtan
vthaff hwart och ett Ord som gar aff

«Vd 3 Vrd GndzMunn. HErrans Ord ar then al.
sta Säöen i' draftrsta Säden til alt thet somwäxerpäIo»
werloe». ythdrijfwer alt thet

jömlordengifwer/ läter thet wäxa/gifwer
thet en synnerligh Kmfft/och behäller samma
Wärt eller Frucht/ til thes wij taga thet i
Munen/och thet blifwer förwandlat vthi wärt
Kött och Blodh. Mr Gudhborttager ifran
Kött och Brödh sin MrandeKrasst/sä stalen
kunna äta altfort/och bliswa dockaldrig mätt.
Altja ock/nar Gudh vndrager Lakedomen sin
helbregdaKrufft/kan hanintetwarcka. Har
aff kommer thet/ at mangen mycket ater/och

tettheraff/ finuer dock ingen Trefnat/vtan alt HansKött
förfaller pä Hans Kropp. Har om talarHEr»
ren hoos-Propheten HaggaiförstaCapitel:

Hagg.1,5.6 Seer hum thetgar eder/ j saan llN)cket/
och fören lijtet in/ I äten/ och warden
dock icke utätte/ I dricken/och warden
dock icke otorstige/Ikladcn eder/och tun-
nen dock icke wärma eder/ Och then ther

Pennin-

294



, Vm tben vppehällanveGc>vheeten.
Penningar förtienar/han lägger them
ienholugan Pung. Hoosomjadant hoos
sigh finner/han tänckie har pä/at honomfeelar
GudzWälsignelse.

När nu Gudh salundaotzvppehäller/för-
sörjer och nahrer/wijser han sig sisom en mil-
danFader. Therförehaswerhanockstapat
Mennistiorna hungrige och torstige/pä thet grM °ch
wyhonom/när han osi spijftroch giftverdric-""
ka/stole kanna för warFader. Änglarna see
narwarandes wärFaders Ansichte iHimme»
len/ wij Mennistior see thet intet sälunda:
Therföre mäste Gudh vppenbarafighisim
Wärck. Hädän kommer thet/at Menllistian
är staldt torfftigh/pä thet/när hon affGudi är
rijkeligh forsörgd/at hon Gudh sasomsinFa»
derkännerochprijsar.

Gudh bewijser sigh ock thermedh sasomen
barmhertigh HErre; Ty effier wij dag° 3A««2,
ligen mycket si)nde/hafwer hanRart til at i fin
Ijfwero§ftrstöra medDunder ochLiuligan»
de: Men at han sädantintet gör/vtan vppe»
häller o§ widh Lijfwet/nährer och wederqwec»
ker/thet ar itt Tekn/at hoos thenneHErren ar
änlm Nadh strhanden för Syndare. Ther-
före ropar Gudh effter osi: Hwart löper tuO
arme Syndares Hafwer tu aldeles ftrlätit

Tuij migh/^7^'
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Tb«ntridie Betracktelstn/
migh/sa haswer iagh dock icke förlätit tigh.
lagh hadeßätt och Macht at döda tig,- Mm
see/iagh vppehäller tigh och gör tigh mycket
godt. Känd dock ther aff/at NäVe ar än för»

Ace,i4/i7. handeu. Paulus iApostlaGarniugars 14
Capitel/ösivertygar Hedningarna/at Gudh
hade intet lätit sig sielswau vtan Witnesbörd/
i thet han giorde wal emoot them/gifwalides
them Rcgn och stuchtsam Tijdh affHimelen/
vpfyllandes theras Hierta medh Maat och

Hednwgar. GlMe; Ty ther affhafwa och Hedningar»
m/som elliest tilsirneworde i sitt Samwetöf-
wertygade/at the orätt giorde/bordt ochkunnat
tänua/at Gudh en barmhertigh Gud ar/hoos
hwilken mycken Nadh och Mrstoning ar.

Hwad wijdare anbelangar Mellnistiorna/
themGud nadeligm ochrijkeligenvppehäller/
hafwe wij ock thetta här hoos at betänckia:

373ffl FsrsthennesTorffttgheet. Theäreickesä.
«gh/et.

'

jomÄnglarna/thevtanMaatochDrickakun<
ua lefwa/vtan torfftige Creatur; Och om än
wara sörsta Föraldrar hade intetforchndat sig
i Pamdijs/hade the lijkwäl intetku»natvm<
bära Maat och Dricka; Mm sedän somSyn«
den är ther til kommen/are theantorfftigare
nmdue/masie Kläder och Tacke hafiva/ther^

, - medh
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<l)mthen vppehällandeGodheeten.
medh the ickeallenast styla sin Nakenheet/vtan
och at Heeta ochKöld/RegnochOwadermä
affwärjas.

Säsom wij äre torfftigeCreatur heelawär
Lijffztijdh/st försörjer och Gudh osi all wär lamäreyffz'
Lijffztijdh öswer/alt isrän Moderlijfwet in v-
thi Döden. Thenftomme Fadren gör stsom«,
en sörständigh Huus-Fader/ som äthstillige
Ratter effter hwar andravpdragerochsatter
för sinä Gaster. När Mennistian ännu är i
Moderlijswet/huru lijten och kleen honar/sä
hafnm- bol» lijkwäl ther sin Spijs: Thet är
thenförstaTrachterning; Mrhonblifwer
dragen vthur Moderlijfwet/sätterGudh hm»
ne annan Maat före/ och läter henne genom
Miölck wäxa och starckareblifwa; Mrhon
nägot är wuxin/ fyller Gudh Bordet medh
mangehanda ny Maat/ at hon nogh far til
NödtorfftenochWällusten.

Hoos thenne torfftige Mennistian/hafwe
wij för thet andra/ then Myckenheet at be-
tänctia/huru mänga hundradetustndgähär h«e.
pä lordeues Kretz omkring vthspridde/ och
hwar och m finner dock sin Deel: Lijka säsom
vthi Öknenibland Israeliterna/athwar och
en fick alla Daga sitt Mätt/ altsä bekommer i
Dagh hwar och en sitt MD,- Gudh matter
alltingmedhßchageligheet. Tv Til
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ThentridieBetrachtelsen/
Til thet tridie/hafwe wij ock at betrachta

«vmärdig. Mennistiorna effter thems Owardigheet.
Sa lijtet wij hafwakunnat förtiena/at Gudh
hafwergifwit o§ Lijffoch Siäl/sä lijtet kunne
wij och firtiena/ at hanvppehaller thet han o§
gifwit hafwer. Mrwij äre stapade/sä äre wij
wäl ther til stapade/at wij warom Skapare
stolom tima i Hörsamheet/ och medh tacksamt
Hierta lofwa: Men nar sädant intetsteer/v»
tan wij mycket mehr Gudz Nampnmed Syn»
der ohelga/säärewij intetbatter wärde/än wij
döö och sördärfwas. Fast än nagon medh fiij»

gen?mA? tigt Arbete itt stycke Brödh winnerMtM
betet/ mn, dock icke mehna/ at han är thet Brödet wäl
bet«t. wärd: Gudh giswer wäl Brödh genomAr»

bete/men intetför Arbetet stlll; Ty hwadkun»
ne wij göra/eller hwar medKmne wij ssrtienai
atlorden srambarMffoch Graäs/Fistarna
i Hafwet wäxa och sörökas/sasom och Foglar»
na iLufften/och alldreDiwrpä lordeni Thet
heeter jwsä/han giswer sinä medan the sofwa.
Säsom een Moder beredersittßarn Maat
och Klader/medan thet annu i Waggau sof-
wer/pä thet när thet vpwaknar/mä alt finna

Gudhbere. str siah färdigt: Altsa bereder Gudh osi all
meoan wij warNodtorfft/ockmedanwy fofwa.Hoowllftswa. säija/han ar thes ward/han hafwer förtient

thet/at Gudsaledessörhonvm sörjers- Thet
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OmthenvppehöllandeGovbeeten. 299

Thet bör och här intetsörgätas/at Gudh Mväoe'
bewijser thmna Wälgerningen sä wälthem
ondom som them srommom. Han later/som
HERren säger/ sin Sool vpgä bäde öfwer
froma och onda/ochwänter inteteffter/tilthes
wij sörtienat/ vtan ftrekommer wärt Arbete
ochKärleek/gifwandcs o§ ther medh Exempel/
at wij stole och göra godt/och them som o§ ha-,

ta/och intet bijdatilthesnägon thet affo§för'
tienar. Hoo som godt wil göra/maste intet

therföre gsm godt/at han tilförnegvdt vndsätt
haswer/men maste och intet affläta thet goda/
sast än honom affthensamma intetgodt we-
derfares/ then han godt giordt haswer/sä äre
wij wär FadersBarn iHimmelen.

Betänck ännu wijdare/huru Gudh medh Huru Gudh
thenna torfftiga och owardlgaMemstlan vm» zn«in>stia«
gar/ och huru han henne förstrjer: Endeels
vppehällerhan henne genomMedel; Endeels
vtan Medel. En omedelbar Uppehaldning ueanmevel.

ar/nar han Naturen/somhanstapathafwer/
vppehällervthi sitt Wäsendc/i honom lesivom/
röroms och ärom wij. När wij el: Finger rö°
re/sä röre wij honomi Gudi ochgenomGudh;
Utan Gudh haswe wij hwarkenLijffellerßö- «tan Gvvh

relse/ och falla hänn ater iwartplatt intet/ther hwmrm
«ff



ThentridieBetrachtelsen/
AffÄer affwijkomneäre. Atwijwardevppehaldne/

Rörelse. vch blifwe thet wij äre/ och atwij röre och möde
o§/thet är Gudz Wärck. Här til kan Gudh
ingen Ällgels Tienst bruka/ty Hnglarna be-
höswa thet sielswa/at the mä vppehäldne war-
da. Then all ting ffapar/hcm mäste och all ting
vppchälla;TyUppehällelsen/somförrarsagt/
är fast intetannat/an SkapelsensFortsätmng/
Mr hau säger: Warde thet ochthet/sa star
thet ther; Och sä länge han säger/thet ware
sä/sa längestär thet; Wänder Skaparen igcn
at saija/wänder och Creaturet igen at wara^

K7nSyn. Märckhar/huru obilligten Syndare handlar
väre hano,' emoot sin Skapare/när hanthe Ledamoter och
Gvo'h.°" Kraffter/som Gudh allena gifwer och vppe-

häller/ moot then samma brukar/som them gis-
werochvppehäller.

Genom En genom Medel Uppehäldningär/ när
han otz medh Creaturen/öder/ styrcker ochklä«
der. Här ställes o§för Ögonen en stoorßijke'
domvthi then Guddomliga Försorgen; Ty

Värh." h°" kan vpräckm alla the Creatur/ genom
hwilka Gudh bewijserMenmstian godtt Be»
tänck/hwem til goda thetta alt är stapat/han
behöswer thet intet. Himmel/lord och Hasi
wetärehonomintetnyttige: Mennistioneär
alt stapat til Tienst; Mennistian wil han ther

medh
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Om chen vppehällandeGodheeten.
medh förstrja/icke kargtvtan rijkeligen. Thet
tiemr altMennistione/Endeels til Föda/oeels
tilKläder/deels til Läkedom/deels til Arbete/
deels genom Medel/deels vtanMedel/thetgär
altsammans ändtligen vth til Mennistiones
Tienst; Och effter wij äre warom Stapare
offta ohörsamme/mäste och myckit tienä ojj til
Tuchtan. HwadsomiblandthesseCreaturen Z""3"»'.
är thet gemeenaste/thet är thet nödwändigaste;»"««ärchee
Och intttär jaringa/thetöfwergärjw allwär eh"ä""hee
Tacksäijelse. HookanvmbäraLuffteni
kan Eeld ochWatn vmbära s Hwar pä wille
wij gä och stä/om ingenlordwores Hwad
Willie wij säija om theCreaturen/somElemen-
ten isigh begrijpa. Seer man allena pä lor°
den/är icke lordcn sull affHErmns Godheeti
Hon är lijka sa som en wäl inrättat Spijs- och
Skatt-Kammar/ther vthi myckenWälsignel-
seochFörradhär. Närtugäromkringvthi >

Marckene pä Gräset/ kan tu intet sättiä tm
Foot pä lordeli/ at tu icke vnder tinFoot haf°
wer eli Skatt/som ingelMennOakan betala.

ffulle wij först rätt besinm/o,n o§ alla
OrtersKraffter worekunnige. Hllru myckit
Förrädh mäste Mennistial, vthur thenna
Skatt-Kammaren framtagai Betänck man/
hwad wij altenast vthi blofta Gräset hasive.

Skulle
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Thentridießetracktelsen/
Skulle allenast itt Hhr intet Grääs wära/
hwad ffulle aff then armaBossapen blifwa i
Brödh och Kott/thet tuäter/KläderochSan»
giar/ther med tutigh styler/och hwad som bru°
kasemoot Swagheet och Siukdom/mästeeff-

ta alles wär mä wäl medh lätta heeta alleswära Moder.
'"""' Ty säsom i Begynnelsen Mennistian är aff

lorden giord/altsä tager hon alt sitt Uppehäl»
le afflorden. Gräas och Sädh bär lorden/
ther affhaswa bäde Mennistior och Bossapen
sittUppehälle. Och säsom lordenkallas alles
wäm Moder/sä ma billigt Solen nampnas

Faver. alles wäre Fader; Ty vtan SolenesKrafft
blefwe lorden aldeles ofruchtsam. Solen
draqer Eeld och Watn til/ther medh lorden
blifwerfuchtat/vpwarmd/oc giordfruchtsam:
Elliesi maste alla Sädeskorn i lorden sorrot»
m. Tänckie wijnupä then Myckenheet och
Förrädh/som iLufftm/pä lorden och i Wat«
net/Meunistione til Nyttaar ftrwahrat/mä«

psal.i°4. ste wij saija aff then 104 Psalm: HErre
" huru are tin Warck sa stoor och mang i

Tu hafwer wijsliga stickat them alla/
och lordenar full afftinaAgodeelar.

Gudh haftver lorden sa beredt/
AtDiurenfäsinFödoochßeet/

Bärg
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<Z)m tben vppchällandeGodheeten.
Bärg ochDalar watnar Hans Hand/
Han giftver Waxten i all iand/
Vthafflorden Frucht/Brödh och Wijn/
Giftver han osi affNäde sijn/
Altsa föder hanKroppen tin.

Fist i Watnet effttr sm Ord/
Giftver han vppa wartBord/
Ägg affFoglar stora och sma/
Theraffwarda Vngar ocksä/
Alt mästewär Föda wara/
Oxar/Hiort/Elg/Faär och Hara/
Slijtt wil Gudh ey strosi spara.

Sij/sarijkeliga försörjer Gudh the alendi'
gatorfftigaMennistior. Säsomhangifwer

Kläder ickeallenast tilNödtorfften/vtanoch til
Prydning ochRhra/Altsä gifwer hauMaat t°Men/men
och Dricka ickeallenast effterNödtorfften/v-
tan och til Wällustm. Han lagar icke allenast/
at Brödh Urcker Mennistiones Hierta/vtan
och/at Wijnet frögdar Mennistiones Hierta/ PA'"*ochhennesHyy deijeligh warderaffOllio och
kostelighßalsam/säsom thet strifwit stari för-bemälte Rijkelighochöfwerfiö«
dckqen försörjer o§ HErren wär Skapare.

Ibland alt thetta/som Gud hasiver stapat
Mennistiorna til goda/ar intet som ickeprij-sar Gudz Godheet/i thet som thet samma med«
deelar osi sin Godheet. Hwart och itt ropar: H^N5O Wr«
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Tben tridießetracktelsen/

sijn' OKarleek/Karleek. Säsom Himmeten nmt
Govheet. onikring omsiuter tigh/-altsä omsitttar o§runt

omkring GudzGodheet och Kärligheet. E<
mcdan Gudh hafwer stapatCreaturen tigh til
goda/ochtigh tilgodavppehaller/ arbilligt/ at
alt hwad Gudh görCreaturen tilgoda/tuiutet
annorlunda anseer an en Walgerning som tig
warderbewijst.

Effter wij are,komne pa thesseTanckarHu-
ru Gudbrukar tye chnligeCreaturen tiMen»
nistioncs Uppehalle/ maste wij icke läta obe-
mält/ huru Gudh handlar offta sä vnderligen

Huru Gudh i thetta Warcket: öffta närTorckewäder iN'
d"ruge.,v"h, ftller/waxeromNattenintet sämyckitGmäs

stoor Heeea. Bostapen omDagen affgnager/och Gud
lagar lijkwäl/ atßostapen blifwerbehällen.
Huru offta maste wärHsrrelEsus thet Un»
derwärcket göra/ som hau giorde/ tä han pä
lorden medh lijtetßrödhochFistar spijsade
nägra tusende Måns Wär Gudar iutetbun-
dentil the st)nlige Medlen. Israelvppehölt

ther the hwarken kunde
sää ellerstäm/Gudsidde themlijkwäl/ochgaff
them Maat neder affHimmelen/ och theras
Kläder bleswo intet försietna. .Man stal sör'
thenstul wal har affthet fatta/ at wär Förtrs>
sian mä thes meer siä paHErren wär Gudh.

Are
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OM then vppehällandeGödheeten.

tilstadz/som och vtan the wanlige jynlige
delkanhielpa. '

affßrödh/vtan affhwart och ittOrd svm gar
nffGlldz Mllnn. I Statlet nar vtz stulle ge°

nom ordentliA Medel bliswa hulpit/weet wäl
war GudMedel at finna/ther wij iliga wetta.
Huru offta mäste osi ifrän then Ort bliswa
Maat tilsörd/ther pä wij intet hafwanägon-
sinkunnat tänckia; Mäste dockKorpanm st»
ta til Eliam Brödh / la/Gudh kan och thet
lilla som wij haswa/sä wälsigna/at wij wäl
nääHer igenom war dagliga Uthkomst.

Wetom wij andtligen ftaga esster/hwarsö- mve,, äe
te thm alzwechtige storeGudmarsätckym- Vrfö?«
mersamomsittarmaCreatur/sä är thet intet AKeNstoorOrsaak til/Nadeärthet. Hankttndewäl om otz.

allaFörkastade strax<il Helwete fördömma;
Menat hanthem ännuvppehäller/ochgör sä

wyckit godt/ hwad är thet alumt än Nädes
Ty westtt icke/tll älende Syndare/.at Gudz
Längmodigheet tallar tig til Bättrings Han
kunde alla Trogna.qmast/sä snart som the wo«
ro genoiyTroona formade lnedh Chrisio/ kal« eh<
la iftän thenna Werlden; Men at han them 7aV?'icke sirax borttager/vtan laterthemännägot

U wandm
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Then tridicBetrachtelsen/
nicmdra här omkring/them vppehälleroch för-
sörjer/hwad ar thet annat än Näde i Ty altsä
fa theMälle atblifwa rijka pa goda Gärnin-
gar/samblasigh en Skatt vthi thet Ewiga/kan
ock altsä Christi Försambling waxa/at then
gode Guden altijdhmämehrochmehrßarn
tilförde warda. Skullenuhwarrättsinnigh
Chrisien genast blifwa ifrän Werlden tagen/
när han är Chrisien worden/ hwar wille tä
Christi Kyrckia blifwa s Sä är thet nu Gudz

f°m Gv"h Godheet och Näde/at Skaparen annurijkeli-
«pp"Mttr, vppehäller och sörsörjer thet han stapat
ha«« Goo. hafwer; Dock söker han hat medh/at Hans

Creatur stal besinna och prijsa sädan Hans
Act.,7/27. Godheet. Hangifwerallomöfweralt/

Lijffoch Anda/ va thet the stole sökia
' Gudh/om the matte kunna kannan och

siNnan/somPanlus predijkar i Apostla Gär^
ningars 17 Capitel. Ochehuruwäl hanar icke,
läugt istän hwariom och enom affosi/ty thet
med han osidagligen godtbewijser/giswandes

21ct.14/»7. affHimmelen Regn och frucbtsamma Tijder/
och chller wärtHierta medMaat och Gladie/
Mrhan sigh intet vtan Witnesbörd; Ty i
honom leswom wij/ röroms och hafweWa»
relle» 2« i^

Nu wäl an/ftommerChriMkthentigh
vppe«
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Gm then vppehällanveGodKeeten,

vppehäller/tanck effter/om tu ickc mä kaiman
och sinnan. Thet mä mögeligit wara at thetta
hoos mängom ar sörgätit. Utau Twijswel/ H"H"'mängenlätermangatustnde gänger fritt sitt eacksamheet.
Bord affGudi dukas/vnner'holiomochrun«
deligen bära Maat ther pä/ icke allenast til
Nödtorfften/men och til Glädie/menkommer
lijtet ihogh then/affhwilko thet komer. Hwar
och en tanckie widh sigh sielfwan/medh hwah
Tacksamheethandagligitßrödh vndfär aff
Gudi/om han nägoligang haswcrrätteligen
tänckt ther pö/at hali sä nädeligen affGudh
vppehälles och rijkeligcn förstrjes: öm han
och nägon Tijdh hafwermedh Alswar tackat
Gudh ther fore. Thcnna rijka Gudz Omsorg
hafwer twingat the owettige Hednillgar at sös
kia then lefwande Guden: Huru welomwij/som hafwa itt sä stoort Liuus/then e»m Wal«
Zerningen effter then cmdra emoot taga/ och ic-
ke see osi om effter then/affhwilko alt thetta
kommer s Sij/Himmel och lord ärefulle aff
HErransGodheet,- Sä offta tu spör enUenst
«ff Creaturen/sä offta tusmakarCreaturens h«t/rännc'
kiufiigheet/sä offta spörjer och smatar tu tins
GudzKärleek; Sä offta som tuklader een
Kladning pä tigh/aldramäst uärhonnyyar/
bör tu then icke annorledes auamma/an som

U ij Gudh
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Then trivie jtetracktclsin/

Gudh med egm Händer then samma pä tigh
klädde/ lijka som han wara första Föräldrar
giorde; Scl offta tu tager Maat och Dryck
til tigh/stal tu thet anamma/sa myckit Möijeli-
git ar/med sädana Tanckar/lijka safom Gudh
sielff stoppade tigh Maat och Dricka iMuw
nni/ochtheröfwersadeWalsignelse. Härtil
'stole wij ock wänjawäraßarn/medhsädam
Frägor: Huru smakar thet tigh Hwaraff
kommer thet/at thetta sa wäl smakar s Hwemhasiver thetgifwits Nijgörom jw sä/nar en
Mennistia osi nägot sänder/wij pläge wäl see
pä Tienareu/som bar Gäfwan til o§ och höra
honom/ mm Hiertatär wändt til then gode
Wännen/som Gäfwan sänder/honom gifwa

sreGvo" wijstörstaTacksäijelsett. HwadäreCreatwVovstap' ren medh theras Tienst annat än GudzBob
Gvdh?" stap/genomhwilkaGudhofftienari Närwij
"enar. i starckKöld komma för en Eeld/som o§ wäft
tldins <vrd. mer/säger Eelden til o§: lagh är itt Sande»

bodh vthstickat affGudi/han sändertigh then»
ne WaNnen/at tu icke lnä kola tigh/tagh ho»
nom til goda. Mrwart Hierta i Hunger och
Torst warder medh Maat och Dryck weder«
qweckt/sä äre Maat och Dricka Sandebodh

3r""" affGudi fände/som säija: Skaparen stickade
o§ til tigh/til at wederqweckia tittftrsmächta<

dl
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<vm then vppchallandeGodheettn.
de Hierta/tu wille sädant taga til godo. Hu<
m oförstandigh ochcylpot ärMennistian/som
sädant intetwil höra eller ther pä swam?

Erkänner tu lw Gudh för tin milde Uppe-
hällare/sä, stal tu ock honom säsom tin Uppe-
hällare ahra/alffa och lofwa. Sij/the wilde Dw«n sm
Diurenkanna igm ochälsta sinä Spijsmästa-
re: Mr nu the Christne intet willia thet göra/
äre theicke ofirständigareänsomßoffapen?
Hwar öfwer Gudh klagar hoos Esaiam i sor-
sia Capitel: En sin Herre/ Esa.,/;.
och enAsna sin Herres Krubba/men Is-
rael tanner thet intet/och mittFolct för-
starthet intef. Älffa dockO ftomme SM
och prijja then samma somgörtigh sä mycket
godt. Tukan honom intetbetala/hwad wil tu
dock gifwa för Eeld och Watn 5 Han behöf-
wer ingen ting/som tnkan honom giGa; Ossi

> m förthenstul tigh sielffhonomtil Tmist. Lef-
wer tu i honom lekamligen/sä söök ock at leswa
i honom andeligen. War intetkommeniftan leph.4/«8.

thet Lijff/som affGudi är/elliest är tigh thet
yaturlige Lijfwet intet nyttigt/mensiwrDö-
dmöswer tigh. Seetil at tu widh thet timme- Me» s«m
liga Uppehället/mä andeligeni honom leswa/ UmNathet wil tin Gudh sä vptaga/säsomtuhonom
hademyckitgiswit.. Gudi gifwa nägotigen/ «"'^«7

N iii "l deligcl för,
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tridie Bstrachtelsen/
ärintet annat/an altijdhmehroch mehraffho»
nom taga. Thet behagar Gudi wäl/at tu intet
hindrar honom/vtan later honom man myckit
godt warcka i tijn Siäl. Wal them som ther
til anamma sitt lekamliga Uppehälle! The
andre äre lefwandes döde. Genom Tacksam-
heetblifwerGudh beweekt/at thes rijkeligare
walsigna wart Huus och Land/lijka säsom for
Folcks Synder stul warder offta itt Landz
Mrädh borttagit. När Cain warLandz-
fiychtigl) worden för HErranom/ hade han

""° ' thenna Förbannelfen medh sigh: At Landet
stal tigh ickcgifwa efftersin Mrma.qo. Fruch-
ta tig/warder tu tilbakawijkandes isränHEr-
ren tin nadige Gudh/at samma Forbannelfe
tigh efftel föllier: Har effter stal Landet iutet
gisiya tigh effter jmFörmägo; Om tu än has°
wer Brödh/stal dockßrödetintetgiswatigh
sinFörmago/iagh wildraqaallminWälsig-
nelse tilbaka. Pämin tigh ock här/om tuicke
förr hafwer thet wist/sä lar thet/at Creaturen
bewijsa sinom Skapare Lydna/ icke allenast
när the stole gsm tigh godt/vtan ock nar the
stole öfwa Hamden. Och tä the mästetienä
enom Syndare til Hans syndigeWastnde/ gö°
ra the thet medh Suckan/fom Paulus lärer
til the Romare 8 Capitel. Mennär the stole

tzampna
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<l)m then vppchällandeGodheeten.
hämpna sin SkaparesFöracht/thertil äre the
willige; la/ the ropa til Gudh om Hämd/som Habacuc talar vm Steenarna ochßiäl- H«b.lH/«.
karna iHusen/som medh Oratträdigheetwaro
dabygdeoch beredde: Steenarna i Murenom
stoleropa/ocl) Biälckarna i Tratzningene stoleswara them. När Steenarna iMuren angz°
las och ropa: Ach wij kunm icke liggia pa I^^ch
hwaranmn förwärHuus-HerresOrätträ-Hustn ropa
digheet; Sa swara Biälckarna: Gisivere-AHtt.
der tilfredz/wij kanna grantatwij snartbrista/ "M-
-närwij falla/ sä stolen j oct falla. Affen gam»
mal Kyrckiones Lärare plägar man taga i
Acht treggichanda Ord. Medh ittbiuda the
osi fin Tienst/och saija: Hwad wij hafwom
och ftrmä/ ö Mennistio Barn/ thet ar titt/ m^mstian.
taghaffotz warFsrmäga/hwilken tin och min
Skapare tigh genom o§ hafwerstänckt. Med
thet andra Ordet firmana the off: See tin
Skapares stora Mildheet och Karligbeet/
För titt Wa gör Gudh osi godt/ Ach tienä

wij tienä tigh medh all wär Förmögenheet.
Medh thet tridie Ordet hota the o§: Wachta
tigh/at wij icke landa tigh til Skada/som äre
elliejt stapade för titt Wa. Altsä ropar Bröd
ech Wijn: Här äre wij/at wij eder weder»

N iiij qweckia.
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Lhen tridießetrachtelsen/
qweckia. Gudz GodlM hafwer oWdant
befalt/känn och prijsa henne/och wachta tigh/at
wij tigh intet besmrja och Ma/ther wij ffulle

3« vth7u» wederqweckia, Sä wachta tighnu/at tu
sta> Crea"u. genom O tacksamheet ickehthrustar Creaturen
Zm" til Hämd öfwer tigh/jom äreffapade tigh til

Tienst: Wachta tigh/at the icke klaga öfwer
tigh/i thet tu them til Synd miWrukar. Men
myckit mehr alssa tinom GMäsomtin Ska«
päre och Uppehällare/lofwa honom med Hier-
ta och Munn/at tu honom offta, tackar medh
hiertans Andächtigheet/och siungerhononien
Loffsang. Prijsa honom vthi titt heelaLesiver»
ne/och wandra i hansFruchtan; Tyhwart
wil tu hänn/när tu vthur Hans Nädeftller^
I honom lefawm wij/röroms och haswe Wa«
relse.

Närtu sälunda medh Tacksäijelstaft Gu.
ftijmeviizt. hi vndfardagligitßrödh/kan tuallestädes wa<

m friModigh/Gudh warder tigh wäl vppe-
hällaydes. Gudz Barn hafwa alt nogh aff
GudzHuldheet och Nähc/kunna ock wäl lijda,
at andm myckit Koru och Wijn hafwa/nar
Gudh allenast frögdar theras Hierta. Ther
hoos kunne wij och wara försäkrade/at han o§
wilsörsörja. Sörjer icke ffr edertLijff/hwad
j stolen ata och dncka/och icke för ederKropp/

hwad
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VmthenvppehällandeGodheeten. zi;

hwad j stolen kläda eder medh. Seerpä Fog, m<«t.6.26.
larna vnder Himmeleli/eder himmelffe Fader
Der them, Äre j icke myckit mehr an the?
Pa stdantSätt talar HErrenlEsus sielf»
wer GudzBaru til hoos Mattheum i thet 6
Capitel. Gudh hafwerännuintetftrgatit/
hwad som stär om then frommaffrifivit i then
3 7Psalm: The stola icke koma pa Mm
tthen onda Tijden/och i. härdom Hhrom
ffola the nogh hgswa. Ty HErrans psf" »-

Oga seer/annu säsowfordom/pä them som ' '

ftuchta honom/at han ffal frija theras
Sial Wn Döyenom/och södä them i
härdom Tijdh.. Mäste jansiäpas medh
Armodh ych Fattigdom/ffulle och dyyr Tijdh
tryckia itt Land/sruchter eder intet/j thensal'
drahögstesGudzBarn/ fast j haswa icke Oft
werfiödh/ st stole j dock effter Gudz Löffte isama harda Tijdh nogh hasiva/sa myckit som
til eders Lijffs Uppehalle är för Nöden.

Then fierde Betrachtelsen/
Vm then bestyddande God^

„ heeten.
are the Walgerningar/medhohmilta Gudh osinagotgodtstancker/

sä wäl til Lijffsom til Siäl: Dock häller man
thetsäföre/attheWälgerningarärefieere/ther fi«re ftm"
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Then fierdeßetraHtelsenj

ingcn Olycka kanvptänckias/somickeblifwer
en Walgerning/ i thet Gndh then samma hasi
wer isrän o§ wändt. Säsom thet ären Wäl»
gernillg/ när Gudh drljfwer thet onda isrän
wär Siäl: Sa är thet och en Walgerning/
ta GudhbewararKroppen ftan Osall; Fast
än thet första är högre/säbörmanthetandra
ey för intet hälla/vtan mäste affen Etisten
Chrisieligenbetrachtas och besinnas.

Pä thet wij thenna bestyddande
HwadFahr. tenmä thes bätter öfwerwäqa/welom wij strst
swäfmevthi. wanda wara Tanckar tll the mangfallige

Fahrligheeter/ibland hwilka wij swäfwa; Ty
när man weet affingen Fahra/sä achtarman
Bestyddet intet stoort. NärBorgare ien
Stadh intet wetta affnagonFiende/sä achta
the ingen Besättning: Men när the see een
Krijgz B.uin för ögonen/bliswa theglade/at
the haswa Wärn in om theras Mttrar.

Then walöswadeKorPamren Hiob talar
om MennistionesLefwernes Wedermöda sa>

«iob.7/l. lunda: Maste icke Mennistian altijdh
wara i Strijdh palordenes Ther medh

ä?h«3sm besinner han/at han icke tä först är allenast vn«
Lljffztijoh i derkastatOlycko«e/när the onda Sttmder och

swäm Anfächtningar fnunkomma/ vttul at
han
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<l)m then beffyddande Godheeten.
hcm heela sin Lijffztijdh hafwerfächtatmedh
ölyckan; Maste icke Mennistmn altijdh
wara iStrijdh pa lordenes Hcm masie
strijda inwärtes ochvthwartes; Altijdh strij- 2"«ärte«
der emoot otz thenwnda Begärelsen/ then oy velstn.
sirax göröswermodigh/at wij förglömaGudh/
och föllia wärtKött/ Nu störter han o§i Oto«
ligheet ochMi§tröstan/at,wij intet äre medh
Gudh tilfredz. Uthwärtes strijder emoot o§ uthwärte,.
Satän medh sittAnhang/hwilka tilsammans
WmplaeffterLijff och Leswerne/Siäl ochSa-
ligheet/Skam och Skada. Nu hotar o§ för»
smadelighFattigdöm/Nunalkas osieen sorge-
ligh Kmnckheet/Nu wijser sigh wär Ähros
och Godz Portmistan; Offta haar thet An«
seende/lijm säsom at all Creatur hade sigh e°
moot o§ förbundet/atwlj blifwa mycAtängz»
ligeeffterTröst.

Om nagon intet wille troo/ctt thet starsä
fahrligen til medh honom/han stätte sigh sörst
för Ogonen allehanda Olyckor/som han har

och ther scdt och hördt hasiver/och wetta/at icke
enölycka stew i Werlden/then och icke honom
kan wederfaras, Lagqieock sedän har til meli-
nistlige Natureiis Skröpligheet/huru lätteli«
gen then samma kan taga Skada; Thet är

fast intet Creatur/ther aff osi ickekan Skada menniwan
tilsogas;!?^"^
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Then fierde Betracktelsen/
tilsogas; Thet ärintet Element/som icke vthisigh hafwer em dödeligh Fahrligheet. Sä-som Eelden kan branna osi/ sä kan Watnet o§
firdränckia/Lllssten förgiffta/och lorden bär
etnligmmyckit/therigenom osipä äthstillige
Sätt kan stee Skada. En Steenkan oftrmo',
delighfalla vppä o§/Itt Metallkan osi sargaj
Maat och Dricka som wij anamma til wärt
Lefwernes Uppehälle/ km, latteligen hlisipa o§
een Snara och Förgifft/ther igenom wijkunna
stingas/forgifftas och dödas. Intetögnableck
gär vtan Fahra förbij/frän första wärtLMBegynnelse/in til thensidstaDödzensPunct/kqn ost otalige Wedermödormöta/thervthiN'nanwWnnafördärfwas och omkoma/ibland
hwilka wij dock the aldraringaste betanckia.

Znennistian HwadFahrligheet itt Barn vthstär iModer«
mooerujs. lijfwet/wijser otzeen otijdigh ochandraMisi»

födzlor nogh. När thet kommer fram iDagz.
liuftt/och ligger i Waggan/ kan thet blifwa
snartförqwaffdt/och pä andra Sätt latteligen

U"'""' sörsummat; Kommer thet pä Beenen och be-
gynner at gä/tä behöfwer thet annu mehr Up«
sicht/än när thet lägh i AZaggan; Kommer
thet lijtettil Ahra/tagerFahranmedhHhren

lUpwäxtei,, til: Huru lätt kunna the salla i Eeld eller
Watn/ HuruM är atbryta Arm eller Been

aff/
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.VMthen bestyddande Oodheetett.
ajs/Huru lattkunna the stöta sigh mootWägg
ellerBord/Huru snartkulma thestamfara H»
gon och Ansichte mcdh Knijswar ochNalar/
Huru lätt kunna the nedswallia een
nääleller Been/ Huru lättkunna the fa
da affOachtsamheet och Owuligheet/genom

Klijfwande/LöpandeochSpringande? öch
nar een Mennistia är komen til sinäFörständz I ms<ft,i

Ähr/är hondockmtetthermedvndsiuppinall
Fahrligheet; Wij kunna snart ftllaienhas
siigh Beswimwelse/Nukan enwildHundlö»
pa pä oWraxkatl o§ försträckia och bedröswa
Uproor och Swärd/Wadh-Eeld och Wattt'
Nödh/Owäder och dyyrTijdh/och hookan al,
la mennistligh Lefwernes Tilfälle vprackna/som här och thersightildraga/myckitmindre.
kan man vprackna eller betänckia/hwad somframdelesffeekan. Ofweralt thettabetänck
Satans 2lrgheet/hwars Macht ochListigheet
otz är intet sördold/hwars Lust är/at vtan H-
terwända göra Skada/wijms soswa eller wa«
ka/wij sta eller gä/wij äte eller dricke/ochhwad
hanickesielffgor/thet anställerhan gmom si-
näAnhängiare/at wij hafwa för honom iligen
säkerSlund.

När wij nukunna besinna/vthiligheet wij leswa/sä lät osi wijdare betällckia/
hwad
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TH2N fierveBetracktelsen/
hwad för Bestydd wij hafwa,- Wij maste med
Jeremia bekänna/ at thet ar HENmns
Mildheet/at thet ictc ärplattvthe medh
osi. la/narwij komme ihogh the mangfalli-
ge Fahrliqheeter/ther vthinnan wij swäfwa/

Thren.z/22 hafwe wijOrsaak at saija: HErransMild'
heet ar thet/ at thet är intet platt vthe
medh off. ThengodeGudenwänderisrall

niänga O. o§ mäng tustnde siagz Olyckor/ther affwij i
Nttt"ff thetta Lijfwet intet wetta/ men i thet ewiga
«ma. sörstbesiimat/at Gudz Godheet

mä rätteligen bliswa kallat en fördoldGods
heet/then som öfwer o§ waker/tä wij intet wet-
tether aff. Här gä wij fram a th owitterligen/
iblandmänga then ondeAlidans Snaror och
hemliga Anstagh/ och Gudh affwänder then
eena Olyckau ejfter then andra vtan wärWet-
tenstap/thet säger iag/mä wal heetaen sördold
Godheet. tll förDgonen seer ittGudz
vppenbarliga Bestydz Exempel/thetstal wa>
ra tighen Paminnelse om the ovphörlige Be«
'stydningar/geuom hwilkaGudh otaliga män°
ga ölyckor ftän tigh affwander/som tu intet

Mr tu scer/hurußarn mänga gänger
Hall. fäller fahrliga Fall/ och betomma dock ingen

Skada/sä tänct harpa/huru Gudh han wach«
tar o§. Mr tu seer/hurubekymmersam em

Moder
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Om then bestydvandeGodheeten,
Moder är försitt Barn/när thet nagorstädes
wil salla nedh/antingen affeen Tmppaeller
Bänck/eller om thet elliest nagot stadeligit
widrörer/ sä kom ihogh huru bekymmersam
Gudh är för tigh medh sin beffyddande God°
heet. Thearma Barnenförstä intet Fahmn/
och wetta intet sinä Mödrars Omsorg/ Nar <vm.
tnnu seer/huru een bekymersam Moder sprin»
ger vp och tager i/när Barnet wil ittfahrligit
Fall göra/sa sägh hoos tigh sielff: Sij/här
affmälar Gudh migh sin Omsorg/sä gör och
min himelffe Fader medh migh. En Konung
och Förste befäster jwgärm effter sin Förmä»
go sin Kcttäentz Stadh/sa kulina wij ock troo
Gudh om/at hcmsinä HeligaslillaHooft intet
later Wardzlöösblifma. Therföre tallar hansigh en MemffioWachture/warStarck»
heet/ war Förlossare/ wär Gudh/ war
Klippa/pä then wij kunna trösta/war
Sattgheetz Horn och watt Beffarm.
Sädana Titlar haswer Gudh intet förgäs.
wes/vtan bewijsir them i sielswa Warcket. '

Wij hafweGudisteeLoffithenH.Skrifft«n Oswerfiödigheet aff Hiertans trösteliga
Sprääk/ther medh han osi försäkrar om sittBeffydd/nägra faä vthaffthetsiagetwilliom
wh har stamställa. När then ftomnje Jacob

mäste
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Uhen '

mäste för sm Broders Wrede dragaifrälw
mande Land/si)ntes HErren i een Syyn/och
predijkade för honom affUndan pä then him°
melsta Sij/iagh är medh tigh/

Vestyoo. och wil bewara tigh ehwart tufaar/och
Mn.2«/t5. sora tigh i thetta Lanottigen/

och stal icte öfwergifwa tigh.
Gudz Tienare Moses siunger i sinsidsta

Nijsa vm GudzFolck/at för thes Natur stnl
war thet wäl owärdigt/ som alta Adanck
Barn/ men aff Näde ft wärdigt/ at Gudh
droghthet sä fram/och bewarade thet säsom

Dtut.;i/l° smögnastecni Han bewarade honomj
stger han/sasom sm dgnasteen. Uthib>

Gudh häller aat lijder mau intetmyckit/manbewarar thetNVe" sä MM mankan; Hällernu Gudh ojz för
sin ögnasteell/sä tilläter Hall intet stadeligit
iukomma i jamasin Hgnasteen. EllLäkedom

)<öM toh» lijder man walpä Ögat/men intet lijderman
V"" ther inne nägot Grann/ la/ icke itt Stofft.

Therstre är thet afwen sä myckit sagt/atwij
stolewara Gudz Ognasteen/thet ärmyckit/at
een älendigh Mennistia törs träda fram för

ps«l.»7/8. Gudh/ochaffthen i7.Psalmetibidi^Bewa'ra migh som en Ognasteen l dgat/be-
stärma migh vnder tina Wingars
Sknqga. Säsom een Hönavthbreder sim

Wiligar
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Wngar öfwer sinaKycklingar/och bestärmer
them ther vnder sä wal som hvnkan/Sä vth° s""«" wg'

siräcker GIIVH sinalzmechtigeHandöfwerbsi" '

säsom WingMijtkunna w ij löpai allall
ra/ther vnder kunna wijsakrehwijlas/tyhan
bewarar o§ för Ofall säsom siu Ognasteen.
I then sidsta Wälsignelsen talar samma

Moses VM Gudz Bestydd stledest Wal Dtttt.MZ.
tighlsmet/hooartinLijkes O tuFolcksom genom HENran saligh warder/
hwilken tittsHielps Sköldar/och tins
MgersSwärd. Sijlsraal!
ter ickeallenast tin Hielp/vtan tittsHielps H'"p.

Sköld. Ty hau är then affhwilko allHielp
kommer och nlt Bestydd/arnagorstadesnä'
gon Hielp i Werldene/sä mäste hontagaall
sin Krajft affGudi; Gudh heeter titt Se-
gers Swärd/ther medh m kan all Olycka
bortdrijfwa och öfwerwinna/Wal tigh/at M
en sädan Beffärmelse hafwer!
I then 18Psalmen sagerDawid vm Oud:

Tuglswer migtins Saligheetz Sköld/ pM.ch;s,
bch tijn högm Hand stärcter inigh/och
när tu förncdrär lnigh/gör tn migb sw-
ran/ mighRum til atgä/
at lnina Fötter icke stola stinta. Hwad
Moses om Israel sager/at HErren är tins

R Hlelps



Thenfierde BetraHtelsen/
HielpsSköld/och tin Segers Swärd/thet til°

Gudzßrafft Hgnar honom Dawid/ ta hau säger: 3u gif.
Vt«rckheet. wermigh tinsSaligheetz Sköld/och tin högm

Hand styrcker migh. GudzKrafft armin
Starckheet/at iag kanall Olyckadraga/Gudz
Krafft ar bäde Skärm ochSköld/thervnder
iagh gär saker för alt ondt. Satau och Hans
SpiWofwar kasta migh allehanda Giller i
Wagen/ pa thet iagh mä falla/och ickekomma
fort/ty stl,der GudhsimÄnglarvth/themä»
ste göraRum/at iagh icke siinter; Mäste iagh
an vthstä en Anstööt/sä gär iagb andock intet
til Grund/Räkar iagh anistörsta Trängzelj
sä gör Gudh Rum ftr migh/och sörermig vth
pä Slättmarckene/och hielper mighvthurall
Nödh ocl>Förföllielse/ och gör migh ther til
stoorochhärligh.
I then 32, och ;6 Psalmen Mesosi thet

psal.;2/l°. bestärmande Goda för Ogon/säsom en vth^
bredd Godheet/Mdh hwMenGudhosi
omsattar. Tä Siälen sä beder: Uthbredh
tina Godheet öfwer them som kanna

psal.z6/«. tigh; SäswararGudzAnde: Then som
pa HErren hoppas/honom stal Barm<

Gvdhvch. hertigheet omfatta. Säsomeenbekym»
Vodh«t"öf. mersam Moder/narhongärvthpäMarcke«
ftm«H. ne/breder hon öswer sitt BarnsinKappa/och

bewarar
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tewarar thet the7medh förHeeta och Köld/sa
vthbreder Gudh sin Godhcet öswer ojj/och in- »»r.».
wecklat osisä i then ftmma/at osi kan ingen
lycka stada. Säsom een Moder omsattar sitt
Barn medh sinä Armar/sci omsattarGudh o§
medh sin Godheet. När Mennistian intet
wil besinna/hunt Gudh hcnne medh sinGod'
heet omringer/sä Maste Diefwulcn thet bekän-
Na/ta han tilGudh säger om then ftomeHivb
sälunda: HafwertudockförwalMtho-
nom/hans Huus och alt thet han has-
lveralt omkring. Thet mäste Diefwulen
ännu dagligenförsM,

Hijt länder ock then 46 Psalmenheelöch
Hällin/ hwilken en rätt Heroister Psalm är:
GNdh at war Tilftycht och Starctheet/ psai.M-.
een Hielp i stora Bedröswelsersompä
bsi komm äre. Genom thenmKunstapen
blisiver then trogna Sialeu sä sioormodigh/at
hdli intet wil ftuchta sigh/ Oman.Werlden
sorgmgesj och Värgen mitt i Hafivet
suncte/om an Hafwet rasade ochswal-
lade/sa nt för thes Butler Ml Bärgeu
vMkullsöllo/ thet gangc Werlden sä galetsom thet wil/lijkwal maste GudzStadhlustigh bliswa niedh sinä BrunnMhm
lilla the HelWs Hoop/ är then Högstas
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fierveBewacktelsen/
Boning/ Gudh ar mitt ibland themj
HansTröst-BrunnarhafwaWatn tilfyl«
lest/ Gudh hielper them bitlijda/ HEMN
Zebaothar medh osi/ Jacobs Gudh ar
wart Bestydd.
I then l 2.1 Psalm blifwer Gudh osi söw

pftl.l2i/4. Dlt/ stsom en then ther bewamr Israel/
han aricke sömnogheller soswcr/Hanför«
sosiver intet wär Saligheet/När wy soswa/
sä wakar han och bewarar osi för alt ondt:
HErren beware tigh/ HErren ar tin
Skygd öfwer tina högra Hand/atSo«
len icre stal stada tigh om Dagen/eller

NnHad Mänen om Nattena. Middagz Solen
»de betyva. betydervppenbarlighölyckaochwaldfamligh

Förföllielse/ Manen omNattenbetyder hem°
ligh Fahrtigheet/hemliga listiga Stampliw
gär/somiMörckretwancka; Mootalt thetta
finner iagh hoos Gudh Bestydd och Skärm/
Han ar Skygd öfwer min högra Hand/
Arbetar iagh medh then högra och intet medh
then wanstra Handen/Häller iagh migh til
then högra och icke til then wanstra/ sä bestyV-
dar migh Gudhwäl.

UthaffSalomonsOrdsprääkärkunnigt/
hwad som star striswit i thet 18 Capitell

HEr-
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Om «l?en bestyvvandeGodheeten. 315
HERrans Nampn är itt fast Slott/ prov..B/«

then Rättftrdige löper tijt/ och blifwer
bestärmat. Mr iagh sällmda fattar min
Gudh/ soin han sigh moot wigh i sitt Ord has- «t

wer tilbudit/sä blifwer han migh itt sast oös- «Hit
werwinnerligit Slott/ lagh behöfwer intet
tanckia/at een Macht är sä sioor/som thetta
Slottetkan blifwa öswermächtigh/Mr iagh
feer nägonFahra/sä löper iagh til thetta Slc»t«
tet/och täncker/här star iagh i mins Gudz Be-
stydd/och, läter FahrlighMen stormafritt vy«
pa migh.

Propheten Hahacuc i thet fierde.Capitel
talar ther om altsä: HERre tu gör
Wärck lefwande mittiÄhren/ochläter
thet kunnigt wara mitt i Ährew Mr
Bedröswelse är pa färde/ sa täncker tu
paVarmhertigheet. HErransWarck
är atgöra wäl/bestndda/hielpa/sörlpssa/tysä- ochfräman.som straffa och firdärfivaj är lijka stsom,«
framatWarck/hwartil Gudh ickevtanNöd-.
twungen kommer/Altjä är walsigna och vp-
byggia/bestydda och Hielpa/Gudz egitWarck/
ther til han Lust haswer. Thetta sittWarckgsr han lefwande och later fiorera. När Gud
strdröijer medh Hielpen/ sa ar Hielpen lijka
säsom hon wore dödh: Men när Gudh ater

F iij vpstär



Thenfierde Betrachtelsen/
vpstar til at hielpa/ ta blifwer HERRans,
Wärck lefwande/ och gär i sullan Sprung/
Thetta Ml ffee mittiHhret. Tu HErre gör
tina Wärck lefwandemitt iÄhren: Het
är/i ratt heqwemligh Tijdh/när Olyckan ar
mitt iLoppet/ochMootstälidaren hafwer inteh
fätt sinä 2lnsiagh til anda, ö§ tyckes offtaj
lijka fäsom GOH Hade försummat Tijdentil
at hielpa/thet ar alt medl> o§ vthe och giordtz
men Vjwette intetuärHielpetijdell ar;HEr-

-Mvh är at renweet när Tijdh, ar til at hielpa/och hielper
-'""- tä sä/atman mästeprijsa hansHielp. När

Bedröfwelst ar pä farde/ sa tancker hau
pa Barnihertigheet. Otz tyckes när Be-
dröfwelst ärpä
tit nadiHh wara/men härstär twärt emoot/när
Bedröfwelst ar pä färde/ sä tänckr tu pch
Barmhertigheet. War Nödh gär Gudi til
Hiertat/och han tancker ther pä/huruhan mä.
ytz ther vthaff taga och wcderqweckia..

VZom. Här medh ar o§ then gemeem Geensäijel.
"ä"°mGud senbetagin/hwarföre them Gudfruchtigomil'.

la gär/ om Gudh ar themsßestyddMänge
faija fom Gldeon sade til HErrans Ängel:

luV.6/lz, Är HErren mcdh osi/hwarföre weder°
fars osi alt thetta onda s Men thet är intet
sagt/at wij stoleingenOlnckaste/ytanthetar

ftgti
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Om chen bestyddande Godheeten.
sagt/at wij i ingen Olycka stole vtan Bestydd
wara,- Sä är och intet sagt/at Gudh Mhiel'
pa/när osityckes Tijder wara/vtau nar Gudhseer Tijden: Elliest mäftewij betanna/at Gudz
Domar offta löpa sa vnderligen/at intet.För-, ver«g«.
nufft kgn sigh thervthinnansticka/Skrifften
Vysar o§ invthi GudzHelgedom/och ther sat»
ta Förständ. I then 7 8 Psalmen förvndrar
sigh then trogneSiälen öfwer the ogudachch
gasLycka i Werlden/och at then trogne Siä«
len twart ther emoot warderplägat/och säger:
Min Plaga ar hwar Morgonförhan-
den; Ther ftamstaller hon thenna Frägan:,
Skal thet wara/, at mitt psai.73/,7.
Hierta ostrafteliga leswer/och iagh mi-
nä HanderiOffyldigheet twaar. Men
sij/huru hon sigh affthessa ondaTanckarvth-
wecklar: lagb tanckte til atiagh thet de»
grijpa matw men thet war migh for
swärt/ til thes iagh gick in vtht Gudz
Helgedom/och marcktevppa theras An<
da. Uthi Helgedomenther man medh Gudz
Ord omgar/ther lärerman thennaSaken rätt är!
at besinna/ther warda wij wijste vppä Ändan.
Här om beder Dawid i sinÄngesti the«4Z
Psalm sälunda: SandttittLinus och ti-
na Sanning/at the leda migh/och föm

X iiij migh
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'Chen sierdeßetrachtelsen/Z2B
mightil titt HelgaMrg och til tinaßo-
ning. swäraBedröfn'elser swäfwarför
wär ögon een tiock Tökn/tä behöftM wij een
Uplysnmg/NärGudh komer medh sitt Liuus
ther til/sa blifwer wärt SinnetwartigenM
thenna tiocka Töknell in. vppä Gudz Bärg
fördt/ ther Legynna wij at lära/ huru Gudh
medh sinä Heliga handlsr/ther wijses osi Un»
den/ther begynua wij fätta Modet och säija?

psal.43/5. Hwad bedröfwar tu tigh mijn Siäl/
och är sa oroligh i migh s Hoppas, vppa
Gudh/ty iagh stal annu tacka honomj
at han ar min Ansichtes Hielp och min

ZfHN Gudh. Wistärthet/atGudhhaswernägot
ugit före si)nnerligitftre medh sinä Heliga/mr han la«.
HVnär ter themrakaiölycka/hwilketkansielffhoos
LN""" Micham i thet fierde Capitel/then Tröstlösa

Zion medh keweckliga Ord vthtyder/och altsä
stger: Hwarföre hallertutigh tilandra
Waner/lijka sasom tu M stulle fa then-
na Konungen s Eller lijka sasom mtet
worde affthennaNadgifwarenom/ess
ter Warcken ar tigh sa vppakommeni
lijka so,n eene iBarnsnödh? Kara lijdh
dock sadana MarchochstanckatuDot-
ter Zion lijka som een i Varnsnödh/ty
tn maste wisseliga vthu Staden/ och

komma



Om Goybeeten.

komma til Babel; Men tuffal ater ta-,
dan hulpin warda/ther stalHErrenför» ,
lossatigd iftgn tina Fiender; Tv mgN'
ga Hedningar stola försambla sigh
moot tigh/och saija/ han är til Spillo
giordt/wij Willie see wgra LustpaZion/
men the wetta intetHErransTanckari
bch marctia intetHans Nadflag.. H<3r-
rans Sme är icketil gtfördarsipa Zions
ter/vtan henne atreena ochgöra härliga. Be-».

ffyddet som GOH hasiver o§ lofwat/seelar otz.
intet/ Prophenan ffal jw vpchlt
säfomHErrentalar genom Propheten Ha?
bacuc:
lychtone ftij iLiuset komma och icke fte-
la/mm om hon fördröijer/ sa, sörbijda
henne/ hon kommer wisserliga och ffal
ickesordröija. Wij wettom/at hoos Gud
ar een Tanckieffrifft strifwin/for themsom ftuchta HErran/ och tanckia pä
Hans NampN. Nar en Man gsr een Tano
kieffrifft/sa wil han gärna taga iAcht/thet han
vptecknat hasiyer/satter thet pa en Ort fast/
ther hankan thet esomofftast see. Hwad bety-,
der thet nu/at Gudh gör sigh en Tanckie-Se'
del? Thet betyder/at Gudh intet strax. vthta« harii.,» mh.
ger enom/säsmrtOlyckan angär/vtanat han,V«vN,

v seer
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ThenfierdeKetracktelstns
seer en siund pä Spelet/ i medler tijdh hafwer
han satt sigh söre/at ffaffa therpaenharligh
Förlosining. Thetta Upsatet är säsom een
Tanckieffrifft för Hans Ogon/ then samma
kommer honom sä lijtet vthur Ogonen/ som.
Hans SonsBlodh och Försoning,

Gvdz Mr wij nu haswa sedt/medh hurumyckin
' °Olycka wij äre omgifne/ochat Gudh arwärt

Bestydd/ochi thel, Tijden täthet lätersigh sH
ansee/lijka som wij,intetßestyddhade: Sä
är för thet tridie ännu tilbakas at besee/hnm
thctmedhßeffyddettilgär., Affthettaföre-
sagdaarfastförmyckitatbesee:, i.
ifran o§ wander mange hundrade tusende O'
lyckor/ther affwij intet wette/ochithettaLijft
wet intetfornimme. 2.. När wij effter Hans,
Willie iOlycka räka/at han osscherythi intet
lefnar aldeles Hielpelösa.. Först tröstar hau
oUedan sätter hanOlyckan Maäl och Mätt/
sidst förer han henne tilengodhHnda.Hwemsom Hiobs Exempel är kunnigt/han kan thet»
ta samma alt see. Wij hafwe Gudi steeLoff
försarit/at HErren gsrUnderwärck/närhan
si,m bestyddar: Men härärochämmthetta
at betänctia förnemligen/at Gud til sinas Be«'
styddbrukgr the heligeHnglarsTieMäjom

strifwit
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Omthen bestydVandeGodheeten. zzr
Mwit stär: Han haswer besalt
Änglar om tigh/at the stolebcwara tigh""'"'
pa alla tina Wagar/at tu icke stöter tin
FootcmootStecnen. Ochäter: HEr-rans Hngel lägmr sigh omkring themsom ftuchta honom/ och hielper them
hth, Har haswer thet icks then Meeliingen/
lijka säsom Gudh i Himmeten suttefqfang/ m fäfäm,'
pch läteAnglarna ga omkring ochhafwa Om?sorg, Som.Skrifften om Allglarna talar:,
HErrans Angel lagrar sigh omkring
Oem som fruchta honom:.. Altsä talar
Gudh om sighsielffhoosZachariamithetan-
dm Capitel:, lagh wilwara enEeldz»muur omkring lerusalem/och ffalwa«
m ther inne och bewijsa migh harliga
ther inne..

SäsomGudhbrukar Brödh och Wijn/at
v'ederqweckia Mennistiones Kropp/ hwilken
han ganffa wäl vtanMedelkundewederqwec-
kia; Altsä öehagar honom genomwissa Me«
del at bestydda Mennistio Barn/ them han
dock genom siA sielff/ vtan alla Medel wäl
kan bestydda. Orter och Läkedom/Wallar och
Mumr/Ofwerheetoch LijffzstraWre synlige
Medel/som Gudh förordnat haswer til Men-
NistionesBeffydd. TheHelge Anglar are o-

ftnlige



Thenfierde Aetrachtelsenf
lhnlige Medel/ men säsom, thet är en Gudz
Krafft/then osigenom Brödet föder/ Altsä
thet.och en GudzKrafft/som o§ genom thehel»
ge HuglarsTtenst bestyddar. Och ther medh
bewijser och Gudh sinKarleek/athan theree»
MAndar/ sinäKammar-Tienare/ hafwer föl>

wär Sial grdnat til at o§ vpwachta och tienä. Sialen
regerar Gudh med sin Helge Ande/pä thet hon

M?s"aff icke faller/men Kroppen omlagger hanmedh
HelgeHttglars Bestydd/at han och mä iN'

gen Skada fä. Wr nu en stoor Häär medh
«llehandaOlyckorgingelööspäoUä kaniagh
migh aff thetta trösta/at Gudhmedh sinä Helge,
Onglar äre en Heldzmuurkring om migh.

Altsä hafwawij medh hwar annan thenm
wars Gudzbestyddande Godheetbetrachtat/
hwilken först thet fordrar/at i o§ mä blifwa itt
tacksamt Sinnevywäckt. Hwar och en tänc
kiehoossigh sielff/om hannägonganghafwer
i sin Lijffztijdh öfwerwägat thenna bestyddan'
de Walgerningen/ eller Gudh ther före/som
sighbör/medh Alfwar tackat. När then een«
Menniffian wachtar pä thenandra/wil hon

35.3? ther före hafwa sinLööu/ Gudh wakar Natt

Hienä" thet med tacksamt Hiettä besinna: Skulle wij
uu
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On, chen bestyddande Oodhestin.
nuwärom Skytz-Herre sädantringaförneka!
Hoo som wil wara en tacksam Christen/haN
mäste thenbestyddandeGodheetenes Betrach-
telseoffta för sigh taga/och ickeallenast igemeen
tänckiapäGudzßestydd/vtan och the synnw
ligeTilfällen grant öswerwäga/ochsighföre-
stalla vchbetänckia sittheelaLeswernesLopp.
öm han ickeiframfarneÄhr hafwer kunnat
känna och begrijpa ihena bestärmattdeNädeu/
sadan Betmchtelse stal han medh en andächtig
Suck besiuta: Lofwa HENRan mtjn
Sml/ochförgät intethwadgodt hantig
giordt haftver. Sädanßetrachtelsestal

man altijdh taga för sigh/best)nnerligenpä sin
Födelse Dagh/och när man inträder itt uytt FKdelseeVa.
Ahr/sammaledes när man elliest hoos androm W'seer en märckelig Olycka; Het wij see pä enom k«r.

androm/hade och wäl kunnat traffa osi/at wij
ther före äre srij wordne/sa nrewij ther ifrän
genom intet annat/ än allena genom GudzBarmhertigheet ftijade. Therfore/sä offta
wij see eller höra een ölycka/stole wij sucka til
Gudh: 2lch min Gudh/hwad är iaghbatter -

änen annan/at thennaölyckan icke hafwerMig
händt/thet hafwer iagh ingen annan at tacka
än allena tin Nade/ Komrr Olyckcm för wär
MDsrr/och marckiesÖgonstijnligen/huru

Gudh



334 Then fierdeßetracbtelstn/
Gudl) the», affwänder/ eller tigh tager thetz
vth/ffal tn iNtetförsummaat offra tinßestydz
Herre Tacksäijelfe. Thet är och godt Medh
sadan Tacksäijelse nt bidia för andra sinaMe-
dbröder och Systrar/som äre stadde i Nödh och
Fahtligheet/at chen mildeGuden wil och theM
sin hielperijka Handrackia.

Gifwa wij Ilcht therpä/sä ffotoniwij
finna/at Gudh pä en och annan bafwerofftct
lätit en jyiinerligh Nade öswer Naturensee.

2,C0r.1t/24 HtM H. Paulus vpräcknar päitt Rum/itt
heelt stoortRegister medh aliehanda Nödh och
Bedröswelser/affhwilkenHErren honoM HA
pit hade. Tä hwar och en sitt Leswerues Lopp
Willerattellgen esstertänckia/stlllle mängen iti
temtigitRegister vpsättia/och han intit
illa/om thet worether med Oudz Ohra meelitj
UtattTwijfwelmättewäleNwara/fomkunde

KNvch. Da: lagh hafwer bffta watit närDödenj
«r Gudh m. HErren hafwer sigh ösiver Migh förbabwrmangen. laghärträngdwordeniFörstllielfer/

«< IFahrligheet ibland theMächtiga/IFahr^
«< ligheet bland falsta Bröder/men HErren häsi
" wer tagit migh vthurtherasHander/ochsiM
««minFoot vth pä Rymdene. SatansÄngel
««hafwerkindpusiat och härdtqwaldtmigh/meN
" HErren hafwer hugswalatmig/ochicke lätit

migh



Vni chinbestyddande Godheeten.
migh til Skam warda: Sata» hafwer sinä ,»

Garn öswer migh vthspändt/i lEsu Nampn '»

wfwer iagh siijtit themsönder: lagh arka»"
siat iHächtelse/och hafwer vnder minäFötter'»
seedt Belials Bäckar strömma/men Gudhaf-' >

wer dragit migh tädan: StoreglupneHun« "

dar haswa omringt migh/ochiagh hafwer Un-'»
derförfarit. lagärrakat iEeldz-ochWatn-"
Nödh/och hafwer seedt GudzHand Under gö''»
m; Hiertans Sorg hafwer iagh str Hgonen >»

seedt/men iagh äkallade HErrans Nampn;,»
Hr tu thet/pä then iagh stal trösta/fä hielp,.
Migh. Hwad iagh talar/thet talar iagh Oudh,»
til Hhra/at man ma faija: Gudi stee Loff/wär»>
Stydz-Hetre lefiver än. Lofwa HERran >»

mijnSiäl/ochftrgcitickehwadgodt hatt tigh >»

giordt hafwer. >»

Til thet andra/ttenar thennabestyddande
Godheetenesßetrachtelse ther til/atwärTil-strsich ma fast siä pa Gudh/och at wij mä
wäl betroo o§ Hans Godhcet; Ty hwart
jom wij o§ elliest wanda s Mr Dawid i then
Z 9 Psalmen kommer ihogh sittLefwernesFä-
fänglighechoch huru snart tket medheenMen-
nistia är giordt/säger han: Nu HERre/ psal.zM
widh hwad staliaghtröstamighs Up-
pa tigh hoppas iagh: Sä gör iagh ock/

när
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3;6 Then fterdtßetraHteljen/
när iagh omkring migh seer/sinner iagh mälig»

3KNii lulligh Fahtligheet/NU HErre/WWhwad
hoppas pä' stal iagh trösta migh s Uppa ttgh hop'
Herran. > hafwomför v§ thet trösteliga

ördet/som vssvprättar och siarcker/ ther pä
psal.»9. seer Dawid i then it 9 Psalmen: HERtt

Klagan för tighkomma/vndep
wijsa migh effter titt Ord. Lat min
Vöönför tighkommajfrals migh effter

Vers.l°s. titt Ord. Titt Ord ar minä Fötters
Lychta/ och itt Linus pä minom Wch

!verslzc>. titt Ord vppenbamt wnr>
der/stsrögdar thet. Omtitt Ord icke hw
de warit sa wore iagh M
gangen i min Alende. Wij hafwom för
«ss the förra GudzHielps Exempel/ pa them l
Fahrligheetm icke tänckia/är Synd/hwilket
Gudz Ande förbrär Israels Barnom i then

psat.?B/4°. 73 Psalmm: ,The förtörnade honom
ganstaofftaiOknene/theförsökteGudh
allestades igen/the tänctte intet pn Hans
Hand/then Dagen ta hanförlöste them
iftanFienderna. Hnru han sinä Tekn
giordt hade iEgypten/ochsinaUndert

NnN thet Landet Zoan. Tbetäreenstamligh
"theintet Wahnart hoos Mennistioßarn/mrtherä--35förr7 kaienmnrckelighVtödh/ochtilförnehasivaO-
Hielpen. gonstljll'



Gm then bestyddattdeOodheeten.
gonstijnligen seedt Gudz Hielp/ at the intet
willia tänckia pä then sörriga Hielpen/Men
tänckia the ther pä/saija the/thet war annat/
ther kunde Gudh wäl hielpa/ men nu är all
Hielpvthe. Allsa sadelsraelsßarn/sasom
ibemältePlalm är vptecknat. Sij/han haf-wer wäl flagit Bargzklippoma / at
Watn ther vthfiööt/ och Vackar sigh
bthgafwo. Men bmu kan han giftva
Brodh/och staffa sino Folcke Kött s Gud
bewareojjförsadanaTanckar/wijhafwaörd
och Garning tilhopa/HErren bewijser sinä
Ord medh Gärningen/hwarförestulle wij icke
kunna lijta pä honoms Pä Gudzßestyddseewij een Wijshcet/then osi allestädesgör gla»
da/säsömwijse Mannen säger i Wijsheetenes.
BookssiundeCapitel: lagh war gladh i Sap.?/«.

all ting/ ty Wijsheeten gtcksör migh t
nllo thy. Solenmä stijna/eller thet stormar/ AA?^sä see wij altijdh pä Gudh/och ärei Gudi gla<> "U fti,.

de och frijmodige. WaknarGudhvp medh
sin Dom til at strassa then ogudachtiga Werl«
den/fi stuchte wij osiintet/säsom o§ stullenä-
got ondt wederfaras/men äre stijmodige/ ly
Gudz Stadh mäsierättlustighblifwamedh
sinä Brunnar. Dock wachta tigh ther
at tu icke bliswer otoligh/när Gudh sinHielp

Y vpstiuter/
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Then semee Betracktelsen/, 333
vpstiuter/och striffhonom icke före/huru.han
bielpaffal/tuweetjw hwad i then

p5a1,7z,24. stärstrifwic: Tu leder migh effter titt
3iad/och vptager migpa Ändalychtone
medh Ahra. Skulle Gudh leda osi effter
wärtRädh/sä mäste wij pä sidstonewarda til
stam; Men late wij Gudh leda otz effter siti
Rädh/sa komme wij ändtligm tilKhra.

Sidst/tienar thenna bestyddandeGodhee'
tenes Betrachtande til/atwij blifwe saste

assAÄe. iHErransFruchtan/ tyhurulärer o§gä/när
fiydvas, sä wärtBestyddwijker ifrän osis GudhärwälNran! sä godh/at han en Syndare inteträtt strax ös«

wergiswer vthi then ondaFiendens Willie;
Dock lijkwäl/nar en Syndare intetwil pä sid«
stone erkänna Gudz Godheet/vtan faarforts
sin Skapare och Uppehällareat förtörm/stal
han wetta/at han kan intet försäkra sigh om
nägot Bestydd. The som Gudh fruchta och
pä honom förtrösta/kunnaaltijdhsäkrawaraj
at then Högste är theras Tilftycht.

lagh wi< bidia/iagh wil bijda/
Hwad HErren wil/garna liidä/
laghweet at Gudh hörer inigh/
Ocb hielper »nigh wisserligh.
Then ftmteVetrachtelstn/

Vm Beffydd emoot Fiender.
Thet



<Vm Bessyvd emootFiender.
Het masta Lijdandet som o§ i theuna wäre mäsia

wederfares/kolner affMen- "'vano"

mstlorna/och Menlllstlo Barnen göra kommer.

sighLijfwetemellansielswasunrtmedhtheras
Fiendjkap. Ther elliest ittLeyon lefwer medh
Leyon/en Biörn medh Biörmr/en Warg med
Wargar i Wildmarckene sridsamligen/Men
Menniffiors Barn hafwa Hunde Natur/ i
thet the sigh emellan bijtas ochftätas. Fram
för andra mäste Gudzkare Barn har bijda/!y
emedan somtherasälsteligaste Frelsare Chri»

stus lEsus them hafwer vthkorat ifran
Nerldene/hatar Werlden them/attheärelij»
ka som Fäar mitt ibland Ulswar. Thetta mä-
ste hwaroch een trogen Mennistia/sä wäl som
then heela Christeliga Kyrckian blifwa warse/
Har finneslätteligell ittförbittratHicrta/som

i sittförgifftige Sinne tänckerallenathcrpä/
huru thet ma vndertryckia ostyldiga Sialar/
och fast än thell ena Christen ar mchrFielch-
stap vllderkasiatan then andra/sä mäste dock
hwar och en görasigh ther ttl fast/ Hoo kan
säija/hwad honom än kali möta i Then idagh
är min Wän/kan imorgonblifwa min öwan.
lagh häller thet ocksa fore/at näpligen kan en
frommer Christ leswa pä lorden/ jom icke til
thet ringasie siliä hemliga Fiender hafwer.

V ij Här
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Then feMteßetracktelsen/
Har bör man wctta/hwar wij stolesotiaBe<

Gvvh är sfydd; Sasom then gode Gudm är wart Be»
st 3 emoot stydd i allNödh/ altsä är Hall och iallWeden

Fm,oerna. somwijafffientligeMenistiorlij'
damäste. WijwillieforstSättetochWiiset
Christeli.gen öfwerwaga/ som Gud häller/ när

wär Fiende Först/satter
banFiendernaMälet/ humwidtsigh theras

w'l. Macht stal sträckia/ (ty wäre Fiender fä intet
alt görahwad' the tänckia/ wärGudh weet the^

ras Ansiag mästerligen förhindra/) och lagger
- them ittBett iMunen/ och drager them vppa

enWägb/tijt the intetwilja: Nugör hanFiew
derna sighemellan oeens/ sirax färhanthem
nägot annat at göra/at the mästeförglöma o§/
Nuläter han nägot annat komma emellan/at
the med sinä Rädsiagh intetkunna toma fort.

<rhe Gwloi. Til thet andra/frälsar Gudthe offyldigevthu
ftälste."" Fiendernas Händer/ at the kunna intet mehra

stada them/fast them an intet feelar Millien.
Til chet tridie/ straffar hanlllgärningzmäw
nerna/attheofftatagacnÄndamedFörsträc<
kelse; Ther mäste then siälteHaman sasinai
Galgen/ then Wge Herodes bliswaaffiW
vpäten/ then Ondstesulle Pharao drunckna i
Hafwet; Tä sänder Gud vndertijden enFör-
Mckelseframföräth/ocborttagerFiendenom

Modet/
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<l)m Beskydd emootFiender.
Modet/at the försträckias/ säsom thetssedde
Pharao/ Han meente intet annat än han hade
allarede then armalsraeliternasHoop isinä
Hand/ och drager med stoor Frogd them effter
in i thet torra Haswet/ strax sander Gudh en
Förffräckelse ibland the Egyptiers Haar/ at
the sade: Lät osifiyy/ HERren theHebreers
Gudh strijderför them/ Men the kunde ilitet
vndlöpaGudzHamd.

Mr Gudh silunda sittFolck bcstyddar/sä
beteer han sigh säsom enrättserdigh Domare/som och Skriffteu thennaGudz Bestndd kal« Dommase.
laren HErransDom/i then sBokenMosis

HErren warder dömandes De".32.

strbarma sigh. Frögdens alle jsom are
HansFolchty han warder hämpnandes
sinä Tienares Blodh/ och warder häm«
nandesöftversinaFiender/ochstalnade-
ligh wara sinsFolcks Lande. Sasom en
Domare förstförnimmer Saken/och sedän sa»
ger hanDomen/then ostyldigefralser/och then
styldi.qe straffar han: Altsa handlar och alla
Werldenes Domare/ sirst ralisakar han Sa>
ken/och seer pä örsaken/hwarfore then ene gör
thenandreondt/therhanbehöswerintetmyckitsrsga effter/ ty alla Mennistiors Hierta M

Yiij för

341



Chen ftmte Betrachtelsen/
str Hans Fgon öpen/ sedän fäger hanDomen;
TynärGudhstrlosiiw then ostyldige vthaff
thel, stamlösas Hand/ och straffar then oför»
stäinda/ saar thet lijka sämyckitsomGudh
hade siigt Domen affHimmelen/ther hämnar
han Blodh med Blodh/Han warder häm-
nandcs sinä Tienares Blodh. Hwar til

löner Fimderna hadeLust/thet warder Gudh them
N ch7t the gisimndes/ the hafwa Lust til Fördärff/therst.

effter. stickar Gudh them och Fördarfföfwer; Lij<
„,. kasasom Gud hotar the Edomeer: Effter tu

. til Blodh/stal tuVlödandet
icke vndsiippa. Thet är intetaffnöden/at en

«nChristi" ftomChristenhastar effter Blodh/ lefwererar
han Hämden then/ hwars hon ar/ sa stal han i

Hämpnas. ostyldiga Blodet hämpna/ och
warder thet ja hamnandes/at the ma sigh bada
i siliäFiendersBlodh/ som strifwit ftär i then
5 z Psalmen; Understundom stickar Gudh
thetsa/ at Fienderm sielfwa mäste bekanna/
sigh hafwa ostyldige Mennistiorilla giordt.
Theosiförföllia/ inbilla sigh offta/at the göra
rätt ther vthi/ ta stijger Gudh til/och förlägger
them sadan Meening/bäde i theras Samwet/
och ftr allaMclmistiorsOgol!/ atFienderm
pä sidstone sielfwa bekanna/the hafwa altsör-
myckit giordt; 'Altsä bleffPharao twUlPenat
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<vm Bestpdd emoot Fienver.
at bekänm sin Obilligheet: lagh hafwer Nxod.l°,-6

siindat emoot HErran eder Gudh/och
emoot eder. Altsä bleffoch Saul/ at hau o»
stäligt försolgdeDawid/thetmästehan offent»
ligen betänna/ tä Dawid ffaar affhansKior»
tel eenFlijk/ och i thet samma hade lätteligen
kunnat mörda honom/ therftre sagerSaul til
Dawid: Tu ast rättferdigare an iagh.
Tn haftver bewijst mig godt/ men iagh
hafwer bewijst tigh ondt.

I thm helgss Skrifft äre otaliga mänga
SpraäkochExempeloWrestälte/som osiwij-
sa buruGudbsina bestyddar emoot Fiender-
msvthwärtesWatd;
danaSpräksUprackmnde en heel Dagh til>
sättiä/ ochlijkwäl lefna themästa/ dock lijkwäl
mastenägra framsttte warda/ pa thet wär
Troo mä hafwa en Grund/ och aldramast när
wi) komma i nägonWederwärtigheet/ ty tä
äre sädaneSpräktröstelige tilathöraochläfa.
I then 9Psalmen sagerDawid: HEnen ps«lm. 9.

är then Fattigas Bestarm/itt Vestarm"""'
iNödene/ therfore hoppas til tigh the
soin tittNampn kanna/ ty tn sörlater
ickethem som MatighHErre. Hcd-
ningarne areförsanckte vthi thenGroop

<V mj soin



344 Then femee Betrachtelsen/
'

soin the tilredt hade/ theras Foot ar faw
geni Nätct som the vpstalt hade. Sä
sörnimmer manatHErren staffar ratt/
at then ogudachtigearbesnärd vthi sinä
Handers Warck/genom Ordet. Här be«

Gvvh är itt ffrifwes Gud lijka somwärSkydz-Herre/och
2°' kallas the fattigas Bestärm/ och itt Bestarm

i Nödene/itt obedmgeligit Beffydd/pä hwil'
ket man kan sigh säkerligen förlata. Hwad
Fienderna anlangar/ mci wij intet for them

Doa°"g"h" fruchta/the stada sigh mehr lnedh sin Argheet
sieiswn. än o§/nar the för o§ grasiva een GroopMer

Gudh them ffelfwather vthi försiuncka/Näv
the sialla Näät for osi/läter Gud them sielswa
thervthinnan tagastilfanga/ Then ogUd'
achtige ar besnard vthi sinä Handers
Warck/säsom ittWilldiwrbestmrdtwarder/
at thet kan intetvndkomma: Altsa besnarjas
the ogudachtiga i theras Handel/alla theras
Skälmstycke bliswa vppenbara/at the gärna
gafwe nägot ther til/at the aldrighhade thet
begynt.

psal.i°,,. I then in Psalm säger Dawid: Sä
langethen ogudachtige öswerhandena
hafwer/maste then älenda lijda. Then

H,<v«uo. ogudachtige hafwerÖfwerhandem och drijft
wästnoe. wer Ofwerwäld/när han effter mgen srägar/

tch



OmBestydd emastFlenver. 345 '

och i alla sinä Tanckar haller Gudh för intet/
när han handlar högmodeligen medh alla sinä
Fiender/ och Gudz Domar äre sierran isrän
honom: Pä sadan Ofwermodigheet föllier
theälendigas Lijdande. Then ogudachtigas
Tungakomer Mödo och Arbete astadh. Kun«
na the icke mehr vthrätta/göra the then fattiga -

Mennistiannägraßeswär. Mm hwadgör
nu Gudh ther tili Kan han ocksädantKsi
wermodh wäl tohla s Thetär intetmögeligit/
hwij ffal then ogudachtige försmada Gud/och
i sitt Hierta säija:Tu stöter ther intet om s
Tu seer thet jw/jbrty tu stooar Weder»
mödaochlämmer/thet star i tinaHan«
der/ the sattige befalla tigh thet/ tu ast
the Faderlösas Hielpare. Sij/nu hwad ««r» G-dh
Gudh gör/nar theälenda lijda: Först seer han
alla Saker/lil thet andra star thet och i Hans Försöljare.

Händer/tilatandat ochwandat somhanwil/
lil thet tridie/förandrar han wisserligen Spe»
let/ty Hans Heligheet kan thet intet tohla/at
the Stälte HansBarns Fiender stolemehna/
Gudh fragar ther intet effter/han ar jw the '

Faderlösas Hielpare/thet är Hans Nampn och
Embete/therföre framträda och Hans bedröf-
wadeßarntilhonom/när thebliswailla trach»
terade och klaga sigh/stulle thetta the Faderls»las Hielpare intet höra. Pv Ithm



'

Psalmen sagerDawid: Tu
vplyser minä Lychto/HErnnmin Gud
gör mitt Mörcker liust. Sasom Liuset be°
tyder Frögd/altsä betyder Mörcker Bedrösi

NRe' welseochSorg. The Gudstuchtigeäre icke
b"fwa <,« sz aldeles olyckjalige/at them vndertijden icke

-

för sigh/men theras Lychta blifwervplystaff
Gndi/thet mättealdrigh stee/ateenftrgänge>
lighFrögd stullesa intaga mittHierta/at iagh
icke mycket mehrstulle i Gudifrögdas/Imin

. Glädieär Gudh min Glädie/han gör/at miu
Glädie ärm, rätt Glädie; Men sitter iaghi
Mörckret/och maste Försiuädelse och Förföl»
jelselijda/saär lijkwälHErrenmittLiuus/ i
minom Gudi hafwer iagh myckin Glädie/at
iagh ock Frögd i honom fnmer/när iagh aff
Mennistior warder sörsmädd och sörfolgd.
Hwssd seer iagh ta för Glädie pä nm, Gudh i

vtrs.B,36. Folcket/och the
höga Ogon förnedmr tu/och tugiftver
migh tin Saligheetz Sköld/ ochtijn hö-
gra Handstärcker mtgh/ochnartusör'
mdrar migh/görM migh storan. Först

Lo"a?meo är Gudh min Sköld/vnder hwilken iagh lig-
sinä ftoma. stiuld/ther drabba

migh än GudhHlM wil. 2.. Hr Gudh min
Starck»



Om Bestydv emootFienver.
Starckheet/mäste iagh myckit lijda/sä starc«

ker Gudh migh theste mehr/at iagh myckitkan
draga. z. Sr han minFörlossare/som hielper
then älendige/ och the högaKgou sörnedrar.
4. Han är min Wedergällare/ ty han.lagar sä
at minäFiender med sinFörsöllielse mästemin
Lycka besordra: Mr Gudhbegynnar genom
Försmadelse och Försöllielse migförnedra/kan
iagh tanckia/ at Gudh häller pä at göra migh
sioran.

Then Psalmen ärrätt en Pocke-Psalm
moot alla minä Fiender/ sä mänga the och are/
hanbegynesaltsä: HErrenarmittLmus psal.27/-.
och min Helsa/forhwem stal iaghftuch-
ta Migh s Ibland annat sager then behierta»
deSialen:Omthe onde mineMootstän»
dareoch Fiender tilmigwMatilatfrä'
ta mittKött/maste the stöta sigh ochfal-
la. Een fromChristenMennistiaär säsomen Z"h,N,
Koppermuur/hoo som löper medhHusivudet«« Ropp«l
moot enKoppermuur/han löper ratt an/!y jw """'

häfftigare han stöter til/jw mehr görthetho»
nom ondt. Mr Gudh är sinnat at falla the
stälta/läter han them räkä ihoop medeen ftom

Memnstia/somwalkan bijda/sä ärintet längt
til Hndan/the mäste stöta sigh ochfalla.
I then 50 Psalmen tackar Dawid Gudh/

at
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Thenfemte IZetracktelsen/
at han honomemootsinaFienders Willie ha-
de vpsatt prijsar tighHErre/ty
tu haftver vphogt migh/ och later icke
minä Fiender glädia jigh öfwer migh.

Gudh Zör När wäreFiender intet annat sökia/an Skam
«?Hn" och Fördarff/sä tilstädier Gudhthem intet the»veloAnfiaZ, Willie/at the fa thet the sökia/fast an en

frommer Christen altijdhärKorsietvnderka<
siat/sä stickar dock stundom Gudhefftervth-
Unden Förföllielse/at thet intet hander/hwad
the Gudlösa garna see/vtan sast mehr vphöger
them Rattsirdiga och gör them godt. När
the onda wantatherpa/at therasFiender/the

'ostyldiga Siälar ftlla stole/sä mäsiethe höm
vch see/huru Gudh them vphöijer.
I then fölliande 3 1Pjalm/wijsar DawiV

osieenfördoldHydda/somGudhftrsimHe-
liga haswer vprättat/nar hansälundabeder:

plal zi,« Tuförgömer them hemliga närtigh för
'

hwars Måns Trugh/tuförstylerthem
iHyddonestrthe trattosame Tungor.
Gudh tillater/at the orolige Hufwuden mä en
ostyldigh Sial/som gärna wille hällaFridh/sora iTrätta/truga och pocka ther til/at then

Gudbvprät.s"tigesiälenblifwerängzlighnogh/imedler
for sinä tijdh hafwerGudh vprattateenhemlighHyd-

da/ftln Fienderna intet see/och icke Heller the
Heliga
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OmßestydV emootFiendee.
Heliga sielfwa/vtan genom Troona/tijtförer
Gudh sinäHeliga/ och läterFiendernaarbeta
fort pa sinäPijlar/ Mr the ta willia tryckia
löst/mäste the förnimma/at Gudh hafwer be-
warat thenRättferdige i en Wracl/tijt theras
Pij lar intetkunna komma. lagh kan wara
wi§ therpä/at vthi thenna Hyddan kan ingen
Olycka migfälla/huru stoor hon ock wara mä.
Beforderligh kan hon wara migh/ meil aldrig

kan hon falla migh. Sätthär til hwad tu i
then Z 4 Psalmen finner/ och besinua hum
Gudh bestyddar sinä emoot Hswerwäld:
Then Rattferdige maste myckit lijda/ psal.Z4,«.men HErren hielper honom vthu thy seqq.
allo. Han bewarar honom all Hans
Been at icke itt sönderbrutit warder.
Then ogudachtigastal thet onda drapa/
och the som hata then rattftrdiga/ the
stole brotzliga warda/HErren sörlöser
sinä Tienares Sialar/at alla the som
trösta pa honom stole icke brotzlM war«
da. Sij/när the ogudachtige begynna gä til

rätta och ftchta emoot thellrättserdiga/sä mä-
ste han wäl myckit lijda och brotzligh bliswa/
menomsijder stijgerGudh sram och sätter sigh H'"K'til Doms/thet löper tä sä aff/atSkuldenkom- pä,listo3e
meröfwer then orättferdiga/ochbryter honom

Halsen



Then femteßetracktelsen/
Halsensönder/thenogudachtigaffal hansegen
Arqheetdräpa/ware therforeintet säker.

Hörer medb hwad Ijfwer then trängda
Siälen löper til thetta sitt Bijständ i then 5 5
Psalm: HErre tmtt medh them som
med migh trätta/Strijdh emoot them/som emootmigh strijda. Tagh Sköld
och Spiuut/ och statt vp til at hielpa
migh/dragh fram Glafwen/ochbestyd«
da inigh emootminä Försölliare: Sag
til mijna Sial: lagh är tin Hielp.
Här inbilla tigh sörst/ sasom och een rättserdig
Siäl walftrnimer/närhon medhlögliachtigh
Ofwerwald och Orätt warder belastat/ tä
siä wij Hielpelösa och sörlätm/ kunna medh
wär Saak intetvpkomma/mäste hafwa thet
Nampllet/säsom wij giorde Orätt/och mäsie
ther hoos myckit meer lijda och höra/thet ftller
intet pä wärt Hierta lijka som pa en Steen/v«
tan wijkannat. Tä lär nu wijdare/när tn blis»
werkörder i Harnist/hurutll mtt staliistas/sa
siijgl) i tinljfwer til tin Gud och sagh: HEr«
re trätt mcd them/som med inigh tratta/

' strijdh emoot them som pa mig strijda.
Le„ from Sij/HERre/man sorer pä migh Tratta och
U."h"gä" Strijdh/iagh kan migh ther ftre intet wärja/

kan och migh ther medh intethielpa: Therföre
tradh
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351VmßestpddemootFiender.
trädh M ftam i min stadk/trätt ocb strijdh sör
migh. Tä satta Gudh strst säsom en starck
Bewäpnat/ then medh Spiuut/ Hielm och
Sköld ar vthrustat. Til thet andra/pämin
tigh/athan tittßijständ är. När iagh sä widt

ar kommm/at Gudh försäkrar migh thetta:
lagh ar tittBijstand/ haswer iagh alt
wunntt Spelet. Sij/altsä vnderwijftr migh
then Helge Ande/och synes intet annat/än lijka
som Gudh wore min Upwachtare/ hwilken
mäste grijpa til Wärja och Wapn/ sä offta
iagh begärar: laghartmHielp. Hwad
ther pä stllier/thet säFienderna förnimma och
stämma sigh/men iagh ar ftijmodigh/och siun»
ger HErranom min hiertans Wijsa:

Fächm och strijdhO Gudh och HErre/
Moot «uin Fiend som migh/ty warre/
Hatar/tagh therstre Slöldoch Spiuut/
Och stijgh ftam/ochföör min Saatvth.
Medh titt Swärd min Owänstraffa/
Och migh Fridh för honom staffa/
Sagh allenatil mijn Siäl itt Ords
lagh artin Hielp/sa ar thet giordt.

Ta then Landzfiychtige Dawid wardt affnägraaffwuga Mennistlor/hooshwilka hau
sigh hade firdoldt/försinFiendeSaulangisi
win och firrsdd/gör han then 54 Psalmenj

hwilkeu



femte BetracKtelsen/
hwilken wäl ar lijten/men een försolgd Sial
ganffa nyttigh och trösteligh/ithen summakla'

psai.s4/5. garhan: Stalte sättiä sigh vp emoot
LNigh/ochWaldzwarckare sta efftermv
m SM och haswa intet GUdh sör O'

AÄemoot gonen. I then samma beder han: Hielp
smaFienyer. migGudh genom titt Nampn/och stas'

fa lNighRatt genomtinaMacht/Gudh
hor mijn Böön/ förniln min Muns
Taal. Han tröstar sigh ock i then samma;

Vers-.s. Sij/Gudh stav medh
pehaller minä Sial/ han stalbetala mi»
nomFtendomthet onva/laghwil göm
tigh itt Glädie-Offer/och tacka HErre
tino Nampne/ at thet sa trösteligit är.
Ty tu hielpermig vthur all min Nodh/
at minä Ogon mage pa minä Fiender
Lustsee. /'

Hoo som wit/han täse then 58 Psalmenj
och see pä Förftlliares Ände: Först drager
Dmrid them orattserdiga fmm för Domen/
och betygar sin Otoligheet öfwer thems orM
ferdiga Dom och ogudachtiga Skamlösheet;
Och wil sa myckit saija/talarman sa thet som
rätt är/och dömmer man sa thetsoMlijktarj

Gnda« Menmstio Barns I idorHierta smijde jO-
RÄH. ratt/ och hwad j sedän göre genom edm Häwders
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GmHestydv emootFienvlr>
ders Skamlössheet/ mäste kring hnla Landet
wararätt/ j tunnen mästerligen göre
katta rätt och siätt. För thet audra/wffar hait
the ogndachtiga/huru the lijkwäl sinäMdsiag
intetfä sram/ ochkunna intetvnkomma Häm-
den; Psal.sB/10.
Törne pa Bustanom mogen warda/
stal Wreden i Waxtenom bortryctn
them. ThensogudachtigasHiertaarststM Then ogu».

en Tistel och Törnebuffe/ men sörr än Tistelen
rätt vthsiär sigh/fäarGudzWrede ther öswer "«bufle.sasom ittOwäder/och rijfwer bort thena Tör-
nebuffen/medan han ännu srist och jafftighär;
Medh sädau rättferdigh Dom siyrckerGudh
.sinaTrognasHierta/ ochwijserathanännu
leswer/säsom ochDawid thenne Psalmen med
sädcmeOrdbesiuter: Then Mttftrdige stal V«5«.«.
gladia sigh/narhan eensadanaHämd
seer/och stal tiba sinaFötter vthi thens
ogudachtigas Blodh/ at the rättserdige
siole saija: Then Rättferdiga maste jw
thetniuta. Gudh ärjw amwDoniare
palordene.
I then klagarDawid

huruOgärningzmänerna satte sigh emoot ho»
nom/ och the Starck jorsambladesigh emoot
honom/ i thet Saul lät bewara Hans Huus/ at

Z hm
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T!hen femteßetracktelsen/
hau honcmdrapa mätte; Hwart wändersigh
thenne crme Mannen i thenne Dödzfahra s

psai.s9,l°. För tl-eras Macht häller iagh migin til
tigh/cy Gudh ar mittßestarm. Gudh
benijsar migh rijkeliga sijna Godheet/
Gio later migLustsec pa minä Fiender.

Gud gör the Mr han säger:Gud bewijser mighrijkeliga
Lna Godheet/betygar han/at Gudh gör sinä«ichr"goot/ TrognaiFörföllielsemehragodt/än theonde
kunnagörathemondt.

psal.«s/i 3thm star striftvit: The
' som pa HErran hoppas/ the stola icke
salla/ vtan ewmnerligen bliftva/sasom
thet Barget Zion. För thet Sprätet stul
mäste iag troo/at sä lijtet som then Christeliga
Kyrckiauvthi Försöllielse affGudikan förla^
tas/ äfwensä lijtet warder Gud en eensammer
Christen vnder the ogudachtigas HfwernM
förlätandes/om han allenapäHErrenhoppas.
Zion nr then Christeliga Kyrckiones Affmal'
ning/ st som Jerusalemwar medhBarg/ lijka
som med Skantzar omgiswit/sä ar ockHsrren
Gudh kring om sitt Folck istännu och iEwia>
hcet: Altsä är hau omkring hwar och en Siäl
som pä honomförtröstar. Men säger nägonj
laghhafwer lijkwalsedtmängenFiende rä'
daöftverZion/ sä smrarPsalmen: The o«

rättser-
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Vm Bestydd emootFicnver. 555
MftrdigFsSpijra stalicke bllsivaoft
wcr the mttserdigas Hoop. Lagg här til
Bönen i thenfölliande Palmen: HERre ps«l.«6/4.
wändt wart Fangelse/ säsom tu the
Strömar södervth vthtorckat haswer!
Förföljelsenwärerwälen tijdh lang/och siröm-
MrsinkoossasomenFlod/menHErrenvth» Znö»."
torckar thennaFlodcli/ säsom the Strömar sö»
dervth. Säsom Bäckar vthi tl)e heeta Söder
Lauden vthtorckas/at icke enDroppe bliswer
igen/ altsä wil Gudh dampa then fiendtlige
Machten/hwilken säsom en Flodh löper pä the
Trogna; Thet warder en Tijdh kommandes/
atman thensörraPlägan intetmeer stal ihog»
koma. Iwmchr wij warde tryckte/ jwmehra
warde wij ftögdade; The som med Tärar
saa/stola medh Gladie vpstara. Thegä
astad ochgrata/ochbam vth adla Säd/
och komma medh Gladie och bära sinäKärstvar.

Höromlsraelsßckämlsei thm
mmrThehasiva offta trängt migh alt
iftan min Ungdom/ sa fäije Israel/ the
haswa offta trängt mighalt iftan min
Ungdom/men the wore mighicke öftver-lnachtige. The Christtrogne haswa wäl si,

na Fiender/ som gsm them myckit ondt/ them
Z ij , twmga



356 Tbenfemteßetrachtelstn/
InZenChrl. twingaoch trängia/Dockhafweringeniblaud

the rätta lEsu Christi Strijdzmän warit/
werwunnen. ftm icke hafwer sagt: The worennghlcke

öfwermachtige; Trangia kau mau fuller
them/men aldrigh blisiva them öswermächtig.
Hwadan tommer thet elliest/an atHErrenj
then rättferdige/ärZionsßestydds Ach at
pa Skamkomma mätte/ och tilbaka
wanda/alle the somZion hatste äro!

Wij haswom alt här til vthaffPsalmerm
nägraWittnesbörderframsördt/somlätaseej
huru Gudh är theTrognasSkydz-Herree»
mootthe ogudachtigasöfwerwäld; Lijkasä»
danafiunerman ännu nagrafieerei the andre
then Helge Skrisstz Böcker/ wij Willie förthen»
stul ock vthaffthem nägra faa ftamdragat

3?Ua" Hoosloelem i thetz Capitel/läter Gudh see
huru han en gängstalwända sillsFolcksFäN'

<i>wFoicks gelse/och anställaenDomsDagh: lagh wil
ZN.4. sammansancka alla Hedningar/ säger

HEnen/och wara tilNätta medthem
pa minsFolcks och mins ArftvedelsF
raels wägna: Och jaffZoar och Zidon/
och alle Philisteers Gransor/hwad haswen jmedh migh at göras Willie jtw
tzamighs Nuwssl/tratzmjmigh/sawil

iagh



Vm Beffydd emootFienver.
iagh snarltga och med Hastwedergälla
eder thet pa edert Hufwud. Sij/iagh
ffql vpwactia themiftanthet Num/tijt

jthem salot hafwa/ och stal wedergallat
eder pa edert Huswud. Sij/ huru wär
Bestyddare intet tijgerthertilstilla/närman
gör o§ nägot ondt.Farer nufortj Ogarningz»
män/och drijfwer edor2lrgheet emootGudz
Tienare/förr an jbliswa thet warse/ffalHEr»

ren affHimmelen ställa eder tilMundz/ hwad
haswen jmedmigh atgöra/j Skamlösei To-
rensi antasia mina3imares Nu wäl/j wiljen
trätzasmedmigh/sä wiliagh ochföraminNe-
näre här vth/och eder igen alltasta/ och eder
dergälla ater eder Skamlöösheet vppä edert
Hufwudsnarliga ochmedh Hast: Thetlater
HErren eder tllsaija genom sin Venare Joel;,
Itroetellerjtroet intet.

Hoos Propheten Micha i thet 7 Cqpitel/
klagar GudzIlnde öfiver MenlustioGarnasFiendstap/at thenena jagarthen andretilFör-
därfwet/och närchegöra illa/inbilla the
the gsm wäl ther vthi; Mltt ibland sädam
stamlösa Mennistior mäste then rattserdige
Hopen lata sigh vnderkufwa/hwilkensigh med
thenmördm tröstar: lagh wil seeeffter
HEmu/ och wanta effter Gudh min ZW".3 nj FreM



Tlhensemte Betrachtelsen/
"

Frelsare/min Gudh stalhöra migh. Sä
hafwa nu the ostyldige jwßestydd hoos Gud
emoot Mennistiornas Ondsta. Säsom när
thelllstefulle sora o§ vthi allehandaOlyckaj
och Gudh ther hoos afidrager sinä Hand/ at
thet syllesfast/ säsom wij ingen Hielp hade när
Gudi: Men thcr mcdh maste man sigh mtet
vpgifwa,- Hör hwad thenrättferdigeHopen
ännu wijdare sager: Frögda tigh MtetMin
Fiendsta/atiagh ncderligger/iagh stal a«
ter vpkoma/ och om iagy jitter t Möw
kret/sa ar dock HErren mtttLiuus.

När Oudh hemsöker en from Man för een
eller attnan Hans Brott stul/och tilstadierFöw
Wielse/ Sä ar thet wal ratt för Gudi/at ths'
fromme lijda/ mm the som göm them ondtj
mästeförthenstul intet tänckiä/ the hafwa wal
giordt. Ther om hörer hwad HErren talar

3ackar I. hoosZachariam i thet ICapitel: Ingh hllf-
v.^^.'' wer stoortNijt hasst öfwer Jerusalem

och Zion/ men iagh ar ganffa wredh
the stalta Hcdnmgar/ ty iagb war icte
vtan lijtetwredh/ men the hulpe til För-
darff. Therfore stal iagh ater wanda
migh til Icrufaleln mcd Barmhertig/
heet/mina Stadcr stalater ga wal/och
HErrenstal ater trösta Zion/ och stal a°
tervthwallmlerujalent. Wijs<
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Vm Nestydv Fienyer.
Wijsheetenes Book i tbet2.Capitel/före.

siällerch the Ondffeful.a Werldenes Barns
3anckar saledes:Lat of wachtaeffter then S«p.2.
rattferdiga/ty han gör osi myckin Olust/""
medh Smäleek och Qwaal Willie
plaga honom/ hwadwij görakune/ thet UNMratt wara; Mel huru sadant afflöper/
thet wijsar Wijsheeten H medh sadane Ord:
Sadanthaswa the brhander/ och feelai
TherasOndsta hafmrförblindat them/
at the ickekanna Grdz lönligaDomar;

> Ty the haftva icke thet Hopper/at ett he-
ligtLeswemeffal löönt warda/och ach-
ta intet then Ähra/ som ostraffeliga
Siälar fa stola.

Om tu vtan Wedemärtigheet lefwer/ kan
vtantwijfwelwara tigh förtreteligit/athöm
ft mängaSpräaktilsammansom Gudzße-stydd/ mm ther tustullerakaiWedermöda/
hwadgaller/om thet tä ärftrmyckit/ hwad tä
vthaffGudz Ord om Gudz Bestydd stam-
dragesi Dock är thet nogh/ at tu är effter titt
Nöijeförsäkrat/attu hasiverGudhtilen tro-
gen och mächtig Skydz-Herre emoot alla tina wäre Ve.

Förfölliare. Gudh kallar figh Israelsße- An!er7"
siärm/ men han läter intet blisivat widhblotta
Nampnet/vtan bewijser thet i sielfwe Gärnin»

3 mj gm;



Vien femtsßetracktelsin/
gen;Hoo haswer hulfitlsrael emoot sa mäch.
tigeFiender/ haswerickeHErren strijdt sör
thems Hoo haswer MstDawid vthnr alla
HansFienders Hand s Ta han aff sill Son
bleffvthdrijfwin affßjket/ och maste medh en
stoorHäär wagaeenSlachtning/ löpcren til

z.Sam,iB, Konungen ochsager: MinHeneKonung/
v-3'- HEnen haswer i wgh staffat tigh M

affalles therasHcnd/som sigh hafwavpsatt emoot tigh. Til hwem gick thcn
frommeKommgHistiMa itt stoottFolck aff
AMrtendroghöswer hansLandi Han för,
sambladeDFolcktilsizh/och taladc hierteli,
gen medh them säledes: Warer tröste och
widh godt Modh/ ftuchter eder intet för
Konungenom affAWr/cller förall then
Hoop som nar honom är/ty medh osi ar
mstörrean medh honom:Medh honom
ar en kotzligh Arms m?n medh osi är
HErren war GuW at hanstal hielpa
osi/ och föra war Strijdh. SädantHopp
haswer migh intet annu bedragit.

Hwad ftm Ilt äränu här hoos atbetanckia/hwadfigb
Gv3N?, plägar hoos sndanßestyddelse tildraga/ liem»
pfoy/ ' ligen/ nar Gudh offentligen läter ste hllrn the

fromma äre i Förwar/sa Wier gärmat Fien»
derna
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Om Destyvd emoot Fienvev.
dernastammas/ochtheGudfruchtige ftögdas/
säsom strifwit star i then zsPsalm: SkäM'

! ma mastesigh ochtilßlygdwarda/alle
the som glädm sigh öfwer min Ofard,
Warde medh Skam och Blygd tklädde
'the,om beröma sigh emoot migh. Be°
römme och gladie jtghthe soin mighvn-
mat iagh behäller rätti och altijd faija:
Lostvat ware HErrm högeliga/then si-
nä Tienaregodtwil. Mr ftow.
m see/huruGudh therasLemmar/thefromme
ostyldigeSmlar/ bewararftr theOndasOfi
werwäld/och tager them vthur theras Näät/
ftögda the sigh iAndanom ther öfwer/och tac»
ka Gudh/ther the saija: GudisteeLoff/ som ic»
keftrlaterthemfom pä honom hoppas!!wart
emoot mästeFienderna sigh stämma/at theras
Rädsiagh är aldeles til intetwordet. Hoos
MichamithetyCapitel/ gjfwertheu trogna
Sialen sigh ratt tohleligen i Gudz Willie:

hafwer emoot honom stindat. lagh haftwer thenePlägMoch om thet än myckit meer
Men hon hasiver thetHop'

petther hoos/atGudffal vthftra heiiesSaak/
ochstaffa henne rätt: Han stal föra mijn
SaakvthiLiusct/saat Wh Ml ste mi«

Z v m
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Nhen femteßetracktelsens
naLustvppa hansNadh: Hwadstattber
pa föllia i MijnFiendsta maste thet see/
och bestamedh allo stam. I ogudachtige
mä intetfrögda eder/at järe mächtige til at go^
ra enom ostyldigom stada/ thetkanenTijdh
komma/at Gudtager thenrättserdige för sigh/'
och drager honomfmm iLiuset/ at han bliswer
frögdat/ ta j hade tanckt honom ctt bedröfwa/

The Gnde Thetmaste jIllstefulle see/ och stamas i edert
Zlämmasför förbittrade Hierta/at j moot en ostyldig Siäl
"

. 'sä hafwa msat; Och aldramäst mäste j stama
eder/nnr j sie för i)goNen ht«ru jmed edra onda
Ansiag hafwa befordrat then Gudstnchtigas
Lycka. 3y thet steerannn offta/fomthen from»

Gen.s°/2° melosephsäger tjljlnaßröder: I tanckte
göralnig ondt/ men Gud hafwer want
thet Migh til godo. Eder til Zrätz j onde/ja/
edertillratz hafwer then heligeAnde migh sä

pfal.B6/17. lärdtat bediai then 86 Psalm: Göritttektt
medh lnigh/at migh wäl gar/ at the ma
siet solu mighhata/ och stämma sigh/ at
tu star medh mighHENre och ttöstar
Migh. Här medh ahrar Gudh sinäBarn/

psal.2l/6. somstrifwitsiär: Konungen hafwerstoor
AhraajftijneHielp.

Stoort lossoch 2'lhra han afftigh lMr/
Then tu wil wäl bewara/
Frögd sial honom wedersara. Ther
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OmBestydd emootFienver.
Ther affmärckia the Gudftuchtiga/at Gud

them älstar/som stär striswit: !herpa marc- psai.4'/«.

Ver iagh/ at tn tttBehagh til migh haf-
wer/atmin Fiende icke stal gladia sigh
öswer migh.
Wij hafwe nu effter thcn H.SkrifftzWitt-Hwarft«

nesbördersedtSättet ochWijset/som Gudh MS«
haller/nar han sinä bestyddar; Lnt osi/ til thet
andra/sökia essterGrunden/ hwadanthet kom'
mer/atHErren Gudh the!rogna sälunda ta,
gerisittßestydd/ och huruthelrognakunna
sigh om sädantßestydd försäkm. Grunden/
är med ittOrd/ then Gemeenstap som ar emel-
lan Gudh och then trogna Sialen. En Her-

re tager gsrna sin Tienare iFörfwar; Wij a- Hheerogna,
re icke allenast jiätteGudz Zienare/vtan Gudz'
Barn och Arfwingar/ mre Söner och käre
Döttmr. WarSialärlEsuChristiGudz
Sonsßrudh; HwilkomKrudguuie gör thet
icke ondt/nar han seer för Ogonen/ at man illa
handlar medh Hans Brudh s HwilkomFader
Mär thet icke iHiertat/nar Hans froma Barn
warder för Hans Ogon stamligell plägat/M
thet medh Ängzlan tlagcligen effter Hielp och

Bijstandropars Wäre Förfölliare stole intet
mehm/at the med arma Matkar haswa at gö-
w/thehafwamedGudhathandla. Mrnä-

gou
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Then femte Vei>:acbt^lsen/

gonpä fiendtligitWijs stormar en Furstliger
KellclentzWallar/ sä galler thet wisserliga
HerrensomtherinNesitter; GudhboorioU
wlj atehansB>esläentz/hoosom offangrijper/
Han grijper Gudh an/säsom GudzAndesager

Fack.2,B. hoosPropheten Zacharmm: Then ederrö'
rer/hanrörerminOgnasteen. laghM
sialla eder en eenfallighLijknelseföre: Nar tin
Footblifwer klämd/sä kan tin Footintetför»l5?t""' swamsigh/ men MunnentalarftrFotm/och
fäger/hwarföre klammer tu mighsMunnen.
warder intet klamd/ vtan Foten/ dock sager
Munnen tlgmmer tu migh s Mr
«ägon stär tigh pä Ryggen/ sä kan Ryggen
intet förfwara sigh/menMuneu talar ftrßyg»
gen/och fäger: Hwarföre Mr tu mighiMun?
mnblisiver intetfiagen/vtanßyggen/docksa>
gerMunnm: Hwarföre siär tiimigh s AltsH
AlarChristus str sinä Ledamoter/och ta Sau>
lussörsolgdeChristiLemmar/sägerChristus:
Saul hwij försöljer tu migh s Hwad mä
therpäsöljersThetartighstvartatsptw
M mootUddM; Thet faller tigh swärt/at
tu sörgrijper tigh pä nägot ChristiLedamotl
Illtsä ftrsakrar mighHen Gemeenffapen som
Gudh medh min Siälhafwer/om Gudz
Mrm. Har tilkomerSochllsFörböön/GudzBar»



Omßestydv emootFiendw. 365
Barmsßöön och FAröMn vthiFörföljel^"
sen/hwilket alt ingenringa Krassi hafwer.

Härmärck/ hwad förWapn ochWarja
enChristen mäste bruka/mrhanwilmootsi' WA"
naFiender blifwabeMdat. wärjor t

Forsi/mäste han wam sörwarat medh ett
godtSamwet/elliestkunne wij ingen Frijmos '

digheethaswaiGudi. MrDawiditheniB
Psalmen medh tacksamtHierta öfwerwägar/
huruGudh hade honom förlossat ifrän sijnct
Fiender/som honom sirmachtige woro/hum
han honom hade vthtagit/och siält honom vth
päßymdem/ satterhanthennaörsaken ther
M: Tyhan hadeLusttilmigh/HErrm
görwalemoot migh effter minaßätt«
ferdigheet/hcm wedergaller migheffter
minaHandersNeenheet. Tyiagh hal«
lerHErrans Wägar/ och ar icke ogub°
achtigh emoot min Gudh: Alla hms
Ratter hafwer iagh forögon/ och Hans
Vodhkastariaghickeisranmigh. Men
hwad stullewal handt honom/ om hansHier<>
ta hade sagt honom / at han hade warit ogltd-
achtigh emoot sin Gudh/ och intet hade hasst
HErrans Lagh för Ogon? lagh haller sH
före/at i then 66Psalmhade theträt^drabbat/
tähmsäger.Om iag haftvernssgotondtps«iMlN

M



z6s Then femteßetrachtelsen/
före t lnitt Hierta/ sä warder HENren
Migh intet hömndes. Säsom thet ochDr
strifwit i then llohannis Epistelsz Capitel:

1.30d.3/21. MtneKareste/omwart Hierta sördölw
mer osiicke/ sä haftve wij een Förtröst'
ning til Gudh/ at wij fä ass honom alt
thet wij bidie/ty wij hallom Hans Bod/
och görom thet honom liufftär. Tä the
Christtrogna i then 12.5 Psalm trosta sighaff
thet GuddMliga Bestyddet/at Gudh ar om»
kring them/säsom en fasi Borg/theningen kan
ösiverstijga; Besiuta thePsalmenmedh then»

p5a1.,25,4. ne Orden: HErre görwal emoot them/somgode ochftomhiertade are. Men the
somaffwijkavppatheraswrangaWa-
gar/ them stal HENren borwrijswa
medh the Ogarningzman/ men Fridh

«wHr tr? ware öfwerlstael. Här vpftttias try siagz
fiagzFolcr Folck: MootwilligeOgarningzman/ostadige

stm affwijka srän thet goda/ och en frommer
Israelit. The som hafwa fromme warit/ och
lijkwal wijka vppä wrangaWägar/themstal
intet bättre gä/an som the ondelllgärningz»
män:En ostyldigerlsraelite/kan allena trösta
sigh affGudz Bestänn. Här affkunne wij
latteligen afftaga/huru myckit o§ ar angelägit
thenharligaOstyldigheeten. För Sudimä'

ste



<l)m Bestyvo emootFienver,
sie wij giswa o§ styldige/och med Micha säija: "

lagh wilbära HErrans Wrede/ ty iag mich.7/>
haswer syndat: Dockmästewijtherhoos
hafwa Samwetzens Glädie/ at wij ingen
blund Meniffiornä haswa wetterligen stadat/
eller genom Aswigheet gifwitOrsaak tilFiM'
stapochFörföllielse.
Mr nu en Christen vthi sin östnldigheet

lijder/sä maste han/til thetandra/öfwa Troon/ stNN.
at Hall kan haswa ett godtFörtroende til Gud.
Troon är och en starckHand/som grijper Gud
affsinOrd/ och siäpper honom intet. När een
trogeySiäl i then; iPsalmenseersinölycka:
MinaFienderradfla med hwar annan/ psaim.;».
ochachta taga mighLtjswet bort; Weet" "-

honstraxßädh ther emoot/ochsager: Mm
iagh HEne hoppas vppa tigh och sä-
ger/tn ast mmGudh/ mm Tijdh stari
tina H änder. Stode thet i minaFienders
Händer/ och huru thet migh alla Tijder stulle
ga/jä matte iagh walfruchta migh/ men nu
siar thet alleuai GudzHander. Therförenär
man sager/thet och thet hafwer man medh tigh
före/hwart wil tu wända tigh s Sä wänder
iagh Mig til Gudh ochsager: luastminGud/
Pä tigh hoppas iagh; Thet samaRadet haf«wer Dmvid tagit widh i thens6Psalmen:

Mr
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Then ftmteHttracktelsinf
Närtaghfwchtar migh/sa hoppasiagh
vppä tigh. lagh wi! prijsa Gudz Ordj
pa Gudwil mgh hoppas/och intetftuch'
ta migh/ hwad stulle nagotKött göra'
Migh? Mr mijnSiäl thet sattaroch ther
widhblifwer/ hwad Gudz Ord sager om Hans
Beffydd/ sä berömer ochprijsar iagh thermed
HansOrd. Berömma lm sigh minäFiender
afftherasWäld/ jäberömer iagh GudzOrd/
och wil thermedh sä myckitvthratta/ at iagh
migh intet ftuchtar/nar iagh fruchtar migh.
Om änFahran sa stoor warder/ at effterKot»
tet migh kommer en Fruchtan pä/ sä tancker
iagh pä GudzOrd ochLöffte/thermed fördrijsi
weriaghFörsträckelsen/hwadstalmighnagot
Kött göms Ordet hafwer icke allenast then
Krafften/at thet stärcker mig/vtan thet firwib
lar ochmina Fiender/säsom thet efftertanckeli»

Psal.9/l7- gitstär strijfwit ithen9Psalm: Then O'
gudachtige ar besnärd i sinä Händers
Wärck genom Ordet. Mr mijn Siäl
märcker pä Ordet/och ther pa sttter sittHoppj
fä blifwer minFiende ther igenom säbesllärd/
at han intet weet/ huru han medh sin Ansiagh

V«rs'9. stalkommafort; TyGudhstalickesa
tingessörgata thenfatttga/och the alew
dasHopp stal M sörwppat wardae>
winnerlM. Thet
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Vm Nestydd emootFiender,

Thet tridieGewaretär Böneli. Ithenio
Psalmen drager then trogna Siälen thetta" '"'

Förtroende til Gudh/at han intetaltijdh the
StältasHswermodh stalstä och see pä/vtan
theras Ondstahemsökia/ och the ogudachtigas
Mm sönderbryta; Men hon lägger siit Hopp
thetta ttl Grund: Thesattiga besallatigh psal.l°/14.

thek Men stulle Glldh wäl wända sigh til
the sattigas Roops Här til swararDawid
medh thenna Orden.- The sattigas Trang«
tan hörer tn HErre/ theras Hierta är

Altsi för.
klarar sigh HERren gansta nädigt i then 12.

Psalm: Effternuthealendigesucka/wil
iagh vp/sagerHErren/iagh wtl staffa
eena Hielp. Sij/ hwadKrafft the alendas
Roop hafwer! Thet gsr igenom/sasom Abels
Blodh; Tä Cain sin fromme Broder Abel
hade ihiälsiagit/ sager HERren til Cain:
Hwad hafwer tu giordti Tms Brv' Gen.<l/10.
ders Blodz Nöst ropar til migh vthur
lordene. Utan twijfwel hafwer then frolw
meAbel suckat öfwer sins BrodersWrang.
heet; Thenne Suckan hafwergifwit then vth»
gutneßloden en gezwmgäendeßöst/som ifrän
lorden vp iHimmeleit hafwer stijgit/ och ro-
MomHämbd. Hwartochettz)swerwäld/

Aa som
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Thinfemte Betracktelsen/

Krafft til at ropa/ ochfordrar Hämbd/ fast än
then som lijder i Tolamodh tijger stilla.- Men
när thens fattigas Suckan ochRoop kommer
medhtil the ogudachtigasWäld/ thet gör ett
Anstrij/ at Gudh i Himmelen vtan Stiltatij»

wijstolom gande intetkantilhöra. EnChristenstalwnl
Nöswe"" intet gärna sucka emooteenMennistia/ejsier
«n menni. lacobiFörmaning: Suckenickekareßrö^

der/emoot hwar anan/pa thetjicke war»
defördömde. Mr nägon affOtoligheet in>
tet wil lijda/ önstar förthenstul strax öswer sin
Msta GudzHämbd/ thet är intet strax godt:
Men när wij see/ hwad ondtFienderna hafwa
före/och wetta intetßijftand/hwart stolom wij
o§ wända/än som til Gud s Honom mäste wij
jwklaga warNödh/ och befalla Saken/ säijaw

psal.27/,2. des: AchHErre/giffmighicke vthi lw
nri naFimders Wllje! Wij hafweför osinM

siusförhöit' HEries ochFrelsareslEsuChristiExempel;
stnaFend". Han siogh intet igen/ tä han bleffsiagen/ icke

banmdes han igen/ när han bannat bleff/ vtan
Mte thet then heem/som ratt dömmer: Sä
gör tu ock/wilja ta Fienderna sigh intet battrajsa mäge the wänta thet som komer/ tijn Böön
warder them swar nogh UthiPro»
phetmsEliseHistom sine wij/atloaslstaels

KonunZ
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<vm emoot Fienser.
Konung besskte Propheten i sinKranckheet/
nfwen i ttzenTijdell/tälsmelsKonungarijke
wnr Hart twingat afsthe Syrer; Och at han/ LM befal.
sedän Propheten hadehonom befaltwedhen
Pijl siä Pä lorden/tree gänger hafwer jlagit/ M/«och sedän statistilla. Ta bleffGudMannen
wredh pä honom/ och sade: Hade tu ftm eller
sex gänger siagit/ sä stulle tu hafwa stagitthe
Syrer/til thes the vthdrefne wore/meli nustal
tu siä them tree gänger. Kommgen hadeße»
falning at siä pä lorden/ hade han brukat sitt
Nijt til atsiä/och vtan Hterwando siagit/sä ha«
de han aldelesforsirödt sinä Fiender; Men eff.
ter han meente/ thet war tw eller try Slagh
nogh/mäsie hansFiender intet aldeles förstör-
de warda.

ThettaärenFigur/som lärer osivtan Äter° Kgur

wando bldm; Een ovphorllgl)Böönlateral° börlisVös».
drighFiendel,komma vp. Förgat intet i titt
Ropande tin FrelsaresFörböön: Föraltsitt
Lijdande/ som han sinom himmelffeFadertil
Hörsamheet hafwer pä sigh tagit/begarer hcm
i then 69 Psalm intetannat til Wn/ an at in-
gen som iChristiNamn ropar til Gud/i sam«
maßöönmätte tilstam warda,- Ty sä säger
hanthersanmstades: Latthemickepamig
til ffam warda som tigh sörbljda/HEr-

M ij re
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Then semee Betracktelsen/
re HMeZebaoth/ lat them icte tit
Vlygd komma/som tigh jokiaIsraels
Gudh; Ty for tina stul lijoer iagh För-
sinadelse. GenomChristum hafwe wij alt
wärt Hopp pä Gudstält;Mr wij nu iChri»
sio komma sir Gudh/ och sökiaBestydd emoot
waraFiender/ stullewij medh Skamlnen aff
wijsas/ellet iChristo tilßlygdwatdas Neyj
therpä hafwer Gudz Sonkostat altsä myckit.

Til thet fierde/ mäste tu vthrustat warda
Tolamooet. medhTolamodh/attuicke knorrar eller rasar/

vtan wanter vth/och läterGudh rada,' Wah'
rade thet nagot lange/ ochmästeimedlertijdh
see för tigh tinsFiendesHögmodh/ förbittra
tigh icke/effter then Z 7Psalmens Underwijs»

ps«l.Z7/l. ning: Harmas intet öfwer the onda/ och
war icke nijtist öfwer the Ogarningz-
MäN. Wachta tighför egen Hämdgirigheet/
ty tu weest atGud hafwer sigh sielffHämden

Dem.32/35 sörbehällen; Hamden ar min/ sägerHEr-
ren/mgh wilwedergallat. Tu mäste intet
blandaWapnenihoop medh hwar andra; O»
styldigheet/Troon/Bönen ochTolamodet are
tine Wapn/ ther medhftrsörg tigh thet bäsia

Hämden är somtukan/ Hämbden ärGudzSwärd/thet
ffeVHkomintetwidh. NartuigodtFörtroendege-
intet röra. haftver GudtinSaak föredragit

och
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Om Beffydd emootFiender.
och befalt/sä ar thet bästaßädet/warastilla och
bijda,- I tben 62.Psalm: MijnSialwän- psal.62/1.
terallenast effterGudh/thenmigh hiel-
per; Tv han ar mijn Tröst/ mijn Hielp/ -

mittBestarm/at intet ondt stal omstör-
ta migh/ehuru stoort thet och ar. Hafwer
iagh i Gudh en sadan Skydz-Herre/ at migh
intet ondt kan omstörta/ ehuru stoot thet oct>
ar/kan iagh ratt säkerligen wara stilla,I then
fölliande 65Psalmen star striswit: Gudh
manloftvartighiStillheetiZton. I
Zion mäste man wara stilla/icke knorra eller
wredgas/ vtan wara tilsredz/och läta Gudh
räda/hoppas ochtöfwa; ThetarGudzLoff/,som man honom gifwer iZion/ therpaftllier,
Hielpen/at man mäste honom tacka. Thetta
är och hwad
närhansäger: Vesalla HErranomtijnpsal.37/5.
Wagh/och hoppas pa honom/ han stal
wal görat: Han stal frambära tijn
Nattserdigheet sasom M Linus/och tm
Natt sasom en Middag. FörbijoaHEr-
ran och wandt esster honom: Harinasicke öfwer/hwilkom all ting/ effterbans
Willia lycksamligenfralnga. Halttil-baka ass Wrede/ och öfwergissGrym-
heet/blifficte wredh jaat m och illa qör.

Aa iij TM
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Then femteBetracbtelsens
Thetta ar then basta Konsten sigh at ssrsäkrai
ech sinaFiender öfwcrwinm^

Effter wij nuickealtemst hastva sedt/ hurn
Gudh bestyddar sina/ vtau äre ochkomnepa
Grnnden/ hwarföre the!rpgMkunna sigh om
Gudzßeffyddförsäkm/ Hr/för thet tridie/m

Hw3rfKre Fraga öfwer/ jöm nödigt mäste swaras pä?
NN- Wij jeeoffta fvr Zgonen/ atmängen ostyldig

blifwer lefmt iMrföllielsenHieplöos/gär och
ther vthivp/ther emoot somthe illsimdigeFi»
ender sallanblifwa chnlige straffade. Säweet
nuftrvtd/at Gudh qärna läter sinäblifwa be«
sittiande i Mrföllielstu/ til thes Menmstligh
Hielp forsiviner/ och thet ther före/pä thet För»
tojjningens Ohra ma blifwa allenast Hans;
Han sttttrwälenstundstilla/ och seer hmu thet
gär/ men hau star vp i rättanTijdh/ och lagar
thet sa/ at wij hafwe Orsaak at tacka honom f
Israel lat han tämeligen lange wara staddvn»
der swär Träldon:; Then ostyldige Dawid
lat han tmneligh länge g,ä oiukringiÄlmdig'
heet/vthi Lijffz ochLesivernesFahrligheet/han
bewijstr dock i sinom tijdh/at han war Iftaels
ochDawidz Beffydd. Men hwad säije wij
ther til/at mängen ostyldigh Dtt mgen synlig
Hielp vudfär/ Nau lijka som enMartyr gär

glde^
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VmNessydd emoot Mnver.
aldeles ther i vp s Här ärförst atachta/ at thet
sä effter Gudzwijsaßadh händer/när haneen
sromMennistia förstaffar en härligh Förlo§>
ning/ then andra lesnas i Försöllielscn; Sä
törsman intet fräga/hwarföre thet sästeers
Wijkunna intet wetta örsaken/som thenytw
siaDagen stal först lätakomma iLiuset. Til?he trsg««

thetandra weet/at och theTrogna vthi sädant H"lp.
Stäud intetäreHielplöft: Närmau meenar
the are vnderkufwade/sä triumphera the/the ä- eM».

re isittHierta ftijmodige/och bereddeatlijda
Döden ther hoos; Täthenudöö/gätheige-
nom en sulkomlighFörlosining invthiChristi
Härligheet: Hoo wil sana/ at Stephanus är
lefnatHielplöös/sastän han afffinagrymma
Fienders Myckenheet haswer mäst lijdaDö»
dens Han ledh med Gtädie/ty han säghChri'
fti Härligheet/och til samma Härligheetbleff
han medhTriumph vptagen närhan dödde.

kampafftheGamble lijknaswidhKöpmalis»
Skepp/ ther vthinan man nägot sörlorar med
stoorWinning; Mistewij thet jordistaLijs.
wet/sä winm-wij ther emoot thethimmelsta/hwilket ärbätter. För thet tridie/ sä war för« häm.
sakrat/at Gndh sinä TienaresBlodhiMt lä° Zen Swa»'

Aa iiij omkom»



ThenfemeeBetracktelsenf
omkomma; Fienderna mästeantingen erkäm
m sinörattferdigheetoch thenbegräta/eller
the warda wijserligen omstörte.

Menhwad sä.qer mgh ther til/ at offta seer
manillgenHämd pä sinä Fiender i thetta Lijsi
wets Wachta tigh 9 Christen/attuicke ther
öfwer blifwer otoligh/ thersöre warnar tigh
thenhelgeAndesielffitheli 37Psalw: Har>

psal.37/78 mas icke öfwer then/ hwilkom all ting
ba"m"«'öf. effter Hans Willia lycksamligen fram»

werthconoe. ga/halt tilbaka affWrede och öfwergiff
Grymheet/bliff icke wred/at tuMa gör.
3y the ogudachtige stole vthrotade
warda. Säsom thersammastädeswijdare

Vers2c>. stär strifwit: Och HErrans Fiender/om
the an wore som m kosteligh Hng/stole
the lijkwal förswmna/sasont Root sor-

Versl2. swinner. Then ogudachtigetrugar then
rattftrdiga/ men HErren leer ath ho»
nom/ty han seer at Hans Dagh komer.
- Therssre strg tu ilttet/huru tina Fördärsi
ware stola til Straffetbltfwa förde/vtan lät
HErren Gudh ther om sörja: Framhärda
Fienderna i sitt ogudachtiga Sinne/säfinner
Gudh themwal/komma the tilßätta/hafwa
wij alt nogh. Dawid hafwer ock hafft Fiew
der/hwilka Hall hasiver sedt/huruGudhsylt<i

Buken
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Om Belk)?dd emaot Fiender.
Buken vä them medh sinä Häswor/ huru the
hade mänga Barn/ och sinä Öfwerlefwor läte
chesinom Barnow/säsom hantalarithen 17
Psalmen: Men han besinnarock ther hoos/at
the hasiva sin Deel medan the leswa. psalm.l7.
Moot thesse sätter han ""'

lag wilstodatitt Ansichteoch wilmach
warda. Theondeware sa feeta/som, the nä- The

gon tijdhkunne wara/ fä seelar them hock/ at or'lg"h"mä't,
the bliswa Mttade affGudzAnsichteslsto°""'
dande. Ther titmedh kan och Dawid thenna,
Konsten/at hanftamtrader för Gud och
HErre statt vp/ öftverfall Fienden och
nederflä honom/vndsätt mijna Sial i-
ftan the ogudachtiga: Thet strifwerHEr-

ren vp/och thens fattigas BöönMintetsör'
gätas.

Nu sä blifiver thet ther widh/at Gudb som.
arallaWerldmesHErre/hanär och theGud'
fruchtlgas Beffydd/ emoot alla Fiender och börGuoiför
Förfilliare/en machtiger och trogen Bestydda-
re/thetvptagomwij sörstmedh hiertansTack»
samheet/ ftsom itt Gudz Godheetz Wärck.
AffGudikommer thet/at wij wandre i Ostyl-
digheet/mäsie wij therstre lijba/sä starckr han
o§ emoot Fienderna/thet ar och Hans Wärck/som jthen 18 Psalm stär: Gudh omgior-

Aa v dar
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Thenfemteßetrachtelsen/
darmighmedKrafft/och görminä Wa«
gorvtan Wanck. Kommer thet ther til at
tu blifwcr förlossat/sä tänckicke at tinFörsich.
tigheet hafwer thet giordt,- Wara försichtighj

NKee hafwer sinäWägar/och är säsomittordentli«
Htlstriswg. mäste intetmenllistligh Klookheet och Försich«

tigheet ther aff hafwä/at honftrlossar/ vtan
then Ähran bör warom Gudi; Therföre
handlar Gudhoffta fa vuderligeumedh eens
FörloHning/ at hlvar man mäste teknnna/ at
Gudh haswer thet giordt. Therföre förglöm
intettin Gudh athembära honomTack-Offerj
nar han läter tigh seeeen härligh Förlojjmng.

3r?,tF' Tu hafwer för tigh thenGudfruchtigeDa-
widz Exempel/ som sä mängen Tacksaijelse

Mdo.
' Psalm sinom Gudi til Hhra simgit hafweri

la/ochtherstre/at han honomvthaffsinaFieN'
dersHanderstrlosiathadezTä han i then zc>
Psalm ther pä täncker/i hwad Hngest han ha»
de warit ibland sineFiender/och huruHErren
hade honom vthtagit/prijsar han ther före sin

psaw.3o. Gudh sälunda: lagh prijsartighHEr'
v.1.3.«.'3. n/ty h, hafwer vphögt migh/och later

ickeminaFienderglädia sig öfwermig.
IHelige loffsiungerHErranoln/tacker
och pryser Hans Harligheet. Tu HBwer
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Vmßestydv emootFienyer.
iverförwandlat mtch minKlagan vthi
Frögd: Tu haftver assklädt migh min
Säck/och omgiordat migh medhGla«
die. Pa thetminÄhra(min hiertansßöst
och Strängespeel) stal loffsiunga tigh/och
icke tyst warda: HErre mm Gudh/mg
wil tacka tigh iEwigheet. Märckiom
här/hwarföreGudh aftklader o§ Bedröfwel°seus Säck/ och omgiordar otz medh Gladie/
Nemligen/at wij ähra honom medh wärLoff-
säng/tä warder warKlagan ratt förwandlat i
Frögd. Sa som wij tilförne hafwa klagat/at
wijaffFienderm wore vndertryckte/altsäju«
bilerar och springer wärt Hierta for Gudhj
nar wij stijnbarligen see för Ogonen Gudz
Förlostmng/och tacka honom ther före hierteli-
gen. I then fölliande Z i Psalmsager Da»
wid: lagh ftögdar migh och är gladh
öfwer tina Godheet/at m anseer mittA«
lende/ochkänner mijna Sial i Nödene/
ochttt öfwergifwer migh icke vthi minä
FiendersHander/lnsätter minä Fötter
vppawidtNum- WäraFörfölliarethesora otz vuderstundom i sadan Träng/atwij
intet wetta Hunt wij stole komma vth; När
Gudh nu star vp/gör han otzßum/atwij ma
gäftitt igenom/och läterFiendernastä och see

eMer
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ftmteßetracktelsin/
e,ffter osi/hwadffal tä ittGudfruMgtHierta
annat göra/ an at thet me,dh Dawid sager:
lagh ftögdar migh/och är gladh sfwer tim
Godheetmin Gudh. OchaffthenB6PsaK
mm: lagh tackar tigh HENremin
Gudh affalt Hierta/ och ahrar titt
Nampnewinnerliga: Ty tin Godheet
är stoor öswer migh/the Stalte sättiä
sighemootmig. Mcn tuHErre Gudh

, äst barmhertigh och nadeligh/toligh och
aff stora Mildheet och Trooheet/tu hasi
wer frälst mijna Sial. lagh tackar
tigh HErre mm Gudh affaltHierta/och ahrartitt Nampn ewinnerliga.

IFsrföljelse Sedän ffal tu ock wetta bruka them Gudt
fial manin».«>, ». ~. ~ ~?
»et blifwa BestydzKunffap emoot tlna Flender tlgh tll
ll«..tr«gcn. Förföllielsen intet blifwer

kleenmodigh/vtan tigh medh Gudz Bestydd
kmffteligen tröstaroch styrcker. Ta then Helge
Ande i then 51 Psalmenosivnderrättarochwijsar/ huruGudh vptager sinä empot the ill»
fundige Fiender/Bestutar han samma Psalm

pl«i.3!/-s°. medh thennaOrden: Warer tröste och o>
förfarade alle jsom HErren förbijden.
Then som intet Hopp til Gudh haftver/han
mä altijdh förtwijfia/migh stal medh Gudz
HielpingenFiendekomathertil/sälängeiagh

kan
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(pm emootFiendie.
kan min Gudhförbijda. Huru hierteligen ta«
lar Glldhsin lilla beträngda Hoop til hoosE«, .

saiam i thet 41 Capitel: Fruchta tigh iw
M/ ty iagh är tm Gudh/ laghstyrcker
tigh/iagh hielper tigh/iagh haller tigh
widh Macht/genom minä Mttserdlg-
heeh högra Hand.Sij/alle the som ttgh
hatste äre/ffole til Spott vch Skam
warda/och bliftva sasom intet. Skal sa-
daut icke göra migh frijmodigans Aremine
Fiender migh formachtige/O frijmodigh/iaghseer pä Gudh vch säger affthen 59 Psalmen:
För theras Macht haller iagh mighin
tiltig/ty Gudh är mittVestarm. War-
deriaqhmedh oratt Dombeswarat/ochmaste nistemooe
latafördommamlgh/sätrostarmghmlghmed Dom.

Gudz Mttferdiga DoM; Wil ingen taga
sigh mijn Saak troligen an/sa hafweriagh i
Gudi itt trogit Bijständ: Upspinna minä
Fiender listige Ansiagh/at iagh kan intet vnd-
wijka them/ beder iagh aff then Psalm:
HErre/HErre/giffmigh icke vthi mv p5«1.27/«.
Na Fiendcrs Willie. Och omiagh än/säsom
een mmor Mennistiavnderkasiadesmenniss-
ligh Olycka/kan iagh ta til min Gudh bära itt
sädant Hopp/at han stal bewara migh sormi-
naFienders stul för Osall/ vch icke göraminä

, Fienders



Thenftmteßctracbtelsen/
Fienders Willie/at the stolekuuna srögda sigh
öswer mittFall. Skullethetän koma sa widt/
at heela Werlden meente/Gudh hade dragit
siua Hand ifran migh/ stulle thet intet göra
migh lijtet ondt/tä iagh höra stulle: Hwar
är nu HansGudh s Han hafwer ingen Hielp
hoos Gudh: Lijkwäl stulle iagh icke la ta miu
Förtröstan salia. lagh stulleför honom Min
Mganvthgillta och stija:

Nuwil iagh min Gudh ätalla/
Howm och lnin Saatbesalla/
Frittvth min Nödh betänna:
Tu mmKlippa och min Borg/
Som all ting kan omwända/
Gör en Ända nledh min Sorg/
Kan titt Hiettä lijdaoch see/

' At iagh ligger i Sorg och Weel
StalminOwänfäräda/
Och migh i Grundnederträda?

m«n stai Hwad galler/ then stomme Gudell stulle
min Klagan intet sorkasta/ vtan stulle migh

§z«n" medh sitt glada Ansichte hielpa. Gudh blif.
wer mitt Bestärm/ther isränlateriagh intet
ftramigh/thet ga huru thetga wil. Fast iagh
än intet kan ftrstä Gudzßädh/ sä läteriagh
thtt omissa sara/ Nemligen/hwadGudh hasi
wer i Sinnet/ och tager thet som wist är/Nem<
lwlliatGudh lyin Gudh ych BeMrm är.

Men
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OmßestydvemootFiender, 38,
Men iagh förmanar eder ock/mineKareste/

wachter eder/at j ingmChristenmedhFiend-
stap tilsattie/ty jwette/atChristne lefwa vnder
GudzBestärm. Hörer hwadthen Helge An»
de säger i Salomons Ordspräak i thet 2,2. Ca«
pitel: Undertryck tcke thenfattiga och ä-
lenda/ ty HErren stal handia theras
Saat/ (hanar theras och stal
förtryckia therasFörtryckiare. Fiender.
m äre offta jä geenstörtige/ at the achtaintet
thens alendas Suckan/ och säija: Lät man
suckan/ lät man bidian länge nogh/hwad kan
Hans Suckande och Bidiande mighstada s O
j oöfwerwinnerlige Herrar! Hwad stal eder

kunna stada? Utan Twijfwelintetförreller
mehr/an thet/at j itltet achtat. Mr j öswer»
dädigheet öfwe/ och then fattige klagar thet
HErranom/snckaroch gräter/sä racknarthet
Gudh i Himmelen/och striswervpall theras
hiertans Sorg/vphämptssr ock the älendigas
Suckar och Tärar/och samblat them i een La-
gel/som Skrifften betygar; Hwilka ther tä
intet tijga/vtanropa om Hämd. Säsom Gud
ingen Dryck kalt Watn lätervtan Weders
gälning/altsä och icke thet eendeste the ogudach»
tigas öfwerdädh/ vtan wil hampnas öfiver l>ighe« bl,f.
nlla MiMningar. Therpäkan tu tighftitt 3H" "
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M 4 N)Mfemte^etrcHtelsenll
sörlä ta/tu öswerdädige: Men tu som Gudh
sruchtar/wachta ftrthenstul tigh/at tu icke söv
grijper tigh pä nägon Fattigan eller ringa
Christel'/ han är itt hett lärn som tu widrörer)
tu bränner wistther tina Händer.

Ingenftal Wachta tigh ock godh Christen/när tu är
at tu icke genom tiu egen

Hamdgirigheet tin goda Saak strdärswar.
lagh haswer tilsörne sagt / at Hamden är
Gudz Swärd/thet ma tu intetröra wid. Tin
WapnochWärjaäreOstyldigheet/ Troonj
Bönen/ Tolamodet; Thermedh förwahm
tigh thet bästa tu kan/men Hämden hemställ
Glldi. Gudz Hamd larer falla Fienden swät

GudzHämv tu allenast kunde begäraenHans
Blodzdroppe/ hugger Gudz Hämdz^Sward
til/och vthgiuter s« mycket Blodh/at tu wäl
mätte twää tigh ther vthi. Dock stär osj/sä'
ftm thens tolige HErrms lEsu godaEff»
terfölliare wäl an/at wij wäraFiender hwav
ken vnna eller önsta nägot ondt/ vtan enfalleli'
gen besalla Gudi Saken. Wij hafwa Chrisii

matt,s/44- Exempel och örd: Beder för them som
gömeder Skava; Thereffter mäste wij otz

ZNr che rätta. Menwiltuftija: laghfinnerlijkwäl
Av» l i Psalmerua mang härd Förbannelse moot

3°»" h« FörWmzSataah thetta tilMerrättelse/«ro.
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at jadana Förbannelserärethen Helge Andes
Spadomar/öfwer the obooM-diga Miffgav
ningzmän/när the i Ondstoneframharda/och
intet willia omwända sigh/kan them pä sidsto°
ne illtetannars gä an illa. Therftre tan m
Christen sin Böön sä anställat HErre oM
wändt och strlät them/men willia the icke läta
omwända sigh/Walan/sä falletheras Öfwer'
dädh pä theras egit Hufwud. Mr thetnU
hander/at Hamden kommer öfwer
ten/huru stal iagh migh sirhalla? Skaliagh
bck gladia migh öfwer therasOlycka? Uthi
Skrifften sinne wij thettaLöfftet:
medh tm Ogon see Lust/och stoda hnru
them ogudachttgom wedergullit
der. I lijka mätto finner man cen sadan the
Heligas Bckannelse: Glwh later mighMl.»/".see minLust pa minäFiender. Dock ma« stal
ste sädant intet stee effter Köttet/ pä kötzligit H°ws
Satt/vtan effter Andan/pä andeligit Wijs. öfwerlmH
TheHeligevnnaingenMennlstianagonO-" ,
lycka/glädias och intetöfwer therasFienders
Skada och UndergäNg/dock lijkwäl erkänm
the i Andauom/och prijsa Gudz Domar/at
han jttt Ord vpfyller/och jaija: HErren ar pftl. "s-
-rattserdigh i alla sinaWagar/och heligh
i allasinä WäM. Mr wij see pä Menni-
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Thenftmte Betrachtelsen/
stians Undergang/bör thet gci o§ til Hiertat/
mm när wij fte pä Gudh/ mastc mau Hans
Domar erkanna och prijsa.

-Then s«m Sidst warförmant/at tu i titt heelaLefwevGu3 «e tager wäl tiah i Acht/at tu icke fran GudzVH" Fruchtanwijker/om tuelliestwilftögdatigh
Gudz BeMm emoot tina Fiender; Ty

tu hafwer allaredo hördt/ at thenna Trösten
gär ingen annan an/an them Gudftuchtigom

Ios?/". ochfrommomHiertom. Mr ibland Istael
war en Spilning/ tunde Israel intet siäför si»
mFiender. Gudh hade tilförne sagt sitt Folck.
til/öfwergafwe the honom/sä stulle theras Be>
stärm them öfwergifwa: Therföre mäste Mo<
ses fiunga them een sadan Wijsa til Valere:

peut 32/30. Hurukoinmer thet til/at en (affFiendw
na) stal jagatusende affthem(ibland mitt
Folck) och twa stolakonuna tijo tusende
pa Flychtena s Mon icke therasKlippa
haftverforsaldt them/ och HErrenhch
wer öftvergiftvlt thems Therföre bliffi
HErmns Frucktan/at titt Bestärm icke wij»
ker isran tigh. Häller tu fast widh Gudh/sä
stär han och fast meddtigh/ochtuwarderallg
tina Fiender nogh wurin.

H.ofwar ware war Gudh/ som wärt
sch är/han öftvergG
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Omßestyvd emootFienver.
wer oft icke vthi wära Fienders VDillie/Kosivat ware Hans härliga Nampn al<
tijdh och ewinnerliZa.

Then siette Betmchtelscn/
Om Gudz Regemcnte i Menni--

stiones och Företagande.
Gudh stapat hafwer/thet ftrsörjer

MHHanock; Skapa cen Menmstia och intet
försörja henne/woreeen stoor Obarmher-

tigheet.
Then Guddomliga Försorgen sirfattar Fsr.

förnemligeni sigh then vppehällande/ nahran- h"n iUh
»de/beffyddande och regerande Mtldheeten/ty

alt hwad Gudh härgör/komcr alt vthaffhans
Godheet. Säsom thet en Godhcet ar/at Gud
sttt stavade Wärck vppehällcr/ nahrer och be«
styddar/altsä ar thet ock en Godheet/at han
thet regerar. Thenregerande eller styrande
Godheeten gär intet allenast Kroppen och h«t angä/
Kroppsens!ingan/vtan ochSiälen/och hwadsom länder til Siälens Saligheet. Ty tä
Gudh besordrar thet Goda/Synden sörhin-
drar/ hielper Omwändelstn/ Troon styrcker/
medh Tolamod drager/ thet är alt then siyran»
de Godheetenes Wärck. Mcn wij williom
nu thenna gängen allenast blifwa widh the le»
tamlige Saker/och Christeligen öfwerwäga/
hunl mankssnkamwidhwär vthwättesKal-

Vd!j lelse
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Tben sietteBetraclitelsin/
lelse och i alla företagande Gudzßegerelse/ty
affGndzßegeringkommer thet/atwij warda
satte i thetta eller annat Embetei Gudh be-
staller och i thet samma/hwad wij stole göra el«
ler företaga/och sörordnar hwad wij hafwa och
bekomma stole.

Gvdh rege. 2lt Gudh sälunda regerar Mennistiornas
Gärningar/gifwer ojzSkrifften tilkännamed

ningar. folliandeSpräak. I then IZ 9 Psalmen prij-
sar Dawid thet Guddomliga Regementetj
medh sädana Ord: HErretu vthransakar
migh/och tanner migh/Ehwad iagh sit-,
ter eller vpstär/westu thet/tu sörstär mi-
näTanctar sierran. Tu stassar hwad<
iagh bade förr och efftergör/och haller ti-
na Hand öfwer migh. Tuhafwer minä
Niurar i tijne Macht/ tu wast öfwer
migh iMooerlijswet. Tina Ogonsage
migh ta iagh annu oberedd war: Och
alla Dagar wore i tijne Book stresne/
the ännu warda stulle/ och ingen aff
themkommenwar.'

Här medh bekänner Dawid: i.At Gudh
?r" Gud"" tanner honom inwärtes och vthwärtes/ och at
kunmge. Tanckarna are icke Gudi fordolda/ la/at Hall

känner tbem ftän sierran; LangTijdh tilstr-
ne/sörrän wij begynna tanctia/seerGud hwad

wgra
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Om Gud;Regemente iMennistian.
wäraAnstaghochTanckarare. 2,. At alt
wärt Gorande och Förehafwandestarihans
Macht/ och stassar hwad wij förr och sedän gö»
ra. Meliniffian tager sigh wäl nägot söre/
mm Gudh stickar huru thetafflöpastal/ther
om hafwer han giordtFörordning förr an wij
wore stdde; Alla Dagar wore i tijne
Vook strefne/the annu wardastulle/ta
ingen affthem ko,nmen war. Förrän «„«/"'
Werldenes Grund lagder war/hafwer Gudh
Hällit prorocoll öswer heelawärtLefwerne/gas.
hllrn länge thet wara ffulle/och hwad o§ hwar
mdeste Daghwederfarasstal.

Then wlfsi Konung Salomon witnarom
GudzRegemente i sin Ordspräaks Book 16
Capitel stlunda: MennWoms Hierta prov.lS/Z.

sätter sigh sinä Wägarföre/men HEr-ren allena gifwerat thetftamgar. Mtl-
uistiornas Gärningar hafwa sin Wägh;
Hwad sörmardockeen Mennistia vppä then-
na Wägens Göra Ansiagh: Mennistio-nesHmta sätter sigh sinä Wagar söre.
HoosMennistian stär thet esster sin hiertans
Begär/nu thetta/nu itt annatat taga sig söre;
Honkansäija/thetwiliaghbegynna/säwiliag
göra/vthi thetta Ständetwil iagh sättiä mig.
Men hwadan kommerFortgängens Gudh

Bb iij gifiver
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lshensiette BetraMelsen/
gifwer allena/at wara Anflag ftainga:
Altsa star Ansiagen hoos Mennistian/ mm
UthsiaaethoosGudl^
I Hnden pa samma Capitel talarSalo.

Vers.zz. mon altsa: Lotten warder kastat i Skö-
tet/mcn han faller hwart HErren wil.

kfft«Guo" Sasom man i,thenaDagh/tagerLotten vthur
lvuua. elt Hoop eller Hatt/sä jynes thet/at ma»lfor»

domkastadeLottenvthiettSköte. Nuweet
man/at ingcn TingärmehravnderthenbliN'
da Lyckan kastat/an somöotten/therstär thet
inteti wärtWilkor/huru Lotten stalfalla/ther
wehnarman/ thetkommer sä affecn Händelse/

, hwad ther kommer: Men Salomon säger/
thet kommer intet sä affeen Händelsc/ vtan
Lottenfallcr/hwattHErrenwil. Lärer
altsä/atalt hwad som effier wärMening steck
affeen Händelse/thet warderaffGudi regerat;
Alt hwad wij i wartLefwerne bekomma/thet
bekomma wij lijka som genomLott. Om thet
tilstaddes i sörblomeratWijsatharom tala/
mättemansälundastija: Tä Gudh^besiutit

'«. HM/ at ffapa Melnustian/ stgh han wäl/at
Meliniffio Bartien intetstullekunna förliM
om Osiver- och Ulwcrstället/och at hwar och en
wille gärna wara thcn Förnämste/tä tänckte
Gudh at stilla thmm Trätml genomLott/ och
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OmGud;Regementei Mennistian. 39'
Me förthenstul sitt Sköte medh allehanda
siagzLycka ochOllxka/vptecknat i itt samman»
lagt och förseglat Breeff: Mr een Mennistia,
stal afias och södas/sa star enKngeltilredz/han
tager för honom vth Hans Lott/ ther vthi är osi
förestält tben ratta effter Da>
widzOrd:MaDagarworeitineßook
strefne/ the amm warda stulle/tamgen «äreWl.

annu affthemkommen war. Themm U"U"
Lottens Krafft ar/ at en maste wara en Ko«
nung/then andre en Bonde; Then me en Her»

.re/then andre en Tienare/ och huruwidt han
medh sittFörrättande stalkowma/ är och ther

' vthi alt insatt. Men atwij intet ffole mehna/
at thet kommeraffeenHändelse/ hwad osti
thetta Lottandet tilfaller/ sä sager Salomon/
At Lotten faller/hwartHEßren wil.
Ängelen som för osi vthtager/weet sielffintet
hwadför en Sedel han tager sram/men Gudh
wcet thet. Hwadnu har vthinnan ar förord»
nat/thet kan intetMennistian vndgä. Sasom
och then samme wtjse Konungen lärer i thet
stlliande2.i Capitel: Ingen Wijsheet/tN<
tet Förstand/hielper emootHENmn.Dl Exempel: Hastar warda tilredde til
Strijdz-Dagen/ men Segren kommer
affHErranolN- MrenPotentatbegyN'
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3s>; Vbsnsiettsßetracktelsin/
Kmg Ira ner ittKrijg/stär honomfritt atrusta sigh vth,
fMißrijg. sawlUhanmä. HanmahällssKrijgz-Radh/

Folck försambla och vthrusia sigh/ men ther.
, medh hafwer han intet fatt Seger/ Segren

kommer affHErranom. Altsa stär tighfritt
mncket stretaga/ men Framgängen komnm
affHErmit.

Thetta bekanner ockleremias/tä han i thet
ler.i°/23. ivCapitel/ tilGudh sälunda talar: lagh

weet HErre/ at Mennistiones Wagh
stär icke til henne/ och thet star i ingen
Måns Macht/ hurn ban wandra eller
sinGang styra stal. Propheten hafwer

?.«'VK' predijkat om the Chaldeers Infall/ och om een
stär i Guoz stoor Försiörinq/thcr hoos täncker han nu paj
H""' at man intetpäMennistior/vtanpä Gudh/see

bör/ty Mennistiones Wagh stär icke ihennes
Macht. Ther medhförtager han intet Men»
nistian sin ftijaWillie vthivthwärtes werldz«
liga Saker/ dock betygar han/ at then samwe
är GudzStyrelse vnderkastat. Chaldeerna
kunde wal fatta itt Rädsiagh/ Jerusalem at
bekrijga/ men at thetta Rädsiaget ginge sort/
stsr intet hoos theChaldeer/ vtanhoosGudh.
I thet 18 CapitelboossiunmaProphet/

talar HErren sielff sälunda: Sij/ sasom
Leeret är iKrukemakarensHand/saare j

och



VmGuNßegementeirNennistian. 353

och afflsraelsHuusi minHand. Man
weet wäl/huru enKrutemakare vmgär medh
Leeret/han giswer theten Form som han wilj
hangör ther affittMillMhm ellerSkam/
thet stari HansftiM Willia:, Altsä stareens
Mennistios Lycka i Gndz Hand. Heela
Mennistian medhKropp och SMmedh alla
sins Lefwernes Dagar/ medLycka och Olycka/
medh alla sinä Ansiagh och Tanckar stär alt i
GudzHand.

Thet stär icke allenast hoosGudh/huru thet
stal gä fort/ hwadHiertat sigh stretager/vtan
Gudh hafwer ock Hiertat i sijne Hand/ och MM",
wänder chet bwart hanwil. SäsomWaxär naHand,

'

imijneHand/at iagh kan wrijdat och sormeratsom iagh wil/sa ärMennistiani GndzHand.
Dock stolom wij har intet tänckia/at Gudh
lancker MennistionesHiertatil thet som ondt
är/ thetwarelangtiftänhonom/ somaritt
Uthsprung til altgodt/ och hoos hwilken intet
ondt ar: Men thet är scmt/näreen Mennistia
haswer ondt i hon intetkan säfort
vthföra fin Argheet som hon garna Wille.
Gndz Regemente siräcker sigh vthöfwer alla AU AA'Mennistians Företagande/the waregode eller öfw«r
onde: Hre the gode/ sä mäste thewantasin Nz""Framgäng affGudi,- Äre the onde/sä mclste
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Then siette Betracktelsen/
man lijda/ at Gudh sttter thet Maäl och An-
de. Gndhgifwer them en Uthgang som han
wil/kan och thet onda til en godh Ända ftra.
Argheetenmaste them Ondom befordra antin»
gen til Battring eller tilStraff.

Hijt lander och thet/ ta GndhiSkrifften
Exov.z;/l7 saledes talar: lagh kanner tigh widh
iesa,4s/3<. Nampn/lagh hafwerkallat tigh widh

titt Nampn/ lagh kallade tigh widh
titt Nampn och namde tigh. Ty lmdh

Gvdh eäner stdana Ordasätt betydes icke allenast/at Gndh
ochweetwäl tannerwäraHierta/ och weetwäl dwadwisi

Sköldenföm/och medh hwadNampn somwij
böranämpnas/ vtan at han och tilfirne hafwer
wärt Embetes Kallelse och heela Lcfwernes
Lopp förordnat/ och altsä giswit Barnet
Nampn/ huru thet heeta stal. Althenstund
wärt heela Lefwerne/ Begynnelse/ Medel och
Hnde är iGudzFörchyn innejlutit/hwilket och
Paulus til the Epheser i thet frrstaCapitel

Eph.'/«. betygar: Gudh warckar all ting esster
sinWilliesßadh.

Gudz Rige. SäsomGud är vnderligi alla finaWärck/
"««M.""' altsäockvthithenna sinßegering/ thermöter

vnderstundom enom thet/ ther pä han i sinä
Lijffzdagar aldrigh tänckte/manmästesörvn»
draligh/och wcet intet hwadan thetkommerj

vtan
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<l)mGud;Regcmente iMennistian.
ptan alleua/at man maste bckänna/thet kom>
meraffHErranom. Mänga gäliger ta thet
hafwer thet Uthfeendet/at Gudh gör illamoot

han wart Bäsia.
Exempelpä thennaßegeringenfinner man

allestädes i andelige och werldzlige Historier.
Om Patriarchen Abrahamförmäler Skriff-
ten/at Gud hafwer befalt honomdraga vthur
sitt Fadernesland in vtbi itt frammatLand.
öm Apostelen Panlo stärstrifwit/at hänen Act.is/?.
gäng togh sigh stre at reesa til en och annan
Ort/atpredijka Ewangelium/men Anden hasi
wer intet tillätit honom thet/vtan honom ar M.m"aesyntz i een Syyn en Man affMacedonia som h"« sta> re,«
kallade honom/kom neder i Macedonien och M«n."'
hielp o§. Hwad Gudhffijnbarligen hafwer
har giordt medh Abraham ochPaulo/ genom
Syyn och offentligh Mst/thet görhan dagli-
gmpafördoldt Vsijs/ och satter theneena hijt/
«ch thenandra tijt. Och ta sigh en nägot före»
tager/mäste man offta strOnma/at thet intet
wil ga fort/ty Gudh waMr honom thet/och
förer honom pä en annan ört/ tijt han aldrigh
tänckte. Ta han Wille stra sittFolck Istael
m i thet FörloswadeLandet/ledsagade han thet
genom en vnderli.qbWagh/vthiHaftvetoch
Oknen. Medh Isaaks Frijerij hafwer man

ocksH

395



Nhen siette Betrachtelstn/
ocksä myckit sörmärckt/atGudhi Himmeten!

,?" Stickl' Händel främjat. Josephbleff
se meoy Joi sand affsinFclder til sinä Bröder/til atsee hu°

ru thet siodh til medh them/men blisiver ther öf«
wer sald in vthi Egypten/räkar ther vthiFän»
gelse/hwad Gudh alt här medh hade i Sinnet/
thet warfordoldt/ til thesatTijden thet rögdej
at thet hadewaritGudz Wilje honomvphöija
tilen Förste. Therpä stickade Gudh en Hun«
geriLandet/ then maste waraittMedel/ ther
igenom then gamble Jacob bleff förd in iE»

«.Sam.-?, gypten til sin Son. Ta then försolgde Da^
Dawio fär wid/drogh med thePhilisteersKonung emoot
weWhi. Saul ocbIsrael/Wille Philisteernas Förstar
»isteers För» chet intet hafiva/at han stulle wara medh them
i?wm i Strijdene/therföre mästeDawidwanda om/

hwad Dawidz Tancke war i thetToget/kan
man intetwetta; MenGudh stickade thet st/
at han sitt Swärd intetfickdragavth emoot
Israel/eller och medh stoor Fahra warda Zroo«
lös emoot sinä 2Wlgerningzman ochWaner;
Ther til mäste htll, förnimma/nar han kom
heem/at Gudh therstre hadekallat honom til»
HM at han stulle ftija sinä och sina Mäns
Qwinnor och Barn vthaffthe Amalekiters
Hand/som the hade fägna bortfördt. öm
itzenna Dawid/ sasom och Joseph sörmäler
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Gm Guv;Regemönti i Menmstiatt,

Skrifftm/at Gudh hafwer wälsignat theras
Wägar och Förehasivande/ effter HERren v 3
war medh them/ty gaff han them Lycka i alt/
thet the sighföretogo.

Aff thetta föresagde/ göra wij thenna Be>
siutningen/at genomthetta GuddomligaRe»
gementet/wardaStänden iWerldene besatte/
och alla MennistionesFöretagandeförordna- UU"H.
de. Fast än effter wär Mening myckit tyckies t«."
stee affenHandelst/dock närman seerpä Gud/
händer thet intet affen Sluwft/thet äraltsam»mans tilsörne försedt/tillätit och besiutit/och
icke vtan Orsaker/ty Gudh hafwer alt effter
sin Godheet och Wijcheet/wändttilengodh
iinde. Här staliagh icke tanckia/at sadan Re-
gering faller Gudi swär/han sörjerförhwar
och cen Mennistia/lijka säsom hon woreallena/
och str alla Mennistior/ sasomthet wore alle-»
mstcenendeste Mennistia.

Thetta bör och medh itt tacksamt Hiertaerkännas och öswerwägas. Tä wij komma "Nihogh iwart LefwernesLopp/ huru Gudh o§ str the» ha„

testyddar/ochvthaffmangenFahrligheet fräl- 3n"N.
sar/ stole wij och tillijka thet läggia til/ huru
han hafwer o§ i heela wär Lijffztijdh fördt.
Sasom en bekymmersamFader/häller thet str
eenLycka/tä han sör sinä ostyrigeßarn hafwer

> tekom<
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Then sietteBetrackitelstn/
bekommit en förnufftigan och walstickatTuch
temästare/ som wäl wect them at anleda; Sä
är thet och til at halla sir m, stoor Lycka ochmzmdnre' Wälgerninq/at Gudh är alles wäm Tuchte^/mästäre och Förmyndare. Wij äre lijka som
the oförnufftige Därar/wettom o§ sielfwom
intet at räda/begynna offta wara Handlingar
därligen: SäfomDawid/somtancktefä Kf
wa säker för Saul ibland thePhilisteer/och ha>
de ther fast närkömmit om 3ijfwet/ om Gudh
icke hade welat wara then oförnufftiga Da^
rens Förmyndare. När en reesande Man fin»
ner en godh Forman/pä en obckantWägh/vp-

wi' siatta tager han thetmedh Tacksamheet: Wij sittiawag''», men här pä en Wagn/ fara och wetta intet hwart
vth/wij tanckianuhijt/nu tijt/men tilwarLyc.
ka/hafwe wij en godh Forman/söm är Gudh/
han weet huru han o§ stal föra; Hastarna för
thenna Wagnen/mä man kalla Lyckan/men
Gudh mäste wara Lyckones Mästare/ som
Lyckan styrer/huru hon löpa ffal. Thenisa
Walgerningen erkänna och prijsitthe Hcligaj

psal.73/24. tä the faija: Tu leder nngh esstcr titt
Radh/och vytager nngh pä Andalych
tone nledh Ahra.

Thenna GudzRegerillg/ stal och therföre
ft,nnerligh" hällas stsom en snnncrliah Wölaerning/at
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Om Gud)Regemente i Mennistian.
ther igmom warder thetgemeenabästa befor»
drat/och alla Ständ i Werldene i godt Til>
ständ vppehaldne. Hwar och een willewäl/at
Hans Barn stulle blifwa store ochföruemlige
Män/ När thet nu stullegäeffterwärMe'
ning/ hwadfiullehar vthaff Wij
stulle sörsumma then nödigste Handteringell i
Therföre mästeGudhwara allaDärarsFör-
myndare/ och sälunda regera/ at alle Ständ
warda besattne. Thenne wil medh sinä högt
vth/Een annor toge och thet til goda/närhan
medh högtstijga/ Meneffterhan
tycker at högtstijga ar honom sörbudit/ ar han
tilfredz/ tä han kan komma sinä til itt lijtet
Handwarck. Tä trader Gudh mitti Hopen-H"''" Guvh
och förordnar/huru thet wara stal/ocb
ojfta/ at han som tanckte högt vth/mäste
sigh i Stofftet/ och een annor som intethade»
wijdaretänckt/ ani Stofftetblifwa/
hogtvpjatt. HwädWälgerningsom GudhMmedh bewijser thetmennistligaSlachtct/

kali man intetfin see/än sasom tä/när duglige
Män seelas. Hwad wore för een stoor Nödh i
Werldene/ om inga Meninstior wore i Werl»
dene/ som kunde bereda ost Maat och Klader.

UthiSaulsHjstoria/blisiver een stoorOlycka
fta,ndmgel,/at i samma Tijden ingen Smedh "'"'
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ThenstetteKewachtetsen/
war i heela Israels Land sunnin. Säsom
Gudhgörwäl moot war Kropp/tä han thensamma sörsörjer medLedamoter/altsä gör ha»
och w«l emoot thetmennistligaSlächtet/näl
han wäl besttter alla Staud och Handteriw
gar: Thetta stulle man medh tacksamt Hier-
ta erkälina.

Wij warda ochgenomGudzßegemente^
3mwka"s Betrachtelse förmante/ at medh Hdmiutheet

vnderGvoz osivndergifwa Gudz S?yrelse/i all ting see pa
Gudh/och altijdh wam nögdc medh thetGudh
sörordnar. ThettaRädet giswer osi thm hck

p1a1.37/5. geAndeithen z 7 Psalm: Vesalla HErranom tina Wägar/ och hoppas vppä
'honom/hanstalwälgörat. UchiOrd

prov.3/6. 'spräkensßooks tridie Capitelt Tanckvp'
-päHEnatt i alta tina Wagar/ sa stal
hanföratighrätt. MsävckithetiöCcl'

Cap.i6/Z. pilel: Vesalla HErranomtinonl Wäg/
sagatilla Anflaghfram. Thetta Rädet
hafwa ock theHeligaeffterfolgt/therförefi^

psaizr/is- nermaniPsalmernaföljandoSuckar:HEr-
re iagh hoppaspa tigh och sager: Tu äst
min Gudh/ murTijdh och stari

psal.3-'/ 17. tina Hander. HErrewar Gudh war
osi blijdh/ och ftamja wara Händers
Warck medh osi: la/ ware HandersWarck
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Vm Gud-iRessementti Mennistian.
Warcr sramje hnn. Säsom Tienare-
nars Ogon vppa theras Herrars Häw
der see/ safom Tienarinnos Ogon vp-
p.ä sinä Fruus Hander: Altsä see war
Ogon vppaHErren war Gndh/til thes
han osi nadeligh warder. Wij äre tina
Tienare och Tienarinnor/och wänta afftigh
hwad tu wil affNäde medh osi göra. Kun- , .

tymigh trangtar effter tigh. Then,wijfe
Konung Salomon warder i Wijsheetenes
Book införd sällmdabidiandes: lagh är R°nu„s

swagh Memustia/foin ickelange leftver/
och hafwerittringa Förstand iLagh och
Natt. Sij/thenna wijsa Konungen/hölt sigh
nlt för osörständigan ther til/ at han sigh sielff
ech sitt3tijke wal stllllekunna regera/ therföre
äkallar han GudzWijsheet/at han honom re»
gera wille. EttberömligitExempelgifweroS
Konung Dawidz Hänrhöfwidzman loab/ tä
han stulle halla itt hardtTräffandemedAm-mons Barn och theSyrer; Tä häller han
Krijgz-Rädh/och nar han hade altwälförord«
nat/sägerhan til sinä Bröder: Warer wldh
godh Tröst/ och lat osi sta fastaför wart 'na.„igh«t.

Folck/och sör waraGudzStäder: Mm v.«
'

Cc HEr<
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4«2 Thenfietteßetrachtelsen/
HErren görehwad honom tackes. En
förnufftigh Mennistiamä ställasinaSaker
klookligen och wäl an/ men thet mäste man in»
tet tänckia/atalt mäste ftrthenstul lyckas wäl/
vtan iödmiukheet see vppä Gudh/och säija:
Nu haswer iagh giordt hwadiaghklllide/men
HErren göre ml hwad honomtäckes.
Altsä är och thetför en förnufftigh Underwijs.
ning at achta/hwad thenHambleTobias sinom

manV' Son i sin sidsta Willie hafwer förestrifwit:
6""- Söök altijdhRadh nar the Wijfa/ och

tacka Gudh altijdh/och bedh at han tigh
regerar. Thet war intetUlarädt/ typä thet-
taSättet är then vngeTobias icke allenast
kommen tilRiikedomar och en from ächtaHu'
siru/ vtan han haswer och sinkäregamble Fa»
der sörstaffat sin Syyn igen. Föllier tu ock
thettaRädet/sa hafwer tu itt trösieligitHopp/
atGudzßegerelse stal tigh och wäl föra/ ty
thet är thetLöfftet/ som tu hafwer: Han stal
walgörat; Han stal tinßatt föra. I thenz/
Psalmcn star om thenrättferdige och trogne
striswit: AffHEnanom warder ensä-
dana Måns Gang ftamjat/ och han
haswerLust til Hans Wagh. När tu seer
pä Gudh och HansRedemente/at thet behagar
Gudiwäl/ftämjatittFörehafwande; ly thensom



Vm GudxRegemente iNtenniffian.
som all tingreqerar/han haswer itt synncrligit
Öga pä the,n som seepä honom och honom til-
hängia. Mangoinbliswcr besallat höga Sa>
Kr/som dock med Mose hadeOrsaak tilat bäf-
wa ochförffräckias/ men ästu wisj therpä/at
Gudh kallar tigh/sä seepä Gudh/then Sudensom hafwer giordt Mosen däijeligh/han kan
och göra tigh daijeligan; Man försaar och/at
vndertijden en Swagheet vthrättar
sioreling/thetkan aldrig bätter stce/an tä mall
sigh Gudi öswergiswer. Mänga Fädrar/ FirMmr
mänga Mödrar/ ta the liggia pä sin Dödz- Döo3si>lu"siund/arebekymrade sör fuia omyndigaßarn/
aldramast när the kunna icke lefna them stom str si«ao.
Skattarochßijkedomar: Men tusromeFa- v"'
der och Gudfruchtige Moder/ gör tigh intet
Bekymmer/beM Gudh til tina BarnsFör-myndare/sä bliswer tu obeswhken; Offta wet»
ta intetFöräldrarna til hwadStänd the stolesinä Barn vpsöda/ ja/Ungdomen sielffhaswer
offta itt twijfiachtigt Sini,e/ och wetta intet
hwad the stolebegyna/och til hwad Ständ thestolesiä sigh / 3ä lare el, vng Mennistia then»
mßönen affthen 14zPsalmen: Ach HEr<re/kungör mighWagen/thervppa mgs?
ga stal! Thetzlijkes och fto>nmeFöral-
dwr/och saije: Ach HErre/ wijs migh the,t

Cc ij Wägh/
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4«4 Then sietteBetraclitelsen/
Wägh/hwar in pa iagh stal sora minäBarn!
Altsä see i allatina Wägar vppä Gudz Regc<
meute/ och giff tigh then samma vnder i godh

HU?U ma'" Förhopningocödmiukheet: FörstbedhHEl'
sighförhallli renfiijtigt/ochbefallahonom tinaWägar. Til

thet andm/hoppaspähonom/och troohonom
ther om/ at han stal sora tigh wal; Om tu icke
haswer itt sädantHopp til honom/sa kantu och
intetbidia. Sidst/war och tilfridz med tin Lyc«
ka och Ständ/ och lät tigh bchaga thet Gudh
stickat hafwer. Bliffoch intet otohligh öfwer
GudzRegering/ la/tanckoch intet/ lijka som
Gudh intethade thet wäl bestält. Hoo som v
tanGudwil wara tlook/och sittFörehafwande
genomsin egen Wijsheet wil regera/ han grij'
per Gudh i sin Mtt: Men hoo som weet/ at
hansGärningaraffGudi regeras/ochar med
thes Regerande intet tilsredz/ han mästrar
Gudz Wijsheet. Begära intet/säsom tu wo»
re tiu egen/och titt Lefwerne stode i titt Wald;
Sägh intet/sä och jawil iagh thet hafwa/vtan
halt Gudh i alla tina Wagar för tinFörmmij
som tigh regerar/ och gifftigh honom ösiveri
sann Odlniukbeet och i en rättstaffens Troo/sä
wander Gudh intet igen til at siä tigh bij/ och
tin Wagh at befordra/ om tu än intet altijdh
thet sä ftrstar/ huru han ttn Wägh ftämjer.

Här



<vm Gud; RegemeneeiMennistian.

Här hoos mäste tu och/ til thet Ma/ thetta
tagaiacht/at tu ingen i sittKall ockStänd wgen»M

ftmchtar; Fötterna mistvnna intetögonen/at «chta."'
the sä högtiHufwudet sittia och kunna see/ v«
tan glädia sigh ther öfwer/ ty thet lander them
tilNytta/at the sigh icke siöta; Ogoneni Hus»
wudet förachta intet Fötterna/ at the mäste
trampa i Träcken/ vtau the glädia sigh/ at the
hafwa helbregda Fötter/ stulle Foten stapla/
sä stulle fnartOgat liggia iOreenligheeten:
Ästuiitt förnämligitStandsatt/siä tinNasa
intet sä högt vp/ mm tanck at thet äreen blott

Lycka/at tu äst högh/och en annan ärförnedrat.
Gudhhafwerstapat thenßijka jämptc then
Fattiga/ then Lilla jämpte then Stora;somförachtar then fattiga och ringa/han för»
achtar Tu stal tacka Gudh
med hiertansOdmiukheet/at Gud giswer an-
nu Mennlstior/som för tigh trampa ilracten.
kosivat ware Gudh som wärtBestärm
öch Hielpare är/ wär wägh stär intct i
wär Mlacht/ wij wette intet huru wy
wandra stole; see wär Hgonpä
tigh HEne/ wijsa migh then N)ägh sommZH wandra stal/ ledh migh effter titt
Radh/ sa vptager m migh paHnda-

medh Hhra/ Amen.
Cc iij Then
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Then siundeBetracktelsen/
Then simwe Betrachtelsen/

Om the andclige rmlgernin«
gar i gemeen.

"

äre the Wälgerningar som Gudh
osi bewijsar pä Kropsens wägnar/ the

han bewijsar o§ til Siälen/the äreännumyckit
«he Andeli. större: Fast än the samme gansta manga äre/wäN- kuuna the docki ittOrd innestutas/Nemligenj
k«e «7"/" i Barnstapet/ at Gudh iChristolEsu sinom

älstelige Son/ o§ arme Syndare hafwer til
im,efattas" Barn vptagit,' Thet firfattarisighaltsatw

maus/ hwad godt en Meuniffia kan hafwa aff
Gudh at wälUa. I thet Gudh vptager migh
til jittßarn/ sii tager han istan migh alt thet
vuda/vthi hwilket iagh genom Syndafalletär
rakat/ ochgifwer mighigenalt thet goda/som
iag genomSyndafallet förlorat hafwer. Wij
niuta thet Barnstapet til goda/ har timeligen/

3wä7/"l ochtherewinnerligen. HärtilgiswerchGud
mngar genomTroonSyuderna/läteraffsin Wrede/

gör o§ rättferdiga/ förlossar ifran Lagzens
Förbanl,elst/fräu DiefwulensWald/och then
ewigaFördömmelstliWncker o§ sin Helge An»
da/fulkommen Rättftrdigheet/Fridh i Saw'
wetet/ocheen andeligh Gladiei Gudi. Ther
vthinnan stär nu lEsuChristißijke har pH
lorden. Men theriHimmelenvthstifftar

Gudh
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Omthe andeligewälgerningar.

Gudhch sasomsinä Barn Arfwet/och gör osi
samptfin enfodde SontilKonungar ewinners
iigen. Altsa bestä allaandeliga Hafwor/som
e§ kunna aff Guditilwär Siäls Saligheet
wederfaras ther vthinnan/atGM otz i sinka-

re SonslEsu Christißijke vptager til sinä
Barn.

ThetmeNädzUprinnelft/ hwar asslijka
som genom itt Medel thetta Sialenes Goda r«n ul ail»,

til osi fiyter/ är Aterlösningen genomlEsu N"?!
Christi GudzSons Blodh: Tyeenfyndigh
Menistiakunde en sädan Gäfwa intetblifwa
deelachtigh/ftrr an Synden maste förstblifwa
borttagcn; Therföre sände Gudh fin Soni
hndigh Kötz Lijknelse/ och lade pä honon all»
wära Synder. Thenne ar Nya Testa--
mentzensMedlare/ pathet the som kal-
lade are/ stulle sa thet ewiga ArffzensLöffte/i thy at Hans Dödh gick ther e-
mellan/ til Förlostmng iftan the Oswer-
tradelser/ som vnoer thet Mm Tefm-
mcntet wore/ stsom striswit star til the He-breerithet^Capitel.

Genom thenaFörtiensten är wäl fattigom
Syndarom en Rätt ochTiltrade sirwärsivat
til thetta Barnstapet/ men thet kan ther ige»
nom allena mtet til osi komma/ Gud maste än-

Cc iiij nu



lshon siunveBetracktelsen/
nu itt bewijsa o§/ Nemligen/ han mästesanda
otz sin HelgaAnda/ la ta sitt Ord predijkas/ och
osither igenom föra tillEsuChristiTroo/pä
thet wij genomTroonapäChristum bliswg
Glldzßar».

«war vth, Bestar förthenstnl thettaSialagodzet ther
G«"zbKn vthinnan/ at sörst mäste GudzSmilEsus

, , Christusför waraSynderdöö/thernäst mäste
tbeuH.llnde o§ predijka/och ther igenom then
Skatten/ som argenom lEsu Christi Blodh
firwarfwat/Werldeneandragas: Zhervppä
Gud then ewigeFadren stancker ta theZrogne
Barnffapet/ ftfom the ther are medhlEfu

G«„om Chrisii Blodfirsonade; Genom thettaßarw
»arnstapet stapet arewij ratt saligeMennistior/har salisugc.'"" "° ge iTroona/ ther saligei Harligheeten.

Thenne andeligeWalgerningen sattarA»
postelm Paulus i en anderijkTacksäijelse/til

Mph.i/z. the Ephefer i thet i Capitel; Ty ta han i Tro<
seqq. netetrachtar/huruwijvthilEsuChrisio/som
paulus tac. ur GudzMrkomne/hasweFörlosining genom
lar Hans Blodh/nemliga/Syndernas Förlätelse;
L° wä>7«: Huru Gud hafwer lätit o§ wetta sinWillies
«"gar. Hemligbeet; Huru wij genom Christi Kuw

stap are tolnne tilArfwedeelen/atwij stole nä'
got wara til Hans HärligheetzLoff/ Huruwij
arehelaade/at wisare för Gudi ostraffeligei
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<!)m the anveligewälgerningar.
Kärleeken; Huru Gudh haswer osi vthwaldt
iChristolEsuförranWerldenesGrundlag-
der war/och otz strordnatßarnstapet/och lätit

derfaras; När han thetta/ sager iagh/ ,
tar/warder HansMunn full medh Loff/ at hansager: Walsignat ware Gudh och wars
«HErres lEju Christi Fuder/ then osswälsignat haswer medh all andeligh
Walsignelse/ i the Himmelste Ting/ge-
nomChristum.

Haswer tu nu/ö stomChristen/ intet mehr
än thenna salige Gäfwan vndfängit/sä ma tu
ther medh wara tilfredz/ och tacka Gudh. O Zunna
hurugarna ml mgh affaltmlttHlerta läta bärn th<e

wiliaghallßijkedomvmbara/allenastatGud
icke vndrager migh thetta Sialenes Goda.

lagh weetwäl/hururinga thetta iWerl-
den achtas/och huru lijtetHErrenGudh sör lij«t för the
then andeliga Walsi.qnelstll affHiertat och i wäSnw.
Sanningblifwer tackat; Ty emedanMenni-
stiorna sotia sin Lycksaligheet i Hker och Äng/
Oxar ochFäär/Godz och Pemnngar/Förmö-
genheet och Anftende/och andre werldzligeLu-
star/altsä wetta the intet/än fom sigh öfwer eell
werldzlig Walsignelseat frögda. NärGudh

Ce v läter
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Then siundeßetrachtelsen/
läter Sädenwäl wäxa/när hanBostapen och!
andra Handteringar wälsignar/ tä hörerman
at thet medh Orden erkännes/ i thet atMenyi-
stiorna mästedeels affenWahnesaija: GM
wariLoffoch!ack/ han hafwer giswit migh en
godh Wälsignelse; 3het ar itt!ckn at the alsta
thentimmeligaWälsignelsen: Men hwarä°
re the som medh Paulosäija: Wälsignat
wari Gudh/som otz wälsignat haftver
mcd allandelighWälsignelse/i the him-
melske Ting/genomlEsumEhristmni
Sa är thet och jwsant/ at thenalidelige VM
signelsen i Werldene intet stoort achtas/ ty
Werlden älffar thet hennes är/ weet och affin-
gen annan Lycksaligheet/ an then som iWerl»
dengäller:Men iagh/som berömmermigh aff
Christi Rijke/mäste thesklokare wara/och wet»
ta hiMdthetbästa är. I thenH.Skrifftfinno
wij intet/at then H. Ande hafwer sagt: Sall
är then som är rijk och myckit Godz hnfwer;

N«SZff" Sätl ar then somstarckochmächtigh är;Mm
eallar salig. thetsäger han: Saligt ar thetFolck/hwil-Psal.;;,«. kensGudhHErren är/ thet Folct som
p1a1.65,5. hantit ittArffvthkorathafwer. Säll

är then som tu vthwäljer och hafwerho-
nom til tigh/at han stalboo i tina Gär°
dar> Salige are the som i tineHuse boo.

Sall
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the andeligewalgerningar. , 41,

Sall ar thm hwilkens Hielp Jacobs
GUdh är. lagh häller thet sä före/ at then
Helge Ande bätter ftrstär/ hwad som hörertil
Lycksaligheet/än alla Mmmstiorsßarn.

Hwad sager then ftomme Hiob om Wijs-
hecteni thet 2.8 Capitel: Man kanickegis-
wa Peningar för henne/ey Heller Sols-
wer vpwaga/ at betala henne medh/
Guld ochDemantkan intet ltjknas ther
Widh; Thetgar SialenesSaligheetan/som at

genomCbristiKunstap/weetiGndi sinLust «rhrim
och Saligheetat sotia. Man kanintet giswa """"""'

Penningar for henc/ Guld och Demanterkan .

intet lijkuas ther widh; ZysasomHErrenta'
lar hoos Marcum i thet 8 Capitel: HwadgagnarthetMenmstione/ om hon wun-
ne heela Werlden/ och finge stada til sitt
Lljffs Thet ärsa mnckitsagt: ömnagon
hadebckommit all thennaWerldenesLycksao
ligheet/ och stulle lijda Skadapä the alidelige
Sialenes Gäfwor/tä hadehan intet wunnit.
lagh sattersa/hwilketi Ewigheetaldrig steer/

at en Mennistiablefwe heela WerldenesHer-
re/ och feelte honom intet pä then lekamliga
Lycksaligheeten/ hwad wil han giswaför sin
Siäls Eltcr somHErren vthi bemälteOrd
talar: Hwad kan een Memnstia giswa/ ther

medh



Then smnde Betrachtelsen/
patöNn medhhonkanförlösasinSiäle ArhoniMr^
ictemedhee, dömmelsen/säkan tu henne medh heelaWerl'V3." denesRijkedomar icke ther vth lösa. Mi

OrdspräkensßooksnCapiteltalarthenwij'
prov.«/4. seKotUlngen: Godz hielper intetpa Wre°

denes Dagh/ men Rattftrdigheet ftäl»sar ifran Döden; Nemligen/thenMttfer'
digheet som kommergenomChristum.

Hafwer tu LyckaiWerldene/ stattg tigh
Apostlarna intet förtbenstul lycksaligh; Hooärnägon
kHwZltijdhhög^
"e«. mäste och wara them lydige i MenHErren

säger til them:Frögder eder intet therföre/
at Diefiarna are eder vnderdanige/men
frögder eder myckit mehr theröftver/at
idor Nampn M strejna i Himmeten.Hafwer tu ingen Lycka i Werlden/ war til-
ftidz med theGäfwor som Gudh pä tm Sial

1ac0b.1,9. bewijsar. EnVroder som ringa ar/be«
römme sigh affsin Uphöijelse/ sagerApo»
stelen Jacob i thet sörstaCapitel. I Syrachs

Syr.lv/27. Books 1o Capitel star ffrifwit: Fötstar/Hermr och Regenter are i stoorMra/
. men sa store are the icke/som en therRrAn sruchtarGudh. ThetmätuGudftuchtige

MstaAhm. Siä! grantkomma ihogh; Förstar/ Hermr
ochßegenter are i stoorHhra/meni sa sioor are

the
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Om the andeligewälgerntngar.
the intet/ safom tu/ som Gudh fruchtar. Hsiu
mtet rijk/ sa sägh: En Mennistia lefwer intet
ther aff/ at hon mängaPenningar hafwer/
Blifwer tu iWerlden intet stoort achtat/sä
sägh: Then är intet stoor/som stoor är i
den; Hwilken som är stoor i Himmelen/then
hanarratteliga stoor.

lagh satter och/een sattighQwinnabort- Listnelst.
tappade een Penning/och är ther öfwerfast be«
kymrat/ men i thet hon leetar/finner hon itt
PundaffthetbastaGuld: Saghmigh/stul-
le och thenllaQwinmnwijdare sorja omsin lil»
laPenning/ men om hon annu mycket bekym-
rade sigh om then/mä tu icke stulle säija til hen-
ne: ötn Toka/ hwarftre sörjer tunu om een
Penningi Hafwer tu dock thet funnit/thcr
vthinnan manga hulwrade Penningar are.
Hafwer tu sitnnit en Arswedeel i Christi Rij-
ke/sä hafwer tumehr sunnit/an tu naqon!ijdh
kan begara; Therförewar tilfredz/och frögda
tigh öfwer tijns SiälsSaligheet.

Tu matte faija/ een Mennistiamastelijk-
M haswa Maten: lagh gifwer thet medk/
eel, Mennistia maste haswa Maten. Men
thet weet intet. iagh allena/och tu ey Heller alle- ftm «ij,'
na/war Fader i Himmeleuweet thet ockrätt
wal,- Therföre stalhanwälgifwaotzwär

Nödtorfft/
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Chen siunveBetracbtelsen/
'Mdtorfft/ och äswen ratt ftrthenstul ännu
mehr fir osi sorja/ effter wij iChristo äre Hans
Barn wordne. Försörjer han Foglarnas
Hwarsöre stullc hau intetstrjaför otz/ som äre
honom i Christo täcke ochkärkomnei lagh
later thet sä wara/at thet wore min Faders
Willie/at iagh stulle döö affHunqer/hwad wo«
rethetmehrai Hwadstoorthasweriagmist?

en Christen" Hwad willeiagh göra/om han lato mighfalla
«Mkommer.. Händers Hwad kan iagh nu tä

förlora/när Döden är min Winning/en Dörr
och Ingang til itt mycket bättcr Lijff/änwij
här hafwe. Bekymra sörtheustul tigh intet/
om tu allena är wal försörgd til tijn Siäl.
Trösta tigh mycket mehr och frögda tigh ther
öfwer/at then Högste/som siom Tinghaswer
pä tijn Siäl giordt.

Sasom tigh nu bewecka stal SialensHäs'
worsHögheet/at thervthinmnförl>öijas/altsä
stole the och tigh beweeka at effter them sotia
och trachta: MenGudhbatter/ hurumänga

U7he?im" ChrWeare/som föritt timmeligit Ting
lige stul/at the lnäge hafwa ett ringaßeröm ibland

Folck/ eller winna itt lijtet siycke Brödh/ taga
pä sigh sioor Möda/ medh Slapande/ Stude-
rande/KriMnde/men ingm Tijdh anwända
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Om the andeligewälgerningar.

the ther pa/at therasSial ma wäl strseddblif»
wa. lagh sägerämm en gängmedh Chrisio:
Hwad hielper thetMenmsttone/om hon marc.B,36.
kunde winna heela Werldena/ochtogo
Skada til sitt Lijffs Hwadkan mMen-
Mia giswa/ therhon sittLijffmedh lösa
Mä. Therföre hafwer han o§ gifwit thetta
Rädet: Söker först essterGudzßijke/
ochthes Rättferdigheet/sä stal ederalt
thet andra tilfalla. Christussäsomthen
ewiga Wijsheeten weet wäl/hwar medh osi är
Wbetient/och säsom han thetM wäl weet/
M räder han o§/ at wij först ochför all ting ZAKHstole sökia effter GudzRijke/ och hwad o§ ther «m«.
til besordrar; Thet ösriga hwad wär timme-
lige Uppehalle widkommer/achtar hanickesH
wärdigt/atman stal nägot synnerligh ther om
bekymra sigh. Dock emedan som wij kunna
intet aldeles vmbara thet Timmeliga/gifwer
han o§ then Trösten/ At thet stal otz säsom en
Gäswa ther hoos wäl gifwit warda. Tä

Martha ar fiijtigh iKöket/ och Maria sättersigh til sin älstelige lEsu Fötter/ atafi Hans
Munn sökia Wederqweckelse för sin fattiga
Siäl/säger HErren: Märta/Marta/Wbekymrar tigh om mangehanda: Men
Mr Nödtorfftigt/Maria haftver vth-

komt
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Then siundeBstrachtetsen/
korat then basta Deelen. Äfwen altfij>

« nar tu för itt timeligit Ting stul/tager pä tigh
ftoor Möda och Arbctc/thet wareförHhra och
Bcröm/eller sör Macht ochßijkedom/sä talal
then trogne Frelsaren tigh altsä til: Ach tu o»
roKgeSial/tu hafwer ännu inteträkat pa thet
bästa/tugör tigh mycken fäsäng Möda. Ilt
är högnödigt/ther medh wore tu batter tient.
The bekymmersame Mennistior the göraich
allenasigh myckin Möda/vtan wyckin fafäng
Möda; Ty the äre medh all sin Möda och
Bekymermtettiente. Hwadhulpetheteem
Meluustio/om hon än kunde winaheelaW«vl<
den/och stulle lijda Skada til sijn Sial s Oj
Werldzens- och Penninga-Krammare/hwad
tänckiej dock i Werlden/ eller hwad millien j
sinna i Werlden/ther medh j kunne lösa eder

Nm wn. SM Kunde then rijke Mannen st nägon
ickNm" Hugswalelseaffalla sinaßijkedvmar/närhan
watnorop. lägl) i thetglödande Helweteti Bchölt hM
ffrV'" ocksä myckit affall sinWällustöfwer/athan
ligheet. kunde blifwa machtigh en Droppe Watn/at

sivala sigh ther medh s Hnwgärna hadehan
sedt/ at alla Hans Bröder i Werldena wore
Betlare/ allenast at the icke komme i thet Pij'

' norummet.
Kijknelft. lagh sttter/ at enom ftommow fattigau

Karl
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Omtheandetigewätgeemnga,:.,
Karl blefwe een stöön Brudh tiltudin medh
siora OodzochHäfwvr/men medh theFörord/
at han til en wissan Tijdhstullesigh inställa.
lagh sätter ock/at sammefattige Stackare to»
ge stdant medh Tacksaijelse vp/men sade widh

sieltf/lagh hafwerän nägra Penningar/
at affthen och then inkmfja/themmästeiagh
icke Heller läta blifwa borte. lagh sätter/at «.ge m<«n?'
han medh sitt Inkrafjande blefwe vppehallen/ Ule.Ap
singeintet/försumadether öfwer «<f"'"<,°.

me sörseent/tä nuen aunordantzademedhOrw
den.Achkäre/sägh dock/ wore han icke wärd at
Man stämde honom vth s Sij och detanckthet-
ta wäl/ tn werldzälstandeSiäl/ tu handlar in°
tet annorledes. Thet aldrakosteligaste som en
Mennistiakan önsta sigh/ thet ftrsummar tu/
och thet ringa achtade som tu söker/ kan tu intet
bchälla: Drager tu tä genom Döden här i>
srän/ tä tll stulle ingä iBröllops Glädiel,/ sä
faar tutomhänter hädan/och kommer isrän all
linWälfard; Afflordm hafwer tuintet/I
Himmeten finner tu intet. O sall ar thensom thetta iTijdh öfwerwägar/ O huru wijs»
ljgenhandlarhan!

Ach käre besinna dock/ om tu i tittVefwerm
tilbaka sätter/ hwad tijn Siäl stal saligh göra/

ch trachtar «llemsteffter timmelig Wälsard/
Dd sH



Tben siundeBetracktelsen/
sa nr thetsa myckit/som när tuför itt lijtetße»

Siäl fö"«'n röm/en Bete Brrdh/ochenHcmd full Hhraför»
BeteVrödh, ti„ Siäl. lutet anorledes anseerSkriff.

ten thet/ ty thetarrättmärckeligit/thet
renChrisius sager hoosLucam i thet9Capitel:

Luc.9/-5. Hwad kommer thetMennistione til go-
da/om hon wunne heelaWerldena/och
förtappar sigh sielff? En vnderligh Hän-
del/giswa vth godaWahror/och tagaillaka
Penningar ige»; Sadana Köpmänärethe
wcrldzälstandeMemstior; MäsiedockDief»

10b.2,4. wulen bekäm/hoosHiob: Hudh för Hltdhj
och alt thet een Mennistiahafwer/ later

ZNar" han för sittLljff. Sij/säklookärDiefwu.
än thenn» lm/och mäste siä til/at thet worefönmfftigt och

wäl giordt/näreenMennistia/althwadhoni
Werlden haswer/ Kifwer vth för fin Siäl ech

. Lijst. vrsinnigh ochgalen
wara/sä tager iagh icke heelaWerlden/och gis»
wer min Siäl ther stre. Sä besinner dockj
Werldenesßarn/huru blindajäre/ täjtoge

, widh Wäder och Träck i Werldene/ och läta
ther emootfam ederSiäl/ j firsallia eder Siäl

Ilct.!°/2<f. ganffailla. HurumyckitbättergörPanlM
L«p.2i/13. hm för Christistul/ ickeallemstärberedd

blifwa bunden/ vtan och at lijda Döden; Han
achtar maa Band ellerBedröswelser/ och fitt

Lijff

418



O m Hterläsningen.
z?ijffhällerhan intet förgodt/ allenast at han
mätte blifwa trogen funen iChristißijke/ som
han ther om talar i 2lpostla Garningar i thet
zoCapitel. Ett godtByte/ förloraenPens
ning/ och wilma thet ewiga Lijfwet.

N)älsilNttt wari Gudh/ hwiwen oft
walsignar hafwer med all andeligh N)al-
signeH/ i the Himmelste TinZ/ genom
Christum.

Then ottondeVetrachtelsen/
Vm Hterlosningen/ som genom
». lEsum Chnstum stedd är.
ZMAgh troor at lEsusChristus är sanuer

Gudh och Memustia/hafwer och migh
arme och fördömdeSyndare äterlöst/ifrän al'
la Synder/ och ifrän Diefwulens Wäld/ icke
medh Guld eller Silfiver/ vtau medh sin dyra
Biodh/ och med sin ostyldigePijm och Dödh/
pä thet iagh stalwara Hans egen: Thetta är
Grundentil wär andeliga Walfärd och Siäs
lensSaligheet. Hoö är ibland theChristne/
somickekan thet sramsäijas Men huru mänge
äre the/som thet M betrachta? Ochhwemarsom Gudh ther före nogh kan tacka? Nu wäl M" Saiig.

an/OEHristtrogne Siäl/ tälick härefftcrsä N"
mycket tukan, lntee.

Seeförst pä tinAerlösaresPerson/hanär w" Ät«.
st sioor/at han inttthali wava siirre/ then store s«« M^.
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Thenottonde 80-tracbtetsen/
Gudens ewiga och enda Son. Seerpä So-
len/huru stönt lyser hons Huru hastigt loper
hons Thetmatte wara enstoorHEßresom
hene giordt haswer; Mriagh seerpäSolen/
nclriag seer Himblarna/tinaFingersWarck/
Mänen och Stiernorna/ som tu giordt has
wer/ Hwad är Mennistian/ at tu tälD
ker pa henne/ ochMenniffiones Son/ at
tu later tigh warda om honomi la/
hwadar Mennistian/ at tu täncker pä Henms
Ochat tuseer tigh omtring esster henne iMen
hwad stal iagh säija ther om/attu sioreKonung
ärworden the älendige MennistiorsTienäni
Wij mäsie jwbetanna/at thet är sant hwad tu

jLsa.43/24. sagt hafwer: Migh haswer tu Arbete
giordt vthi tinoin Syndom/ ochgiordt
migMödovthitinomMisigarningom.
Tä iagh intet war/ war thet tigh intet Arbete/
affjntet at göra migh tilenMennistia/men tä
iag warrakat i Synden/ tä hasiver iaghgiort
tigh Möda och Arbete. Tu haswer för otz ar«
ma Syndare arbetat/ la/ tigh til Dödz
tat. Sij Istael / flj trogne Siäl/ then tigh
giordt haswer/ är tin Äterlösare.

See ochnu pä the Hterlöste/ hwad thet fir
Sällarare/ thet bekanne wij reentvth/nar wij

lagh
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Om Aterlösningen.
lagh vnder Dieswulen sängen lagh/

Kunde migh ey sielfwer hiclpa/
Min Synd migh qwalde Natt och Dagh/

Och Wille migh nederstielpa;
Min Synd migh til Förtwijfian dreeff,
Ty Synd och Döden för migh bleff/

Helwetet stodh otz öpet.
,^,,

Skrifftenbrukar ittörd/ther vthi wär hee- Ze""dN'
lalämmerärbegrijpen/och sägenWij wore NN"
Gudz Wärrekan, om intet Crea« Gvoz Fim.
tur wgrda sagt; Om nägon är thenfiendtligh/^"'
stffhwllkom han hafwer alt hwctdKan hafwer/
ech altscmimans atwanta thet han hafwa stal/

kan nu nagot wärre Creatur warda sunnit?
Om nägon haswer then til Fiende/ vtay hwil«
tmsNade ha» mtet mHlefwa/.vtan.hwilkens
Nädt) honomkan aldrig wäl gWulle walnä-
got olycksaligare Creawrfinnass Intetwar» Z/""V«
n och mtet jammerligarekan finnas/an thet.ft<C«atm.
Creatur/om hwilketman sager/ thetärGudzFiende z EnGudzFiende mister alleGäswor/som honom effter Skapelsen tilkomma/war«
deraffstild ifrän altgodt/ochsallerienewigh.
Fördömmelse.

BeseenuyterliMethenMöda ochArbete/som then store Guden föv thenne stamlige och
olycksalige/ hatelige ''ch fördömde Creaturen
VPPs sigh tager; Han kommertilotzvthi Ä-
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422 Then Kttonde Betracktelsen/
AwLN lendigheet/ och ta hai, gör o§ deelachtige aff
lösar.- för os then GuddomliaeCreaturen/taaer han pä siq
ltäoe. thenmenmstllgeNaturen; 2lthano§mugo.

ra rattferdigaochsaliga/ läter han ftrdömma
Gal.4/4. sigh. Skrifftm sager: Gudh sände sitt

Son/ och giorde honomvnderLagen.
Ach hwad hafwer thenfrommeHEnenicke
mäst lijda/tä hansigh gaffvnderLagens Pcl
honom är fallen/ min och alla Melmistiors
Förbannelse. Mijna Synder/min Förban»
nelse hafwer honom/ som är Härligheetenes
HErre giordt Ängest/ Minä Synder/min
Förbanelse hafwerhonom fiagit/Mina Syn<
der/mili Förbannelse hafwer honombegabbatj
Minä Synder/minFörbannelse hafwer präs»
sat blodigh Swettvthaffhans heliga Krvpp.
Hwad vthrättar ta then barmhertigeHEr-
ren thermedh/at han sielfftager pä sigh För-
fmadelse och Döden i Elw hwad söker han
ther medhs Betänck sädant wäl/frome Siäl/
thet är tigh mast angeläget/ at tu ChristiPij'
nosFmchträttkanner. GudzSonChristus

»ommen i lEsus är ther fore kommen i Wcrldena/ at
wer,d«n. stalsörstömDieftvulens Nijke:la/

thet är itt wist och fast örd/atlEsusChristus
är kommen iWerldena/ at göra Syndare
salige. Hwad 3ldam hafwer förlorat/ och

Dieswuleu



<l)mHttrlösningen.
Dieswulen fördarfwat/ thet hafwer Christus
med fin Pijna Alt til rätta igen. Mennistian
war til then anda stapat/ at hon stulle tienä
Gudh harpa lordene troligm i Heligheet/
och sedän blifwa i Himmelen Gudz Imwäna-
re i Härligheeten; ThettahafwerDiefwulm
sördärfwat/ochAdamförlorat. GudzSon ,

tager pä sigh itt bittert Liidande/pä thet han
äter mätte göra thetta godt/ och then anna
Mennistian äter tilsinSkapelses Hnde vprät»
ta/Nemligen/at hon här tienar Gudh i Helig»
heet/ och ther med Gudh regerar i Härligheet.

Tu mätte ännufräga/huru kommerDödh
och Pijna hsr widh s Hwad kan han har til
vthrättas Sij/hoo som syndar/ han ärDö«

lige RäiOrtiMeren, Tä wij nu aldeles i
Syndenwore sttdärfwade/jamrade sig Gudz °°d Döoh i
ewiga Son/at Hans Ereatllr fa aldelesstulle"
fördärfwas och ewigh vmkomma/ träder för»
thenstulframi war stadh/och säger: Nu wal/
tu haswer förtient Döden/ Sij/tu stalt intet
döö/ iagh wil i stadenför tigh dös. Therföre
gär här altsä til/ lagh är affchndigh Sadh
född/ och förer mittLefwcrNe intet silsom thet
för Gudiratt är/ hwarföreär iagh jsr Gudh
en Förbannelse/ och maste ewighförkasiat war-

Dd mj da;
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4:4
da; Gudz Son minSkapare/sommig giordt
och bercdt hafwer/ träder ftam/ ochkommer i
mittKött/och tager allaminä Synders Skuld
pä sigh/ lijka som hansielffffyldigerwore/ och
lijder sa myckit at Gudzßättferdigheet och
Lagen fä intet mehra tala migh til/allenast
ther iagh medh Troen anamlnar/ hwad min
Hterlösare för migh giordt hafwer.

Altsä blifwer Christi Dödh och BloW
»30h.i,7. wär Renmm Badh. lEsu Christi-Hedr 5,/-4. GudzSonsßlodh/reenarosiiftanalla
och wara Synder. Christi Blodh/som haft
reenaros i, wer sigh sielff obesmittat genomthen
wäraSM. HelgeAndaoffrat/ reenarwaraSan^
""- wet affthe döda Gärningar/til at tienä

leftvandesGudh. Wära Synder äre the
döde Gärmngar/wära Gärningar äre dödei
ty the äre vtan Anda ochLWDödeäre tbe/ty
thewärcka Döden; Medh sadanadöda Gär»
ningar ärwärt Samwetvpsylt och oremt/sä»som medhTräck och Oreenligheet/ menlEsil
Blodh rensar wär Siäl iftän all therasO»
reenliaheet.

ChristiLijdande är wärtSkiuul/ ther
A«skmul medh wij mä-styla wär Nakenheet och Skam.
«eam. Tä wäraförstaFöräldrar worefaldne iSyn'

deui



VmHttrlösningen. "?

den/kunde the intet lijdaGudz Mrwarelse/v«
tan tä Gudh kallade them/ förgömde the sigh/
tythe sägo at the worenakotte ochstämde sigh.
Men Gudh esster sinstora Barmhertigheet/
hugswalade theras forffräckta Hiettä/ bäde
medh Ord och Garningar; Han lofwade icke
Mllast een Sadh/ som ffulle söndertrampa
OrmensHufwud/vtan giorde Adam och Hans,
Hustru Kiortlar affSkinn/och drog pH thew«
Ther vthinnan stär een Hemligheet/ ty Vtan
!wijfwel/fäsom alle strstandige ochGudfruch- Ski,,kiort.

tige Mennistior ther före hälla/ at Gudh haf»KmligN.
wer intet sädana Skinn vtan Medel genom
sitt Ord stapat/ vtan han haswer ittLamb eller
Bocksiachtat/ och affthemtagit Skinnen/ och
ther aff giordt ath wara första Föräldrar
Skiörten/ihermedh är strst betydt/at Menni»
stionesSkam intet anorledeskundebetäckias/
än genom thensDödh/somffulle taga Skam»
men ifränthem; Ther nast ar betydt/at Gud
sielffwille thetöffretffaffa/ tytä hanwal ha«
dekunnat Adam beftlla och vnderwij sa/ huru
han stulle sighKläderbereda/görhan thet sielff
vchbetygar ther medh/ at han sielffwille itt

Lamb bereda/som stullebara WerldeuesSyn-
der. Thet är och här igenom betydt/at Gudh
genom Hterlösarens Dödh wille bereda itt
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Then ottonde Betracktelsen/
Täcke/ther medh Mennistiones Skam stulle
blifwa betäckt/at the sigh intet mehr för Gudh
behöffde försträckiaseller stämmas.

«hristi Död Christi Dödh är ock ett kosteligit Spe-
ItSpNl cerijochßöökwarck. Thentrognealstelige

Sialen kallar smKäreste, then korsifaste lE.
Cam.l/lz. sumittKnippeaffMyrrham. IHöga

Wijsons första Capitel: Min Wan M
migh M Knippe affMyrrham/ thet e-

NN mellanmmaßröstsitter. Myrrhamär
Mirran». itt bittert Ting/ sä ar och Christi Dödh och

Pijna/hon hafwer bitter warit: Bitter war
psal,6j./«. Försmädelsen/ at Hallklagar i thell69 Psalm:

Försmädelse brakar migh Hiertat föll»
der/ochkränckermigh. Bitter warhonom
Dödm/ tybederhan: Fader arthetmögG
ligit/sa taghthennaKalcken iftan migh.
Altsa är annu ChristiKors o§ bittert. Bit-
tert blifwer osi/nar wij tänckie pä wclra Syw
der/somthenfromme HErren hafwer ängzlat
ochdödat. Ty:

Hwad ärdock Orsaten til sadanPijna?
Ach/tigh hafwer stagit Synderm minä.
Ach HErre lEsu/iagh haar thet wälförstylt/

Hwadtuhaswertohlt.
Bittert blifwer osiHErmnsChristiKors/

i thet at thet i otz tamjer ochdämparMens
Begä-
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OmHterlögningen.
Begärelfe/at the intet vptända wartHierta.
Men sasom then bittra Myrrbam hafwer
harligh Krafft och Nytta/ sä hafwer och then
bittra Christi Dödh sin Krafft och Nytta.
Myrrhamgifwer ittgodtßöökwarck: Msä
star och strifwit om thenkorsifästelEsu til the
Epheser ithet 5 Capitel: ChrisMs hafwer Eph,s/-.

alstat osi/och vthgiswit sighsielffförosi
til Gaftvo och Offer/Gudi til een sööt
Lucht. Thet waraffmälat iGambla Testa-
mentzensOsser/hwilka när the i Troone Gudi
blefwegiorde/ gäfnw the ifrän sighför Gudi

een liuilighLucht/sHsbM säijes om 3loe Offer:
At HENren luchtade een sööt Lucht. <sm.B/«.
Meningen ar/at Gudh een jynnerlighLust och
Behagh til Christi Dödh hafwer hafft/at han
saledes therigenom ar försonat/ och besiutit al°
lom Mennistiom alla therasSynderaldeles
tilgifwa. Ickeffalman har tänckia/at Gudh
är st blodgirigh/at han hafwer een synnerligh r,gh.

Lust til eens Mennistios Blodh och Pijna:
Thet ware lä ngt ifrä l> thenshimelsteFadrens
barmhcrtigaochgodaHierta. Hörsimheeten
war/thet som Gudi wal behaqade. Blotta Hirsamhee.
Plinanlsighsiclffg»orde.ntet. Chnstuswar hageiigh.
lydig sinomFader in til Döden/la/in tilKor'
sensDödh. Han gaffsigh aldelcsisiuFaders

Willie/
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Tben ottonveBetracktelfenl
Willie/til at alt lijdaftr Menniffionesstul/
hwad Fadren hade besiutit öfwer honom/thet
behagadeGudh sa wäl/at heela ChristiLijdam
debleffför Gud säsomeensöötLucht/säat han
och til then elliest sörbanmde Mennistian/ tä
hon i then kortzfaste, lEsum sigh förhonom
lät, see/hade itt chnnerligit tiiertans Behagh/
och widh sigh sielffswllrit/ingen förSyndenes
stul at förstiuta/somi een mttTroo pa Christi
Dödhkommer til honom. Myrrhayi hafwer
ocheen chnnerlighKrafft/ til at förwahra the
DödaKroppar ifrän Förrottnelje. Therföre
stär thet M tbem ffrifwit/ som HErren IE«snm förde til Graswa/at the togo medhsigh,
MyrrhamochAloe. Mtteligenästn minkä?

t ty tu,
äst migh thenrätteMyrrham/tu bewarar mig
förFördärff/ochgifwer mijnaSiälthetratta
Lijswet; Tyhoosompa tightroor/ hanstal
leswa/om an hau dödh bliswer/och hoo som lesi
wer och troor pä tigh/ han ffal aldrigh döö.
MinWan ar mig ittknippe Mprrham/
thetemellanmtmßröstsitter. Säsom
MW itt ädeltKlenodh medh Balsam fylt/ plä'
M hangiapä BWchAltsaffal then

5" lEsus eenRökelse Knippa/en Myrrhams
hamsßnlplßustewarapämittßröst/ itt adeltKlenodh

niedh
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