
GmHterlisningen. 4:9
medh eenkosteligh Lucht/medh een lijffgörande
Lucht. Kommer iaghmedh thettaKnippetför
min Gudh/ sä vndfarmijn Siäl een lefwande
Krafft/och aff mitt Hierta stijgervp ittRöök-
wärck str HErran til een sööt Lucht/ Mine
hiertans Suckar/vpwäckte aff lEsu Ande/
are ftllla medhSötma/la/sulla medh hiertans
Längtan och Kärleek. O tu minkärestelEsu/
tu ästmigh ittKnippe Myrrham/somemellan
minäBröst hänger. Ach min Gudh/hurukan
tu förstiuta then Siäl/ som medh thenna sota
Luchten fir tigh kommer s

Wij hafwe korteligensedt/ huru sioor och
härligh wär Person är/och twart
emoot/ och huru armt och älendigt thetforlösta
Folcket är/säsom och hurubitt/r Hterlösarens
Pijna/oc twart omigen/huruädel thesFrucht
är. Sädansatttqe Syndares Hterlösning ge°AUHHnom lEsu Christi Gudz Sons BlodhMl b°tr«chtas.
allestädes aff osi blifwa betrachtat/ säsomitt
GuddomligitHeligheetz/Wijsheetzochßarm'
hertigheetz Wärck. Först sager iagh/stal thet
betrachtas säsom ittHeligheetz ochMttferdig-
heetz Wärck. Hoo som wetta wil/huru Syn«
den behagar Gudi/han komme hijt. Huru
Mängen Mennistiss st hann/ weet och be«

täncker



otwndeBetracktelsen/
tänckerintetGudzDomöfwerSyndensTH

ANan' eensädanobetänckterMennistiakommerther
l""n v til/athon hörer och betancker/huru Gudz Son
Synden"". framtrader/ochgifwer sigh vthi samma Dom

ftr honom/ och hwad honom ther vthi är we-
derfarit/lagh troor hau stalbekanna/atmedh
Synden är intet mehrat stamta. Thetmätte
stoor Nödh och Fahra warafsrhalwen/ esster
Gudh i Himmeten itt sä stoort wägat hafwer,-
Thet mätte en sast wederstyggeligh Oreenlig»
heet wara/ som intet annorlunda kunde äff«
twääs an genomGudz Blodh; Thetmäste
en heet brinnande Wrede wara/ som intetan»
norlunda kunde vthsiäckias/äl» genomGudz
Blodh,- Thet mätte een stoor Heligheetwam/
för hwilken sä aldeles intet orättserdigt chn»
digtWasendekan bestä; Thet mättewaraen
höghRättserdigheet/ som Heller wil thetKate-
stevthgifwa/ än nägoneendesteOrattserdig<
heetkalla godh.

Til thetandra/stolom wij Äterlösningen
betrachta/sasom itt thens Högstes Wijsheetz
Wärck. Satan tänckte: Nn hafwer iagh
wunmt Spelet/ Gudh hafwer mistsittßijke
hoos Mennistiorna/ nuarMenniffianmm/

Gvdh är och mäsie minbliswa: Men lofwat wariGud/som wiste Mhr qn Sata,'/ Gudz Wijsheet
wijste
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VmHterlösningen.
wijste almu en Wägh/ther igenom Menistian
kunde bliswa äter vthur Dieswulens Rijke

förd. Gudz Wijsheet haswer sck lagat/at een
Mennistia stulle söndertrampa Diefwulens
Draka-Hufwud/ tä han tänckte bliswa alla
Mennistiors Herre iEwigheet. Hoo hade
kunnat tänckia/ at Gudh stulleaterlösaMen-
nistian medh sin Blodh. Thetär en Hemlig'
hcet/som ÄnglarnahaswaLust at bestoda.

Huruvnderligh är dock thenna Pijna/
Then godeHeerden lijr f?r Faren sma.
Stulden betalar HErren then ftolnme/

FörDrängenonde. (wandrat/
Thenfromlne döör/ som ratt och wäl haar här
Then arge leswer/ som moot Gudh haar miss»

(handlat/
Mennistian föttvarckar lijfivet/ och är löös

Gudh warder sängen, (gangen/
Sidstochtiltheitridie/ bör Hterlösningen

betrachtas/ sasom then högsta Kärleek och
Barmhertigheet.

O Karleel stoor/ONadhbtan all Ände/
So,ntom tigh til at taga wart Älende/
lagh lessde medh Werlden vtan allQwijda/

Ochtumastelijda.
Täncker iagh pä Personens Högheet/som

osiäterlöste/ pä the fördömdaMennistiors O- W.N.wardigheet/ pathenswäraPijnan/ päthennwgc!rm>c«
harliga Frijheet ochSaligheet/ Ealtsioort/ Wgh.^



4»i Thenottonveßeträcktetsen/
, 1'" . .1 . . ,.——^—-—»

stoorKärleek/ ocheenoförtientKärleek; Ty
hwad wele wij förtienas Wij woreFimder/
och hwad wij giorde war Synd. Betäncker
iagh at Gudh sielffbefordradeHterlösningenj
och gaffvth sinkareSonförosi/och kastade wä'
ra Synderpä honom; Sätter iagh här til/at
Hnglarna/ som dock wore the högste och härli'
gasteGudzCreatur/ginges förbij/och lefnades
i sin Fördömelse/ och then älende lordmatken/
Memlistian vthwaldt/mäste iagh säija: Ach
hltruhaswerhanMenmstiornasakär! Jo»
hanes isin första Epistels tridie Capitel säger i

«.loh-M. Ther pakännomwijGudzKarleek/ at
han hafwer lätit sittLijffför osi. Paulus
til theRomare i thet 5 Capitel: Ther Vtht
beprtjsar Gud sinKärleek til osi/atChri'sms ar dödh for osi/närwij annuSyw
darewove. Gudh hafwerjw pä mängehan»
daSättsittkärligaHiertamootMenniffian
vppenbarat/ men i thet at han gaffo§ sin Son
til Äterlösning/ ther medhprijsar och vphöger
han sin Kärleek pä tbet aldrahögsta. Tä

3lVn«? HErren lEsus Holt Samtaalmedh Nicode.
filanärvp°. mo omthennaHandelm/ochhonom vnderwij-
Nst«." ste/hwad Gudh mastc göratil war Saligheet/

och huru han sin Sonvthgaff/säger han: Sä
älMe Gudh Werldm! Thetarsamnc.

ket



4);

Nu mä ingenMennisticrlaija.- Gudh haf-
wer nagot sakärt/thct han intet wil migh gis-
wa. HwarärnägotHierta/ hmararFör»
stalid/ som ihenna Wälgernillgens Högheek
och Stoorleektanbegrijpa s The trognewän-
jasigh ther tilesster then Helga Skrifftz Anled'
ning/atthe icke allenastDa: Christus haswer
v§ aterlöst/ Hall hafwer sigh för migh vthgif- Nph.f/t.
wit; Utan ock: Christus hafwer mig
och sigh för Migh vthgifwit; Pä thet wi) osi
altijdh päminile then öjnmswinnerliga stora
Kärleeken.

Nu wal tll älendige Snndare/ sörgät intet
«t waraGudi ochtinHtccksaretacksaM/
then korsifästa lEsitm aldrighkommavthudmanwar»
littHierta. Thet warder wälmycketpredij-
kat om ChristilEsu Hterlösning/men sä weet/
nt aldrigh nagon tijdh kan ther om nogh talat
blifwa; Therföre wij aldrigh kuuna Gudh
tilfhllest tacka/thet kunnawij och aldrigh nog-»
samt betanckia.

Menbetanck thet sa min Siäl/at tin Troo
ölifwer fast ther vthinnan grundat/och at tu Ml "nm.,
winnereen Gladie i Gudi. Esster Gudh pä Na"K
tigh hafwer sä mycket allwändt/ sä katt han

wisserligetl intet mcdh tigh mehna. A»
Es posielen



Then ottonveßetrachtelsen/
postelm Paulus gör een sadan Slutniug/ til

Rom.B/;t. theßomareithetBCapitel: Gudhhaswer
icke stonat sin egen Son/vtan gifwit ho<
nom vth för G alla/huru stulle hanoch
ickegifwaosi alltmgmedhonoms Gar
then Slutningen fram/sä ar ochthet som star
strifwit i then 84Pfalmen/sä wist somAmen:

psal.B<i/«. .HEmn Gud stal lata them frommom
intet godt fattas. öm migh an nägot fat«
tas/thet som effter minMeningar migh godt/
sä maste thet i Sanning intet wara godt; Ty
hwad stulle thet för itt Godz wara/ som then
KärleekzsulleFadrenstullemighneka/sommig

w«ss«lom gH eenda Son inftt' hafwer förwagrats
««M G«oh Hwij stulle han icke stänckia migh alt medh
Ho?e. b"wm e Hwadklagewij ta iKortzet/lijta som
««"- Gudh intetmeente wal medh osis öchännu

meer/hwarföre förtwijfia wij i wäraSynderi
Hurukaneen Synd wara sä stoor/som genom
lEsu Christi dyraFörtienst icke stullebetalt
wams Betäncker iagh pä then eena fijdan mi°
m stygga öfwerträdelser/ochstomOhörsam-
heet; Hch pä andrasijdan GudzSons So-
lamodh ochHörsamheet/isä mangahatlda Be-
spottelst/ Försmadelseoch bitter Pijna/ ochöf»
werwägar sadant emoot hwart annat/ sä mä-
ste iagh jwsta til och betanna/ atmim Ofwer<

lradelser
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OmHterlösningen.
tradelser intet äresa wichtige/som en sä högh
Persous tolige Lijdande. Hwad kau ther e-
moot racknass Wij hafwe i Christißlodh/
een ewigh Försoning,- lEsu Christi Gudz
Sonsßlodh/reenarosiifranallawäraSyw
der/ och then Krafften behäller thet sä länge
Werlden star; Thcrstrc förtwijfia
tet/ tu fattige Syndare. Miller tu nägon twijfia.

Synd/ och är therföre bekymrat/sa ärtheträtt
Tijdh/ at tu tigh til tina SiälsTröst analN'
mar lEsuChristißlodh.

Mm ther tu tigh tröstaraffthendyraA- NNztcrlösning/sä fiyy alt/hwad som Synd heeter. aMhrMA
Huru kan tu haswa ett Behagh til thet/ som h"., mV
tins Siäls Älstare Christo lEsu hafwer i
största Hngest ftrdt i Huru kan tu hoos tigh
hysa och halla/thet tinom trognesteWan haf-
wer giordt sä mycken Pijnas Skulle migh
icke bedröswa och tranckia/ thet för Gudh sä '
wedersiyggeligit är/at thet medh ingen Ting/
an jommedh Gudz SonsDödh kunde förso»
natwardas Hata/ kareSial/
siackiadeMensMantcl.

Betänckock/hwadlEsusChristus medh
sittswära Lijdande sökt hafwer. Til then ÄN' «wandc,ött,
de hafwerhau tigh stapat/til then Hndehafwer
Hall tigh ock MM. Harstulle tuwara Hans

<A ij Tiemre/
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Then ottondeBetrachtelsen/
Tiemre/ och theri Himmeten medh honom re-

F.uc,i. gem. Skrisstentalaraltsatherom: Gudh
o.?- 74. hgfwer osi fralst iftan waraOwänncr/

och vthu allas theras Hand som hata
osi/at wij ftälste vthu wara Owanners
Hand/matte honom tienä vtanFruch»
tan/ iHeligheet ochNattftrdigheeti al'
la wäraLijffzdagar. Christus är thersöre
for osi alla dödat/ pä thetthe som leswa/ M

2.<kr.5/15. mera leswa sigh sielfwom/vtan honomsom for them dödh och vpsmnden ar.
Han hafwer gifwit sigh sielff vth ftr wäm
Synder/ pä thet han stullevthtaga osi i<
ftan thenna narwarandeondaWerld/
effter Gudz och war Faders Willie.
Han hafwer försonat osi/medhsin Kötz Lekc^

Col.l/22. men genom Döden; Pa thet han stulle
ställa eder heliga/ ostraffeliga och obe<
smittade i sin Hsyyn. Then helsosamma
Gudz Näde/ som iChristo är vppenbarat al-

D^/ll.l2lomMennistiom/Lärerosi/atwtjstoleför<
"- saka all Ogudachtigheet och werlozligh

Lusta/och lefwa tuchteliga/rättserdeliga
och Gudeliga ithennaWerlden; Ty the»
siore Guden och wär Frelsare lEsusChri<
sius gaffsigh för osi vth/ Pa thet han stulle
förlossa osi iftanall Oratl serdigheet/och

reena
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«DmHterlösningen.

reena osi sigh siclftvom ittFolck til Egen»
dom/thet sigh om godaGamingar be°
filjtar. Hanoffrade wära Synder sielffi sin
Lekamen pä Tradh/Pä thet wij stulle wa-' p"

ra dödeSyndene och lefwa Rattserdig-
heetene. Then som thenna och andrasädana
thens Helga Skrifftz Sprääk laser och hörer/
hwad för ittSamwet wilhan hafwa/om Hans
Hierta stger honom/at han lefwer effter sitt
Sinne/och sigh intet haswer företagit medh
Alfwar atHelga sighför Gudis Thet är intet
sa ringa atförsättia then aldrahögstaKolmn»
gens dyrt förwärfwade Egendom.
icke edre egne/ry jare dyrtköpte/ thersöre
prijser Gudvthi ederKropp/och i edrom
Anda/hwilka Gudi tilhöra. Om iagh nä-
gon hade löstifran han wille migh
straxnu thetta/nuanatgöra emoot/iagh tycker
wisserligen iagh höllehonomföre/ min giorda
Möda/och stulle walwetta kasta honomföre
minä vthlagde ömkostnader. Hwad mehna
wij ta/stolomwij Christoför sin 3Wda ochO-
maat intetwara ssyldige/ eller är thet sil lijtet/
som han pä o§ hafwer anwändt s Eller mä
Personenär intetsämycketwärd/ atwijho°
MM en godhWillie bewijsa i

Hwarföre arewij sä vrsinnige/ at wij then
Ee iij stors



Then ottondeBetrachtelsen/<
storeHErren sin dyrt förtienta Zienst förneka?

NAw Aldmmäst esster wij ther igenom alt thet för«
otz VrN lora/hwad han o§ förwärfwat hafwer/hwilket
wat hafwe,-' och wal bör aff tigh betrachtas; Ty the som

lefwaeffterKöttet/the stola doö/ the haswa in<
genDeel iChrisii Rijke. Thet arförbarme»
ligit/ at wij begarathetatatervpratta/ thet
Christus medh swarMöda hafwer förstördt.
Hoo somiSyndenemootSamwetetlefwer/

tansRijke.' han vprattar i sigh Diefwulens Rijke/ ther
dock Christus är dödh/at han thet sama i tigh

psal.6B/l?. sorstöra stullc. Han haftverfördtFaw
zeph,4,3. gelsct sangir/ han hafwer blottat För-

stendömcn oc Waldigheeterna/ochfördt
«01.2/15. them vppcnbarliga/ och giordt en Se-

ger aff them/genom sigh ftelff. Och tu
fattige Siäl gifwsr tigh wälwilligen i then
grufwe Diefwulens strsmädeliga Fängelse
ech stamliga Traldom! Christus hafwer ta»
gitSatan fangin/at tu ösirer honsm ffulle ra-
da/och tu vndergiswer tigh Satan s Achtar sa

A"NA gansta riltga/at fördärfwa eenSiäl/somEhri«
lverloen. stus hafwer igenlösts Sij/ecn eenda Siäl/är

GM sa dyyr som heelaWerldell/ therföresä»
ger han hoos Ezechiel/ til Siäla-Heerdarna:

K;ech.3,,B. Förwahrar tu intet mitt Folcklsrael/sa
stal then ogudachtigedöösör sinä Syw

der/
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<!)m Hterlsssningen.
der/mm Hans Blodh wil iaghkräfja v«
thu tijne Hand; Thet är itt wist Tekn/hu>
ru ogarna Gudh seer Siälen sörloras/ somge»
nom GudzBlodh är igenlöst. Ach huru obe- ZMA
tänckt handlar Mennistian emoot sin egen
Siäl! O hwilken sioor wederstyggeligh ö«
tacksamheet är thet/at läta then dyreFrelsaren
lEsum/ somarlefwandesGudzSon/ sa«
sangt arbeta! Skrifften taqer thet intet an- Hed.6/6.
norledesvp/änat thepä nyttkorsifästaHärlig'
heetenesHErre/achtaoreen/och trampamedh
Fötterna wärReeningzBlodh. Mr nägon
tigh i Nödh stadd vthielper medhPenningar/
ellergär iLöffte för tigh/ achtar tu icke thet str
en stoorWänstap/och ast styldigh then samma
at bewijsa all Tacksamheet s Är thet tä ingen

geligitGuld eller Silfwer/ vtan medhChrisii
dyraBlodh/silsom itt offyldigt och oteMiatLambs i Hadeen migh vthassitt härdtTur»
tijsts Fangelse/eller ftan en «nnan gräseligm
Dödhsörlöst/ochgiordt pä mighmycken Mö-
daoch Omkostllat/tilat fralsa migh/iagh wiste
wisserligen intet/huru iagh wille förhällamig
emoot honom tacksam. Ach/ Achhnru kunne'
wij tä läta gä vfwer wärt Hierta/at then satw"
me förtörna/som ifrän then ewiga Döden wär
Siälftijathaswers Lät
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Then ottvnveBetracktelstni
N/bs AtosiaWGMyhanhafwerstrstalstat

men thet ärKarlecken/ at wij qöra Hans
nyvanoc. Wlllle. LatosiaW honom lckealleWMtwy

göre thet honom behaaar/vtau atwij för Hans
stul nägot lijda, Christus haswer sigh heel
ftrsanckt i thet bittra Lijdandes Hngestwatn/
tä hanropar: Watn gäralt in til mijna
Sial/laghsiilncker nedh i dmpanDW
ther mgen Botn vthiar/iagharkomen
i stoorWatn ochFloden wilfördränckia
Migh. Hall är dragen igenom all Pijnos
Törne och Hecklor, Gknlle wij intetefftersöl-.
ja honom? Gudh thell himmeissäFadre», hasi
wer mäst lijda och tohla/mehr an sdm nagolt
Menniffiakan eller mä tohla; D) hwadTo»
lamod hörde ther til/at hansin eendakäreSonj

, Mäste see isa stoor Försinädelse och Hngest s
SkulleiaghickestrGudz Kärleetstnl ockna-
got lijda § Mn hwadär min Krafft/ hum
stoor är minFörmägo/efftermins GudzWiK
jegarnaallTingdragas

edristmom GffweGudh/ atChristiKorsochDödh/ioVailao»''. wore nu sä starckhoosmigh/tilatvchrotaalt
d« Vegärel. Eensinnigheet/ och alla Begarelser/ati

mighttldeles min Gudh ochminÄterlöjareiN'
rymmas matte; Ty hwad wilte iagh elliest
hitta pä/thetiagh honom förhansswäraM

bete
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Pm Aterlögningen,
ketekanstanckiai AchminlEsu/huruärtin
Sialgenomtrangd och ängzlat! För mm stul lig» V«z>,'
är hon sä angzligh worden. WoreHimmel Lilöa«ve?
och lord min/ och all thesPrydnat som ther
Vthi är/säkunde iagh dock ther medh intetbeta,'
lat/iagkunde an tä intet nää min Skyldighees
och Plichtz Matt< Komer thet sä widt medh
Migh/at iagh tigh stancker hwad migh möije»
ligit är och mitt ar/sä är dock sädant alt tin
Gäfwa, Hwad iagh är och hafmr thetär titt/
at iagh ypoffrar thet tigh ar och sä titt< Sä >

förlän migh alt thet iagh här
företager/ iagh thet genomtina Nade/ tigh til
Loffvthrättar/ Giffmigh/at iagh altijdh fiij-
tigt thet tanckcr effter/ hwar Med iagh tigh ms
hierteligen alsta/och med hiertans Lustbefiijta
Migh at sulftra hwad som landertiltittLoff
och Beröm! Ach iagh fattige Mennissia/har
ftller Migh i Sinnet/ min öswermättan stom
Swagheet, Sij/HErre/omtuängifwermig
Nädh/til at tienä tigh/ sä kan iagh dock aldrig
stemigh sä wälföre/atiagh icke stalstapla;Ach
sä förlana migh ock thenna Näden/at iagh ge«
nom tin Helga Blodh aldrigh sörgäter/migh
at äter i Himmelen ssrsona: Thet är nu min
Hnstan. Min Hterlösare/tigh äkallar iagh/
yä tigh troor iagh/ til tigh suckar iagh:

E? V Ach
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Tbennifonye Betracbtelsen /

Ach storeKonung/ stoor ialla Tijda/
Hurukan iaghnogh tin Trooheet vthsprijda,?
Intet Hierta tan nägot vptanckia/

Tilat tigh stänckia.
lagh tan medh minä Tanckarintet satta/
Huru htzgtiagh tin Mistnndheet stal statta/
Hnrutan iagh tanu tinKärleets Gaswa/

MedhWarcketlofwa?
Dock är annu nägot/som tigh wälbehagar/
Nar iaghKötzens illstar damparoch agM
At the icke pä nytt mitt Hierta sarga/

MedhSynderarga.
Effter iagh sielffeytan sa mycket förma/
MinBegärelse widhKorsiet fastan siä/
Sa giffmigh tin Anda/ som »nigh tan siym/

WidhHandenföm.
Sä lärer iaghförst tin Godheetbetrachta/
För tinKarleet/Werlden fsr intetachta.
Och sa beftijta ,nigh/ HErre tin Willia/

Gärnaatföllia.
Sa wil iagh tigh tilAhra all tingwäga/
IntetKors achta/ingen Stam ellerPlaga/
IngenFörstllielse/ingen Dtzdzfahm/

Stalmighswärwam.
Thetta att/sast thet är ey wärdt at nampnai
Sä weet iagh listivä! tuwil thet ertänna/
AffNäde thet anseeoch wäl vptaga/

ImijnaDaga.
. Mr iagh OH3RrelEsustalftzrtinV)wm/

Fä vppä mitt Huswud AhronesKrone/
Ta wil iagh tigh/ i Ewigheet toffsiunga/

-MedheennyTunga. Then



Om thenGuddomlig»Rallelsen.
Thennijonde Vetrachtelsen/

Vm then Guddomliga
til Chrisii RDe genom Grdet.

an Gudz So» förMennistiornaslW» Syuder nogsamt bafwer betalt/ och en
fulkomligh Forlojjningförwarfwat/ kan lijk-
wal iligen blifwa srälst stan Syndenes och
HelwetesWald/vtan thet sä är/at hangenom N'N
TroommedhChristosörbundenwarder. Ge.
nomChristiKorsochDödh/haswewijwälbe. Christo ssr.
kömmit Mttigheet/at vthgä affMörckzens
Rijke/men at wij iWärcket niuta thennaßät-
ten/äraffNöden/atChristuskommertilo§/och
i o§ förstörer Diefwulensßijke. Hwilketeff»
ter then Helga Skrifftz Uthtydning intet an»
norlunda steer/ an när wij troo pa lEsum
Christum wär Aterlösare; öch genom Troo-
lia reena. o§ftän wära Synder i lEsuChri'
sti Blodh/ochosimedh Gudi försona.

Hafive wij förthenstul hqr för Nödenen ny
Godheet/ at wäm Sialarmäwälgä/ Nem»
!igh/en GuddomlighKallelse til Christi Rijke/
och then helgeAndes Uplysning genomördet. lelse tilChri.
Therföre troo och bckännewij/atwij icke affe»
gen Krafft ellerFörmägokunne troo pä wclr
HErra Christnm/eller til honom koma/vtan ,
then Helge Ande hafwer o§ tallat/och genom

M



Thennisands Bstracktelsen/444
sitl Ord vplyst. Utan then Helge Ande
kan ingen kalla Christum en HErre/sasger Paulus/ i.d0r.12,.

Ther medh bekänne wij wär Osirmögen-.
heet/at wärt Förnufft ochKrafft intetkan hiek

NIN. w " i GudzRiite. Ty ftrst förstä wij
fexoigheet,' intet wär egen Alendigheet/tyMörckret ar sä

stoort/at wij ock icke engängwetta/at wij sittie
iMörckret. Ther nast sa wettewij intetaff
GudzBehagh/huru GOHwil otzhielpa/ och
när sädant blifwer o§ i Gudz Ord yppenba-
rat/ sä ape wij sä blinde/ at wij Gudz Hemlig-
heetzLiuusintet förstä; Then naturligeMen'
nistian förstar intet/ hwad som Gudz Ande tik
lMr/thet ärhenneen Galenffap/och kan thet

~Car.2/i4. jntetbegrijpa.Wij are ickebeqwemlige affosi
sielfwa/ nägot godt at tänckia/ säsom aff otz^

2.Cor.z/5- sielfwom/ wen hwad wijbeqwemlige äre/thet
äraffGudi. Lijka säsom wij.medh wäraswa-
ga Hgon intetkum bestoda then klara Solen/

?än"kknw. altsä är och wärt Förständ mycketftrswagt/^
tet förstä,ig at thet affsigh sielfftffullekulma hegrijpa theNnde"' Guddomliga vthi

Christißijke. Hemligheeternaäreandelige/
wen wart Förständ ar tötzligit, Altsä löpa

, wij i Syndzens Mörcker/til Helwetes Mörc»
ker; Mennistian haswer wäl sielffkunmt sigh

omstörta/



OM then GuddomtigaKatletsett.
vmstörta/men vprätta sigh igeu/thet kan hon
intet.UthiWillfarelsehasweriaghlatteligen
rakat/ mcn igen sinua then ratta Wägen/ haf-
wer iagh affmigh sielffaldrighkunnat.

Therföre mäste wij för thet andrabekanua/
at Uplysningen är blott thens Helge Andes
Wärck. Hwad wij beqwäme äre/thet är alt "e A«oe«'
affGudi: Therföre kallas the andeliga Ie-
rusalemsßarn/ Baru affGudi lärde/ hoos
Esaiam i thet Alla tina Vam lesa.s4/tz.
stole larde warda affHErmnom. Then
HelgeAnde vppenbarar osiChrisium/ drager
osi/ omwänder osi/ gifwer Trooli/ och llya Rö«
relser/helgar osi/ och behaller osi fasta iHelgel,
sen; Then Helge AndeärenSkattmästare/Z.Wgesom genomOrdet och theheliga Sacramenten deee.

föreställer och tilägnar o§ alla Gäfwor och
Walgerningar/somChristusmedh sin Dödh
hafwer o§ förwärsivat; Then Helge Ande är
Dörewachtaren/ som vplater ochtilstutarz
Han öpnarChristißijkesHemligheeter/ Hall
öpnarHiertat/at thetkan besinna then Härlig'
heetzßijkedomsomariChristißijke/ och fa
Lust them at vndfa,-
nat/stuier han ater thet igen/at then sörwarade
Riikedomenickeblifwerborttappat. Synden
är migh affNaturen sötare ällHonung och turmsöit.

Hollungz»
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Then nijonveßetrachtelsen/

Honungzkaka/ hwadan kommer thet/at hon är
migh bittrarean Galle? Thet haswer iagh at
tacka theli Helge Ande före/ hali haswer medde'

fönreteli/h. heetz och Rattferdigheetz Osning är migh aff
Naturen emoot och förtrcteligh/ hwadan kom-
mer thet/at iagh nu haswer Lust/Begärelse och
Frijwilligheet ther til i Thet kommer affthen
Helge 2lnde/som migh sadanLust iHiertat gis-
wit haswer. Sij/godh Christen/huruGudh
maste pä tin Siäl arbeta/ Gudz Son lEsus
Christuslät sigh suurt nogh wara/at förwärf-
wa tigh Saligheeten/och nar han haswer hm-
lie förwärfwat/ maste honom ännu pä nytt
swart bliswa/ attumäsammasörwarfwade

-, Saligheeterkännaochanamma.
Sä lär nu atbesiunaMedlen/som then Hel-

ge Ande här til brukar och weet/atthe samma
mätte wam en dyyr GudzKyrckios Skatt/
effter then Helge Ande them brukar til itt sä
högtWarck/at theAMllige warda ther medh
til Gudhkallade och omwällde/ och the Blins
da vplyste.

tu Msi brukar the» H. Ande Ordet: GudhGm.«moe>. wartEwan-
-.Thess,. HErres lEsuChristi

harltga Egendom. Genom Ordet lärer

446



VMthenGuVdomligaßallelsen. 447

oH theishelge Ilnde/genom Ordet tröstarhan
oh'/ genom ördet förmanarochdrijswerhan
o§. All Skrifft assGlldiingiswen ar 2.Tim.zft6
nyttigh til Lärdom/ tilStraft? til Var-
ttina,/ til TuchtaniNattferdigheet/ at
een Gudz Mennistia stalwam fulbor-
da/til allagodaGarningarstickeligh/ I
thm andra EpisteltilTimotheumz Capitel.
Therstre kallas Gudz Ord/ itt Försoningz 2.C0r.5/l».
Ord/FridzensEwangelium/ittOrd omTroo-RomN.na/Nadenes Ord/ther igenomGudh sinaNä» A«.2°/24.'
dewarck i osi förrättar/ och Saligheeten i o§
wärckar. Itt Ord somRättferdigheet pre- ockv.B.
dijtar/ then Helge Anda gifwer/och leswande N.B/2.gör iChristo/Lijffzens och SaligheetenesOrd/ phil.2/16'
la/ thet ewigaLijffzensOrd. ThetmatteHZKsannerligh iutet wara nagot swagt Ord/vtan
itt kmfftigt Ord/ sasom strifwit stär til the
Hebreeri thet 4Capitel: GudzOrdar les- -Hebr.i/K.
wandeochkrafftigt/ och ffarpareännä'
got twcaggmr Sward/och gar igenom.
Tä Apostelen Petrus Holt een Pmgesdagz
Predijkan vthilerusalem/gick thet Hhömrnageuom Hiertat/at the sade tilPetrum och the
«lldre Apostlarna: IMän kare Bröder/ Act.2,,7.
hwadstolewijgöras AltsäwarOrdetock

>

höffdingen



Nhen ni/onde )öetrackitetsen/

höftdingen lelice talade om Rättferdigheetj
vm Kystheet/och om then tiltonmnde Domen/
ta försträcktes ThmnaPredijkan hasi
wer st rördt Hans Hierta/ at han sigh fruchtcl
maste. SädauKrasst öswar Christi Ord äw
IM/sasom Gudi wareLoffmängetusendeföt'
sara: Hwadan kommet thet s Then Helge
Ande ar therhoos/ ochgör thet lefwande och
krafftigt: Sasom i then Helga Skrifftörd-
sensWärckande warder then Helge Ande G
ftrifwin/ sasom then therMästaren är/ vtan
hwilken wij ickearebeqwame/atkallalEsNM

K, en HErra/eller beqwäma nagot til at tänckia.
thetandra/brukarthen HelgeAilde ock

hettge Sa- the helige Sacrameltten sa somDopet och thell
3""' HelgeNattnmden. GenomDoftet twäär ost

theli HelgeAndereena affSynden/ vthgiuter
sigh sielfföswer osi/ och blifwer sä en ny Födel-
sis och Förnyelses Badh. I then HelgeNatt'
warden stadfäster och sörseglar han pä nytt the
förstrackte och bedrösimde Hiertan/ thet G
wangeliste Löjstet/om Syndernas Förlatelse
genom Christum; Ty Chrisius fär o§ thet
sielff/thell dyra ochkosteligaLösningz-Pennin-

HwadChrz, NemlW sin Lckamen/hwilken han tit
nättwar. wär Aterlösning hafwer gifwit iDöden/ och

sin Blodh/ hwilken hm til wäm Synders
Förlatelse
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VmthenGuddomligaßallelsen. 449
Förlätelsthäfwervthgutit/ ochthermedhvp°"
drager han osi icke allenast/altthetGoda/som
hau medh sitt Kors och Dödh hafwerstrwarsi
wat/ vtan försakmr osi om thet sammapä thct
aldrawissestc/ty Hallwil sä myckct säija: Tag
nu thet/alt är titt/tigh til godo är minLckamen
Vthgifwin/tigh tilgoda armin Blodh vthgu»
tin/bestar ther vthi nägon Saligheet/sä är
thct alt titt. Förfärenheeten betyger/Gudi
Loff/at mängen med ittbedröfwat Hierta gar
ther til/men gar ther ifrän heem i sittHuus tanvc.

"

hierteligengladh; Ty then Helge2lndeär ther
igenomkrafftigh hoos them/som ga ther til pä
ChristiOrd/ ther han sager: Görcrthetta
til min Aminnelse. I thet Helga
försatter oj; then Helge Andevthur thet gam«
bla Adamitiste Wäsendet invthi Christum:
Sa mange som döpteäreaffedcr/ the
hafwa ikladt sigh Christum. I then hel.
ga Nattwarden spijsar han thehungrigeSiäo
larna medhChristo/ och sorsiikrar osi pä nytt/
atChristus är i oH/och wij i honom/effterChri«
sti Ord: Hwilkensom ätcr lnittKött och?ohan.e.
dricter min Blodh/ han haswer

nerltgit Lijff/och mghffalvpwackiaho.
nompa ytersm Dagen/förstä til en ewigh
Härligheet. Ty hwilken som ätermitt

Ff Kött/



Then nijande Betrachtelsen/
Kött/ och drickcr min Vlodh/ hanblisi
werimigh/ochmgh i honom.

Pä thet turätt bchnnar/min godeChristen/
hwad för een Walgerning tigh härmedh
wijses/ nar tu säledesaffthen Helge Ande/ ge»
nom Ordet och the heligaSacramentenblif'
wer kallat/sa halt emoot hwart annat/thet o»
lycksaliga Mennistiones SlächtesTilständ/
ther vthur tu dragen blifwer/och thet saliga
theChristnasStänd/ til hwilket tufördäst.
Gudh wil icke allenast/at wijbetrachtastole/
hwad wij äre/ vtan ock hwadwij hafwa warit/
eller hwad wij hadekunnat wara. Lijka säsom
han aff IsraelsFolck/icke allenast haswer for-
drat/at the honom tacka stulle för thetLofwade
Landet/som HErren them gaff/vtan ock at the
stulle paminna sigh then Egyptistä Träldo-
men/ther vth Gudh themfördt hade. Hoosom thessa Tiligen intetbegarar atefftertäntt
kia/han ärförGudz Ansichte aldeles otacksam.

pauw« sir-Therföre förmanar Apostelcn Paulus them!he"ihristne Christnom/ som sordom hadewaritHednin»eömma M gar/ganstafiijteligen vthi mängaRum/at the
V" willeihugkomma sitt förriga Tilstand. Wil

tu nu wetta hwad tu är/ nar tu vthom Cbristi
Kyrckia 6st/sä swamr SkrifftentiltheEphe.

sir
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V>ntben GuddomligaRallelsen.
ser i thet ftmte Capitel: I woren sordom
Mörcker. Then helgeAndekallartheälen'
digeMennissior/ vthomjThristiKyrckia/ icke
nllenast blinda Mennistior/ soin i Mörckret
sittia/ vtan ock sielfwa Mörckret: I worc
sordom Mörcker. Hwad thet är/warder
vthi samma Epistel i thet andra Capitel klarli-
gm for.Ogomn mälat: I wore döde ge< Cap.2/i.2,z
nom Oftvertradelser ochSynder/ ther
vthi jsordom wandraden/ effter thenna
Werldenes Lopp/ effter then Förstansom Macht hafwer iWadret/ Nemlt-
gen/ effter then Andan som warckar i O«
trones Barn: Ibland hwilka wij och
alla sordom wcmorat hafwa/ vthi war
Kötz Begarelsej och giorde hwadKöttet
och Smnetlöste/ och worom affNatu-
ren Wredenes Barn/ sasom och the aw
dre. Tancker therpa at j som sordom
effter Köttet haswa waritHednmgar/
at jpa thenTijdh woren vtanChristum
srammande och Vorgcr-
stap/och srammande ifranLösstzens Te-
stainente/ intet Hopp hafwandes/ ochworen vtan Gudh iWerldene. Sce här Z""hwad thet är för en Händel som finnes vthom «chomG.wH
GudzKprckia. The walldmi swKötz Lustar/

Zfij
. bch
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Tben mfondeBetracdtelsen/
och göra Kötzens Willie/ the wandra effter
thenna Werldenes Lopp/ effter then ondeAn«
den/som hafwer sinä Warck i otroones Barn.
See/ hwad hafwa the för een Löön at wanta s
The äre dödegenom öfwertradelser och Syn«
der/äreWredenesBarn. See/ hwad hafwa
the för Hielp? The äre vtanChristo? fram-
mande ftan Löfftzens Testamente/och hafwa
intet Hopp: la/ the äre vtan Gudh i Werl»
dene/aldelcshselpelöseochförlatne; Och sasom
the hafwa then lefwande Guden öfwergifwit/
sä öfwergifwer och Gudh them igen. The
tienä Gudh intet/ sä kan och Gudh intetwara
themtit Saligheetennyttigh. Men twärt e-
moot gä the til the stumma Affgudar/sasom
the förförde wore/sömPaulus osi ockpäminer

1.C0r.1!/2. jjl Corinthcr then förra/ tolffteEapitel.
Thet mä wäl wara itt jamlnerligit Stand.

3hrist«a« hwad hafwa wij wunnit/täwij ärekom«
ne til Ijraels Borgerffaps Medh itt Ord;
WijäreittLiuusiHErranom/ tiltheEphe»

Oph.s/8. sir j thet femte Capitel: I worett fordottl
Mörckcr/ men nu are jLinus iHErra-
NOM. Iworetilförne intetGudzFolck/nu

~pet.-/l°. Hre j Gudz Folck; I hadetilförne intet fätt
Barmhertigheet/ men nu hasive j satt Barm»
hertigheet. Mr Christusvthsändesittvth-

walda
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OmchenGudVomligaßallelsen.
walda Wärcktygh ibland Hedmngarna/gisi
wer han honom m sadan Beftlning med sigh/
i Apostla Gärningars 2.6 Capitel: lagh
sander tigh/ nu ibland Hedmngarna til
at öpna theras dgon/ at the stola om«
wandas ifranMörckret til Liusct/ och i-
ftanSatansMacht til Gudh/ at the
stolesäSyndernas Förlatelsc/ ochLott
ibland them/ som helgade are genom
Troona. Sa boom, Hedmngarna i Mörc-
kret/vnder SatansWäld. Hwad winna the/
mr the omwande warda s Theras j)gonöp>
nas/til at see Liuset/och kommaifrän Satan
tilGudh. Thetmä walittOmbytewara/om°
wändas frän Satan tilGud! Hwad finnom
wij thersammastädess SyndernasFörlätel'
se/och alla Heligas samptliga 2lrswelott..

Pä thet Skrifften thes mehr mä giswaosi
thenna Walgerningen tilkanna/ brukar hon
nägra Lijknelser/ och talar saledes ther om:

fann tighi Wildmarckene/vthi torra Deut.zl/l»
Oknene natot ttinOlodh. EenWildmarck
areenOknaffMennistior strlätin/sasom oek
thes Ztampn wijsar/hoo ther mne saar will/ och
hanarassallaMennistiorförlätin/ han haf°TV',o°
wer sigh affingen mennistligh Hielpat trösta/
gäriblalid the grymmaDiuren/och maste alla

Ff.iij ÖM-



Then nisonde Betracktelstn/
wara färdigh/ at blifwa them til

Deels; Hcmfinneringen Maat eller Dricka/
vtan mäste sörsmächta: Altsä ar een Mmm-
stia vthom Kyrckian i eenWildmarck/ Ther
vthinnanhonaffGudiärförlaten. Sasom
Gudh är o§ iKyrckian medh jmNadesMr-
warelse tilstädes/ altsä är hau sierran ifrän
then AfEudiste Hopen/ Therföre sinua the
oct ingenWederqweckelst för theras Sial/och
mäste then grymaDieswulenblifwa tilßooM

L«c.i4/16. Här emoot warder then Christna Kyrckian
kallat Gudz Stadh och Huus/euLustgärd/itt
Wardzhnus. Hoo somkallat warder til Chri'
stiKyrckia/ hau warderkallat tileenhimmeW
Mältijdh/ och som Ejaias talar/ HErren
Zebaoth stal göra itt fttt Gastebodh/ itt
Gästebodh assklart Wtjn/assFeto/aff
Märg/ affWijn ther ingen Drägg ar
Vthi. Ther wederqwecker Gudh the augzlige
Samweten/ ther stastar han Lust och Gladie^,

Sedän som Patriarcheu Jacob hade sedt
thenHimmelsstegcui/sager han medh Gladie:

Gen.2s. Wisserliga ar HErren i thetta Rum/
Thetta mastewara ittheligtRum/ ty
har boor Gudh wisserliga/ och har ar

NöV Himmelens Port. Thet mä man medh
tderärGuvZ «llMttigheet/ om thetRum/ ther GudzOrd
H"'"- hbres.
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OmthenGuvdomligaßallelsen. 455
höres: Ther är intetannat an GudzHuus/"
ther arHimmelcnsPort/ther stär Himmeten
öpen/medhallNade. Härgärsätil/säsomtä Kyknelst.
enrijker Man hadeförsamblat i enomKamar
en stoor Skatt/och han stickade til een torffti-
gan Mennistia sin Tienare/medh thetta Äh«
rendet: lag hafwer enrijk Skatt Msamblat/iagh begärar ingen Heller then at*gifwa än
somtigh; Therftrekom/ochtaghhwadiagh
församblat Nar som tä Tienaren ta»
ger then fattige MannenwidhHanden/ochfö«
rer honom sramför SkattkammarensDörr.
Ta han nu grijpertil Nyckelen/ochöpnar Dö»
ren/sä seerthenkalladeMennistian i thetsaM
ma in iRummet/ och ther medh tomer honom
förOgonen thenhärligaßijkedom/ somthes
insatt är; Ta tager honomTienaren widh
Handen/och leder honom ther in/ochKfwererar
honom i Handerna the beffardaUgodeelar:
Then samme njkeärChristus; Han hafwer
geuom fitt Blodh otz förwärswat the kostelige
Siale-Skattar; Ther sander han sin Helge
Anda/säsom sin Skattmastare/ som ost genom
sinä Timare tilChristi Rijkedomar katlar/och wöndelst/
bodar o§ thet iwar högstaTorfftigheet; Then
store Konungen lEsus Christus hafwer the
arma Mennistior församblat m rijk Nkatt/

Ff mj kom



lshenni,onve Bstracktelsen/
kom och tagh honom in: Han tager o§ och
widh Halide»/ och leder osi fram til Himmels-'
Porten/han tager Nyckelen/och övnar för
Dören. Thetar: GenomsittOrdöpnarhan
osiOgonen/ at wij i Trooneerkänne/ hwad
Chriftus hafwer allom them beredt/ som ho-
nom älsta. Han sörer o§ och ther in/och lefwe-
rerar chstmniaSkatt/och säger: Sij/thetar
alt titt. Och ta wij haswe en lam Hand/staffär
han o§ een fardigh Hand atgrijpa til/hwad

vthetär. Thetar: GenomGudzHrdzße-trachtcmde vpwäcker han Troon/ honaricke
allena Ogat/ther medh wij gcnomPortensee
in iHusct ther Gudhboor/ medh all sinRijke-
dom: Utan hon är och Handen/ther medh wij
gri;pa til/ och tilägna o§ all thennaRijkedom.

Betanck har hooe/huru aldeles oförstylt aff
en pullr lutter Näde then Helge Ande företager

Vt thetta Arbetet i tijn Siö.l,-Huru wij intet has-
oförstylt ga Lijfwet hafwer vthwaldt/ sörr an

nes Grundwaal lagder war: Altsä haswewij
intetstrtient/at wij til thet ewigaLijswet kalla-
de warda. Thet ar mehra oförtientNäde;
Ty wij sutte jw i Mörckret och Dödzens
Skugga/ huru äre wij tä komne til Linsets
Skriffttnsägcr: ThenhimmelfteFadren

HOveo
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Om then GuddomligaRallelsen.
haswer osi beqwama giordt tilatdcel-
achtige wara itheHeligasArswedeeli
Liuset. Then samme haswer vthtagit osi
iftan Mörckzens Walligheet/ och has-
wer sörsatt osi vthi sins älsteligaSons
Nijke. Then samme haswer och kallat osi
medh een helighKallelse/icke efftcrwara
Garningar/ vtanefftersittUpsaatoch
Nadh/ thenosigiswinäriChristolE°
suför ewigh Tijoh. Hoos Esaiam i thet
65 Capitel sager HErren: lagh warder Esa.ss/i.
sökt ass theul som intet effter mighfta«
gade/lagh warder sunnen affthem som
intet sokte migh/ och til Hedningarnasom mittNampn intet akallade/ sager
iagh: Harariagh/haräriagh. Hwad
haswe wij giordt s Wij hasive intetfragat eff- Meter Gudh/Gudh haswe wij intetsökt/lijkwal G..dh,men

haswe wij sunnit honom/ och nu narwij hasive w

honom fulnnt/sökiom wij honom/och bliswer "s-

-altsa sant hwadPaulus sager ti! theRomare
ithet 9 Capitel: Thetstaricketilnagons
MånsWillia ellerLopp/ vtan til GudzBarmbertigheet.

Haraffkan tu i nagon matto afftaga/hwad
för eell Wälgerning Gudh tigh bewysar/ när

Ffv han
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458 Then ni/ande Betracktelsen/
As"HT hankallartightilChristi Rijke. Käreöswer.

stior/ huru mänga Folck ochHedningar äre
vthesiutne fränChrisiiNäderijke. lagh wil
här intetstrijda/hlvadan sädantkommer/ nogh
ar thetatwetta. Gudh hafwerthetHedmffe
ec Affgudiste Folcket affsinrattftrdigeDom/sa wäl för theras Förfäders Synder/ som str
theras egna synder thenna Näde-Skatten
beröfwat. Ofwerwäga manvthihwadstoor
SM-Fahra och Mörcker the samma lefwa/
Kfwerwäga ock hwadför ittolycksaligt Intra-

> de theras Barn göra in i Werlden. lagh wil
här och intet strijda/ om theras BarnsTils
stäud/tä thei theras Barndom döö/vthi hwil»
ket Fall wij dockringaTröstförthemfinnai
then Helga Skrifft: lagh talar allenast om
theras ölycksaligheet/ ta the blifwawidhLijsi

Vt°m. wet. Achhuruswärtärthet/förränittßaru/
'. gudiste Folck/knnkomatil the ordentligaSa«

ligheetenes Medel! Trada the icke mästedeels
i sinaFöräldrars BarbaristeFootspor/blifwa
förstockade/ och swäfwa ithen ewigaFördöm-
melsens grusweligaFchras Betänck/at tu asi
wen sa walhade kunnat räkä isammaWeN'
digheet/dthi hwilketFall wij latteligen hade

kunnat



<l)mthen Gudvomliga Rallel sen. 459

kunnat iMörcker/ öftrstand/ Otroo/ Siäle-"
Ängest/hiertans Sorg ochlämmerfördarsi
was/ och srän Gudh ewigh affstilde wara.
Betänck thetock/at tu affijdel oförtient Näde
är för sädan Olycka bewarat worden. Hasi
wer icke Gudh hafftMachtsasomwäraFä«
der/altsä och otz at läta sittia i thenHednista
Styggelsen/ säsom han aff sin rättferdiga
Dom andra Folck giordt hafwer s En oför-
tient Näde ärthet/ atwij hafwa Liuset/ och
hwad hafwa wij kunnat ther tilgöra/atwij i-
bland Christna och affChristnaFöräldrar äre
födde ochvpfostrade. Arosi icke äfwen ther kHZst"igenomGudzßijkemyckitnärblifwitt Hoo «omnär.
kan thet nogsamtbesinna. Sij/sedän Gudh
hafwer osithet naturliga Lijfwetgiswit/ sedänsom Hans Händer hafwa osivtharbetat/ sedän
han hafwer dragit o§ vthaffwärt Moders»
Lijff/ lagger han ost i sitt Sköte/gör o§ til Nä-
de°Barn/wsattero§ i Gudz
ge/pä thet wij mäge bliswa wäl ansade/hwil- '

tet alt wij intet förtient hafwa/ eller fortien»
kuuna; Idel Nädh och Barmhertigheet ar
allena waldigh öswer osi.

"Therföre mä wij wäl affßaruchsßook
ropa: O salige äre wij/Israel/ty Gudh Baruc.4,4.

hafwer osi sin Willia vppmbarat. I
sawlm



Then mfondeßetrachtelsen/
6ap.3/26. samma Book siimes och strifwit: Thetwo»

re i fortijden Nesar/store Nampnkunni-
ge Män/och gode Krtjgzman/the sam»
me vthwalde HErrenintet/ellervppen»
barade themFörstandzensWagh/ och
effter the icke hade Wijsheetena/ äro the

VHr i sinDarstap sörgängne. Thethafwawa«
hafwa ineet rit ibland Hedninqarna/ mänge förständige/

kloke/tappre Hieltar/lärde och högtbcrömde
wcrloenes Dock lljkwäl hafwatheintet annor»

lunda kunnat lefwa/än effter thennaWcrlde«
nes Lopp/ och effter sin KötzWilliaochFvo
nufft/säsöm Skrifftcn om tkem talar til the
Epheser i thet 2. Capitel: Therföreare the/ta
the hafwa tyckt sigh wijsa wara/ tilDärar
blefneare/och i sin Därffap förgällgne. Hwa«
dankommer thet i HErren hafwer them intet
vthwald/eller vppenbarat themFsrstandzens
Wagh. O salige ärewtj Israel/ty Gudh
hafwervppenbarat osi sin Willia. Alt-
sä stär och annorstädes i then Helga Skrifft:

Dwt.4/7.8. HwadFolckärsaharligit/ hwilkoGu-
dama sa nMas/ sasomAEßrenwarGudh/ sa ossta som wij akalla honom s
Och hwar arnagotsaharligitFolck/sömsa rattserdiga Seder och Bodh hafwer/sasom all thenna Lagen/som Gudh off

föregis^
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461
föregifwer. Hankungörlacob sittOrd/
Israel sinä Seder och Nätter/ sa gör '

han ingom HedniNHom/ev Heller later
hansa wetta sinä Ratter. Sasomthet
för een Lycksaligheet ärat halla/ ta hoos Is
raels Barn i Landet GosenwarLiuust/ ther
elliest kring heela Egypti Land och alla thes
Inbyggiare sutte i tiocktMörcker/ altsa är
fast för een störreLycksaligheet atachta/nar ös«
wer o§ stijner HErransHarligheet/therdocs
andraFolck äremedh tiocktMörcker betackte.
Finner man an ibland thet otrognaFolcket nä«
.qrakloka och förstandige Man/ hwad gagnar
them theras Förständ ellerKlookheets Thet
är een olycksaligh Memustia/ som alt weet/och
tanner Gudh intet. O salige äre wij Is-
rael : Ty Gudh haswer vppenbarat osisinWMa.

Nar wij thetta besinna/warda wij aff ost
sielswa öfwertygade/ at wij äre förplichtade til
Tacksamhcet; Ty stulle wij intet wara tack-
sammeemootthen/somaffijdelNäde/vtanall" hanh.if.
wär Förtienst haswer o§kallat ifranMörck- 3th«smzrc.
sensWäldetil thetHimmelstaLiusets Aldra- "'""

mäst nar han o§ haswer fördt til jinsOrdzree«
naKunstap/ och til een oförsalstat Gudztienst.Wijärejw stytdige honom at tienä ialla wära
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Khen nijonde Bttrachtelstn/
Lijffzdagar. Mmbetanck/käre Christen/om
tu nägon gang ther pätanckthaswer/och om
tu nägon gäng haswer honom ther före aff
Hiertattackat. Himmelock lord mä billigt
här widh sighförstrackia och baswa/öfwer the
ChristnasgrufweligaOtacksamheet;Tykäre
hwad Hthstilnat seerman ibland theChristnas
Lefwerne/och iblandHedningarlms Lefwernes
Om tu päminner tigh/huru Apostelm til the
Epheser i thet 2 Capitel bestrifwer Hedniw
garnas Lefwerne/ sä westu/at theita är theras

The Chrlst. LefwernesArt:ThegöraefftcrsittKötzWil'
«eNrän ja ochFörnufft/the wandra effter thma Werl«
«ednwgar. denesLopp/och effter Mörckzens Fö, ste. Ach

kare är thetta Lefwernet hoosthem Christnom
cbekant? Ach Gudh bättre/ fins icke thetta
Sättet at lesna sä tiockt och Hopetaals ibland
the Chrisina/säsom iblandHedningarnai!ac<
kar tusä tinom Gudh tu galna och darachtiga

'.<nefi,4/7. Folck. Gudh haswer nttetkallat osi til
Oreenligbeet/vtan tilHelgelse. Therföre
sörmanewij eder medhPaulo til the Epheser i

Kph.i,,. thet 4 Capitel: At jwandre som tilbörli-
gitär/ i ederKallelse/ therjvthikallade
ären: öch affEpistelens sorsia Capitel til the
Philipper sörmanewij eder/ at jsom arekalla»

M1.,,!7. detilChristiNäderijke/at jwandren/sasom
Ehnsti
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Om thenGuddomligaKallelsen.
ChristiEwangeliowärdt ar. Tä Moses

i sin 5 Book i thet 4 Capitel päminte Ismels
Barn/huru the fram för alt anat Folck st rätt»
ferdiga Seder och BodhaffGudi vndfätt ha-
de/förmanarhanthem: Säförwahratlgh Dem.4/3.
nuochtmaSialgraneliga/atthet/Nem-
liga theffaßod/icke gangervthu tinoHier°
ta ialla tinaLtjffzdagar. Wachta tigh at
Gudh icke öfwer tigh klagar/säsomöfwer Iu«
diste Folcket hoos Esaiam i thet 65 Capitel:
lagh vthrackermmaHander heelaDa- iesa.6s/,.
gen tilitt ohörsamt Folck/som effter sinä
Tanckar wandrar pa then Wäghsom
intetgodhär. NartuomHednistochßar-
baristFolck hörer/ vthi hwad grufweligit Aff-
guderij the leswa/sa kom ihog/at tinaFörfader mer
intetbätterhafwawarit/och attuäswensawal Z.'""""'hade kumt räkä i stdan ölycksaligheet. Seer
tu hoos thet Mgudista Folcket therasGudz.timstsFäsmigio/stal tu intet thet bespotta eller
lee ther öfwer/vtan ödmiukeligetl tacka tinom
Gudh/sM tig affijdel Nädehaswer til Liuset
koma lätit/stal ock honomaffHiertat akalla/at
)han tigh för samaMörcker bewarar/och the ar'
meförstrde ochblindaMemstior hielpawille/
at themedh osi mä vplystebliswa/och tänck al°

tijdh therpä/ atGudh intethaswer kallat
tigh tilOmnligheet/vtan tilHelgelse.



Tben tiiondeBetracktelsen/
Then tijonde Betmchtelsen/

.
MenFormamng tllacälffaGudz
Grd och the helige Sacramenren/sasom

the rättaMevel/ cherigenam then HelgeÄnoe
wärckar i osiSaligheeten,

thenH. 2lnde icke gör sinä Wärck
i chvtanMedel/ vtan genom GudzN/Gudz Ord och the helige Sacramenten/stal thet be-

ws7o>!wg. Wil tu at then Helge 3lnde stal hafwa sijna
Wärck vthi tigh/ sa maste tllandteligen alsta
Medlen/Vtan hwilka han intetwil hafwa sinä
Wärck vthi tigh. Troor tu/ ftom Christen/
at Dopet gör tigh saligh/ och ar een Dörr/ge»
nomhwilkeu tuwarder inleddi itt saligt ständ;
Troor tu/at tu genomDopet förnyat/och pä
nyttföddbliswer; Troortu/attu genomDo»
pet ikläder tighChristumlEswu/ sä haswer
tuingenßoo/förr an tu tina käreßarn fär

Hur« Dopet ffaffa til Dopet. Thetta betäuckia intet the
Uw«f". ftmme/som wäl otta/fiorton ellerfieereDagar

läta sinäBarn odöpte liggia; Hoos them blif-
wer wisserligen thetta H.Sacrawentet stam°
ligen förachtat/lijkasom thet intetwore affnä»
gotWärde,- The vndraga sinä Barn thet al'
drahelsosammaste/ stulle och een Olycka tilsia/
finge the itt ondtSamwet i heelasin Lijffztijd.
Thet haswer jigh om sädana odöptaßarns

Saligheet
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OeitFZrmaningtllatälsta GuV) H>rv.
Saligheet huru thet wil/ sä haswa the lijkwal
fina Barn/sä mycket thekunde/Saligheetenes
Ingäng tilstutit/och genom sinFörsummelse
them beröfwat Medlet/som alla Werldenes
Frelsare Christus them til sm nya Födelse för-
vrdnat hafwer; lagh twijfiar intet/fflllle thet
Migh wederfaras/ther söre Gudh mighbewas
re/iaqh finge itt oroligt Samwet ialla minä
Lijffzdagar. Fordomarförordnat/atthcFör-
äldrar/som genom FörsummclseochOwulig« stmffave
heet läteittßarnodöptbortdöö/ blefweintet Wmm".
tilthenH.Nattwardensßruuktillätne/ sörr
än theförst hade offentligengiordtßootoch »abortoi
Battring/och genom cen vppenbarligh Böön
hade sigh emoot then Församblingen försonat.
I Gambla Testamentet/ kom thet the sinä
Barnen suurt/när the stulle vPtagasiGudz
Förbund/i thet manstnlle them aMmFör-
huden/och ickevtan stoor Swedavthgiuta the- NssNras Blodh/ lijkwälhafwer HErren intet län- "tonoe D».

gcrvndtthemTijdhäntilthcnBDagem I
Nya Testamentet är ingenwiji Tijdhbe»
MMd til thetHelga Dopet. WijkUnuavtan
all Skada och Fahra/ medh wäm Barn träda
til thet Helga Dopet/ sä snart som osibehagari
lagh weetwal/ atmanförewäliderAndstyls
llingar/ iagh ka»l annu intet koma ther til/ iagh

G g Wille
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Then tifondeßetrachtelsens
Wille gärna sä och sä hafwat. Men hwad
stulle wara migh sä kart/chetmigh stulle tilba-
ka halla/at thet befordra/som tilminßarns
Saligheetthetbästaar.

Nattwaroen hwad Wanwördnat som then Helge
»arder"och" Nattwarden hälles/i thetwij antingen mycket
föracheat. heett oberedde ther til gä/betyger/

Gudh batter/ Ogonsteenet. Troo säterligh/
O käre Christen/ at tin HErrelEsus icke vs
tan Betänctiande och wichtigeOrsäker hafwer
sin Lekamen til at äta/och sin Blodh til at dric»
ta i then H. Nattwardenfirordnat. Mä ng
fromChristen Hasiver/Gudi stee Loff/vthiFör-
farenheeten förnummit/huru han tben försag-
da och försmächtadetan trösta och styrckia/alle-
msi at ther mätte wara en Hunger och Torst.
Hoo som ickewedh ittalfwarligitMisihagh
til fitt Lefwerne/ och medh een hierteligb Läng-
tan effter Christo ther til gär/honom ärbatter
at han blifwer aldeles ther ifrän.

Hwadffal iag nu säija om thet Helge Glldz
örds Thet wore at önsta/ut wij dock mättt
besinna/hwad för en Skatt jvm wij hafwe/sä
wäl vthi tbe Helge Sacramenten/som i Gudz

Nm" Besinner tu thet/sä hält thet eena sä wäl
Hhra halla, iÄhra som tdet andra. Sacramentenkan tn

wal intetaltijdh bruka/men Gudz Ord lat thet
aldrigh
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Ven tilatälffa Gud; Orv.
aldrighvthafftittHierta komma. Theande-
lige Betrachtelser/stola tinshiertansLust wa-

ra: Warda thesammarätteligen anstalte/ si
kunna the intet aldeles vtan Nytta och Frucht
affgä. Ordet söm sä affGudz Munn komer/
mäste intet sä tomt komma igen til honom/eff°
ter Prophetens Esaie Prophetia/ vtan thet Esa.55/»
mästegöra hwad Gudh behagar/ och thet mä-
ste Fmmgäng haswa/i thet som Gud thet vth-
sändt hafwer. När wij intetwetta hurUwij
behagligen för Gudh wandra stole/ sä mäste
Ordet ost thet vnderwijsa; Huru stal en Png-
ling sin Wagh ostraffeliga gä i Swaret fin-
nesi then 119 Psalmen: Nar han haller
sigh esster titt Ord. Wil nu nägon ostmffc-
ligen wandra effter Gudz Ord/sä mäste han
ochhaswa Gudz Ord altijd för Ogon; Sam'
maledes ock/ wil man cen fann himmelst Tröst
for sinSialbekomma/sä mästeman ock Gudz
Ord altijdh haswa för Ogon. NärHErrcn
Christus medh LarjungarnataltepäWägen
öth Emaus om Gudz Ord/öpnade han theras«ögon och vptände theras Hierta/altsä ochäns
nu/nar han genom sin Ande medh o§ talar/sä

öpnarhan wara Ogon/atwij förstäSkrifften/
hanöplmrsinsOrdzHemligheeter/hanvptan-
ler wär Hierta at the brinna. Nären medh

Gg ij oandelige
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Then tifonde Betracbtelsen/
NerVra omidelige Mnlige Böcker rmgär/ warder

«ns Hierta man ther igenom oandeligh/och eens Hiertao»«deltg.t. firgifftiga oreenaPijlar sargat:
Altsa hafwer ther emoot Gudz Ord then
Krafft/ när thet rätteligen/ som thet sighbör/
warder läsit/ hördt/eller betrachtat/ <ä gör thet
andeliga Menmstior/ och hafwer himmeistä
Pijlar medh sigh til at mideligen osi sarga.

LheHöglär. HoosthewerldzliaaHöglärdeförnimerman/3roMSi". thes warre/ huru the gemeenligen hafwa itt
rrotan ochlordists Hierta/hwilkettommer
ther aff/ at the stadigtomgamedhogudeliga
Böcker/ ther vthinan som allenast handlas om
jordista och werldzliga Saker; Men om

. Gudz Ord bekymra the sigh antingen sällan
elleraldrigh medhAlswar. Hooslohannem
ithet 14 MjaLarjungarnatilHErrenChri-

10h.14/3. sto: Wijsa osi Fadren sa haftva wij nog.
IGudzVrd Nu wljsar osi jw Gudz Son sin himmelste
G«d Faoer. Fader i sitt OrdzLiuse. Hällertutigh tilOr.

det/finner tu samycket/at tu warder saijandes:
Nu hafweriagh nogh.

Wil tu nu ratteligen hälla tigh tilGudz
örd/sä maste tuför thet första/ther medh vtan
Äierwända omgä. IthenfemteßokenMo'
sis i thet 17 Capitel gör HERren ensädan

Ordning
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Ordning för IsraelsKoliungar: Mr han
Ml sittiandes warder pa sins Rijkes A"nwg.
Stool: Skal han taga thennaandra
Lagen affPrästenom/Lewitomen/och
lata them strifwa i een Book/hon stal
wamnar honom/och han stalthervthi
lasatalla sinaLijffzdagar/ pa thet han
stal lara ftuchta HErran sin Gudh/at
han haller all thennaLagzensOrd/och
thessa Natter/ at han gor ther effter.
Msa warder och til Stoorftrstenlosua sagt:
Lat thennetzagbokena ickekomma vthu
tinom Munn/vtan hasstma Tanckar
ther vthi bade Dagh och Natt/pa thet
tustalgöra och hallaall ting ther effter/som therpthistnswit stär. Äfwen thetsamma lat och wara stgt til tm SM ty tu ast
vch en Förstc/fom hafwer til at strijda medh
Kötzens jyndigeBegärelser. Wil tu hälls
tigh wäl/ sä lät tins Gudz Ord aldrigkomma
vthaff tin Munn och Hierta; Sij/ the thet
göra/warda i the» sörstaPsalmen saligeffatta?
de: Saligh ar thensom haswer sinLust psal.-/-.;.
iHErrans Lagh/och talar therombade
Dagh ochNatt. Han ar sasom ittTrää
planterat widh Wattubackar/ hwilket
MFrucht i sinomtijdhbar: Och thes
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Then tifonve 25etrachtelsen/
Lööffsörsalna inter. Tänck intet/at tukau
pz cll gälig strax fatta then Helga Skrifftz
Wijsheet/hon ar een omäteligh rijk Grufwa/

ngh."""" jw mehr man ther inneransakar/jw mehr fin«
ner man. Ther hoos är war Natur altijdh
bcnagen til thet onda/ är trögh och laat til thet
goda/ och wil altijdh wam vpwackt ochpa>
maant. Skulle Gudz Ordläggias affsijdes/sä
stulle Sakerheeten snart sigh inrijta. Thet
war wäl een god lsracls Barn

Dem.s/27. sade: Alt thet HErren war Gudh osi
bmdandeswarder/thct Willie wij höra
och göM; Men huru länge wahrade thet s
Therföre mä ste thet tröga Hiertat genom Or«
det altijdh bliswa vpmant. Thet ar marcke-
ligit hwad i then första Books

-.Sam.?. Capitel stär strifwit: Mi Eli Tijdh war
HENrans Ord MM och war föga

Zst°°hA Prophctia. Ransakar man lijteteffter then
Tijdens Tilständ/sa bcfinuer thet sigh/ at thet
ogudachtiga Wasendet toqhsä öfwerhanden;
Prästerna/som stulle lysaför andra i Glldach-
tigheeten/ wore sielsiva onda Skalckar/ och
Gudh war ittfädant Miftycke til sittFolck/
at han thet sampt med Förbutidzens Arck/gaff
vthi FiendensHander. Hwadantomdock
thetta oaudeliga Wnsendeti Wil tu wetta

Uth-
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3en FZrmaningtil at älffa Gud; OrV. 47»
Uthsprunget/ sä wiM-Skrifften then/ ther
honsäger: Pä thm TijdenwarHEß'
rans drd sälsynt/och warfögaProphe«
tia. När Gudz Ord ligger vnder Bäncken/
och warder intet rätteliga predijkat och drijf»
wit/ sä kan intetannat än Sakerheet föllia/ sä«som then wljse Konung Salomonvthtryckeli»
gen talar i sinä ördsprä ak 2.9 Capitel: När prsv.^/iz
Prophetian vthe ar/sa förstmgras Folc-
ket. Ty hwad kan annat jollia/anat Menni'
stian allenadrijfwer sin egen Willia. Men
wälar honom/sägerSalomon/somLagen
widh Macht haller. Wiltu un/atGud»
achtigheeten icke stal sa fmaningen hoos tigh
fvrkolna/sa mäsie tn vtan Äterwando tigh»
helige Betrachtelser öfwa/ther vthinnan war»
der tu altijdh pä nytt vpwäckt/ochnyaOrsa-
ker finnandes at tienä tm Gudh i sann Gudz-
sruchtan.

Til thetandmMs och härGudzOrd med Z«a"HlBetanckiande. När HErrenChristus talar Oromevy

om Förödelsens Styggelst/ ther om Daniel
propheterat hafwer/ säger han ther hoos:
Hoo somthetlaas/hangiftve Achtther
pä. Aswen thet samma lät tigh och wara sagt/
om alt hwad Gndh tigh isittOrdförehäller.
Hoo thet laser han gisweAcht ther vppä. Ty
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Tben tiiondeBetracbtelsen/
thet stolen jbetanckia/ at cn stoor HErre talar
medh eder< Mosesbegynner intet omsyys sin

Kem,3:/l, Valetz WijsamedhthcnnaOrden: Achtar
pä jHimblar/iagh wil tala/ochlorden
höreminsMuns Ord. Hfwensabegyw
ner Esaias sin Prophetia; Hörer jHlM-blar/och tu lord fatta medh Oronen/ty
HErrentMr, Nemligh/täHErren talar/sa ffal Himmel ochlordachtäpä/ochhwad
ther inne är. Williom wij lijka som the Thest
salonicer vptagg thetGuddomligaPredijko«
Ordet/icke sasomMmnistio'Ord/vtan (saftm
chctsimfärdeligen ar), ftmOndzOrd/samäsie
wij achtavppä thetsamma/ fasompäGudz
Ord/och kommaiöogb/at the» store Himelens

ka"Nal ochlordeucsGudhtalartilosi, Therförest
hafwn tä offta wij i then Helga Skrifftlasa/eller willn
N"2Vr" höra Gudz Ordz Predijkande, stole wij thet

medh sidana Tanckar göra; Sij/uu gar iagh
invthi theiis Helge Andes Schole; lagh star
och sitter här för minGM/ at iagh nagot aff
honom hörer och lärer: Men närmanhörer
Ordet och intet förstär thet/och icke med tilhhr»
lighAndächtigheet ther pa achtar/ sä kommer

Matl.lZ/l? Satgn medh sin Arghect/ochrijfwey thet bortj
hwad som i Hiertat sädt ar/sasom HErren

. talar hsoos Mattheum i thet i z Capitel.
För
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Eyn FZymaning tilat älffaGud; Orv. 473
För thet tridie/stolom wijGudzOrdfrucht«

samligen läsa och höra/medh thet Upsätet/at
Wijmä wardatheraffvpbygde. Thetmäste
intetblifwa widh bara Wettenstapen/ vtan at Ur"Ap,
Orden mastekomma til sinKrafft/säsom är en,
helsosam Kunstap/ och M Sialenes Linus,
Elliest hafwa Diefiarna och en Kunstap och -"""-,

Troo/sasom lacobus säger. Paulus klagar Eit.,/16,
i sin Skrisivelse til Titum/ at mänga saija the
kanna Gudh/och lijkMmedh sinaWärck för,
neka the thet< Altsä är nu atklaga/at mänga
befiijta sigh högeligen/at themägemycketom
Gudh och Hans Hemligheeter wetta/och dock '.
i sielfwa Wärcket och affhiertans grund intet
om GM förstä. Hr altsa en okärlighKun»
ffap/ vtan nägonKrafft; Ty ehoo som Gudh räna Guvh,
M sä känner/at han holwmälffar/han tanner «om
honom intet ratt,- Therföre studeraintet sa v-
thi GudzWysheet/ at thet blifwer allena wid
hara Wettenstapen; Ty hwadhielper tig/om.
tu an myckitweet omGudh at tala/och hafwer
honom intet iHiertat s Hwad hielper thet mig
at iagh aren GudzBekanyare/och intet Gudz
TempeN Haffaltijdh thet Uvsätet/icke allena
til at lara/ptanock til atföllia/ at tu är som Ia- »/«.

cöbus ssrmanar/ickealleuast en Höran/Ytan
ochcn Ordiens Görare. SasomGudh och «ue"^"'»ö!
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Then tifanveßetrachtelstnf
De«t,l7/l8- befäller sin Förstelosuam/ och igemem alla

Kommgar i Israel/ at the stulle hafwa Gudz
losl/s. Ord stadigt för ögonen/Pä thetthe MNtte

lära ftuchta HErren theras Gudh/ och
at the göra all ting effter som ther vthi
starstriftvit. MrHErrenChristuslärde
sinäLarjungar/hwadan thet kommer/at Gudz
Ordsä sillan staffarFrucht/hoosLucam i thet
8 Capitelgifwerhan them therpa thenneFör-

K.uc.8,18. maningen: Seer förthenfful til/ huru j
hören; Ar sä myckit sagt:Tbet ärintttnogh/
mille käre Lärjungar/at jhöre min Ord/ vtan j
maste winlaggiaeder/at jsähöre thet/ at jhaf-
wa Nytta ther vthaff; Thetsteer ta/säsom
HErren ther sammastädes sielfflärer. Mr
wij Ordet höra/ och behälla thet vthi itt
gansta godt Hierta/ och bära Frucht
lttedh Tolamödh. NärPaulus förmaliar

C011.3/'6. chAtwij lateChristiOrdbooiblandoff
med all Wijsheet/ kräfwer han icke allmast
en ovphörlighFlijt at läsa Christi Ord/pre.dij«
ka och höra/ vtan ock eenljfwer/ at thet
ftuchtsamli.qen läsit/predijkat oc hördt warda/
Nemligh altsä/ at wij therigenom
en GuddomlighWijsheetzßijkedom/ hwars
Begynnelse ar HErrans Fruchtan; Therfö»
re stal och til thet sidsta Gudz ördzßetrach»

tande
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Ven Förmamng tilatälstaGud;Vrv.

tande affotz begyliuas icke vtan cm hiertans
Böön/ säsom wij thes wärre sällan see ther eff° v/stal m?vd
ter/ huru wij ma vpbyggias genom Gudz
OrdzBetrachtande i Andanom/sä suckom wij
sällan ther om/atGudh mä eensädanKrasst
wärcka vthi Siälene. Menkommer tumedh
thetUpsätet/at tu mä warda vpbygd/ sa suck«
i titt Hierta effter then H. Andes Uplysning.
Tn tu weet jw/at wijaffosi sielfwakunna intet
godttanckiaellerförstä/ vtan then helgeAnde
mästeöpna osiFörständet/ochiwärSialstaft
faitt Liuus och godaßorelsir/ thet säger och
Christus: Thm himmelste Fadren stal
gifwa them then Helge Anda/ som ho-

nom ther om bidia. Ingen Präst torde
ga in i thetHeliga/förränhan tilftrne hade
twättat Hander ochFötter: Altsä stickar thet
sigh intet medh otwagna Hander komma at
handtem Gudz Ordz Heligdom; Therftre
bedh nu/nar tu begynner heliga Betrachtelser/
atGudh mä ther igeliom krafftigh wara i tm
Siäl/bedh och när tu tinaBetrachtelser besiu-
tar/atGudh bewarar thet godaitittHierta.
TäChristi Larjungar hörde een ebegrijpeligh
mörckLijknelse affsinom Mästare/ginge the
til honom och bade honom: Ulhtyd osi thM- Matt,i3/56
na Lljknelsen. Altsä gör och tu/kommer tigh

nägot
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476 Thentifonvs Betracktelsen/
nägot före/som tu intetkan begrijpa/sa sanden
Sucktil tin HErra Cdristum och bedh: Ach
HHrre/vthtydh migh thenmHemligheeten.
Sasom Apostelen Paulus beder för ö§ til theEpheser första Capitel/at wars HErres IE»su Christi Gudh/och Harligbcctenes Fader/

3""Hm Wille giftva ojj WjsdomsensochUp-
Gv°z Vr°s penharelsens Ande til sinKunstap/och

vplysawarFörstandzögon; Altsastal
thet och wara wsr Hnffan/sä offtawijmedh
Gudz Ord omgä: Ach HErre/tu wars
HErreslEsu ChristiFader/giffmigh
Wijsdomsens och Uppenbarelsens An-
de/och vplyys war Förstandz Ogon/til
tinegenKunffap. Ach HErre/gtssmig
titt Ordz rätta Förstand/ och förstgla
thet snmma vthi mitt Hierta/til mijn

.Sials Saligheet. Thenstöue 19 Psal-
men ar full medh sädana Suckar/therafftu

ps«l. »9., tan hidia: Ach HErre/iaghsöker tigh ass
'°- allo Hierta/lät migh icke seela om tijn

Vers«, Bodh, HErpe Mr migh tina Natter/
VersiB. och öpna migh Ögonen/at iagh lna seevers.33. UnderitinLagh. Lar migh tina Nat-

tersMagh/at iagh mabewara them in
pers.34' til Andan. Underwijsamigh/atiagh

mabewara tin Lagh/ och halla thnn ass
allo



Een Formaning tilat ätffaGud; Ord.
alloHierrä. Handla medb tinom Tie-
näre effter tine Nadh/och lär mtgh tina
Ratter. lagh är tinTienare/vnderwij- vers«s.sa migh/at iagh makanna tin
börd/vnderwijsa migh/sa lefweriagh. vers.,^.

Pä sadant Satt gar man rätteligen om
medh Gudz Ord/och ehoo somsä gör/hanar
fin Gudh intet otacksamför thenna dyra Siä«
lenesSkatt. EnijfrighChristen/tänckerickeAN"wtt
allemst at vpbyggia sigh cher medh/vtan och
andresomomkringhonomäre/aldramästfina sigh/ me«
egna/ effter AbrahamsExempel/ pähwilkm
Gudh tilförne thenna Flijten hafwer sedt och
berömdt/ at hanstulle befällasinaßarn och
sitt Huus/at the stulle halla HErransWä-gar/ochgöra hwadrättochgodtär. Brukom
wij här itt rätt Alfwar/ O hmu stulle Gudz
Ord ibland o§ een harligh Frucht staffa!

Then elloffteVetrachtelsen/Vm Troones Rattserdtgheet.
(?)llCh HErre och min Gudh/ när iaghK-

hwad tu medh migh giordt hasi
wer/ förr än iagh ärsä widtkommen/ at

iagh lEju Christi Hterlösnilig til min Sa- Gvdz Gov.
ligheet kan nyttia/finner iagh een sidanFör-blandning vthi tin Godheet/at iagh intetkan """<"«

stilliathetemftMthetandra/ellertilfyllestbe-Nck^
tmchta/ .
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Then elloffie Betracktelsen/
trachta/ huru stoort hwart och ittför sigh ar;
O helige Fader lät tigh dock behaga mittUp-
saät/ty iagh seer och spöör/at iagh intet alt kan
rattcligen betanckia/eller effter thesWardig-
heet prijst, och tigh ther söre tacka. Ty huru
sioor ärCbristus som o§ hafwer aterlost s Hu»
ru dyyr ar hansßlodhs HurustoorarAn-
dm jom ojzvplyser i Hurukostelighär Hans
Ordi Wänder iagh annuwijdareminäTanc»
kar/och seer pä thct hwad iagh affhans Näde
vndfätt haswer l,är iagh ar omwänd/ och lE°su Christi Hterlösning warckeligen nyttiar/
hoowilgöramighffickeligh/ til atförnimma
the himmelste Gäfworsßijkedom/ them wij
sa wal har iChristo vthi thenna lämerdalen/som ther vthi then himelffa Saligheeten vnd-
säs Ach min Gudh/iagh är ickeaffmigh sielff

-beqwemuägot at tanckia/ giffmigh tin Ande
at sruchtsamligen och medh Gudeligheet at ös-
werwaga tin Nades Rijkedomar/them iagh
allareda i Christo har pä lorden nyttiar/ i
thettumigh förlater Synder/ och gör migh
rattftrdigan iChristo lEsu.

heet hwao' iagh vthaff Wredcnes Barn warder Gudz
"'" kara Barn/ therförekallas hon och een nyFö'

delse. Höra och ther til twaggiehanda/Syn-
dernas
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Om <sroones Rättferdigheet.

dernasFörlätelse och Gudzßarnstapsßätt.
Och vndsä wij altsä affHErransHand/ som
Skrifften talar/dubbelt för alla waraSyn-
der. I staden at Gudh migh sä som en Fiende
sirkasta och fördömma stulle/ förläter hau
migh alla mijna Synder/och gör migh ther til
medhtilsinArfwinge.

Förstwarda o§ Synderm förlätna/ vthi
ChristiGudzSons Rijkehafwe wij genom Sz"'derna«

msFörlätelse. TiltbeColosserithetförsia
Capitel/sädana Förlätelse kallas i then Helga
Skrifft een Afftwagning och Reening genom
lEsu Christi Blodh,- Ty lEsu Christi
GudzSonsBlodh reenar osi ifran alla
wara SyNder. Är sa mycket sagt/therföre
at Gudz Sou lEsus Christus hafwer siu
Blodh för wara Synder vthgutit/ firläter
Gudh otz Synderna/atwijwarda sa reen/sä»som wij iugen Synd hade begängit: Uthi
thet at Gudh stillierSynden ifran osi/gör han
o§ Mferdiga och frijar osi ifran allPijna och
Straff/ som wij medh wara Synder pä osi
lagt hafwa. Rättferdige are wij/ säsom ock
Daniel tilförnepropheterat hafwer/ atgenom
Christum/ stalbädeMWrningen sirsonat
warda/ochthen ewiga Rattftrdighceten fram-

HM

479



häffd. När Dawld iMm5 2. Pftlmen sager:
pst!.H2,l. Snll är theu/som Oswertradelstnftrlä'

ten är. Thetta vthsäger Paulus til the Ro^
R<M,i/6. marealtst: Sällarthen/ somßättsw

dighecten tilracknat warder. Äraltsä
effter then Helge Audes Spraak itt: Tina

The ehrist> Synder äre tigh förlatnez Tu äst rättserdigh
sir Gudh. Ahet blifwa wäl mangaBrott

taimet, och Synder öfwer/vthi the Heliga/ ther öfwer
Paulus klagar: När mgh wilgöra thet
goda/st hanZer thet onda widh migh;
Dockwarder jadanSwagheet/somSkrifftell
talar/osi intet tilrackuat/vtan sir Christi stul
öfwerstyld/siiledes/at MtetfördömliZit är
vthi them/som lEsu Christo tilhöra/
som icke leftva effter Köttet/vtan effter
Andan. Altsääre wij rättferdige/och warda
förGudirättferdigehäldne.

Wij äre och sä frij ifränaltStcaffsomwij
med Sl)ndenförtient haswa; Ty fast än wij/

äreV" dröswelser vnderkastade/sä är dock alt sadant
Straff/vean hoosthem/somlEsuChristo tilhöra/egentli»

gen intetStraff/vtansastmehreenFaderligh
Tuchtan/TroonesochwärTolamodzOfningz
Ty närSynden sirläten är/ sä vppehaller
Gudz WredeLagzensFörbannelse/ Satans



Näldeoch HelwetesPijna. GudzWrede
wänder och sä igen/ hwilken lijka stsom een senh°°s »oe
Eeldzglödhbräner/men genomChristißlodh «a.
vtdilacht wardcr/Ty wij äre sörlijkte med 5/

Gudi/ genom Hans Sons Dödh/ then
Stundwij ännu wore hansOwänner.
I tdenförsta Epistel til the Thcssalonicer
staCapitel stär strifwit/atlEsus GudzSon
hafwero§ äterlöstismn then tilkommande l.Nbesst.
Wrede.' GudzWrede läter sigh ock härpä "-"-

lorden see/ men pä ytersta Domen sä warder
honftrst rätteligmvppenbar: Men wij som
troo päChrisium/ wij äretherifränftälste.
LagzensFörbannetse wänder och sä ater/ Ty
effterChristus arwordenenFörbannel.Hderi.se för osi/hafwer hau ost ifrnn Lagzeus N.z,,<.
Förbannelse frijat. HatansWaldewän-
der och igen. Gudh hasiver osi vthtagit 60N.,/
iftanMörckzensWaldighect. Christus
hasiver genom Döden nederlagt ho-
noin/zom Döden i Macht hade/thetar
Dieswulen. Hall hafwerblottatlör°stendömen och Waldigheeterna/ocjordt
them vppenbarliga/och giordten harlig
Seger affthem genom sigh sielff. Hel-
wetes Glöd och theli ewiga Döden wända och the» e>v,3«

igen i Ty sä säger HErren hoos Hoseam i N',""
H h thet



Then elloffle Betracktelsen/
thet iz Capitel: lagh wil förlosia them
vthuHelwete/ochhiclpa them iftan Dö'
den. Dödh/iagh stal wara tigh een För-
gifft/ Helwete iagh stalwara tigh een
Plaga. ArenuSyndernaförlatna/ sä äre
wi) icke allcnast rättferdige/vtan ftij för alt
Straff.

GKförlä. Altsä Gudh Synderna sulkomli'
nasultomu. gen/latteligenochmänga gänger. Hanförlä-

ter Syndernafulkomligen/ sa fulkomligen/
at hanintetStraffför sigybehäller/sa sillkom-
ligen/atingen Wrede öswerblifwer/sä fulkom»
ligen/at icke een Synd/hon waresästoor/som

E;eck.iB. honwaramä/blifweroftrläten/ Omtheno»
gudachtige omwänder sigh/ sa stal pa
Hans Öswertradelst som han giordt haf-
wer/intet tancktwarda. När een Menni-
stiaförtörnar enom androm/ warda the Dansa strlijkte/at ickenagotGrillerblifweriHier-
tatöfwer: Therhörermansädanaörd: lag
wilhonom altförläta/ men itt allena är/ som
iagh kan aldrigh förgata sä lange iagh lefwcr.
Ach milde Gudh/hurublifwerdockplatt intet
Haathoos tigh/uar tuförlaterSynder/tu lof«
war at thet stal pa alla minä öfwerträdelser
aldrigh tänckt warda/ vtan wil kasta them i
Haaffzens Diuup. Gudh sörläter Syllder-
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Vm Rättftrdigheee.
na lätteligen/straxvtan nägot Drögzmähl;
Sä snart jdm Syndaren snckar: Ach Gudh/
war migh fattige Syndarc nädigh! Strax
säger Gudh/war widhgodt Modh min Von/
mijn Dotter/tina Synder äre tighsörlatne.
Huru härdt thet häller medh Menmstiors
Barn/förr än mankanförlijka thet förtörnade
Hierta/arnogsamtkunnigt: Menthensiore
Guden i Himmeten ar sä willigh. Dawidsom thet sirfarit haswer/ betygar thet sammai
then )2. Psalmen: lagh sa.de/ iagh wil
bekanna HErranom mmOftvertradel-
se/taOrlast tn uiigh mmc Syndz Miff- ,
garning. Kom ihogh then sörlorade Sonen.-
Tä hanwande om/ och willegäheemtilsitt
Fader/och annu war längt borte/sccr honom
Fadren/ ochgar emoot honom/ och fallerho-
nom om Halsen. Gudh ar tllsendegäuger
benägmre til atsörlata Synder/an som wij
til atbegaratherasFsrlatelse. Gudhfirläter
och offta/ och trotnar intet. Mennistiors
Barn kan man snartgöw st mycket emoot/ at
the willia intetmehrförlä ca/ menGudhförlä-
ter/ sä offta wij medh itt trogit och bootfärdigt

Hierta ther om bidia. Therföre säger HEr°
ren til Petrum: Icke allenast siw ganger
staltuttnßroderförlata/ som emoot tigh

Hh ij fyndm/



Then elloffte )setra6)te!stN/

syndar/ vtan siuttijo sinom siw ganger.
Thettaarnuitt/som wy haswavthiTroones
Rättftrdigheet/Nemligen/enfulkomlig Syw
dernasFörlätelse.

RäA«f thet andra/haswe wijBarnstaps Rät'
1«h.,/«.' tigheeten. Christus haftver gifwit ostMacht atbliswa Gudz Barn allom
Gal.3/26. themsom troo i Hans Nampn. lare

alle Gudz Bam/genom lEsu Christt
Troo. Th jjamange somdöpte aren/
haftven ikladt ider Christum. Therföre
hafwe wij vndfatt BarnsAndr/som i ojjropar
Abbakäre Fader/ ärewij »mBarn/ sä äre wij

10h.;,i6. nu Arfwingar/ Nemligh/ GudzArfwingar/
och lEsu Christi Medarfwingar. Här aff
kommer thet Lcfftet/ at alle the som troo pä
Christum/ffoleicke warda förlorade/vtan hasi

«.30h.5,1t. wa ittewigtLijff/Ty Gudhhaftver gtfwit
osiittewigtLijff/och thetta Lijswet ari
hansSon/ Then Sonen haftver/ han
haftver Lijswet. OchthettaarthenNäl-
signelse/som Ilbrahams Sädh ärtilsagd/ ther

Gen.«,!B. HErren Gudh til Abraham sager: Genom
tina Sädh/stola all Folck pa lordene
walstgnat warda.sen talar Paulus nl the Galater ithet z Capi-
telaltsä: Christus haswcrftrlossatosi

' isran
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Om TroonesRättferdigbeet.

ifran Lagzens Förbannelse/ pa thetA-
brahams Walsignelse ffulle komma ös-
werHedningarnai Christo lEstu

ThettaaltareenstoorNädh. Achwijha«
dewäl kunnat wara tilfredz/ om wij allenast
wore frijade ifränthenewigaFördömmelsen/
meli llu bewijser Gudh otz een dubbel Näde/
han förlossar ch ifränDoden/ochgifwerem
ewigh Saligheet,

ThenmNädenwarderännustörre/ i thet
Gudh ther til en sä lättan Wagh haswer ftr> fWN"
ordnat,' Ty wij komme ther til affijdel Näde/
genom Troom pä lEsumChristum/ til the he««n.
Romarei thet tridie Capitel: Och warda Rom.3/24.
rattftrdige vtan Förstyllan/ asshans

'Nadh/ genom then Förlosjning som i
Christo lEsu stedd ar/ hwilken Gudh
haswer sim för en Mdestool genom
Troona iHans Blodh.. SaMewij versio
nu thet/ at Mennistian warder rättfer»
dighaffTroonebtan Lagzens Garnin-
gar. Uthsprunget är Gudz blotta och oför»
styltaNäde.AffMdenärej salige word< Eph.2/5.
ne; AssNade äre wijrattftrdige word- 3,7.
ne/ och blifwe Arftvingar til ewinnerli-
git Lijff. Mr iagh Chnstum anseer/haftver

Hh iij thet



Then elloffteßetrachtelsen/
wN nog thet wisserligen myckctkostat/ at iagh warder
tost" «tao, Mferdigh. Chrisius hasiver lätit sigh thet

Blodhsuurtwarda,- Men när iagh mig sielff
3k«r än cmsecr/sä är thet en ijdel oförtient Näde. Gud
«e troo. sordrar intetmehr assmigh/ an at iagh wijser

honom sin SonlEsumEhristumiTroone/
Lijjfzens Ord är wigh när/ thet sama mä iagh

Nom.z/«. troo/fi är iagh hulpin/ TyGudzRättftr-
digheetkommer asslEsu ChrtstiTroo/

Marc. 16. til alla och öfwer alla soin troo. Thenthertworochbliftverdöpt/hanstalwar-'
da saligh: Men then ther icketroor/han
stal warda fowömd. Thct ffeer Christi
Förtimst ti! Ähm/ty sedän ftm Hans Sial ha>
de arbetat/ ar honom thetta tilsagt ftrLöon

2sa.sj/». hoos Esaiam i thet 5z Capitel: Genom sin
Kunffap/ stul han min Tienare then
rattftrdige/ lnangarättserdiga göra/ ty

?",o"^" banbarthcrasSynder. Troonärlijka
saftm een Hanh/ ther medhwijemoottaga/
hwad osti Ehristo warder vpdragit. Han ar
then sorsia Gäs,va/som then Helge Ande warc'
tar i o§ genom Ordet/vtan hwilkenwij intet
kunna komma til thet ewiga Godas Gemeen-
stap. Sa stoor som man achtar Saligheeten
iEhristo/siistoorbörmanhällaTroonesGäsi
wa/gelwm hwilken wij blifwa deelachtige vthi

thenna
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<l)mtra«>nesßäuftrdigheet.'

thenm Saligheeten. Gudh stullefinna fää
Mferdiga/ om han icke säledes hade sighför»
klarat/ at saligh göra fattige Syndare vthaff
ijdel Näde. Emedan nu/tä Gudh bereder en
sä siättan ochbehageligan Wagh til Rättfer«
digheeten/och dock lijkwäl sä sää Mennistior
räkä til Mttferdigheeten/hwad stulle stee/om
han en swäran och ondan Wägh hade vth»
waldt s Men thettamäste manrätt förstä/pä
thet at icke nägon mä säija/at han intet förstär
thet/eller figh sielffinbillar/en orimlighWagh
til Saligheeten/ ty har warda mänge bedrag-
ne. Therföre stal tu wetta/O from Christen/ Hr i«
at Troou är wtet sä siatt Ting/ en blott Wet°
tenstap eller ittfäfangtMunbruuk/ vtanett
lefwande krafftigt Ting/hwilket heelaHiertat
omwänder/reenar/Werldenöfwerwinner/och Act.ls/f.
genomKärleeken krafftigh ar; Tysä bestrif-
werSkrifftenTroon. WeetochatChristi
Förtienstingen tilkommereller tilracknat war-
der/vtan them Bootfärdigom/som haswa itt >
fönderkrojsat och bedröswat Hiettä. Ty the
stnrcka behöfwa icke Läkiare/vtan the swaga.
MelmarthenbedröfwadeSiälenvppäGudz
wanlige Kallelse til Christi Blodh grijper
medh een fast Förtröstan/atGudh intet warder
sin egenFörfoning förachtandes/vtan stal läta

Hh iiij allH
,
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Then elloffeeßetracbtelsent
alla Tilsäijelser iChristo lEsu wara Ia och
Alnen. Skal thet itt ringa Tingwara s Neyi
pä sädant Wijs gärRättserdigheeten vth/ K
srän thet inwärtes är/ vthaffSiälenes inner«
staGrund. Pharisecrnas Mttferdigheet är
alleuasteenvthwartesHeligheet, Troones

he« bestär' Mttferdigheet bcstär vthi Siälenes innersta
Krafft.LijkasäsomGudhhafwerlagtGrun'

sra,A hen hoos sigh/ vthifin BarmhertigheetzAA
grund/och theninnerligaKärleeken/ hwar med
han o§ älffade/ förr än Werldenes Grunds
waal war lagder; Altsä hafwer han och för»,
ordnat/at hoos o§ ffulle laggias Mttferdig.
hcetenes Grund/ icke ythi uägot vthwartes
Skeen/ vtani hiertans Grnnd. Ty lijka sä°.som Syudell hafwer diupt sirgifftat otz i then
inwärtes Siälenes Grund/ altsä heelar o§
Christus heelt och hallit genom lrooucs Mtt-
ferdigheet. Pä sädant SäU warde wij ifrän
o§ siclfwa afflcdde tit Christum/och Christus
behäller allena Ähran, Thetta wil och Gudh
haswaj therföre hafwer Hall altbesiutit vuder
Synd/ pä thet han mätte sigh öfwer alt sir-
barma/och göra otz rättferdiga och saliga aff
Näde/ geilomTroonapä lEsnm Christum/
At hwar och en Munn stal tilstoppas/
och sigh icke nägonberölNtm/som Skriff.

teu
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Gm Troones Rättferdigheet. 48!»
tentalar; Men then som wil berömmasigh/
han berömme sigh allenaaff Gudi. Genom
DiefwulelisFörförande ar MenistionesHier'
ta affsigh sielfftbenägettilHvgfärd/ til egen
Karleet ochHhra/ fihafwer Gudi twart ther
emoot behagat/ vtan all egen Förtienst och
Krafft/genomTroona pa Christum saligh gö- Rom.4ii6,
ra alla bootfardige Syndare/pa thet Rattfer°
digheeten ma komma affNsdeu/och Siälen
allemblifwawijst til Christum, och Hans dyra
Förtienst/atwij mästebekannawarSaligheet
kommer allena ifran Gudh/ somstar striswit
hoos Hofeam i thet 15 Capitel: Tm Helsa
Mr allem när migh. Pa stdant Sätt
warder och wär Mttferdigheet stoor/ ty wär
RattferdigheetärickeensAngelsßättferdig.
heet/vtan Christi Mttferdigheet, Mov3/es<?7n
then store Guden/ som ar hsglofwat iEwig-
heet/hanarwar Rättserdighcet, Therföre ar
han wichtigare an alla Synder. Intet Crea-
tur kan uägot emoot Menniffian inwanda.
Hwilkenwllbeklagathem/ fomGudh
haswervthkoraN Gudhar then som
rattserdiggr. la/Gudh sielffär wärRatt-
ferdigheet. Therföre görPaulus Trooues
Rättserdighcet fä stoor/ at hau intetwil säija:
Wij äre iChrisiorattserdigadej vtan wijäre
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Then elloffteßetracktelsens
iChristo jielswaRattferdigheeten. Ty
fäsom Gudh then samme/somaffingenSyud
wiste/hafwerstr o§ til Syndgiordt/och staffa-
dealtfa/ atwijvthiChristowardethenMtt-
ferdigheet/ som för Gudh galler. Adams

h«t wa/w. Rättferdigheet och Ostyldtgheet war intetsäsoNä?" stoor. Pä thetta Sattetstar wärßättferdig?
heet siuF och är een bestaudigh och ewigh Mtt»
ferdigheet. Pa thenna Orfaken seerPaulus:

Row.4/15. Lagenkommer Wrede ästadh/ thersöre
masteRattferdigheeten wara affTroo °

ne/at thet stal wara assNadh/och Löff-
tet lnafastbliftva. Mennistiorsßattfer-
digheetsörswinner snart/och sä smrt fömMeN'
nistian faller/blifwer aldrigh tänckt pä haus
Rättstrdigheet. Pä thet wij nueeu lefwallde
beständighTröst kulina fatta/sä hafwer Gudh
o§ lofwat/til at förläta Synder/vthaffMde/
genom TrooupälEsum Christum.

-Owad M». Hwad är nukorteliqen Troones Rättsev'
ferdigheet dlgheet s Hsn ar then barmhertlge Gudens

Mdewärck/ i thet han affijdel Nadeför IE»su Chrijn sin käre SonsFörtieuststul/ alla
bootftrdige Syndare/genom Troon pa Chri-
fium/alla Syllder tilgiswer/ och häller them
wärdige thetl ewiga, Saligheeten. Hwar

hoos
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Om TroonesRättftrdigheet.

hoosannunägotlMqtärtilatmärckia/som
fram för thennaRättferdigheeten gär/och nä°
got som pä thenna förstaffade Rättferdighee-
ten föllier. Förr än iagh thenna Mttferdig'
heeten bekommer/mäste iagh hafwa ittförkros Zär fz» the«.

sat och söndersiagit Hierta; Men nar iagh H"//"'
hafwergenom!roona pä Christum fätt Rätt-
ferdigheeten/ finner iagh först Roo ochFridh
vthi Samwetet/effterPauli Spraat: Me« R«m.s/l.
dan wij nu rattftrdige wordne äre aff
Troone/sa hafwe wij Fridh aenom war
HErralEsum Christum.
ste och föllia eenny Hörfamheet/ c nLust til at A»"
emoot sta thet onda/och thet goda at tilhängia;
Ty sasom Christus ar vpwäckt ifran Nm. 6.
the Döda/ genomFadrens Harlighect/ "4.12.

sa ssole och wij wandra iittnyttLefwer-
ne/och icke lata Synden regera iwar dödeliga
Lekamen/ til at effterföllia hennevthihennes
Lustar. MrSialen sälnnda ar recnat och sör-
nyat/sä sitter hon vthi itträtt saligit Ständ/
hon är medhGudi föreenat/deelachtighaffalla
Guddomliga Häfwor/ hon är för Gudi rijk
ech högt hallin/ och kan intetvthstijashwad
för ittBehagh som HErren Gudh haswer til
een sadan trogen Sial.

- Thet tnätte jwenNäde wara/OkäreS'äl/
thm



492 Vhenelloffteßetrachtelsen/
-> > , . »,

then tu medh all Tacksamheet bör
Hwad seer tu härthet icke stoort ars Ta Apo°
sielentil theEpheserförsta Capitel i Ilndanom
thet öfwerwägade/hwad thet för en Nädewar/
atGudh/wärsHErreslEsuChristiFader/genomlEsum Christum/ hafwerftrordnat
otz til Barnstap genomsighsielff/ochförläter
Synderm/bekäner han/ at stdant steer/ effter

Nph.,/6.7. hansNädes Nijkedomar/ och sinä här-
liga Nadh til Loff. Säsom thet Gudi
mycketmehr hafwerkostat/ ta han Werldena
aterlöste/änsomtahanhenneffapte: Altsäar

?nM. thetittfaststörreWärck/ närhanläterMen-
Uo/ärmehy,nstian andeligenpänytt födas/ an som ta hongmföoas!' lekamligenfödes: Hwadärthet/ närGudh

förläter Syndernai Wär käreFrelserman^
Christus lEsus wijsar ossthennaosörstylta
Nädenes Högheet/ vthi en Lijklielse om en

Ma«.i3/25Skyldenär/ som intet hade at betala medh;
Hurn angzligh war han/ ta hanbleffnödgat
at försäljm sigh/ sijn Hustru/ sinä Barn och alt
thet han hade tilat betala medh s Hwadkunde
ther hielpa annat/ än som then stomme HEr-rens bara Barmhertigheets Ta warkun-
nade sigh HErren östver then samma
Tienaren/ vch lat honom löös/ ochgaff
honom til/ alt thet han styldigh war.

Huru



Vmi^roanegßättferdigheet.
Hurugladh mä thennefattigeSkyloenaren
Hr blefwen öfwer thenna Barmhertigheeten?
Och hoo är iblandalle them som nagotstyldi-
geare/ som icke glädiasther öfwer/ och medh
Tacksäijelseemoot taga/om them nagot stänckt
warder/thet han ickevtan sin Skadakan beta»
las Men huru stoor som wärSkuld är/ som
GudhosiaffNädeförläterMärwijpäwärNV,.
Kroppäre dödeligen sargade/säkänna wij wäl«?«'»!,,«««
Warcken. Rr tä en som osiheelar/vptagewij tel." °"

thet medh Tacksamheet/tywij see Wälgernin»
genför Ögonen. Sij/hwad tijn Siäl weder-
fares/ar mycket större. TijnSiäl är sargat/
Gudh heelar henne/och läterthet sigh sast suurt
warda/förr än han
Säar heela. Men effter thenna Wälgernin-
genicke kan medh lekamliga Ogon sees/ rörer
han intet sa mycket wärtHierta/ säsom thmsom steerKroppen til goda. Men lat vpTroo-
nes ögon/ ochöswerwagatiAndanom/ Ach
huru stulle iagh tacka minom Gudi.' Dawid
racknar thet sir sin Saligheet/ther han säger:
Sallärthen/ hwilkomOftverttadelsen psal.;2,i,
förlaten är/ then Syndcn öftverstyldt
ar/ Sall ar then Menniffia/som HEr-ren icke tilräcknar Misigarningen. Thet
är itt Ord/effter Församiheeteu talat. Sä«som



Lhen elloffteßetrachtelsen/
somDawidefftersittondaFallhafwer fmmit/
hwad för een lämmer och Sorq een Sial öf>
werkomervnder GudzWrede/ sä hafwer han
sörnummit effter then tröstelige
nen, hwad föreenTrösithervthibestär/nar

icke tilräckmr Syndcrna. För Syn-
«thi stm dafallet bestod intetMenniffiones Saliqheet
Non""' vthiSyndernasFZrlätelse/ vtanvthiGudzS"igh«t. BelatesHärligheet. AltsäMli Himmeten

Menniffiones Saligheet/ intetbestäiSyN'
dernasFörlätelse/ vtan at Mennistian Gudh
bestodar. Men här pä lorden/sä lange wij
äre stadde vthi thetta <yndiga Köttet/ heeter
thet: Sall ar then/hwilkom Ofwertra-

. delsen förlatin ar: Ty vmn Syndernas
Förlätelse/ kunnawij aldrigh ftl seeGudz An»
sichte.

Ach HErre min Gudh/hade tu ickekulmat
Gvdznävh migh sorkasta/ efftermijn Siälmedhsä man-

gehmida Synder ar oreenat och sörfördblisi
?öra«."""" wen s Men tin Nädh ar mächtigare worden/

än som min Hfwerträdelse. Huru offta haf-
wer iagh min hiertans Dörr igen siagit/ tä tu
hafwer pä heneklappat i Hafwer tu icke hafft
Macht/ at för migh igenläta NadenesDörrj
nar iagh äter ther.pä klappars Huru offta
hafwer iaghmina Oron tilstoppat/ ochförwa«

grat
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Gm TroonesRättferdigheet.
grat migh at höra tins AndesRadb s Wore
thet icke rätt/ attutilstoppadetinaOron/ när
iagh i min Ängest til tigh ropars Men tin
Nadh ar mächtigare an min Ofwerträdelfe.
Sä snart iagh tancker.- lagh wil stä vp/ och
gä til minFader/ och saija: Fader iagh has-wer syndat/och aricke wärd/atiaghkal«
las tm Son; Sä möter tu migh medh tin
Nädh/ tagermighiFampn/ och vpwärmer
migh medh tinBarmhertigheet. Om Tröst iesa.zg/l?.
war migh stoorÄngzlan/ mentulätst
tigh warda om mijna Sial/at iagh icke
fordärswas stulle/ Ty tn kastade alla
mijna Synderbaak om tigh. Tu for- lwch.7/l>
barmade tigh öswermigh/ och siogh mi-
naMistgärningarneder/ochkastade alla
minä Syndervthi HaasszensDiuup.
Thet hafwer tycktz tighaltsaringa/ther som tu
icke hade migh tillijka vptagit förtittßarn/
vch lofwat migh en Arfwedeel i Himmeten.Ach HErre/ är thetta icke een stoorMdei
Dock lijkwäl hafwer tu then sama giordt stör-
re/ i thet/at tu icke hafwer stonat tin Son/migh
sadant til at sörwarfwa. Ty tä tu ickekundesafritt omjyssfirlata Synden/ hafwer tu Hel-
ler welat tohla/at tin eenfödde Son matte ant-
wardas Dödenom/an somat iagh stulle ewin«

nerligh
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Vhenelloffie )setracktetsen/
nerligh blisiva iDöden. Tu haoe wälkunnat
förestrisiva migh enhärdochswärWägh/til
at komma til then Rättferdigherten som för
tigh gäller/ men tu gör migh saligh aff ijdel
Nade/ genom TroonpalEsum Christum/
och at iagh troor/ar och tizn Gäsiva. O hwil'
ken Rijkedom afftin härligaNäde!

Hurukan nu nägon Syndwara sa swärj
at icke een bootfardigh Siäl kan sinua theres

.
moot Trösts Therföre at nägon warder affN"»"ho. Tröstlösasördomd/ är intet sä gemeent/ säsom
at the oachtsMme Mennistior genom Saiw

,«>or. heetblisivaförde äth Helwete. Thetkan wäl
en gäng tijtkoma/ atwij blisiva ängzlige nogh
effter Tröst. Hwad i ytersta Stundenkan
stee/kunne wij intetwetta. Hurumyckenö'
lycka osi kan vthwartes hända/är o§ intetwit»
terligit/thetkan lätteligen ta tilsiä eli immligh
och andeligh Anfächtning. Och pä thet iagh
icke mä gä widt/hooar then som dagligen sigh
öswar iBoot ochBattring/ som icke marcker/
hnru nödigh som thennaTroonesTröstär/ at
han genom Christum fär alla Osiverträdelses
Förlätelse s Mr wij begynna at strijda emoot
Synden/ sä strijder Synden ock emoot o§/' at
wij göre mycket ondt/ thet wij intet Willie/ och

göm
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<vm Zttoones Rättferdlgbect.

göra intet thesgoda som wij Willie. Hoo som
thet förfaar/ hau mästebekänna/at han walbe«
höswerTrooncsTröst. TapamintigTroo'
nesßättferdigheet/huruwälwillighGudh är/
iil at sörläta them bootfardlgom genom Chri-
sium Syllderna/och aff blotta Nade at vpta-
ga osi til sinä Barn. Tä larer tl» pocka pH

blodiga Förtienst/ochGudz hlmmeljke
Faders dyrtvthlofwadeNädh/och winlägger
tigh trädapä Leyou och Drakar. Wijhafwa
en godh Grund/ ty hwad betyda annat the
mängsallige Ewallgeliste Löffte om Gudz
Nade vthi Christo/ an at wij ther vppa sast
byggie? Säsom Gudz alfwarsamma Nnd-
stgningar o§ tilligt stola leda/ til at styy all
Sbootftrdigheet: Altsa stola GudzMde-
Löffte osidrijfwa til at förtrösta pä GudzNa-
de/aldramäst effter Gudh sämycket Heller wil»
le bewijsa pä MelinistiorsBarn sinNadh/att
sin Wrede; Ty medh Wreden haller han län° Gvozwre>
ge vppe/medh sin Nädh kommer han snart.
Han kallar o§ sielfwcr in/ och beder ther til"" näo?-,

medh: Larer eder dockförsona. Ochsä N?/""'
snart
tager/til at wända sigk til GudzNäde/möter
honomGudh/ vthsträckersin Nädes-Fampn/
tysser honommedhsinsMunsKyssande/ och

Ii läter
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Lhen elloffte Betrachtelsen/
läter honom smaka huru liufiigh hcm är/allom
them honom sotia. Kom häräterigenihogh
then Fadren/ som sin förlorade Son igensium.
TäSonen ännu war längt borto/sagh honom
hansFader/och warkuuade sigh öfwer honom/
lopp och fick honom om Halsen och kysteho»
nom. Säjom StraffsExempcl stola osi be<
weeka/at stuchta HErran/ altsa stolaNädes
ms Exempel osi sora til at hoppaspäHEr»
rans Godheet. Dawid kundeeffter sitt förar»
geligaFall/ nastan tdessa Ord ey wälvthtala:

v',3""" lagh haftver syndat emoot HErran.
far swarar honom HErren genomsitt Bod»

N7e!st/ stap Nathan: Sa haftver och HErren
tijn Synd borttagit/ tu stalt ickedöö.

-Chron.zz. SH snart then Gudförgatne Konung Ma-
manaM nasse/vthi sinä Fiättrar och Band wande sigh

til HErren/ och för honom i sin Ängest greet;
Hörde Gudh Hans Böön/och halp honom til
sitt Kommgarijke: Therafftande Manasse/

Kuc. 7. at HErren är Gudh. Then stora Synder-
Synd«stan/ stan war icke wälvpständenifranHErmns

lEsuFötter/them hon mcdhsinaTärar hade
wätt/ strr än hon fickhörathennahugneliga
Rosien- Tina Synder are tigh förlatna.

«öfwasen. Röswarel, päKorret/ tunde intet sä snart om«
wända sigh til HErran Christum/ som han

betom
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Gm Rättferdigheet.
bckom thet tröstcliga Löfftet om Paradijset.
Petrus hade sin HERre medh en stamligh
Eedh förnekat/men effter han ther öfwer bitter,
lighwarbedröfwat/ ty war HErraus lEsu
sorsia Wärck effter sin Upständclse/atPetrus
mättetröstatbliswa/therfore sagerhan: Sä-
ger minä Larjungar och Petro/atiagh
ar VpstandM/ theffe alle kuuna medh Paulo
säija: Thersötearmigßarmhcrttgheet
wederfaren/ pa thet lEsus Chrisius
stulle sörnemligen bewijsa pa migh alla
Langmodigheet/ them til Efftcrdömme
jom pa honom ttoo stola til ewmnerli«
ait H >l< '

Altsä börewij icke allenast thet nädigaLöff- Guoh förl«.
tet/at Gudhwilal!omßootfardigom"theras
Synderförläta/ vtan see och sielfwa Wnrcket
för ögonen. öch hurll wille Gudh annorluil'
dagörats GärdockheelaChristiEmbeteoch
Förtienstthervthpa. lagb ar kommen/ match.9.sager hau/atkallaSyndaretilßattring/"'"
och icke the sromma. Wore wij heclt from-
mavtall Synd/ behöffde wij ingeti ChrisillM.
The starcke behöfwa ingenLakiare/vtan
the siuka. Altsä lyder och Pauli ochalla
bootsärdige Syndares Trösi: Tbet är ltt t.Mm.i/lF
fastOro/och tallo matto M wardtat

Ii ij MM
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Then elloffteßetrackteljrn/

nmn thet anamar/ atChristuslEsus
är komcn i Werldena/til at sralsa Syw
dare. Hoos Esaiam i thet 61 Capitel talar
Christusi Andcmom om sitt Embete altfä:

E5a.61,1.,. HErren baswersändtmigtil atpredij-
ka them Älendom, til at sörbinda themsom ittförkrossatHierta haftva/och trö»
sta alla bedröswade. Therstre hafwer

AlNo Christus mastedeelsmed Syndare och änger-
som anam. sulla Personer omgä tt. Han är en Ward/som hanZer then Skölden vtbö/ ther pä stär
K>uc.«s/'. strifwit: Thenne anammar Syndare.

O hwilketßroderligit Hierta! Hoo hafwer
honom bidit/ at han vsi Wille anammai Wij
hafwe honom intet ther omfökt/vtan fastmehr
hatat honom/ men han stallersigh fram för otz/
och beder för sinä Fiender; Och tä han them
medhßidiandeallena intet kan hielpa/ vndra»
ger han sigh intetat str them betala/ vchnär
han hafwer betalt hwad wij siyldige wore;
Kallar Ka,l pä thet aldrawänligaste til osi:
Kommcr til migh jalle som arbeten och
aren betungade/iagh wil wederqweckia
eder: Han läter sigh och marckiahooslv'

10b.6/H7. hannem i thet 6 Capitel: Thmfomtilmig
kommer/ honom kastariaghintet vth.
Nu mm HErrelEsu/hwad staliag tä tanc-

tmi
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(l)m TroonesRättferdiglieet. SNI
kias Kan tu nulchia migh vtan Hielp
Tröst i minaSynder/när iaghnu ängzligen til digh«t i
tigropars Hafwer tusämycketgiLrdtemoot
migh/ta iagh tigh intetäkallade/hwad warder
tu ta görandes/ näriaghvthuDiupetropar
til tig/ och tinNäde med Suckande och Tärar
söker s Tu äst iw en DomareöswerLefwandes
ochDödas Menstaliagh förthmstul för tigh
fiyy s Then som aralla WerldenesDomare/
Hall är millFörsonare. Hadeen Ängel vnder-
stadtsigh at betala för minaSyuder/hade iagh
kunattwijfia/omthetgiordetilfyllestellertigh
worebehageligit: Nu hafwer tu/som äst en e»
wigerGudb/sielffbetalat minä Skulv. Huru
wiltu täkräftaHamd öswer Synden/hwilken
tu sielffpä tigh tagit hafwer/ at tu migh som
en bedröfwat Syndare är/ ther ifrän frälsa
Mättes Skaltu migfördömma/som dock sielff
med stoort Roopoch Tärarblodigh för migh
hafwer biditi HErrelEsu/iagharwisi ther
pä/la/iagh är wisi ther pa/at tn intetbegärar
til at fördärfwa mig/ vtall at göra migh salig.
Hwad Diefwnlen til mittFördärffpämigh
lade/thet hafwer tu ifrän migh tagit,' Hwad
tittHandawarckär/Lijffoch Siäl/thet wil tu
intetfördärfwa/ vtall reena och faligh göra/ejf-
ter tmNades Rijkedomar. lagh behöfwcr

Il iij inter



Thenelloffte B^trachtelsen/
intet fruchta migl, för tinsFaders Grymheet/
ty han är sielsi? tin Fader och min Fader/ hasi
wer migh kar/ocb affKärleek stänckt mig tigh
tilHterlöjning. Thervthinnanprijsar hansin
Kärlect cmoot migh/at han intethafwer tigh.
stoml/vtan vthgifwit tigh för migh. War
nu tilfredz kare Siäl/ty Gudwil intettänckia
pä tina Synder mehr. Äre tina Synder sio°-
ra/sä är Gudz Barmhertigheet mycket
HwarSynden är mächtighworden/ therär
GudzNädh mycket machtigare. Tänck intet/
at tina Synder äreftörre än Naden. Mr

AHr Synder wedh,
«sMigh. Blodh/ är thet st mycket och ännu siO

mehr/ äu o;n iagh worefft)ldigh itt Gyllm/och
betalte thet mcdh hundradc tustllde Gyllen:
Sadyyr och kosteligh är Gudz SonsBlodh/
nar Kan i Troone Gudi warder föredragen.
Hafwer tn ilia giordt/ sii ar thet fiemt nogh/
men gör ilttet thet som wärre är/at tu förtwijsi
lar om Gudz Nädc. At tu hafiycrchndat/thet
fördommcr tigh egentiigell illtet/ ty alla Men°
nistior hasiva chndat/ men om tn blifwer i
Synden vtan Bättring/ och intet wil tagai
Acht Gudz Näde vthi Christo lEsu/ thet
warder tigh fördömandes. Atsörneka Gudz
Barmhn tigheet/ som sä dyrt är förwärswat/

är



Om TroonesRättferdigheet.

är een stsrre Syild/ an alt hwad tu giordthas°
wer/eller tan göra. ludarna hafwa intetsä luvae som
högt förchndat sigh/at thekortzfäste Christum/
somludas/tä han twijfiade om Christi Nade.
Thersöre war widh ittgodtModh/ tu arme st"" kore,

Syndare/ seer tu pä Syndm/ sä see och pH '"'

Naden/som Syndm försonaroch sirläter.
Dcckffal ingen har vthinnall sotia ittTäc-

kie til sin Skalckheet/ Gudh känner til wäl.
ThettaarTroonesTM intetförtheoboot-
färdiga/ vtan sör thebedröfwadebootsärdige wem boot.

Syndarestrelagt. Finner tu intet hoostigh
chet tu hatar/sä söök vch intet vthi Christo tigh
at trösta/ty tu hafwer wäl hördt/ at the starcka
ictebehöfwa Läkiare/vtan thesiuka. Wachta
tigh at tu icke sielfwer stijger vthur thet saliga
RättferdigheetenesStäud/ som tu vthi Chri.
sio hafwer/och tegifwer tigh inpä Syudares
vch Bespottares Wägh. Förster tu tigh en
gang/ säälstadock ickemehr thet onda/ vtan
försona tigh strax genom Troona pä Chri«
stum. HielpHErrelEsu sir titt H. Nampu
fiul/Amen.

Theutolsste VetrachtelsenfOm then andellye Bcdroftvelstn.
Ela Christendomen bestariTrooneoch^ristendo.

pä be.
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/ <°4 'ThentolMeßettnchtelsen/
war HlendighcetzKuliffap. Wär inwartesUlendiqheetz Kunstap gör ittförkrossat Hie»
ta/ltt strkrossat Hiettä
sio/ och när thet vthi Christo tröstat ar/ far thet
Lusi til at löpaGudzBodz Wägh.Huru watsom Gudhgör wär Sial/nar hanhenne mat»
tar medh Troolies Tröst/ sa wat gör han oM
när Hall hene Gudeligen bedröfwat gör. Thet»
ta til atförsta/stalman wetta/at twäggehaM

hm,oa/ Bedröswelse ar/ Kötzligh och Andeligh/sasom
2,C0r,7/l°. Pauliördlyda: ThenSorgsomäreff-

ter Gudz Sinne/ hon kommer ästgdh
Battrmg til Sa!igheet/then man icke
ängrar/ulcnWerldencsSorg kommey
asmdh Döden.

R"V"clst/ Werlwmes, Bedröswelse ar een kötzligh
Hwao the» Sorg/soln kommerafftimmeligeGodz/antill-

genKärleekeller Affsicknat/ silsomnär nagon
lijder en Astbrack pä sitt Godz ellerÄhra.
Mr eyoln uägot thet kart warit haswer/ge-

. «om Döden borttages/nar en mister en sioor
Herres Nädh och Gunst/ t,ar een far sin egen
Willie intet fram/sä sörjer malMter han mi-
ster thet han Holt kart: Sadan Sorg är intet
nyttigh/man winner dock intetthermchh/huru
myckctmansör.ier/honärickeallenastintetnyt-
tigh/vtttll och stadeligh/och somPaulus talar/

kommer



Vmthen andelige s°?
kömmer Men ästadh. Altsä stärochvthi

"

wijfeMansens Ordspraät: Itt qladtHM- prov,,?/^
ta görLijswet lustigt/men ittbedröftvat
Smn,evthtorckarßemen.Näremolyck'lim^ig^
saligh Menniffia medh sigh sielffsin Skade, yettgh.

betrachtar/sigh ther medh plagar och stäter/fH
hander pä sidstone at han affhiertaysQwaal
borttorckas/ ochSorgenförtärerhansLiA
iWnqegöra sigh sielffSkada med sin Sorg.,
Therföre räder then wijse Syrach wäl: Gör
tighickesielffSorg/ ochplagattghicke ' '

sielssmed tina egnaTanctar/ty ittgladl
Hierta ar MmistionesLijff/men Sorg
dräper manga Mcnnistior/ och timar
dock ingestädes til. AffSorgenkomer C«P 38 '9.
Döden/och Hicrtans Sorg strswagar
Krassterna. TheHeligakanna wal och the°
ras Skada/ochthettlmliga Godas Affsaknat/
ty Mootgängblismer osi forthenffulaffGudi
tilffickat/ at wij then finna stole/ menthetrösta
sighigen/och'dragatmedhTolamod/ty ar sam°
ma Sorg them mycket nyttigh: Men nar
man förjer htan!röst/thet vpftater ecnsHjffs
Kraffter/och tienar dockingenstädztil. Men
hoo som sigh för sädan Sorg wilsörwahra/
han wachte sigh för alt sä stoorKärleek til thet
Timliga. Tyaltscl warder tutigintet sä högt
bckymrnndesMr tu thet mister. Then



5°6 Tben tolffteBetracktelsen/
Tben andelige Bedröfwelse/ angär Syn«

«wavhou ä>! den/och vpwäckes i otzgenom thens HelgeAm
«ch s". -

Styggelse/theu swära GudzDom/ then him-»
melstaFadrens Trooheet och Mildhtet/och al°
dramäst chen bittra Gudz SonsÄterlöstnng;

Christi LijdandeärsäwaleenNäde-Pre.
3äv^pr", dijkan/ som eenßoet°Predi)kan/ en Kärleeks-

Spegel/ochenWredes-Spegel. Hoo som
preoijkan. huru Gudh wredgas öswer Synden/

och hm umycket Synden är Gudiemoot/han
bestode lEftm Christum vthi Hans Siäle-
Ängest och blodiga Pijna; Ti) thet mäste jw
träffeligen högt förtörna Gudh/thet som pä
iutct aumt Sättklmde warda ftrsonat/än ge»
nom Gudz SonsBlodh. Huru taniagh nu
hafwa Lusttil thet/ som Christum hafwer pij°
nat; Huru kan thetwara migh liufft/hwarfö'
re min Frelsare hafwer mäst dricka then bittra

Dkarl Kalckei, s En Ehristen som för sinä Synder
chwal. ha» intet är bekymrat/ han häller ChristiKorsför

en Befpottelse/achtar intetat then dyreFrelsa-
ren hafwer vthgutitsinßlodhtilßetalning
för Hans Synder/ och ther medh trampar han
Christi Blodh medh sinaFötter/ochkorstfäster
Christum pä nytt igen. Men hoo som hafwer
itt ährligit Hierta/han ffrjcr hierteligenöswer



<l)m then andeligeBedräfwelsen.
sinä Synders Oreenligheet/ narhantäncker
pä then dnraFörsoningen. Korsiethielperock
»nycket til/thet trycker vthnr the HeligasHie-
rta sadanaKlagomääl: Minä Tärar are Psat.42f4.
min Spijs Dagh och Natt. Tp tu

_.,HErrespijsarmighmed Tamrsßröd/
och stäncker migh ittMattfultmed Ta-
rar. Dock gör enom bootfärdigom Christ. N«°':
nom intet sä ondt/ at han förtiemr Straffet/ re hwav ds"

och stal thet lijda/ än at hänen sä mild Gudh/. qwääl/
och en sa godh och nadiganFaderfortörnar/och
sin kare Frelsare ChristolEsuförsittbittra
Lijdandesä otacksamwarit hafwer. En sädan
Christen warder öfwer sinä Synder sä sorgse/
athan icke häller sighwärdnagon GudzellerMennistios Tröst. Och stulle medh rätta
wartHierta wara sä sörkrossat/ lijka säsom
thet medh Hammr i tustnde Stycken nwre
stndersiagit/ at thet mätte rätteligenheetaitt
förbrakat och jönderkrossatHierta.

Stall tigh för Ogon/then äligzligeDawid/
then bootfardigeSyndarinnansTärar/ Pe- pei.
M bittraGrätande/ sämästetubekänna/ at
mmkan intet goraBattring medLöije. Then
fattiM Publicamn stodh längt borto/ och tor-

de icke löffta fin Agon vp/ men siogh sighför
silißrösi/ychlade: AchGudh/ mWnda

tigh
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Then tolffieBetrachtelsenf
tigh öftvermigh. Bröstet äritt Tacke öfwer
Hiertat. Sij/vtyaffHiertat vpwäller Syn-
den/ thersöre hafwer tn Orsaak at siä tigh pä
titt Bröst och sucka: Ach thetonda Hiertat.
Hoos leremiam i thet H i Capitel säger then

ler.zi/li,, bootsiirdige Ephraim: Täiaghomwanv
bleff/giorde iagh Bättring/sedän iagh
larde wetta/star iagh migpa Landerna.
At siä sigh pä Länderua/ är itt Tekn til itt
sträckt Sinne. Hr therfire här medh beteck-.
nat/ attn bootfardigh Syndare/ stal vthi sinä
SyndersKännedom st sörffrackias/lijka som
hau förswimma witle.

ThettaärnllenGudeligochnyttigSorgz
Art och Natur/ fom kommer astadh en Änger
tilSaligheet/then ingen Hngrar. Ty när man

Fbe«d"m sör Syndenesfful är hierteligen bedröfwat/sa
»henhiMe,. hatar man henne/och farenAMyytilhenne/w hllfwerftrstHiertatberedttil thenhim-

melsta Trösten/ochsinner then himmelstMa-
denesSötma/och är altsä then Sorgen som är
effter GudzSinlie/ en Begyllnelse til eenrätt
Christendom. Ingen mä tänckia/at han hasi
wer begyntat bättrasig/somicke hafwer hafft
thenna Sorgen: Thcnnakräfjesaldrasörsti
ens SyndaresOmwändelse. Joel 2. Capitel:

10c1,./1,. Wander eder til migh aff alloHierta/medh
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OmchenanveUge Kedröftvelsen.
medh Fastande/ medh Gratande/ medh .

Klagande: Nijftver edor Hiettä och ic-
ke edra Klader/ sch omwänder eder altsa
til HErren eder Gudh. Fast än tken
nerligaSorgen later seesigh i the vthwärtes
Äthäfwor/sasom när man haswer sönderrefna
Klader/ lagger sigh pa lorden/ beströr sigh
medh Asto/siärsighpa Bröstet; Sa seerdock
Gudh intettil thet somvthwärtes/ vtanthetsom inwärtesär: AtHiertat warder rijfwet/
sönderstagit och forkrossat. Nljswer edor
Hierta/ thet heeter omwända sigh til HEr«
ranaffalloHierta.

Sädanhiertans SorgfordrarGudh/icke wedh «äe
at wij therigenomkunnaförtienaNädh/Mtt- »m A i"«t
serdigheet och Syndernas Förlätllse. Om
iagh an sa mängaTamrstullevthgiutasom
Droppar äre i Regnet/ och om iägh greete
Blodh/ worde iagh firthenstul icke wärdigh
then ringesta Tröst/ stal och icke achta migh
wärdigh nägon Tröst/vtan Straff och then e«
wigaFördömmelstn. Dock lijkwalkräfwer
Gudh henne affo§/ som itt Stycke affsin För-
ordning/ effter thet är omögeligit/atwanda sig
isran the Synder/ them manlckeängrat has-
wer. Mr man vprycker itt Ograäs medh LiMelst
Rötter/ sä föllier itt stycke afflorden medh.

Synden



Then tolKe Beeracktelstn/
Synden är iHiertat inrotat/ wil tu then sam-
ma mcdh sinä Mttervthrota/stblifwer Hier->
tat järgat. Iw mehr iagh tanner minäFeel
och them ängrar/ la/jw mehr som Gudh mig
hielper/thes bittrare warderWerldenmigh/
och allaSynder mig thes mehraemoot. Kän«

«?"«ta" ""- tu intet Saär i tttt Hierta/thet äritt lekn/
. Synden. at tu ännu intethaswerrördtSyndenesßoot/

och steer altst/ lijka säsom man allenast ofwan
' til affryckteOgrastt/hwar dock then ondaRo»

tenaltijdhsiärvthnyaTeelningar. Har til
medh är thet omögeligit/at itt Hiertakan kän-
na then rätta Christi Blodz Wederqweckelse/
thet icke tilförne aff Syndene är bedröfwat
wordet. Säsom en härd Steen kali intettaga
nägon Oll?atil sigh/ med mindre han icke war<
der sönderstött/altsä kan MennistionesHierta
illtetdragaEhristi Blod vthi sigh/sörr än thet

Chnstus är wardersöllderkrossat. ChristusärenLäkiare/
«>1 Läkiare men allenast för the siuka. The heldrcgda
lörtheMa. bMftva ingen Miare/ vtanthefiuka.

Iw mindre Synderna ängras/ jw mindre
hafwer man i Gudi; Ty hurukali iagh

längta effier GudzPäde och Tröst/ omiagh
intet kälinermin Alendigheet.

Mr°nu Hicrtat är rätteligen sargat/ sa är
thet/ hwilket som Gudh medh Mde tilseer.Hr



Gm then andeligeHedeöfwelstlN. 5"
Kr tu vthi tittHierta then älendigaste/ sa astu Z'A.
hoosGudhthenkäreste/sä hällerhantighwär' "rärast.
digh thm himmetsta Tröstcn. HoosMat-
theum ithet 5 stär: Saliqeäre the som ä- matth.s/4.
re bedröftvade/ Ty the stolewarda hug-
swalade. laghseer til then älcnda/och Nsa.66/2.
til thensom en förkrojsatAnda haswer/
och til then som fruchtar sormittOrd.
lagbooriHögdene/ochiHelgedomen/Cap.s7/ls.
och nar them som en förkrosiat och öd°
miukAnda haftva/pa thct iagh stal we-
derqweckia the ödmiukas Anda/ och hee«
la theförkrossades Hierta. Altsä öpnar
then Nade-hungrige Angern/Dören/ hwar i«
genom then himmelste Trösten til o§ intomer.
Om wij bekanne wara Synder/ stger
Johannes/ saarGudhtroofast/ och wil
gärnaförlata Syndcrna. När wij kanna
Synden sasomSynd/ säblifwerHiertatoe-
dröfwat/ och ta warkunnar sigh Gudh öftvero§/och förläta o§ Synderna/ icke at
wijthetwärdeare/ vtansörChrisiistul/ Ty
lEsuChrPiGudzSons Blod reenar
osi ifranalla wara Synder. Intet vchi
heela Werldm kan Gudi bätter tehaga/ an itt Hwa»G««
Hierta medKnger ochRuclse bekajat/och med "«stb«h«g«

Christißlodh öswerstängt/thetta är thet rätta
och



fii Then tolffteßetracktelsen/
vch behageliga Offret/sasom thet stär i then 5 1

Psalm: ThcOffersomGudi behaga/a°
re en bedröfwat Ande: Ittbedröswat
och sörkrosiat Hierta/ warder Gudhicke
förachtundes. IGamblaTestamentet bleff
intetOffervpbrändt/förr an thet försttwatta»
des/ och Prasterna sielfwa maste forst twäa
sigh medh Watn/ förr an the finge göra HEr-
ranom Offer. Williom wij ittbehageligit
Offer wara/ sä maste wij först wäta ojj medh
Tärar. Sä lange Synden ickear kunnigh/
sä ar lijka sasomett tiocktMoln/som borttager
v§ Solenes Skeen/ meu sä snartsomthetta
Molnet genom heeta Tärar förstingras/ sä
bliswer Himmetenklaar/ sä stijner then hiM'
melsta Nädm vthi Hiertat.

Na!".," Härjämptebesinnanu/hwadförNädsom
»a ftsgft Gudh tigh bewijser/ när titt Hierta är sorgse
lverSpudcn. Synden. Tä gör Gudh tigh beqwem

til sinNadh och himmeistä TroMch ommän-
der tigh grundeligen/ kommer och vthi
tig cn Hnger til Saligheet/then ingen ängrar.
Thenna Sorg effter Gudz Sinne/ görwäl
Kropp och Sial trott och wanmächtigh/ at
Kraffterna blifwa förtärde säsom affMaal/

«,Cor,4/.6. menthetstadarintet; Tyoansedtthenvth«
wärtes



Om then andeligcBevröfwclstn.
wartes Menmstian förgas/ sä wardcr
dock thcn mwärttsförnyatDaghfmn
Dagh- StalAnden leswa/maste vp-
offratwarda. Thenneandeligeßedröswelsen
äthoos nägm st stoor/atalla TroonesKraff-
ter förswinna/och all Guddomligh Tröst war>
derthem borttagin. Uthi thenna Nadeu tnc- Tr°ste« för.
kerStalen/at hon aldeles stal döö och försmäch<
ta/och tanner sielfwa Helwetesilngest; Och
vm then hemliga Gudz Krafftickevppehölle
them/ mäste the förgas/ st som man kali see aff
Hiob och Dawid i mänga Psalmer. Mm
thetstalmanhallaftrenstoorNadh. Thessa
Mennistior are vthi sinä Tanctar lijka sajom
the wore affGudi förkastade; Och äredock
the vthwalda Gudz Helgon. Gndh tager
them vpvthi the mast förstkte Helgotts Taal.
I thet tä han sörer them til sin UsellheetzKnn-
stap/ huru platt intet the ärevtan Gndh/ gör
han them gansta stora: Thenna höga Bedrös-
welsen förnimmer intet hwarochenChristen/
ty thet kcm och intet hwar Man then vthstä.
Gndh weet bäst/ hwem thet nyttigt är/ at ge°
nom thenna swära Wägen föra til Salighee-
ten. Men thettamäste hwar och el, Gudsillch'
tigh Christenkänna/at Hans Sylidergöra ho-
nom ondt/ och thet ar ock en GudzNadh.

Kk Oolyck-
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Then tolffteßctracktelsen/
NN''

Hafw? waritHrigh hafwer grätit! Thenstörsie Hopen gclr
o?öfwat. vtan nägon SyndzensKändzla/ cch hal»

la sigh til then timmeligaGladien/vtan nägon
Gudzsrnchtan; Men komer ther een Olycka/
säklaga the/ icke at the jyndathafwa/ vtan at
the lijdaBeswar. O olycksaligeMennistior/
huru bedraga j ederdocksiclfwa sä stamligen.
Til the Galater i thet 6Eapitel star strifwit:

Gal.6/3.
hau dock intet är/ han bedrager sig sielff.
Ty när nägon ar gladh/ tä hanmedhrattclfluliAä?", st"lle sorja/ tä han leer/när hanmed rätta stul<

tanNep legrätaßlod/monthenickebedragersigsieW
'

Sadant ar sanerligenittSatans Greep/ ther
medh han sancker sä mänga tusende Sialar
vthiFördärfwct/athan them vthi sin säfängia
Trooinbillar/ therasSynderäre themlänge
fedan förlätna/ fast the älunl aldrigh hafwa
them ängrat. Ther ar Wrede/ Haat/Aff-
wnnd/ Otuchtigheet/ Girigheet/Orättferdig»
Heet/Falstheet/Högsard; Thet hata the intet/
vtan hafwa Lust ther til; The wända intet ä'
ter/vtan taga thervthinlian til/ ochwillialijka
wist tilrackna sigh Christi Förtienst: Ney min

3manA Wän/sa gär thet intettil. Synderna ther til
star äreintet tuännuLust haswer/ äre tigh ännu intet för^för.».n«.
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Om then anveligeBevrofwelstn.
läme. I bedraga icte allenast eder/vtan j str«
smäda och HErranslEsu Blodh/ hwilket
til edra Synders Reenilig är vthgutit/ thet
masteropa Hämd öfwereder.

Dock wachta tigh kärc Siäl/ för siidan O>
lycka/ therföre frögda tighicke ja mycket vthi
Köttet. Hurn offta lee wij lustigtoch lättfer»
deligen/tä wij medh rätta stullegräta och kla»
gai Salomon sager: Thet ar battre ga Z?/"hs»i
i Sorga-Huus/ an i Gastcbodz-Huus. änsomi
Sorja ärbättercm lee/TygenomSorg
warderHiertat förbättrat/ThcWijsas ".3.4-5.

Hierrä är iSorga-Huus/ och Darars
Hierrä i Glaoie-Huus. Hwad är thet
förFolch som gärna sittia i Gladie-Huuss
ThetäreDarar; Ty genom tben lättftrdiga
WerldenesGtadieftrloras alideligh Andäch-
tigheet/then sanna Gudzfruchtau/och thenfat«
tiga Siäleneshimmelffa Tröst. Men hwad
är thet för Folck/ som gärna sittia i Sorga-
Huuss Thetär wijsaMmmffior; TyW

nom Sorg och Klagan warder Hiertatsör-
bättrat; Och vtan Sorg och Wedermöda
hafwer aldrig nagon Mmnistia sighbattrat.
Betäncktetu OMennistia/thehimeW Gäsiwors Affsaknat/ och tms Siäls Skada/ tu
stulle försträckias för Glädie.

Kk ij Therföre
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Then tolstte Bitrachtelsen/
Zh"'dwn3 > Therföre räder iag tigh/mäste tu wara ibland

Sällstap/sä war gladh medhFruchtan/W och betänck titt Tilstand, komihogh thentil-
stundande Domell/ then langa HelwetesPij-

, nan/ochthenewigahimmelstaGlädien,- Thet
stal wäl hälla titt Hierta/at tu intetförmycket
förgnjper tigh vthi Werldenes Glädie.

Mubedröfwat/sä sörg säsom en Chrisien;
Sörg intet therföre atGudh ickebewijser tigh
siora Wälgerningar/ty tu äsi icke thenringeste
wärd: Skal tigh wederjuras/hwadtigh bör/
säkan tigh aldrigh nogh Älelidigheetwedersa«

Thct är godt ras. Här hoos är tigh godt at tu mycket lij-
«t e» »jvel. wäl/ at alt tittKors kommer ösi

wer tig effter GudzWilje: Nu ärGudzWil'
je altijdh godh/ sä wäl när han wil at tigh
ssal illa gä/somtä han wil at tigh stal wäl gä;
Sä wäl när han wil at tustal lijdaFörsmä-

Delse/som när han wil at tustal ähratwarda;
Säwäl när Hall wil at tu är fattigh/ som när
Hall wil at tu är rijk. Bedröfwar Werldcn

Nww tigh/säfrögdarGudhtigh. Therförestaltu
tet sorja, jntet sorja öfwer titt Kors/ vtall om tuwisie

huru mycket godt som liggervndcrKorsiet för-
borgat/ stulle tu tigh therassftögda/ eller ther
iu icke kan tigh theröswerglädia/ stulle tutil
thet minsta dragat tolcligen. Begräät intet

.tin

516



Vmthen andeligeBedrofwelsen.
tin Kropp at han sinut och nakot ar/ vtan be»
gräat tin Siäl/at hon liggcri Synden. Hält
tigbför ingcn Alendigheet/at tn ingen Rijke-
dom/ Trösteller Bijstand hafwerhäriWerl-
dene/ vtan attuär ell Cbristeu/ och hafwericke
Christi Sinne. Wore ingen Synd til/st wo>
re och ingen Hlendigheet/ therftre strgöswer
Synden/ fäsom en Upriunelsetil all Olendig»
heet. Säsom thet Timmeliga intetffal migh»
altsä mycket srögda/sä mäste thet ey Heller mig
förmycketbedröfwa. Then Glädie iagh iGu- Hwad the»
ditanhafiva/ thetstalmin Gladie wara/ «V
hwad Gudh sörtörnar/thet bör min Sorg wa° börwara.

ra. Hwad ar thet ath at iagh mister thet!im°
meliga/ effter iaghkan thet tusindfaldigt fä i»
gen i Gudi och i thet ewigaLijfwet; Men när
iagh förlorar min SialgenomSynden/fäfir
iagh henne aldrigh igen iEwMeet. Thet
Timmeliga mäste iagh dockiDöden lata sara.
Men hwad är thet som kan achtas lijka medh
SUlene/thetlGndz Sonmedh sinBlodh hel»
gazchaswers Therföre kare Christen/kantu
grata/ sägräätöswertijuSiäl/ at honvthi,
Synden ligger. Sorg aren 3akedom/men N«ree»tienar för. ingen ting an allena för Synden.
Säsom Ognawatn ar godtfor Hgolien/ men
intet förSronen ellerBukeli/ altsaar Sorgen

Kk iij godh/



Then tolffießetracktelsin/
godh/men allmastr Synden. Hafwer tu för»
lorat Penningar/ sa bekymrar tu tigh/ men
kan tu medh titt Bekymmer fä tina forlorade
Pe»nnngar igens Astu swagh och tilKroppen
ströpligh/sä sörjer tu/men kan tu med tinSorg
heelai Lijdcr tuFörsmädelse/sa bedröfwar tu
tigh/ men tu kan tigh thermedh intet hielpa.
Mnner tu Syndm/ och är ther öfwer bekym-
rat/fa heelar thet samma Bekymret Synden >

> Thm Sorg som är effter Gudz Sinne/kom»
MrastadhenÄnger/thmingenangrar. Hr
"ltsä then Gudelige Sorgen lijk en Matft

TrM. som wärer vthi ittTraä/ och thet sama Träät
igetlom stinger. Thell Gudelige Sorgenfö»
dcsaffSynden/och drapcrSynden.

Sa wachta tigh/ at tuplatt intetßehagh
bär til tina Synder/ ellerthemringaachtar.

«wsomw! Ho» somaffingenSyndweet/ hankännerin«

3N"n" echintettheröfwerärbekymrat/ hanärintet
wzrd/at Gudzgrönalord honom bär/ therfö»
N at honom intet ondtgör/at ban emoot then
store Himmelens och lordcnes Gudh/somär
eu sä mild Fader/sä illa handlat hafwer. Hoosom emoot Gudhrättsinnig är/ han hatar sigh
jjelff/ för sin syndiga Natur stul/ och om han
jigh lijtet försedt hafwer/ bär han sigh sä illa

äthi
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Omthen anvelige Bedrofwelsen.
ath/ at em annan wälstullemehna/ hanhade
giordt thet största Skalmstycke. Christus
greet öswer frammaude Synder/ och larer o§
ther medh/huruwij otz stola ställa emoot wara
egna Synder.
sinMan i Hoorsunnen/ sä Wmmes och blyes
hon: Sij thens Ögon/som tin Siälkär haf»
wer/ han seer tins Sials Oreenligheet/ och tu
wil intetffämmas ellersorja.

AH) min Gudh/ m som staller wara
Synder sram i för titt Ansichte/

at wijickeHellersama them vthur war och
stapa i osi then heljösamma Sorgen/ ftm
kommer ästadh i osien Hnger/then off iE-
wigheer aldrigh ängrar/ Amen.

Then trettonde Vetrachtelsen/
Om Siälenes Fridh och Ro--

ligheer.
arcmttftrdige wordne/ge-Rom.z/l.sa hafwewijFridh

medh Gudh genomlEsulll ChrisNlm.
En sköön MttferdigheetenesFrucht/om hwil-
ken Esaias talar sälunda i thet z?. Capitel:
Nattferdigheetenes Frucht stal wara
Fridh/ och Nattftrdigheetenes Nytta"" "'

stalwara ewigh Stillheet och Saker-
heet/sa at mittFolck stal boo vthi Fridz

Kk mj Hllsoml
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Chen «ettonveBetracbtelsen/fio
Hufom/ vthi trygga Boningar och i

Siäleneg stöönRoligbeet. Sädau Siäle°Roo och
Fr °ol,"Z Fridh är twaggiehanda: Först en Samwetz

Fridb/ och stdan til thet andra/ een Roo och
Stillheet vtbi Sinnet; Bade hafwa sin
Grund vthi Christo lEsu/ hwilken och för«

Eph,;/.,, thenstul warder kallat wärFridh til theEphe»
ser andra Capitel.

Ofwerwaga mtil thet första minSiäl tins
SamwetzFridOhwadthenär/ochhwadgodf
tn ther medh hafwer. Sij/itt ondt Samwetj
är then största Oroo. Ta iagh tänner Syn-
den/ochwcet affingen SMenesWrlätelfc/sH
hafwer iagh intet annat at wanta an Zlngest

R0m.2,7, och BedrWelse: Bedröfwelse och ÄNgeffi
öftver hwar och een Sial/som illa gör.
Är iagh stadd i Olycka/ törs iagh intet träda
fram för GM och sotia Hielp/ ey Heller haft
weriagh nagotgodtatwäntaaffGM.THet
mä wara lämmer och Alendigheet. Har

fi„. Siälen inqenRoo/strr än hon kommer
"'"«."i Chri- til Cbristum/ och weet atvthi Christo äre alle

Syndersirlätua. TKer medhfär iagh Hop'
pet/ och fimier itt sritt Tilträde til GM och
läter ingen Synd affsträckiamigh; Tyalt
thet som kunde aftsträckia migh ssran Gudh/
safom Sylld/ Wrede/ Döth/ Helwete/är ge«

nom



Om SiälenesRoligheet. fll
nom Cbristum borttagit, Om wart Hier° '»3/21.
ta icke fordölnmer osi/ säger Johannes/ sä
haswom wij een Förtröstning til Gudh/
at wij sa ass honom alt thetwijbidie.
Til th? Colosser i tbet 2. Capitel talar Paulus
therom altsä: Gudh hafwer förlatit
allawaraSynder/ ochvthplanatthen
Handstrifft/ somosiemootwar/ och ta-
githenne vthur Wägen/ och naglat wid
Korjjet. IngenTiugärossmehremoot/änZN^som wartegitSamwet/hwar medh wij stsom
med eenHandstrifftwarda öswertygade/hwad
wij Gudi styldige are. Sä lange thenna
Handstrifft gäller/ ar ingenFridh pä
Men när thennaHandffrifftensönderrijfwcs
eller blifwer öfwcrstrukin/hwilketffeer genom
lEsu Christi Blodz Krafft/strhwilkesstul/
Gudh o§ all Skuld stäncker/ sä fär Samwe»
tet Fridh/ och kan sigh straxtil Gudh förseealtgodt<

Här hoosäratMrckia/at thenna Frijdcn N«aFri,
intet altijd bestärvthiKannandetochFinnan« maullmt
det; Ty thet kan een sädan zrestelsepäkom-
ma/hwar vthi then anjnchtade Sialen ingeli
Fridh sinner. Tä mäste tttintet säija: lagh
finlier vthi migh ingmNädh/ingm Tröst etter
Zridh/ vtan ijdel Ängest och Försträckelse;

Ktv Therförc



Then trettondeBetracktelsen/
Therstre haswer iagh ingenNadh hoosGud/
ochingenFridh. Thetgärmtetan. Tagheen

Z"uw» Lijkuelseaffowuliga Syndare/ somftambär»
kanna ineet da i sili Väkerheet/thekanna offta ingen Wre»
GudZwre. thesörthenstulintetwaravnderGudzWredes Thetkanintetwam. Msahälttu

och stre när een angerfull Sial ärhungngh
ech torstigh effteren GudelighTröst/och käw
ner i <tgh ingenTröst/ stulle sörthenstul ingeu
Tröst sör benne Mira/ eller stulle hon ta inqcn
Fridh hafwa s Ingalllnda sä/ honar iFridh

>D>oa„h««l medh Gudh/men hon kännerthetintet. ThetUI3N. ärthenTijdh/ ta Troonwarderpröfivat/ ow
hon rätteligcn wil hälla sigh ti! Gudz Löffte.
Ty hon mästegrundasigh intetpahwadwy
tanne/vtanpa Gudz Tilsäijelsc.

Ett är/ som thenna Freden är gansta lijk/
srFriven

Säkerheeten/thersöre sä wachta tigh. Ther
Fridh arvtan Sorg/therär wisserligaSäker--
heet,- Ty fä länge wij här i thenna dödeliga
Hyddone wistas/ fär thet ondaKöttet ostmyc»
ket til at göra/ hoo somkänner sigh ingen Plä«
ga/han lefwer wisserligen i Säkerheet; Thet
är itt Ting som störter manga tusendetil Hel°
wetes. Thet mätte wal manga blifwa saliga/
omtheickeinbilladesigh at the wore allaredo
salige. Wachtereder förthen ftlsta Friden.
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Vm SiälenesRoligheet.

Lätom osi nu och sä betanckia thenandra
Fridens Egenstap/somärwär Samwetz Ro- h«t.
ligheet: ThemRoligheet bestar vthien Still-
heet/ »är ens Sinne ärwäl tilsredz/ ock warder
intet affTimmeliga Saker hijt och tijt dragit
och fvroroat; Hwilket steer/när then trogna
Siälen fömchtarWerlden/och haswer sin Lust
iGudi/och vthi Tolamodh vndergifwersigh
Gudz Willie/medh hwilken hon i all ting är
gärna tilsredz. Til thennaRoligheeten kallar
osi Christus - Kommer hijt til migh jalle mmch.».
som arbeten och ären betungade/ sastole"
jfinnaRooMedraSmlar. IWerlde-
nabafwe jÄngest/ ineni inigh hafwell j
Fridh. Wijkunna intet löpa vthur Werlden
st länge som wij siäpas medh thelina dödeliga
Kroppm/ dockkuna wij wärt Hierta och Sin»
ne frijaför Werlden/ochmedh thet samma boo
hoosChristum/ hwilket o§ staffarallena Roo.

Men sä mäftetäSiälen för all ting längta
ech trängta effter Gud/omhon wilRoo finna;
Tn Gudh är SiälenesHwijla. Säsom in° noo.
genSteenkanliggiastillaiLufften/vtallfaller L.i,kmlst.
nedh til lorden/ ty lorden är Hans Hwijle»
stadh: Altsä finner Siälen i illgen Ting nä-
gonRoo/firr än honkommer M Gudh/ hwar

hon
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Wett trettonde Bttracktelsen/.
hon hwijla kan. Imigh haswen jRoo/st'
ger Christus. Wändt tigh hwart tu wil/sä
kan tu ingenstades finnaRoo/förr än tukomer
tilGudh/ GudhartinsSialsHwijlostadh,-
3y strstär Gud SiälenesUrsprullg: Säsom
allaFloder fiyta athHafwet/ vtkaffhwilket
the vtbspringai säffalSiälen fiyta tilGuW
affhwilken hon ar vthfiutin/ther hon elliest wil
wara wal tilstedz. Ther nast sa ar Sialen o»
dödeligb/therforekan hon medh ingelldödeligh
ellet förgängelighTing sörnöijas/ vtanmedh
honomallena som ar alt.qodt., Nu äralt thet

- Zingeiigie. ftm vnder Soleueär/ dödeligit och förgängeli-
git. Thetar alt förgangcligit/sager Pre-
dijkaren/ la/ alt ijdelFörgangeligheet/
Rijkedom/ Uhra/ stoortNampn/ Stältheet/
Macht ochWällust/ altarheeltFäfangelig-
heet/thet kan icke altijdh blisiva hoos o§ bestän-

Bs«. 51/ 6. digt/vtan hastar til sin Undergang.Himme-
lenstalforgassasomßöök/ ochlordenföraldras stm ittKlade/ och the somther
pa boo/stoladööbortsasom thetta. Mr»
före kan alt thetta intet matta ellerstillathm

U.V lystmSiälen. Thertilmedharaltfultmedh
W«ttmö. Wedermöda/ ehwart iagh migh wander pä

lorden/ finner iagh intet annatansomße»
swar/ ftst an WerldennampnerthetLustig.

heet.
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Om Siälenes Roligheet.
heet. Stora Godz/ högh Wördning/ Ähra
och Beröm/ Hustruochßarn/ Wällustoch
Glädie/thet ar thet som görallLust i Werlden.
Mm hwilket ariblandtdemallavtan Sorg
och Wedermöda/ vtan Ängest och Hiertans
Owaal i Mr the samma/som Werlden tienä/
wille lMnna/huru them gär/stulle the vprack»
na sorgeligeoch jämmerligeTing: Förstma- Zmare"af.ste the mycken Möda hafwa/ söyr än the nägot wa sinaplä.
bekomma/och när the thet bekomit hafwa/kun-
m theintetbesittiaellerägathetvtanSorg och
hiertans Qwaal/wetta och intet hltru länge the
fä behällat: Och när the nn en längTijdh
hasiva thet hafft/ sä warda the aff thet snart
mätte/och ästunda tä mehraellernägot annat.
Altsa saar thcn ofornogda Siälen omkring/ Slälenaff
salleraffthet eena pä thet alldra/ochkau ingen« Vmng"
städessä mycket sinna/ at honkan ölifwa fir- för"öij:o.'

nöMntil theshon kommer tilGudh/ther vthi
hon alt fillner. Thersöre vthi thenna jordiska
Gladien sotianägon Lust/ och willia stilla sittSinne/ ar lijka somiaghwille twätta minä o<
reena Händer medh Trgck/ eller vthsiackiaEelden medh Ollia. Gudh ar een wi§ ochful'
komligh Roligheet/ ty i Gudiar altgodt/vtan FHeZ'
Mätt och UM; Och vtan nägon OndffasBeblandelse. Gudh ar mil,Rijkedom vthi -

Fattig'



Then trettondeBetrachtelsen/5-6
Fattigdom/ min shravthiFöracht/ min Be«
römelfe iFörtaal/min Starckheet vthi Swag»
heet/ min Tröst i Bedröfwelfe/ min Glädiei

«Sorg/minßattftrdigheet i Synden/mittLijff
iDöden/Gudh är för mijnSiäl alt/ hwarföre

' Mle han ta icke kuuna stilla mins Sials Be»
gärelsers Then trogne Siälen som thetta
weet/ hou dungrar och törstar altijdh effter
Gudh/kan och wil sigh intet lata stilla/förr an

ZN// honhwijlarsighiGudi. Gudh
Hwiji°<..m. Siälenes Hwijlorum.
Hwarfore Sasom Gudh/ när han stapade Himmel
Gudhstapa» ochlord/ sa ffaptehanMennistiansidst/ och

, Man siöst.' ther medh hwijlade han; Hwar med han has-
wer welat betyda/at Mennistiones Siäl stulle
wara Hans Hwijlorum. «Dasom nu Gudh
hafwer sörordnat Siälen tilsitt Hwijlorum/
sa betygar han ther medh/ at Siälen ey deller
nägorstädes stal haswa sillRoo/ än som i Gn
diallena.

Här mätte nägon ftrvndra/huru thetkom»
"ler til/at Gudh som gr affNaturen Siälenes

Giälen wttt Roo/ och lijkwäl fiyyr Siälenför Gudh/ och
W" lijkasäsom hafwer en Styggelseför Gudh/och

förthenstul fast Käller pa alt annat faller/ til at
sökia sijn Roo vthi/ an vthiGudh/ ther dock
hwart och itt Ting i yeela Mtureu saar til sin

Rolig-



OmSiälenes Roligheet. 5^7
Roligheet! Watnet läter sigh intet Mavp«
pe/vtanallena medh en starckDam/ thet hastar
sigh med Macht äth Hafivet; En stoor swär
Stten läter intetvtan stoortMootständvppe»
halla sigh pä itt högtßärg/ bliswer han IW/
löper han medhsioortßuller/ ochstärstnder
hwad honom i Wagen kommer/ och ffyndar
sigh til sin Ort.- Hnru kommer thet dock/ at
Mennistiones Siä!/ som dock förnufftigh är/
läter sigh sa lätteligen affallehanda lordista
Tingvppehalla/ at hou icke mä komma til sin <>

Roo i Gudi s Hält man thetta wisserligen At Siälen
ther före/minWan/at thetta saeen ohörligh U'ZrVSaat är/säsom en stoorQwarnsteen latesigh Twg/är«»
vppehällaaffen Spinnel-Wäaff/ellerhängde
sast widh ittHalmsträ. Men hwadankomer
sadants AffthenfördarfwadeNatureu/Syn°
den hafwer sördärswat SmlenesNatur/ och wat?nÄnl:
henneheeltsörwandt. ömingenSyndwore U"e«na.
til/ behöfdes ingen Förmahning eller Anleds
ning/at Sialen stulle hälla sigh til Gudh/ ochsin Lust i honom sökia; Äswen salijtctArbete
man hadesirnödcn/ at itt Stycke Blyy/ thet i
Wadretswafwar/ftllatillorden. Siälen
stulle affegit Pädrijfwande/ tilintetmmat
stynda figh/än som til Gudh; lhet tagh i achtvthi tin egen Kärleek. IlffNatl<renAsta wii



Then
wiiälsta os osisielswa/ thet behöfwer iuqenßefalning/atUv"""" tn älstar tigh sielff/ ther til driifwer Naturen

tigh: Altsci wore thet ock med GudzKärleek/
om icke Namrm wore strdärfwat. Men liu
genom Diefwulelis Bedrägerij/ ärSiälen en

' gängftänGudhaffwänd/ ty blifwer honaff
Naturen i sm fördärfwade Natur/ söker wäl
RooMen intetpä theträtta Nummet/ therfö-
re blifwer hon oroligh/in til theshon äter igen
rätteligen blifwer tilGudh omwand.

-Then rätte Sä är nu ingenancmWägh til enratt Ro-
Ngh" ligheet/ an at Siälen later sara allFasanglig-
«n. heet/ och wander sigh medh all sinLust och Be-

garan til Gudh/ til thet andeliga ochHimmel»
sta Goda/ ther finner then willsarande Swa-
lan sitt 800/ther är Siälenesegit Huus.
gestades är manroligare och säkrarean HeM
ma/ sinä Sinnen och Tanckar häller innevthi
sinsHiertansHuus/ ther som är Gudz Stad.
Tä Jacob drogh isräu sinFaders Huus/ och
är allena/sä vppenbarar sigh Gudför honom i
Mr Sinnen öfwergiswa thet Uthwärtes/och
wändasigh titthet innerligaGoda/ tilChtisti
Sate/ til GudzRijte/ som vthi o§ är/ tä sinua
the Gudh/ och i Gudi Roo och fulloNöije.
Mrlceken sordrar wäl offta/säsom och wärt
Embete/ at wij mäsiom medh vthwärces och

werldz«
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ÖmSiälenes
werldzligaBMlningar vmgä; Ty thet ma>
ste en Ithstilnat wara för Siälen/ta hon ar
hemma i Himmeten/ vthi Gudzklara Besto-
dande/ och ta hon aNnu är här pä WägeN:
Dock wäste en Chrisien sigh ftrhälla försich-
teligen vthi werldzliga Wstalningar/ at hän lhe»eM.
icke affthem sa iiltages/at thet honom sedän fö'Na"
swärt saller atwanda sig ster igen til sinRoo.
Maste M brukaWerlden/OtrogneSiäl/sa
gör thet mcdh Frllchtan vtan Säkerheet/ och
langta altijdh efftcr then innerligaßolighee-
ten i Gudi. tzt

Thetta ar thet förnämsia som tänder iil
Sialencsßoo/atwarhiertansLusttil Gudh
anstalles/ther pa föllier/at Siäleli kan taga til
goda/hwad Gudh l?ehagar. Mr iagh allenast
ther effter trachtar/Kuru iagh kanbliswarijk
och förmögen/sa bliswer iagh oroligh/ lesiveri
KngestochSorg; Ilijkamatto/omiaghwit
haDa/ at thet stalaltijdh gä migh effter mitt
Sinne/ sa ar thet omögeligitat teholla ittroli-
git Sinne. Mennariaghgötmitt/efftermin
Förmaga/och befaller Gudh thetöffriga/stic-

kar migh at wara medh Gudh tilfredz/ som
Gudhbehagar/ sa bliswer iagh iRoo; Ther Oomu>kh«i
til Hielper/Sachtmodigheet och ödmiukheet
ganstamycketi Sachtmodighettengör/atiag

Ll mycket
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Tben erettonde Betrachtelsen/
mycket tohl och lijder affmiliNästa: ödmiuk-
heeten gör/at iagh häller migh owardigan til
altgodt/och förthenstul tager iagh alt garna vp
ajsGudi/ hau gifwer eller tager nägotifrän
migh/och weet ther hoos'/at thet ar dockaltijdh
wal meent. Pä sadant Sätt ar mau wal til-
fredzsäwäliLycka somiOlycka/ ochGudh
begynner tä vthi then samma Siälen gömsto-
ra Ting.

A>r« och Här hoos besinna/ atKors ochMootgäng
runnaN intet kunna sörstöra tins Sinnes Roligheet.
LLN?' Sasomtheintetkunnastilliatigh ifran Gud/

altsä och intet ifran tina Roo/vtanftstmehr
befordra tigh til tinaRoo. Ty sä som mau i
godaDagar lätteligeu kan Gudh förgata/alt-
sä sörer o§ Korsiet lijka säsomwidhHanden

z>N„. til Gudh igen. GörKorsiet och Mootgängen
sä wal emoot migh/ at thetstillier mittHierta
ifran all ting/ sä blifwer ther intetöfwer an
som Gudh/hankan migh intetbetageu bliswa.
Altsä lärer iagh allena at sörläta migh pH
Gudh. Men säsnartiagh mighißedröfivel-
se Gudi öswergifwer/ sirar blifwer Gudh
minsSials Tröst och Fridh.

Thetta tagh i Acht/ O trogna Sial/och lät
intet genomtinMootgäng drijfwa tigh ifrän
tinRoo/vtall tagh Lägenheeten iAcht/til atfa«

stare
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Vm GiälenegRoliabeet.

stare grunda tigh i tijn Roo; Här är Tijdh/
at tutighsielswan kanpröfwa,- Ty sisom
Troo warder pröfwat genom
dmgelse vthi stora Frestelfer/ altsä bliswert
Hoppet pröfwat/ gcnom then timmeligaLyc»»
kos Undandragelse/ tilatförnimma/ omtiw
Hierta arallena pä Gudistält/eller ey sMr
Gudhwilrätteligen pröfwa Hoppet/sa mM
alla Ting vndandmgas/pä tt)et at mijn Sial
mä baar stä vthi Gudi. Hr iagh tilfteVW
hafwer iagh wisserligen thennaFridm. Tä
hoppas iagb/fasi an intetarat hoppas. Ther
stär iagh affstild ifrän all tiug/ krönt medh
Hoppet/ som ffaffar migh Tröst och Roo/ och
later migh icke til stamwarda. Thet stcer
wal offta medh Knorr och Otoligheet,- Ty
Köttet är swagt. Men ther emoot vpwäcker
then Helge Alwe el, lijten Suck/ther medh för-
läggiom wij all Otoligheet.

Narwijnudragaalttilsmncm/ hwadsömsr sagt om them andelige Rolighceten/ar Me- Tbe«
ningen kortligh thenna/at wij som lcswavthi
lEsn Chrisiilroo/Förstgenom Christi Blod
reena wal<lSamwetifranthedödeligeSyll'
denes Warck/ til at tienä leswandes Gudh/ i
thet at wij icke lefwa esster Mtet/ vtan effter

Ll ij Anden/
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Then trettondeKetrachtelsen/
Anden/genom hwilken wij haswaFridh medh
Gudh iwart Samwet. Sedän stole wij has»
wawär hiertansLust i Gudi/ intet sotia effter
thet förgängeliga Werldenes Gvda/vtaN läta
vffnöija medh GM Gunst och Näde/ och wa«
ra medh all ting tilfredz/ som Gudh vssstickar/
i then wissa Tilförsichten/at Oudh altijdh Fa-
derligen emoot osi mehnar/ sä hafwe wij ittro»
ligit Sinne/bäde medh Gudh och wär Nasta.
Thet gör tilsamansen
ken Skrifften kallar Siälcnes Hwijlodagh:
Thet Mr annu GudzFolckeettßolig-

Hch.4/9.-°.-heet tilbaka/ Ty then som ingangcn är
vthi hansNoligheet/hanhaftver ockMHwijlo affsinWärck/ sasomGudhaff
sin. Wij wettom.huru Gudh pä siunde Da»
gen/ sedänhänhadestapatHimmelochlord/
hwijlade; Thet war then sörsta Sabbatz-eller
Hwijlodagh: Nu sager Anden/ thetännu en
annan Sabbath är förhanden/ tä wij mäsie
haswa Roo ifrän all wär Warck. Säsom
thet steer fulkomligen iHimmelen/tä wij war-s
daGudiheeltvplätnaj therhan stalwara alt
vthi allom: Altsä steer ock här hoos them
TrognomeffterwistMatt; Nemligen/ta wij

3?hä<3 wär kötzlige Willie/ och nöijas medh
sm sabbat. GudzWillie/sa häller SAensinrätta Sab»

bath.
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OmSMenegßoligheet. 53;

Nar Dufwali/then Noachsiäpte vthur 3tn 3!l«
Arcken/ ingenstädes fann hwar hon
hwijla sigh/ mastehon wända om igen til Arc»
km. S<s snart som wär Sial wHndersigh i°
fran Christo til Werlden/ st swäswar hon i
ijdelOroo/ ty thet vthwärtesFörlustandeti'
Werlden/ kan hastigt blisiva fsrwandlat vthi'
Oroligheet. öch hwad ffaffar WerldenesKN3i
Gladie annat/an som itt ondt Samwets The
ogudachttgehafwa ickeFridh/sagermin Esa.s7.'
Gud/ men äre som itt stormandeHaaff/" "-

thet icke stitta wam kan. Hwadstaltä
then förwilladeSiäteugöras Hongöresom
NoeDnfwa/söm wände om til sinäRoo igen.
ChrisiusärstrminSiANoach. Fenstretpä
Arcken ärBoot ochßattring. Sa snart min
sörwillade Siäl omwänder sigh medh Boot
och Battring/ straxracker Chrisius sin Hand
vth/ och drager offtil sigh/ och sa insiäppas wij
vthiChristi Hierta/ther wij sachteligen och sa-
kert vtanFruchtan i Roo äre/ ty ther ar illgen
Falffheet ellerBedrägmj/vtan hiertans Kär«
leek. Til thennaRoligheeten kallar Christus
wär Sial i Höga Wissan 2. Capitel: Staft <sant.,.vpmm Kärä och kom/ minDeyeliga v.1z.14
kom hijt/ min DuftvavthiSteenklyff-
ter/vthiBargzreswor. Mrhon ther in»
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trettonde Betracbtelsen/
ps«l.«4/4. kommer/ säger hon: Fogelen haswer sun-

nit itt Huus/och Swalan sitt 800.
Sialenes Fridh achta from Chri-

stoor sten/sör en stöor GudzNadesLycka. Hwad
Samwet taga? Besinlia

mau hwad thet är för een Näde/ pH them som
falla i Samwetzqwaal/ och ther vthi omkoma/
ech at wij fattige Syndaretumabehällaför
Gudi ittgodt Samwet. Hwad är thet dock
sir itt adelt Ting/ hasivaittroligitochsiilla
Sinne s Een roligh Siälhafwer HimmetenMoTmn bärpä lorden. Thenm SiälenesFridh/ är

«ch wäs<s. een sallsiim Gäfiva. Haswer tu then samma
tekömit/ffulle tumtet wetta medh hwadTack°

Sai sftl. samheet tu then Wille emoot taga. AffKött och
Blodhko»uer hou intet. Skrifftenkallar hen-
ne Andaus Frncht/ och Christi Rijkes förnäm»

R0m,«4i17 sta Styck; Tn Gudz Rijkearßattferdig.
Heet/Fridh ochFrögd i then H. Ande. Then-

pdil.4/7. ua SiälenesFrid hceter iGudz örd/itt Gud»
C011.3/15. domligit Klenodh/ högre an altFörstand/

eenMasterium/ somregemrwarHiertaj
och thet samma bewarar i Christo lEsu.
Thenm SiälenesFridh/är thet hcligaEwall«

Aa.l°/16. Hnde; Ty hwad gör thet annat/ än som
ftrkunnar Fridh genom lEsum Chriftum/som
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<!)m SiälenesRoligheet.

som i Apostla Gärningars loCapitelstär.
Ach huru mycket haswer thct kostat/ sörr än
then jyndigeSiälenkunne sHFridh s Ehuru
wäl hon intetmycketther före haswer vthstätt.
Lofwat ware then store Fridzens Konu>?g
Christus lEsus. Omhonom star striswit i
then72.Psalm: IhansTijdhstalßätt-ps"^,?.
serdighcetblomstras/ och stoorFridh/ til
thes Manen intet mehrar. Effter säsom
Gudz Sou ar therföre kommen til osi härpä
lordeu/athan mättestaffa chen arma Siälen
Fridh/hafwer han thennaÖnstuingenlefnat
sinaTrogna til Friden later iagh
eder/min Fridh gifwer iagh eder: Edert
Hiertawareickeförfärat/ ey Heller rä«
dms. Enkannerliga til thenna Christi FridzBerommelse är til atmärckia/ hwadEsaias
em then sama sager i thet 11 Capitel: Hans Esa.«/«.
NoostalAhrawarda. Nemligen/ thet
wardereenöftveralla matto salighochhärligh
Rolighcet. Christus warder ther medh Hhra lw «H sa.
inläggiandes. Siälenes Ähra som sighrogar
iChristo/ ar för Glldh och alla helige Änglar
mycket större/än heela Werldenes Härligheet/,
och öswergar alllunglighMaijesiet. Chl>sii Roo mätte Hhra wara.

Lät otz ftrthenstul nu görawärFlijt/ til at
Ll mj inkom»
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Then trettondeBttracbtelsen/
inkomma til thennaRoligheet/ sasom then hcK
geAnde o§ sielff tiltalar t«! the Hcbreer i thet

mawstal fierdeCapitel. Strafwatheresstcrtutrogw
keHäl3' Siäl/ at tu thenna ädla Siäle-FMn mä be-
-§Mn, hälla och besittia. Hwad ther til hörer/thet

westu; Nemlighförst/ attubehällerittreent
Samwet. Kötzligh Lusta och een Wijsheet/
sr thet förbudnaTräät/ther affwij ätaDödenj
gör Grammelse och M ondt Samwet, Görer
ederrectm jSyndare iftän allKötzens ochAn,

3"ft"l dansBefiäckielse. Förster tu tigh och faller/sa
viauvpM, alffa dock icke titt Fördärss/ vtanstattvpoch

försona tighj ty ther til ärChristi Blodh yth'.
gutin. Sedänföök tmßoo i Gudi. Bewam
tittHicrta förWerldenes Kärleek/ och haffti-,
mLust i HEtt'anom/ fast än tu mästemycket

V" lhda. ThettaärWäqelttilFnden: Kom-
mertil lNigh/ stger GudzSon/ Tager pa
eder mitt Ook/och larer affmigh/ sä ffole
jfinna Roo til edra Sialar, Hoos Pro-.

leremiam/ wijser Hirren the Affalli-
16., ge inpä thenna sama Wagen/och fäger: Gär

vppaWägarna/ ochstertil/ ochfrager
effter the forraWagar/hwtlken then go»
da Wagen ar/och wandrer tber vppaO
stole jsinna Roo för tora Siälar. AltsH

psai»9. Mrithenll9PsMen: TheWswastoor
'

Fndhi
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Om GiälenesRoligheet.
KM/somtinLaghalsta. MedhittOrd/
lata Gudz Willie sigh behaga/ thet ffaffar,
sioorFridh/här esster kan turatta tigh..

Alla Mennistior löpa effter
menplatt ingen bekolwner hene/vtan then som <he„ som Zf,
öfwergisiver MChristo heel och Hällin/ vthi
Hoppet och Tolamodet. Thetar jämmerljgit v", ftr
MdhwsrsirdarfwadeNatur/ at alt thet som

ar i Naturen/tbet astundar sitt Maäl och Ful>
komligheet/mm Mmiffiones Sialmäste ther
til blisiva twingat och nödgat/ochhielper dock
lijtet. Här hielper hwarkenLöffte ellerHoot/
hwarken Straff eller Walgerning. lagh
weet hwad försastngTiugchetar/ther medh
iagh migh läter vppehä lla/at iagh ickekommer M>«,istin<
M minä Roligheet/och andock iagh thet wäl
weet/ lijder iagh thet/ och är tberhoos wäl til
Modz.. Är thet icke lammer och Mend i

Mennufsrmin fördarfwade Natur fful/ kan
thet intet annars stee/ lagh ar vthi Christo
lEsu worden itt nyttCreatur. Läter iagh
migh nu vppehalla affitt jordisstTing/sä ar
Skulden min^

Hält thet intet str een ringa Synd/at sör- I"kasta thenna himmelffaßoligheeten. Hör Hu-lastaten'w HErren klagar hoos leremiami thetan-
draCapitel: MM Folckgöremdubbel^r.2/^

Ll v Synd/



ThentrettonveBetracktelsen/
Synd/migh som är then leftvunde Mb
lan öftvergifwa chc/ och göra sigh vsta
Brunar/som intetWatn giswa. Skul-
le icke Himelen sigh ther öftverförstrac-
kia. Then store Guden ropar: Then som
törstar han komme til migh och dricke; Dock
firsmä wij thenna LijHens Dryck/ och Ma i
medlertijdh at siäckia wär Tsrst i tomma
Brunnar. Mitt Folck gör en dubbel Synd/
stgerHErren. När Israel förachtade then
Roligheet/som Gudh Mlle bercda them iLan»
det/thet fnlt war med Miölck och Honung/ och
knorrade/förgrymlmde sigh Glldh/ och swor/
at ingen stullekomma til HansRoo. Thctta
framdrager Epistelen til theHebreer/i thet tw
die och fierde Eapitel/ och stger ther hoosr

«ebrz. Seer tilkareßroder/ at til Hswentyrs
«""5- vthi nagon idraicke ar M argt och otro«

get Hierta/ som traderifranlefwande
Gudh. Omj höra hansNöst/saförhär-
dericke idorHierta. Latosi nufruchta/
at wij icke forsumma thetLöffte/som ar/
at wij stole inga i Hans at
icke ibland osj nägor tilbaka bliftver.
Sij/nuroparChristtts: Kocher hijt til migh/
sä stoleu j finna Noo til edra Siälar/hwarföre
vlmke j eder jMerldens I Werldene hasi

wen
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<l)m Sialeneg Roligheet.

wen i Hngest/i migh hafwen jFridh; Men nu
firhardewij wärt Hierta. Ty sagerEsaias:
Nu wäl/ HErren stal en gang medh L1a.,8/l5
spotzliga Läppar/ och mcdh iti annat
Tungomaäl tala til thettaFolcket/hwil-
kothettanu prcdijkatwarder. Sahas-wer manßoo/sä wederqweckerman the
trötta/sa warder man stilla/ Och willia
dock icke horathenna Predijkan.

Sa vpsägh uu Werlden sill!ienst/och halt
tigh til Glldh/tu kan dock intet sörrkomma til

Roo. Hwad är Werldens Itt Blomster-Zwadw«osomfirwijsnar/Höö somförtorckas/en Skug-Nsa..l°/6.
ge som förgäs. Skal thet im göm o§ sa myc»
ken förgängeligh öroos. Hwad ar at wara
sioor för Menniffiors Ögoni Huru länge
wahrar thets Hwarar Salomonis Härlig/
heeti Hwad hafwer han aff sin Ahra/ om
Gudh icke ahrar honoms Werldenes Ähm

faar intet effter eenom. Alt thet som icke ar
Gudh/och ffeer i Gudi/thetbliswer iWerlden/ochförgasmedWerlden. Hwad hielper mig
thet/ om iagh hade heela Werldenes Godz/och hwarrenlä«
hwad stadar migh/ om iagh intet hafwer s N"""Thet Arsivet som oftrwanffeligitär/ thet är i
Himelen/ thetmä man älsta/ ther om ma man
Zora sighOmaak. Ach srommeSiWök dock

effter
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54" Thentrettondeßstrachtelsen/
effter thet/som tig kan ratt tilsredz ställa. Thet
är lijtet ath at wara fattigh iWerlden/^nar

<, man i Gndiär rijk: Thet är intet äth/i Werl°
dell wara fömchtat/ nämagh iHimmeten ar
allena achtat. Huru wäl stär thchnar Hngelen

Dan.K/19. sager til thenfromme Tuälffellge
LMZ/lz, Man/tuastbehagelighochtäck. Hwad

Werldenaffmigh häller/stalmigh intet sioort
bekymra. Hwilten sornufftigh Mennistia
achtar thet/nar ittLagh fult medh galua Bön°
der enom dömma och mastra i Hwarförestal
itt sädailtringa Tingkomma migh iftänmin

Zudl)". Siälsädlaßoligheet.AchlEsu/wandtmitt
OUlenee Hiertathertil/ atiaghMinLust vthi tighhas«

wer/säar minLustewigh. Sägh tu til migh:
lagh alstar tigh; Hwadstadar migh om hee°
la Werlden hntarmigh. Sägh tn til migh:,
lagh gläder tigh; Hwad achtar iagh sedän
om lagh
hafwerjwall tingvthi tigh/ochtu äst migh all
tillg. Lösp kare SiWööp til tin lEsum.
Fötterna ther med tn löpakanst/are tina inner-

N«"Ä ligaßegarelser. DrijfwadocksielsivaCrea-
ifränsigh. turen/ som tu alssar/ tigh isrän sigh/ och jaga

tighgenomstadighOroligheet. Ty nariagh
ingenßoofinuer i the jordista Häswor/hwad
är. thet annat/ali at the saija:, Hwarsöre löper

tu



Om SiälenesRolighiet.
tu effter migh/ i migh finner tll intetthet tu lee»
tar effter; Hwarföre haftar iagh migh säät
taga fatt Skuggan/ som fiyyr ifräli migh.
Mijn Siäl träng tighdockigcnomFäfäng'MwZ.
heeten/och lat icke vppehälla tigh. Mr en stoor >" M sö«a
Stem faller affHögden nedh/ bryter han sön- noo.""
der/ochstöter bort hwad hvnomiWägenar.
O tumijnSiäl/bryyt ochvndan tigh/ hwad 5
tigh i Wägen ligger/och träng tigh igenom til'
tinaRoo. Sädantwarder tubekommandeO
vm tn thet som intetär/ sasom intetförachtmv
Affwerldzlige lingz Begärelse kommer Hög-NV
färd/nar wij them bekomma och högt achta;
Sorg ochBekymcr/ när wij effter them trach»
ta; Haatnär nagonsiärchemoot. Afflvund
när wij hoos androm them see/ thetta alt hin»'
dmrvch haller offvppe lijkasasomettstarckt
Wäder/ at wij intetkunna koma til war Roo.
Men bryyt tigh igeliom/ och förachta thet.Thet war itt tappert Upsäät/ när Paulus sa-
ger: Hwad wil stillia lntgh isrönGudz
Karleck? Wij bewijsom ofj sasom Gudz'

'

Tienare i stoortTolamodh/genom Äh-moch Skam/ genom godtßychte/ och
ondt Nychtc. 3lltsa tagh tigh nu före til at
trängia tigh genom all ting/ och lat ingen ting
halla tigh iftän tijn Roo som i Christo är.

Tijt



fiortondeBetrachtelsen/
Tijt träng tigh/tijt länder tu. Mr e» Steen
eller stycke Blyy faller nedföre tillorden/sä°
somtilsittHwijlorum/ sä är thetettNrdfall;
Mr min Siäl vp äthfaar til Gudh/ star thet
i min egenftij Willie/effter säsomGudh i nya
Födelsen/ min fördärfwade Natur heelathas»
wer. Säbetänckeriagh medh rätta/hwad thet
bästa är. Sij/thet lä ter sighvthi minSiäl
märckia/ een behageligh Lucht affeen liufiigh
Roos/Lööp min Siäl/lööp esster thenaRosens
Lucht. Gackgenom Andächtigheetinvthi titt
Hierta/therkan tu lEsumsinna/ochvthilE«su tigh förlllsia. IHierrät finner iagh/hwad
iagh ther vthom hoos Folck firlomr.

2lck min lEsu/ragh dock vthaffmitt
sierra/ hwad tu sielswer icke ast/ och bliff
M allena mijn Sials BeZäran ochßolig«
heer. GiffositmFridh/OlEsu.Then fiortonde Betrachtelsen/

Vm chendagllgaFornyelsttt.
The Gam. Gambla hafwa faM Menistian/
:<,sGro om honsölliSynd/ärhonbadeiTräck/
mem.Wo.

aff hon är bäde besudlat och ftrgctt: Astven
thet samma wijser HErren Christus i then
Lijknelsen om then som föllißöfwareHänder/
ty han lägh ther först/sargat isinWärckoch
Wedermödtt/ sedml oreen vthisin Blodh. ö'

«Mig»
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Om then dagligaFörnyelsen.
reenligheeten bleff snart afftwättat/ men at
Saren kunde bliswa hcela/ther behöffdes!ijdh
til. Synden och Skulden warder genom
Troon pä lEsum Chrisium aldelcs strlätin/
och thet är wär Rättferdiggsrelse för Gudh/'
men theu ondeNaturen wil sig intet sä hastigt
heela läta/ vtan mäste dagligen bliswa sörs
nyat. Tä Samaritanenhaderensat och för-
bundet then halffdöda Mannens Saär/ sä ff-
rer hai, honom vthi Herbarget/ther ligger han
vnder Lakiarens HaA>. Säsom thet nu een
Wälgerning är/at Gudh genom sinsSons
Blod afftwaar waraSynders Oreenligheet:
Altsä ar thet ockeenWalgerning/athange-
nom then Helge Anda heelar wära Säär/ och
then onda Naturen genom dagligh Förnyelse
botar. Thenna Wälgerningen tilatförstä/
williom wij betrachta/ hwar vthinncul thensamma bestsr/ och huru nödigh hon är.

Then dagliga Förnyelstns Art ochNaturK N"'anlangande/ är then samma intet annat/ än en mr.
thens Helge 3lt,desCuur/ vthi hwilkmhan o§
dagligen fömndrar i wnr SinnesAnde/ at EPH.4/2N
wij laggie affo§ then gamblaMnmistian/ochiklädom off then nya Mennistian/then effterGndh stapatar/ i sulkomlighRWserdighcet
vchHeligheet.

Wij
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Then ftottdNveßetracktetsen/
Wij sire o§ här billigt til Sinnes/ vthi

hwadLycksaligheet somMeNllistian-stodh/ tä
Mennistian aff Gudl förststapatwar; Ty
hon är stapat til Gudz Beläte/ tä Gudh sagh
vthiMennistiones Siäl/sä sagh han sin Här»
ligheetz och Heligheetz Beläte/ ta war Menni'
stian i sitl naturliga och tilbörliga Ställd.

w"Hn WijPaminne o§ och Affallet/tl>ta Mmistian
FMway". genom Synden sran Gudh afföll/räkade hon

«reigh. vthiemWahnart/bleffomenmstligh/ochsä
tilsaijandes/en vngDiefwul. Säjom tilförb
ne vthi hmne lysteGudzBeläte/ st maste hon
sedän siäpas medh SatansBeläte.

Huru Gudh seer tu en parlLNt, hwllken Oudh tai
3N?>rlCuur/ochM»ätea. wil GudzBeläte

ater ihonomförnya/ och thet gör han vthi nycl
Födelsen/tlM' han ftrst förlälbr Synden/ och i
thet samma twäar han oMan allwarOrcew
ligheet. Til thet andra/tager hau o§vp til si-

loh.l/12. m Barn/
atblifwa GudzBarn/ allom them som troo i
hansNampn/ther medh gifwer han then him«
melsteArffzratten. Til thet tridie/föreenar
han sigh medh oMncker osisin Helge Ande/
som stapari otz ittnnttHierta och ittnyttSW-
ne/ ochvpwäckeriotzheligaMelser/ hwar

medh
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wedb han göx thelnnwärtesMennistian lef-
wande/ty Gudhar SiälenesLijjf; Mr Gud
konier til Siälen/sa blifwer SiäleN leswande.
Thetta ärewäläthffilligeWalgerningar/stee
docktillijka vthi ittögmbleck I thet
OgnablecketGudh Mäter Syndet,/i
Hgnableck tagerhanmigh vp tilsittßarn;'
I thet Hall vptagee wig tilßartt/
föreenar han sigh medh migh/förnyandes mig
i Min Sinnes Ande. Ther medhar Barnet
född/Mennistian hon komeräter til sigh sielff/
vch blifwer til sin rätta Natur förd; Ty förr
nn hon kommer til Gudh/ kanhvnickeHeller
komma til sig sielfwan/ ty ther vthibestcir hen«
«es rätta Art/ at Gudh är i henne och hon i
Sudi. Barnet är födt sageriagh/thennya

MennistianeffterGudhstapat/ ärlcfwande FZoels""
worden/men ännu spadt/och sticker vthi en ond
Hudh/ och boori en Synda'Kropp/ther haf>
wrr then Helge Ande til atarbetagenom dag"
l»gh Förnyande/ stfom strifwit stär i thenau-
dre Epistcltil the Corinther fierde Capiteli
OmwarvthwartesMennMa forgas/sa bliswer dock then inwärtesfprnyat
Dagh ftan Dagh. Tä tager then Helge 2"HrAndepä/ ickemedh thcnvthwärtesMenni'th°n"wär.
stioms Skapmt/ vtanwärSiäls inwärtes

Mm Gwnd/



Then fiortonde Betrachtelsen/
"

Gruild/och wil o§ratt affGrunden haswa he-
liga; Ty sasom tu kan intet halla then sama
for tin Wän/hwilken allenastvthwärtesmedh
Hthaswor ställer sigh cmoot tigh wanlig/ mm
i Hiertat hatar och misivnnar tigh/ altsä kan
ochGudh intetHiertahafwa til tigh/ närtu
allenast en ChristensvthwartesHampn haft
wer/meninwärtes ar sull med Haat/Affwund/
öbarmhertigheet/Otucht/ Girigheet/ Orätt<
ferdigheet/Lögn/ Högmodh/ säfängHhra/ O-
toligheet/ och annor öreenligheet. Therföre
grijper then Helge Ande thetfominwärtesär/
at wij mä dagligen rijke warda i allehanda
Kunstap och Wijsheet/och sä vplysie Ogon tij
atjwmehr och medrkanna/ bädeosiochwär
Gudh/wärt storaHlende/och Gudz storaKär<

i.Cim,4. leek/Barmhertigheet ochMildheet/at wij meer
"'"' och meer fä Lust til GudzWW/ ochMjdh

fulkomligare warda.
H«av ftm Therföre hörer til cen daglighFörnyelse/
FZrnyels"" försten ovphörligh Strijdh/ty Anden ochKöt'
Gal.s/l7- tet äre emoot hwar annan/ at Mtet hafwel

Begärelse emootAnden/och Anden emootM»
tet: Therföre mäste wij altijdh warai Strijd.
Til thet andra/ hörer til en dagligh Förnyelse
en stadigh Flijt och Upsäät/tilatgöra godt/sä°som wij marde förmante til the Philipper4

Capitel:
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ÖM then dagligaFörnyelsen.
Capitel: Hwad santar/hwad ahrligit phil.4/8.

är/ hwadratt/ hwadkystt/ hwadlwfii-
git/hwad wal lyder/ ar nagor Dygd/ är
nagotLoff/täncter ther effter. Christna
stole wara <a nijtälstande til thet Goda/atom «««nije.

the hoosenomfinna nägot godt cllerChristeli-
git/ sä stole the taga thet sigh til itt Exempelat
efftersöllia/ altsä vpäggiar och vpbygger en
Christen then andra. Sidst och til thet tridie/
hörer til en dagligh Förnyelse/ eli dagligh För-
soning/ tynar wii som högst befiijta ojj/ scl mä-
ste wij dockkekänna/ finna thet och wäl sielfwa/
at wij arma alendige Syndare äre/ therföre
mahnar then Helge Ande godtför osi medh os
vthsäijelighSuckan/och ropar iwart Hierta/
Abba hiertanskäreFader. Bcstär altsä kor» ~

teligenthendagligeFörttyelsen thervthinnan/ FöoMn.
at then nysödda Menniffian gellomthen Helge
Ande/iBetrachtande til then sioraNaden/som
o§ i Chrisio är wederfaren/ sigh hierteligen
Gudi öfwergiswer/ honom at tienä/ fattandes
thetUpsätet/genomßarnslighLydna sigh at
tacksam bewijjä/och winlagger sig/sädan Hö°r«samheet at bewijjä i sielswa Gärllingens pä
thet hcm mä wachta sighför Synde,,/ sigh i
Gudi wälbehageliga Wstrck at öswa/ och i
Kortzet^tbewijsasightoligh. öchsastänalt

Mm ij ftdant
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Thenfiortbnde HeteaHtelsen/
sadant steer vthi stoor Swagheet/ sä behagat
lijtwalGudi en sädan swagh Begynnelse/för"
läter intetsinaWärck/och säsom hau thetgoda
i o§ begynt hafwer/ altsa wil han ochthtt sinw
mafulborda/ ther wij ickesielfwa honom föv
hindm. 5 5 K

Här hafwer tu then Ma Arten pä
llghFörnyelse/ betrachta och hurunödigh then

ZN? samma är. Thet syneswäl lijka säsomgenom
chenNäderijka SyndernasFörlätelse/atDö'

Ä^lfä»°"u renöpnades för then Hwar-
töylighFrij' Paulus/ nar han thenLackn om then

nädige Mttferdiggörelsen genomTroona pa
Christumgrundeligenhadevthssrdt/ gör han

Rom.s. sighsielfwanthettalnkastekSkolewijfram'
"' härdai Synden/pä thetNaden mä thes mehr

öswerfiödai Skolewij synda medan wij icke
äre vnder Lagen/vtan vnder Nädene? Thet
ware längtbort/at vptänckia en sadan Nädh/som giswerKöttet Frijheet til at jynda. Til
Titum i thet andraCapitel/warder then helso^
sammalEsuChristiNadhbestrisiven/säsom

M.l/li.«. ittLiuusthetvppenbartärblifwit/ och osi la^
rer/atwij stole forsakaallaOgudachtigheet och
werldzligh Lusta/och lefwa tuchteliga/rattfer«
deliga och Gudeliga i thenna Werlden. Gär

. sörthenstulwidt ther isrän/at Gudz Nädh öp«
mr



Omthen vagligaFsrn^elsen.
mrDsrcn ath thenkötzliga Frijheeten/vtan at
houfast meer larer osi/lockaroch drijfwer osi til
alt thet som godt ar. Märck dock Grunden.
GudzßarnstapochFörnyelsin/thearesä med GudzVarn.

hwar annan strbundna/ at thealdrighkuuna NN'
äthffildewarda/ty Ewangelium tilsägerM-
deochSyndernasFörlätelse/icke säkromHier' annan,

tow/vtan them som omwända sig
Sasant som iagh lefwer/ sagerHErren/
HErren hoosEzechiel/iagh hgftvertngen
Lust ti! Syndmens Dodh/ vtan at han .

omwänder sigh iftan sittondaWaseN'
de/ochleswer. Thersöreomwanderdcr/säffolcnjleftva.

Hwad ar omwända sigh s Mifittonda
Smneframharda/ ochickeengäng tanckiaat.N sr""
Nfwaannorlundas Thetworeenstöönöm-
wandelse. Wiltu omwandatigifrän tittWä'
sende/ sa mäste tu taga tighittanlmt .
Troör tuatGudh är tigh nadigh/ochförläM
Syuderna/ther tu lijkwäl icke hafwer engäng
tänckt/mycket mindre medh Alswar begynt at
omwända tigisräntitt ondaWasende.le wäl tin Troo/waraeen Troo/ som for Gudh
galler? Tu ftarwill/tytu troor/vtanOrdetäängm"
hwar hafwer Gudh jägt: lagh wil wara
tiHhnädigh/iaghwilstrlätatighSynderna/

Mmiij tu
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Then fiortondeßetracktelsen^
" tu ma omwanda tigh iftän titt Wasende eller

icke/ sä stal tu dock leswa? Thet finner tu in»
genstädes at thet är HErrans Ord. Om-
wändttighsastaltulefwa. Msästärtit

Kom.B/1. the Romarc i thet 8 Capitel; Thetär intet
fordölttlneligit i them som äre vthiChri-
stolEsu/tde som icke wandra effterKöt-
tet/Vtan effter Anden. Blifwareena iftän
Synden/ ochförGudiostraffelighwara/ är
mycket godt; Men thet kommer intet them lOsom wandra effter Köttet/vtan them som wan^
draeffter Anden. Ther affkälmer tu thenrät-
ta.Troones Art/ Troon stkcr icke at förmehm,
Synden/ vtan at blifwa lW iftän SyudM
therfore kommer hon medh hiertalislllwillist
til Synden/ och sökerFörlätelsegenomChri»
sium/ iy Troonrättar sigh effter Löfftet/ men
Löfftet lyder silunda: Omwändt tigh sa
ssal tu leftva. Thetta sattarTroon och sa>

'

i 2lch iagh armeSyndarc/ hooär iagh/
"Hapa imigh reelltHicrta/ giffmigl>

en ny wi§ Ande/ och kasta migh ey bort frän
titt Ansichte/war mig nädigh för Cbristi stul.
Thetta är thenrätta TroonesFärga. Har-

Hwar «ff tu nu taga/om tu kan troo/yär tu tigh,
MM' stal intet ftrazwmr ey Heller tancker tigh at föran-

dra/ sä tagh ther aff/ omtukan tighstatta lali-
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Gm then dagligaFsrnyelsen.
gan/ther tu dock icke en gäng hafwer satt tigh
före at tighbattra/ dömoch här aff/ burn widt
som Werlden faarwill/i thet hon sigh inbillar
enharlighHimmel/ mentänckerdockaldrigh
ther vppa/huru hon tan dödaKötzens Garnin-
gar/och effter 3lndenlefwa.

Therföremarck granneliga/at Troon has» Moonw s.
wer twanne Egenstaper: Först sitttar
GudzNädeochSyndermsFörlätelse; Se»
dan effter hon weetatNadenesTilsaijelseim
tet anqar hwar Man/vtan them som omwan-
da sigh/ sa reeliar hon Hiertat/ somSkrifften
talar. Johannes i sitt sirstaBreess/femte Ca»
pztel/kallar Troon een Seger öftver Werl- 1.30h.5i4.
den. Otz hindrar ingen ting mehr vthi wär» werlden .

Gudfruchtigheet/an som Werlden/när nägon VHonnu mycket häller affWerlden/och nägot wil Guveiiz.
wara iWerlden/hanmäste offta sättiätilbata
hwad somför Gudi godt är. Troon intages
sä affKärleekemootChristum/ athon hällerWerlden sörintet/ ochgör altfä Troon osibe»qwäma til at leswa effter Anden. Menför
Gudh/när wijWillie hämptaSylidernasFör-
lätelse/ gäller ingen ting an sombaralEsu
ChristidyraFörtienst/medTroone
ther seer Troon pä ingen ting/an som tilChri- aliena pä

AFörtienst/Gndz Näde ochßarmherttgheet.
Mm mj I medler-
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fiortandbHetvaclMsen/
'

I medlerlijdh bortlMephonmtttsin Natur
ochEgenstap/ som är/ at rensaHiertatifran
lverldzlighLusta/la/ther vtbaffstole wijpröft
wa/omwärTrooär rattOassens/ellerom hm

Rom.3, allemstärmfafänglnbillmnq/tt) ehoosom
- icke hafwcr ChristiAnde/ Modh och Sin^

ne/ han hörerhonolnmtcttil/menomjl
dödenKötzensGarnmgar medh Andant

. . sa ffolen jtefwa. Altsä säger och lohanes;
Om wij saija ost hafwa Sallffap medh
Gudh/ ochwandromiMörckrtt/ salin-
aomwy: Mm wandromwijiLwseti
jomhan ar i Liufet/ ta hafwa wy Sall^
stap mbördes' Then som säger/ mgh
känner Gudh/och hatterickehansßMwn ar en Lwgare/ och ihonomäricke
Saningcn: Men thcn som häller Hans
Ord/ i honom ar sannerliga GndzKar-
leek fulkomligcn/ ochtherpawetttwA
glwijareihonom.

> Altsä seer tugohh Ehnsien/ huruTroonj
MttftrdiggZlelsen ochGudzßarnstap/ äre
medh war Sinnes Föruyelse ftrbundne och
föreente/ at the kuuna mtet bltsiva äthstilde.

kommer thet/at Gudz Rijke och Sa«
sö>-««kas »ligheeteli/themaldelesblifweraffsiagin/fomiw
sigh'i„tet" . tetwAia siat) forum läta/siisom uärPalllus/

' MM
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<l>m then dagligaFörnyilsen^

medh stoortUswar säger/ och tsi theTrogna/
föm genomTroong äre wordnerättserdigade:
Omj leftve effterKöttet/ sa stoley j döö/R«m.B/iz°,
vppenbara areKötzens GarningaMm Gal. 5/ iZ.
ärHoox/Bolerij/Oreenligheet/Löösach-
tigheet/ Assguderij/ Troldom/ Owän-
ffap/Haat/Affwund/Wrede/Trättori''^r.6^
Twedracht/ Partij/ Affwund/ Moroz
Dryckenstap/Frasserij/och jädantmeer. 5/5.
The som sahana göm stola ickeärfwa.
GudzRijke. Latermtetförföraider/ty
tor thessa Styckerfful/ kommerGudzHrede öftoer ÖtroonesBarn/la/thet--
tasager iagh eder/ thet ffolen jwetta/ at the
sadant görai haswa ingen Arfwelotti
Gudz och Christi ZWe/ hwarföre thet<
Effter Gudzßarnssap ochTroon vthi sada»
m Syllder intet kunns blifwa bestaendes„
Lägg nuhar til the klaraSkriffteyes Wi«s
nesbörder/ti! the Galater 5 Capitel: Hwilka
Chrlsto tilhöm/ the korjWsta sittKöttmedh thes Lusta och Begarelse. I then
andraEpistel til theCorinther femte Capitel:.
Ärnagorvthi Christo/sa ar hanittnytt 2<r<>r.s/17.
Creatur, The som ärevthiChristo/ochChri-
sto tilhöm/äre GudztrogmBarn/men
äre the sinmdes Theäre itt nytt Creatur/ ny st>>"ay«."

Mm v ssapade
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554 shenfior^ondeß«rack)telsen/
ssapade iChristo lEsu/baswa ittnyttHiertaj
ittnytt Sinne/ the koreasta sitt Kött/ sampt
thesLustar ochßegärelser. Hwad söllierther
vthaffs Thetta föllier: HoosomsittKötticke
korMster/hoo som icke är ittnyttCreatur/hansr uttet i Christo/och hörer intetChristo til/thet
mä tu wäl märckia. Dl theßomare ithet 6
Capitel warder en trogenChristenbestrisiven/som en/then ther i Troone medChristo ar
Wochdödat/ PathetatSynda-Krop-
pen stal warda om intet/ och Synden
ickewäldighwam i wardödeltga Leka°
men/ sa at j henneessterföllien i hennes
Lustar. D) hoo som troor/han staller sigh
ftr GudzDom/medh förkrossat Hierta/och a--
mmmarChristiDödh/ säsomeen Betalning
för sinä Synder/thetMer sa mycket för Gu°
di/lijka sasom then Trognesielff för sinä Syn-
der hade lijdit. Mm sasomEhristus ar vp«
wäckt isrän the Dö'dn/sä begyuner och een tro-
gen Mennistia pä at wandm i ittnyttLefwer°
ne. Haller dock ider therfore/säger samma
Apostel/ at jare döde Svndene/ och les-
wen Gudi genom Christmn lEsmnwar HErra.Altsä sec j nu/ huru GudzBarnstap och
Förnyelsenäre medh hwar annan förbundna/j
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thendagligaFirnyelftn. 555
sien här huru högnödigt thetar/ at eu trogen
Christen maste een ny Mennistiawam/ sadan
Högnödigheet stal manintetsasiättöswersee/
vtanhooseder sielfwa salunda öswerwaga/at j
eder bättra/ ocb at j icke pa jädanaTanckar m/ste
tomma/lijka sasom jkunde wäl trogna Christ-""'""""'
na wara/ fast an jicke bryta edert Siln:e/ eller
korUasta edertKött. Ty thet är wist/sä lijtet.som itt förkrossat Hierta kan förtwijfia pä
Gudz Nade/ sa lijtet haswer itt oomwandt
Hierta sigh at trösta aff Gudz Näde,

Hl ck H
öfwer thettaalt/häller osi thenH. Skriffr

ännuandra Orsakerföre/som ch ssolavpmana
til dagligh Förilyelse/hon haller o§ före/Hnden hwa»
och Malet/ hwar til Äterlösningen och Syn- Aln'
dernasFörlatelse ar stedd. Ta Christus otz a-
terlöser/tä GudFader förläter ost wära Syn- «lststees.
der/sä stal man intet mehm/at thetflär osifritt -

framgeent lefwa som wij willie/in.qalullda sä/
hwad Satanas genom Synden fördärftvar/
thet wil Christus genom sinäRättftrdigheet
atervpratta/pa thetMenistianmsäterkom-
ma til thet/ hwar til hon är staM. Säsom
Menniffian ar stapat til Gudz Beläte/ altsä Vciäte <"<«,
blifwer hon i Christo ater pä uytt född/ at
Gudzßeläte mä i hene sörliyatwarda. Then
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Tben fiortondeVetracktelse»,/
gamble Zacharias siunger ther omi sinLoM

Luc.,, sang salulida: Lofwat ware HERrmy.63.74, IsraelsGudh/ty hanhaswerbeMoch
sörlossatsitt Folck. Hwarsöre< Atwij
ftälste vthnr wara Owanners Hand/
matte honom tienä vtan Fruchtan/ i
Heligheet ocRättferdigheet för honom/
i allawaraLijffzdagar. SadamSpräk
finnermanfieere/ stlsom andraEorinther fem-

Chrisws ar therforedödbsör
alla/pa thet at the som leswa/stola icke
leswasighsielsivom/ ickeeffter therasegit,
Behagh/Kötzens Äggelse ssllia/vtanhoyom
som för them dödh och vpständen är^

Dt.2/'3.14° ThenstoreGuden/warFrelsarelEsus
Chrisws hgfwer sigh sielffgiftvit vth
sir ost. Hwar til s Pa thet han stulle
sörlossa osiifran all
reena osi sigh sielfwom itt Folck til E-
gendom/ thet sighomgodaGärningar

Hebrv/lch beftijtar. Christißlodhreenarwara
Samwet affthe dödaGarningar». 55il
hwad Andes Til at wtj ma tienä lefwan-

«.pet.2/24, desGudi. Chriswshaftversielffoffmt
wara Synder i sinLekalnen/ Hwarföres
Pa thetwij stulle waradödeSyndenc/
och lefwa NatOrdigheetene. Här seer tu/

hwad
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Omchen dagligaFZrnyelsett.

hwad Gudh i HimmelenMr/tä han o§ haf-
werbesökt öch förlossat: Rrthet tarätt/atwij
lätom Christum fafangt arbetas Eller är
thet ett ringa Ting/atChtisiushafwerlisdit
för osss ApostelenPetmsisin första Epistels
första Capitel/ wijsar o§ thetdyra Hterlösnin-
ZensWnrde/ atGudzSonförosiärvthgisiwäroe
win; Wetter/säger han/at jicke medh for» 53?/'ZängeligitSilffeller Guld igenlöste a-
ren Wnrdert fafangmLeftverne effter
Fädernas Satt/vtanmedh Christi dy-
ra Blodh/säsommedhw meenlöstvch o-
besmittatLambs.Hwad ärrä wärPlichtePetmssäger: Säseerttl/at jvthithetta.edertAlendewandreni Rnddhoga. Til
thenna Grunden sörer osi bch Paulus: Iw t.L«r.6/!».
ren icke idre egne/ty järe dyrtköpte/thep
före prijser nu Gudh vthi eder Krvpp/
vch i idrom Anda/ hwilka Gndi tilhöm.
Medan jnuäre ftijade ftan Synden/ a- Rom.<?l3.
re j Rattstrdigheetenes Tienare word°
M. Hältnu intet therföre/attigh stärstittat
tienä Diefwulen/ tä tu iftänDieswulen för»
lossat äst; Halt intet sä före/ attugörwal/
när tuGudi intet tiemr/sedan hantigh sii dyrt
töpthafwer>

Skrifften häller ohoch fire wärsiyldiga
Tack-
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Tbenfiortonveßetrachtelsttt/
stN«?' Tacksancheet. HadeGudintetmehragiordt/

stysvigeat chiat hanhadeffapatosi/fiworewijplichtige
m.mGuob. atgifwaosshonomtilTimst/ affhwilko kom-

mer/hwad wij äre/och hwad wij hafwe. Men
hwad är thet som han hafwer giordt til wär
SialsSaligheets Iwstörre somNadenar/
thes större stal Tacksamheeten wara. Mr
een Mennistia aff ijdelMedlijdandeeffterlä»
ter tigh een stoor Summa Penningar/ sä al-

wlj Mr tu honom staligen. Maste tcl Gudh in»
encksamwa. gen Tack hafwa/tä han tigh tilgifwerall tin

Skuldi Tanck dock/hwad tu dock stytdigh äst/
kom ihoq hwadför een högh Lydna som Gudz
Lagh affo§ fordrar /Tänck och hwad Förball-
nelse ther vppä föllier/nar wi) nu thenne Hör-
samheeten Gudi intet bewijsa/ hwadgörtä
Gudh emoot o§i Han hafwer Medlijdande
Mdh o§/och sörläteroffallwär Skuld/bestab
ler och genom sin Son Christum/ at ositan
medh godtFogh effterlätin blifwa Skulden/
Ach MenistiosBarn/tycker tuännu/atHEr^
ren tin Gudh ar icke nägonTacksaijelse wärds
Christus berömer thenbootfärdigaSyndar-

Fluc.7/47. innan och säger: Henne äre tnange Syn-
der forlätne/ ty hon hafwer mycket al-

«s""stan stat; Säsom han Wille säija/Undm intet/at
«vrsaarat thenmQwunmn mighmycketMu/honhaf'
AMlösum. wer



Om chendagligaFZrnyelsett.
wer wälörsaak ther til/effterhenne aremänga
Synder förlätne. Troortu/atGudh haswer
förlätit tigh mänga Synder/wifferligen stal
tu alsta honom. Men thetta arKärleeken/at
wij hälla HansOrd. Efftcr iagh weet/at mi>
nom Gudi behagar/ migh i min Sinnes Ande
at förnya/sä önstar iagh at ftrnnat blifwa för
GudzKärleekstul.

Skrifften staller osi och förOgonen Barn-
stapet/til the Epheser i thet femte Capitel:
Warer Gudz Effterfölliare/ sasom kare lepb
Barn. Mattheifemte Capitel: Slster e- matt.s/44.
dra Owanner/ görer wäl emoot themsom eder hata/ pa thet j ma wara eder
himmelsteFaders Barn. Gudz Barn
Mäste intet wahnsiächtas/ thet stär them illa lvanMch"
an/ icke sin Faders/ vtan then Helwetes Fien- "°-

dens Natur at pä sigh taga. Hoo som icke
wil artas efftcr Gudh/ar intet wärd/at han
heeter Gudz Barn. Ofwerthetta alt sörplich-
tar o§ Barliffapet til Barnslig Hörsamheet/
ty ittBarn ar styldigt/at möta sin Fader med
Barnsligh Hörsamheet och Lydm.

Skrifften haller osi och stre Gudz Ähra .

och wärMstas Uptyggelse/stsom ta strifwitstar: Later edertLmus lysiisörMenni'M«tt.s/lst
stiom/atthe ma see edra goda Warckochprtjsa idor hmnnelsteFader. Be-
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Vhen Aetraäitetlen/

N m'näod Besinna nu min Sial/hurU Gudh görsinä
st«or.

'" Nadh stoor/ i thet han icke allenast förlater
Synderna/vtan. och heelar alla wata Btister.
Hwad wore thet/at eliLakiare allenast twätta»
de Säret/men wille intetsedän enomförbinda
eller heela. Hade Gudh gisivitosiSynderna

R" An"es til/och sedän lefnade esi Hielpelösa/vtan then
Helge Andesßijstand/hwad Wille affo§ wari

mevh da? Bleswe wij icke pa sadant Sattonyttigö
Barn och Gudi til Wanheders Skulle wij
icke snartförsättia Gudzßijkes Tythen som
icke itt nytt Creatur ar/och hoo som ickehafwer
ChristiSinne/hanhörerChristo intet til. Hw
ru wal gör Gudh emoot mijna Siäl/ tä han
intet aterwander/henneat bota och heela! O
bwilken nädigh Tilsaijelse ar thet/ nar han s^

p1ät.3!,8. laghwilvnderwijsattgh/och lära
tigh Wägen then tu wcmdrastalt: lag
wil leeda tigh medh mijn Ogon. Dawid
medh alla Heliga besinna thet/ at thetta eett
Wälgerning ar/ thersöre akalla theHErren

p5a1.25,4. ther om: H'Erre/wijs mightina Wägar
och lär mightina Gtijgar/ ledh migh t
tine Sanning och lär migh/ ty tu ast
then Gudh som migh hielper/dagligen

vsaLMt. ftrbijdarmghtigh. WijsmighHErre
tin
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OmchendagligaFörnyetsen. 561
tin Wägh/ at iagh ma wandra itijne
Sanmng/behalt mittHierta widh thet
rna/at iagh titt Nampn fruchtar. Kun- p1a1.543.
gör mighWagcn/therpä iagh gastal/ty "'

lnigh trangtar cffter tigh. Lar lnigh
göra effter titt Behagh/ ty tu ast min
Gudh/ tin gode Ande söre migh pa en
jmnpn Wagh.

Sammalcdes gör och tkkäre Sial/lät thet
wara tin hiertans Hnsto/at Gudh intet wil

ta/ ty tu seer/ ty wärr! Huru then mästedeeleli
gärframiSäkerheet/ bckymmsighintet
therasLeswerne/om thet jyndigteller intet si)n°
digt är/om Gudh wrcdgas ellcrry/ om Gudh
ärWän eller Owäll/the achta Syndenringa/
nndssylla henne/och stöta lijtet om GudzHootvch Wrede/ siä sigh til then timeliga Glädien/
vtannagon Gudzsruchtan. Mm tu minkäre
Sial/ leeffintetstlunda/ tuwcest/ attupä sa»

Sätt intetkanbehällaGudzßarnstap.
Ofwerwaga mali/hwc.d tinGudh jokthafwer/
när han tigh äterlöste/och tä hautighpänytt
födde. Skulle mil, trogne Gudh föy all sin'
Mildheet och Trooheet/
säijelse nssmigh hafwa/ än at iagh stulle medh
NlittLefwernehonomstrtörms MittHiertaN n stulle



Then siortondeBetracktelsen/
stulle warasasom losephsHierta/ tä honom

Gen.3?/9. kötzligaLustatilbödz/sadehan: Thet ware
längtisran migh/ at iagh stalsa illa gö°
ra/ och jynda emoot HErren min Gud.
WachterederkareChrisine/j somgcnomChri»
sti Blodh äre reeuade/ at j ickepänyttmedh
Synder siroreenade warden. MrChristus
hade helbregda giordt een ofärdig Mennistia/
säger han sälunda til honom/ hoos lohannem
i thet 5 Capitel: See til/tu äst helbregda
worden/ synda inter mehr/ at tigh icke
nagot warre wederfars. «,

uggi"i /n"' När Gudh grijper o§ til wärKropp an/sä
ondawiilia görthet ondt/gnjper hanSiälen an/och tilstad'
fiu.7k än

° jerhenne liggiai sin onda Willm/sä är thet än«
Rroppcn. wärre. Om tn warder srijat ifrän thet le»

kamliga Stmffet/ sä wachta tigh/ at tigh icke
nägotwärrewederftres. Apostelenludas

Vers-.-z. säger vthi sitt Breeff: Hater thenbesmib
tade KötzensKiortel. IHögaWijsones

Cam,s/;. 5 Capitel/säger then helgade Sialen: lagh
hafwer astkladt minKiortel/ huru stal
iagh klada honom vppa igens lagh
haswer twagit mina Föttcr/ huru stal

3'ä?H"' lagh besmitta themigens Thetkommer
at affläggw. o§ wäl swart före/at föralidra then onde Wa«

nen/mcn hwttd hielper theti Therföre mäsie
wij
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<vm then dagliqa FKrnyMn.
mj intet tilsiadia Köttet sinWii!;e/wij masie
malckga strijda/en ondWanekan genomgodh
och fiistigh Ofning wäl öfwerwinnas. Tu
mäste och sa wäl see til/at tu i titt Sinne intet
ast altför owuligh/til atgöra hwad tigh i Sm»
llet kommer. Fromme Christne säija medh
Paulo: lagh haswer Macht til alt/men 1.C0r.6/«.
thet ar intetalt nyttigt. Far dock ittßarn
intet 3off i Huset/ atgöm alt effter egen Frij-
heet. Bätttr ar thet/at altijdh lefwa i Gudz
Fruchtan/än som altijdh wawgladhiWerl-
den. GenomthenjkadeligaWerldenesGlä- NN
dieförlorarman GudzFruchtan/sin2ll»dach- G»oz
tigheet och then hiertans innerliga Trösten.'
Märck sör all ting grant/then frommcsPauli
hierteligaFörmaning/ i then andraEpistel til
theCorinther/jmndeCapitcl: MineKäre- 2.C0r.7/l.
ste/görom reena affall Kötzens och
Andansßesmittelse/sulbordandcsHel-
gelsmi Gudz Näddhoga. Thet äreMen-
niffior/som Wredes och alidre tötzlige Begä-
relsirs Anstöter en gäng wälöswerwinlia/!ncl: öfwe.w!,.„.,

ftdan wäl tijo ganger sigh i theras Ticnstösi
werZifwa. Thet stär intetwäl/lät ojj fulbor-'" '""'

da/jägerCbristiAposiel/ lat otz fulborda Hcl'gelsen i GudzRäddhoga. Then som sigh en
hafwer giswit Christi Anda i Wäld/

Nn ij ha»
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564 Then fiortonde Setrachtelseii/
hanmäsiedaqligen känna-sinaFeel/ ochthem
medh alloFlijtbättra; Görhanthetintet/sä
förhindrar han Gudz Nijte i sigh.

tWij dömeoffta om andm/omwij ta wände
wär Ogon til osi sielswa/stnlle thet wara

wijstolom godt/tyvtan twijfipelbattradewijojj. PrösiS w! äre wa tigh esomofftast/huru widt tu ärkommen i
tin Helgelse/fast än thet steer med stoorSwag'
heet/sä wändt sörthenstul intet igen/Gudh wil
the swagaKmffter sörmehra. Hare Christnej
jfiyy garnahwad ederKropp och Godz är stw
deligit/ huw klook är then/ somstyyrhwad
Siälen är stadeligit/och henne a ter igeu beswä'
rar s Lyder Rädh/thet warder en Tijdh kow
mandes/taChrisius stal halla medh ederen sö

«N"! dan?rocess, sasom medh thePhariseer/som
Christna/ honomfragade/ är thet och rätt/at Man gifwer

NBwa! Keysarenom Skatt; Men hwad giordeHEd
ren Christlls; Han begärde en Penning/ och
sade: Hwars Belatc och Oftverffnfft
är thctta s Ochtä Swaretbleff/thet ärKey'
sarel:s/sade han yterligare: SagifwerKey-
sarenom/ hwad Keysarenom tilhörerf
ochGudi/hwad Gudi tilhörer. Sij/man
stal en gang anstalla een sadan Fräga: Om
thet ärrätt/ at tijn Siäl/ som affGudi stapat
är/ genomChnsti Blodh aterlöst/ stalhöm

Diesww



<l)m chen dagligaFornyelsen. 565
Dieswulen til/hwad mon HErren tä göran-"
deswarder s Han warder säijandes/wijs mig
tina Siäl/hwad är thet för ittBeläte som iagh
sinnerithennaSialens Mästeman ta bekän»
na/thet ar Satans Belate/sa läreriugen an-
nan DoWfölliaänthena: GifwerSatanom «"ana,

thet Satanom tilhörer/ och Gudi thet Gudi nommhs»
tilhörer. Sij/ altsa warder tu dömdereffteri"'
thet Beläte/som tu i tijne Sial bar. Stoor är
then Salighreten/ som tighgenomChristum
stänckes/wachta tigh/at tu then sama icke sielff'
försatter. Inqen tiög areene Mnnistio sä menniMn
mycket til hinders til ims Siäls Saligheet/ Mst sieiff»som hon sielff,- Sä at wijwäl mägebidia/at
Gudh wil ftalsa o§ jftano§ sielfwe., Gudh
frälse osiaffalt ondt/Amen/Amen.

Then femtonde Betrachtelsen/
Vm SialenesFsreening medh

Helge Skrifft betygar icke allenasi/
Gudh är hoos theTrogna/vtan och/

thet som mehrar/ at han föreenar sigh medh
them/ ochithemboor: Christus boor ge- Hph.z/17.
nom Troona i war Hierta. HwilkensomätermittKött/ocdrickcrmmßlod/ '

han bliswer i migk/ och iagh i honotn.öm thet bliswerteder/ somjhördt
Nn iij wen



Then ftintondeBetracktelsen/
wen affßegynnelsen/ sä stolenj och bliss
wa i SonenomochFadrenom. Gudh är

we«"nm' qlldachtige Mennistior/dock mäste manintet
m«"h ftree. 'stija/at Gudh ärföreenat medh the Helwctes
«"- Andar/ och at hau hoos the ogudachtiga has-

wer sin Bouing. Hoos the ogudachtige är
Gudh säsom cnNpwachtare och Hampnare:
Fast en annor Art hafwer thet/ när Skrifften
ftger/atGlldh boor hoos thefroma och trogne.

Föreemngen Thenna Föreeningen bestär förnemligast
NS», vthi een Kärleek/ ty Mrlecken föreenar sigh;

Hädän kommer thct/at en kärligh Sial förjerj
ta hon mister sin ächta Maka eller sitt kara
BarlVthe stillias nödigt ath. Här affkan tu
nogsamttaga/huruondtthctgörGudi/ nar
tu vndrager Gudi tina Siäl.

Mcu thenna alidelige Föreeningen bestär
gen, hwarv' intet vthien dödan wanmächtiganKärleek/ v'
th> thenstar.

stapMunda/ at wij wardedeelachtigeaffthen
2vet,i/4. GuddomligaNaturen. Thetta kan affmälat

warda vthiKropselisochSiälenesFöreening.
Kroppm är i sigh sielffittLUlöst Ting/ nar
Sialellkommer ther til/ warder aff samma
Fsreening fsrst en Karleek. > Kropp och Siäl
the Nlliasmtct garna ath. Sedän warder ock

ther
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OmSiälenesFöreening medh Gudh.
ther aff en Gemeenstap och itt Wärckande;
Ty Sialen gisiver Kroppenom Sinne och

Rörelse. Hfwenrätt sa gar thet til vthi Siale»
«es Föreening medh Gudh/ Sialen äri sigh
sielffandelighdödh. Mr Gudhföremar sigh
medh Siälene/warder enhiertansKärleeke-
mellan Gud och Sialen/en helsosam Gemeen-
stap och ett krafftigt Wärckande/at Siälen ic-
ke allenast forstär hwad Anden tilhörer/vtan
och sinner thet/och warder krafftigh/tilatsigh
Vphöija til Gudh.

Först/ sa deelarGudh ath Sialen een lef-
wandeKrafft/alldeligh Känning och Rörelse. Föreenwgm
Sä snart som Gudhkommer til Sialen/läter
han sin Närwarelse förnimma genomittklart
Försiändzens Skeen/ genom Gudeligheetens
Smakande/ genomKärligheetz Glädienmgg/
ech genomitt hiertans Omfattande. Gudh
vppenbarar sigh för then trogna Siälen/och
för hennes heela Hierta. Medh liufiigh lrösti
kysser han osimedh sins MullsKyjsande/
derqwecker medhsinadla Luchtzßlomster/och
vpfristar medh sinaLiuftigheetz Äple. Hair
lagger sin wänstra Hand vnder wärt Huf
wud/och medh sinhögra Hand omfampnar
han oU Han nedftlickersigh aldeles i wärt «,«.,z ,Hierta. Genom en sädan hiertans weder- «es wärc.

Nn iiij qweckiande



The»femtonve Betracktelsen/
qweckiande Närwarelse/kommer Siäleli alde«
les i iit annat nytt Stäyd/och btiswer sinnat
säsomlEjusChristus. Begärelsenwardcr
andeligh och brinnande/.Hiertat vptanues och

phi1.2,5.. försmälter affKärleek/Ogotlelifiyta medhTln--
dächtighech Watll. Ens Sinne frögdas/
MunncnLoffsiunger/ och gör HERranom
Löffte; TäkommaframhiertansOrd/ och
MrleckssulleTaal.

Tbet är wäl annuKött hoos theHeliga/och
moot-lät, thet rörer sigh i themj men thestrijda thcre«
Eph.lft, moot/och korsiftsta sitt Kött/sampt medh thes

Lustar och Begärelsir, öch thenuaKrafften
kommer ock aff Gudi. I the andre haswer
thelineWerldelicsFörste sinä Warck/ mell i
themsomChristotilhöra/lefwerChristus. En
Siäl kan uttet mehrän somenKröppgifwa
Lijff. MenGudhgifwerallomLiMmtil

3 honomkomma. Gndh ärstrSialen/stsom
Blomst« ittkosteligit Blomster: Blomstretmeddcelar

sinLucht äth allom them som komma ther in til^
Kommawij ti! Gudh/fä draga wij aff Gudi
Lijffzms Lucht. Theraffkan man märckia/
at Gudh är närwarande.

Far sissh Tilthet andra/tilägnar Gudh sig alt hwad
hw»c> S<a. som then trogna Siälen wederfares; Mau
Us"""' görhenmondteltergodt/sävptagerGudthet/

säsom
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<pm GinlenesFsr«enillgmedh Gudh. f6Z
säsom thet wore houom wedersiwit. Thet ar
kunnigt/ huru alla Werldenes Domare/stal
dömma pä then store tilstundalide Dagen:
Hwadjhaftvcnthe minsteaffthessa uw
na Brödergiordt/ thet hafwenjgiordt
lnigh. Kunnigt är/ hwad Gudh säger:
Then eder rörer/ han rörer min ögne-
steen. Een Menniffiakan intetmycket tohla
i Ogat; Hsiven sä noga wilGudh hallas ssal
medh then alstelige Siälen. Huru dyyr är.
minSiäl achtatför Gudi/stdan hon är inkom-
men i thenw helsosama Gemeenstapem Hasi
wer Gud nagot godt/ st stancker Hall thet ätl>
min Siäl; Hafwer min Sial ittKors/tager
min Gudh jigh thet an/liM säfom thet wore
hans egit/ bär thet medh migh/ förjermedl>
migh/arbetar medhmigh, Lycta och Olycks. >sre här geweena.

M thet tridielbtbsprmga
liga Föreeningeu sädanavnderligeWarck/mervnoerli,
hwilka elliest i Ewigheet aldrigh kumia ffee.
Hwem wille troo/ hwem wille strijdaemoot
Syndm/cller bidia/ther icke Gudz Ande wore
söreenat medh Siälene s Then HelgeAnde al°
lena/ han beder och troor intet försighsielff;
Mennistian allena/kan och intet görat: Men
när Gudz Andeföreenar sigh med wär Ande/ »>>,.
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Then ftmtondeßetrachtelfen/ >-

ta komma ftam Troo/Andacht/Strijdh/Kar-
leek/Hoppet. Thetsteer hari alla mätto/lijka
säsom manseersteevthiKroppens ochSiale-
nes Föreening. Sialen str sigh sielssallena/
kan egelttligen hwarkeu höra/see/ smaka/ sä walsomKroppen och; Men närKropp och Siäl
komma tilhopa/sä finuer thet sigh.

Iö?«"wg Här hander och inägor mätto/ hwadwij
finM vthi then Guddomlige ochmennistlige

then person. NatursFöreenande iChristo/ehuruwälthen
jälnmaär olijk/större och diuupsinlligare/eme-

Christo. hg„ Mcnnistia en eenda
Person blifwer; Docklijkwälhwadwyfin»
na i samma öfwerswillnerliga Föreening som
är emellall then Guddomliga och mennistliga
Naturen/ thet sinne wij i nägor mätto vthi
thenandeligaFöreeningen emellan Sialen och
Christum. Säsom then Guddomlige NatU'
ren förermedh sigh til then mennistlige Natu»
reneen öfwerswinllerligh stoor Härligheet/ sH
at Christus och effter sin MennistligheetM
HErre är öfwer all ting/ altsä blifwer wär
Natm therigenom högtahrat och vphögd/ at
Gudh i honom boor. Säsom then Guddom»
liga Naturen sigh alt tilmater/hwadChristi
mennistlige Natur är wedcrfarit/ at thet hee-
ter: GudhärkorMst/ Gudhärhudfiängd,

Gudh
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<l?m Sialtnes Föreening medh Gudh.
Gudh hafwer jlnßlodh vthgutit; Altsätil-
mäter Gudh sigh ännu altKwad themweder-
fares som äre iChristo lEsu. Säsom itt ös-
wermättan stoortUnderwärck är ther igenom
kömmit tilwäga/at Gudh ochMcnnistia äre
itt wordne; Ty hmu hade mmi elliestkunnat
fä hora sadana Spraäk: Then chndige Men°
nistian är aterlöst/ Snnden är betalt/ Om
Gudh icke hade blifwit Mennistia; Altsä
kommer thetta/ atenSyndaregörßootoch
Battring/ troor och Gudi sighvpoffrar/ ther
vthaff/ at Gudh hafwer sigh föreemt medh
Menistian/ ty wore ickeChristi Ande i oWun-
dewij intetaffalla theATingen vthrätta.

Skrifften talar om thenna andelige For-
eeningen säledes: laqh wil haswa min thenna FZr.
Bonmglblandeoer/och mijn Stäl stal
ickeforrastaedcr/ ochiaghstalwandrav"«.
ibland eder/ och stalwara iderGudh/ sa
stole j wara lnitt Folck/ säger HErren.
Aposielen Paulus talar fast högre här om:
Then som hallersightilHErrenj hanar en Ande medh honom. När twänne
haswa itt Sinne och ittWijs/ säger man om
them: Thejsa Mennistior een Siäl

. och Anda. Sä är thct medh otz och Christo/
wij haswa ChristiSinnc/och äremedh honom ram^Cm!
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VienfemtondeBetrachtelsen/
foreenade/ lijka säsom wij wore cen Siäl och m
Ande; Iw lijkare som wij blifwa Christo/jw
sillkomligare är Föreeningen.

Genom thenne GuddomligeFöreeningel;
,wm thenna blifwer Siälen sorstandigh/starck/Wn/jaligh
Fönewngen. Hon warder förstandigl)

och känner Gudh; At faäkännaGudh/thet
gör at the effterlata Sudi intet Rum i fitt
Hierta. Mr Satan säröfwasinaWarck
vthi Siälene/blifwa Gudz Wärckförhindra»
dc/ at Sialeu intetstrnimmer hwadGudi A
hörer.Men när man Gudi hafwer öpnat Dö--
ren/sawärckar Gudh stna Wärck och blifwer
kälid; Tä sinakar man hmu liuftig som HEl'
ren är. Iwmehr som Sialen häller sigh til
Gudh/jw mehra warder Gudh vppenbar/ oG
förnimmer mehr än honkan vthsaija. Ta kan-

psal.«9. hon medh Dawidsiija: lagh är klokare
VV.l°°. änfom the Gamble/ iagh ar lardarean

alla minä Larare. Siälen blifwer starck
och mächtigh/ty om Gudh är medh o§ och i otz/
hookan ta wara emootoUHon blifwer fföönj
ty huru ffulle hon blifwa stömre/an när som
then högste Sksnheet vthi henne lyser s Thet»
ta kallar Chrisius sin Klaarheet och Harlig-

-30H.17. M: lagh hafwer gifwit them then
"""' Harlig-
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Dm Siäleneg FZreenmg mevb Gudh.
Harligheet/som w migh gistvit hafwer/
at the ma wara etti oMsbm wtj ittare/
lagh i them och tu imigh/ attbestole
ware fulkomne vthi M. MijnSMO at
tu kunde kanna tigh i tinSkönheet! Hwad
kan stönare wara s Gudh iChristo/ Christus
iA Wär Siäl är säsom eenLychtavthi ett
mörckt Rum/ som affsigh sielff hafwer intet »ta»

wcrLychtan ittklartSkeen ifrän sigh iMörc°
kret; Christi Härligheetvplyser wär Siäl/
och Siälen gar in vthi Christi. Härligheetz
Skeen/ som vthi hennesitter. Ofwer thetta
mä honsigh frögda och säija: lagh ftögdar Wsa.sl/i».
migh i HErranom/ och mijnSiäl är
gladh iminom Gudh/ ty han hafwer t«
kladt mig SaligheetenesKlader/ siisomeen Vwdhi sin Skrudh. Ingen Jung'srwpä lorden ma tänckia/ at honkan sa har-
ligen bliswa i then aldrakosteligaste Skrudh »Mee.'beprydd/then hon wil sighpäkläda/sasom then
trogna Siälen prydd är/som vthi Gudi sitter.Then Siälen är saligh/vthi hwilkenChristus
boor. öch fom Paulus talar: Christus i
osi/arHärligheetenes Hopp. Uthi een
Summa/ Itt fult Noijekommer affthenna Zs"^-«helsosamma Fömningen/ tyhwadstullethet >"<,.

then



Then femtonyeßctracktelstn/

thenfeela/som then samme hafwer/som all ting
ar och hafwer.

fä«m. Gmom tkelina Föreeningeli bckomer Siä«
nampn-" lenkosteligeNampn/ochkallasChristißrudh

och Ledamot/Gudztkens Aldrahögstes Tem-
pel. Hon ärChristi Brudh/Man ochQwin-

" na äre nar förbmwne/at the äreittKött. Chri-
stus och then trogna Sialen äreintet mindre
itt. NärPaulus ihogkomer thet heliga Ech»
tenstapetz förstalnsticbtelse/at en Man stal ös^

Apheli wergifwa Fader och Moder/och halla sigh til
« siju Hustru/och at thesse twanne icke mera twä/

vtan ittKöttwara/sätter han ther hoos: Then
Hemligheeten är stoor/ mgh säger om
Chnsto och Förjamblingen. Säftm
Man och Qwinm are en Kropp/ochallasim
Häfwor haswa gemeena/ altsa ager then trog«
m Sialen Christum/medh alt thct han ar och

«vd3Tem.hafwer. Hon kallas GudzTempel. Andra
heeta Gäster och Framlingar/ then trogua

GVdzLgen. Siälen heeter GudzEgendom/ Borgare och
Huusfolck/ som medh Gudi boo i ittHuus.
la/ icke allenast Huusfolck/ vtan och aldeles

Guv-Huu». sielfwa Huset ther Gudh boor/Gudz Hwijlo»
rum/ och Gudz Tempel/ som Paulus talar:

~C«r.z/16. Wetten j icte/at j aren Gudz Tempel/
8«p.6/r9. och Guoz Ande boor ieders Wetten j

icke/
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<I)M SiälenesFöreening mevhGudh.
icke/at ederKropp ar then Helge Andes
Tempel/som i eder ar? I äre leftvandes 2.C0r.6/,s.

Gudz Tempel. Sasom Gudh fordom i> Affmälmng
bland Israels Barn lät vprätta ittTempel/
thet han vpfylte mcdh sinä Härligheet/ sasom
medh itt tiockt Moln/och i samma Tempel stul-
le man hälla HErransGudztimst. Thet war
ittFigurligit Warck och Affmälning/hwilket
io§ steer i Sanning. Gudh vpsyller wära
SialmedhsinaHarlighcet/när hansigh ther
inne nedsätter/ wijer och helgar henne til sitt
Tempel/ och al! Gudzticnst som affo§ steer/
thenmastci thetta Tcmpletstec/och komma aff
itt sadant Hierta/ som affthen Helge Ande är
intagit och Helgat. Een sadan Siäl heeter UM e«.
EhristiLedamot. WijmangeäreenLeka- Rom.'«/5.
mcn i Christo/ och inbördes äre wij
hwars annarsLemmar. Wij äre ge- 1.C0r.«/lznom en Anda alla döpte til en Lekamen/
och haswa alla drucketen Anda. Wij
are Christi Lekamens Lemar/ affhausKött och affhans Veenom. Christus är
Hufwudet/ affhwilko heela Kroppenwarder
tilsammanfogat/at thet ena Ledamotet hänger
i thet cuidra/genom alla Leder. Sä som nu en 4/l6>

och lster sighaffSiälenedrijfwasochföras:
Altsä
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Then ftmtonde Aetrachteljen/

Ältsii warder och genomthenneandeligeFör»
reningell war Siä!ChristlWärcktygh/at wij

ckai.2/2°. kunnasäijcnnedPcmlo: laghlefwer/dock
ickeiagh/ vtan Chtiswsleswerimigh/l
Ty tbetiagh nu leswer/thet lefwer iagh
iGudz SonsTroo. Hijtlander thenLijö
nelsen om Wijnqwistarna och Wijnträätl

>h.ls/45. lagh ar Wijntmdh j äre Greenarna/
then som bliswer i migh/ och iagh i
nom/hanbar myckenFrucht; Ty migh
sörvtan tunnen j inter göm. Snsom
Greenen icke kan bära Frucht affsigh
sielff/ medh mindre hon bliswer t Wijw
tradh/ altsa tunnen icke Heller j/ vtanj
bliftven t lNigh. Uthaffwarkareste
umn mäste wij draga Lijffzkrafft/elliestäre wij
dödeiSyndem n y?

Nu kare Siäl/ haswer tubetrachtat/ hwadsom hörer til then andeliga GlldzFöreeniugen
och then trogna Sialen/och hurudan somSiä'
leneslilstäno ochLägenheetar i sama Stand/

2mm"r m "U mä wij ffäligen fräga/ huru kommer man
thenna FZr. ther til s Begynnelsen warder giord i wart
««"wg«.,. Barna-Doop: Tysa mangesom affosi

döpte are/ thehafwa itlädt sigh lEsum
ChristUM. Sä närkommer o§Christus/at
thetheeter/wij haswe honom o§ iMdt. Mijn

Sinl
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Gm Siäleneg Fsreening Medh Gudh. 577
Siäl är i sigh sielffnakot/ och ligger vthi sin

"

Skam/mel, Christus lEsus öfwertäckerwin
Blygd/och warder min Siälskostelige Hhre-
KlädNing/ och thet steer i thet Helga Dopet/
Ther häller Siälen sin Trooloftling medh si»
Nom bäste Wän ChristolEsu. <sedan blisi
werChristus hoosvffgenomTroona: lagh
wil trooloswa migh tigh/ i Troonewil
iagh strloswa migh medh tigh> Chri- leph.;/«7.
stus boor i war Hierta genom Troone;
Ty TroGär itt starckt Band. Genom Ordet

höos ojj mcd allsill God.
heet/ löpereffter Syndarm/ och lockar honoM
tilsigh/genomTroonelöpewij ater emootho-

yoM/ drage honom in vthi wart Hierta/och til-
ngne offall then Näde soMGudh ositilbiuder.Troones Krafft Hagermycket starckare/ an
Nägön Magneet/sajom ochHErrenom then
bedröfwade Qwinttan Mästebekanna/som ho-
nom widh rördt hade/ at enKrafft wär affho»nom vthgängen. Uthi Christo lEsu äreen
Lijffgörande Krafft/ men Troon hon dmger
hennetil o§/ at hon ioffkraffteligenwärckar,
Troolies Egenstaft är/ at omwändaHiettat s.
fränsighsielfwantilGudh/sattiaallaCrea-
tur aWdes/ och Gudh allena sotia och figh tib

täkan Gudh icke Heller Vndraga sigh/v«
So tan



578 LhenfemtondeßKtracktelsen/
tan mäste een sadan vthtömd Siäl vpfylla
medh sigh ochall sinGodheet/och jw mehr som
SiälenveftijasaffWerlden och alla Creatur/
jw mehr finner hon Gudh. Täbegynner hon

1.C0r.6/17.Mfruchtsamligen at nyttia Gudh; Hwil-ken som sa haller sigh til HErren/han ar
ka Giälen är en Ande medh honom. Then trogne öd»
G..V3 Säte. minke Sialen är thet Sätet som Gudhvth'

wallier/ ty sa sager then Höge och Högtbesitne
Nsa.s7/,5. hoosEsaiamithets7Capitel: laghboor

i Högdene/ochnar themsomensorkros
sat och ödmiukAnda hafwa. Mroones
Art är/ at sörnya Mennistian til GudzBelä'
te/ hwar som nu Gudh sinner sitt Belate/ tijt
wänder han och sin Mrleek/och Kärleekendra'
ger honom hijt neder/til at föreenasigh medl)
thet/som medh honom är liM sinnat/ Tyfor«

Guo höwer lbenstul hafwer han stapatMennistiantil sitt
ftapat Me.,. Belate/ pä thet han i Mennistian boo mätte.
MÄ/te. öch sa snart som Gudz Belate genomSyU'

den i Mennistian warbortmist/ strax wändt
och Mennistian igeu atwam GudzTempel.
Ty lijkt söker gärna lijkt/ olijka Sinnekunna
mgenstadighWänstap halla/ emellan ratta
Wänner/ mäste ittHierta och een Siäl wara.
Nar som Gudz Andereenarwar Hierta ge-
nom Troom/vthi sulkommenRättserdlgheet

och



<Z)mSialeneZ FZreening medh Gudh.
vch Helighect/sä färGud itt Behagh til Siä.
ler/ och strsäncker sigh vthi henlie medh sinä
NädeochGäfwor. ThervthpägärChristi
Tilsäijelse: Then lNlgh alstar/hcm war-
der hallandes mijnOrd/ och min Fader
stalälsta honom/och wijstolekolnma til
honom/och bliftva boendesnar honom.
Hoo Christum ratteligen alstar/hanbefiijtar
sigh at lefwa effterChnsti Behagb/med Chri-
sto wara eens til sinnes/ säsom Gudz Andeoss
sörmanar til the Philipper i thet 2< Capitel:
Hwar och en ware sn til sinncs/somlE' phil.2/5.
sus Christus war. Mr nu Gudh itt sa-
dant lijkt Sinnefinner/sa wänder han intetä»
ter/ men gör Omgängemedh samma Siäl/ äl-
star hennc hierteligen/ stllar sigh ihoop medh
helme/och boori henne. Mästcstrthenskulthe
samma/ medh bwilka Gudh sigh stalföreena/ waradestaf.
sadana Mennistior wara/ som sitt Hierta hasi H
lm bortwandt ftan Werldenes Mrleek/ och s"«'
gmomTroona hallasigh til Gudh/öchbefiijta
dagligen at förnya sigh effter Hans Willie.
SädantFolck finna i sigh sielswa ilitet/ hwar
pä thekunnabyggia ellerförtrösta/hungm och
törsta effter Rättserdigheeten/ thersörestyrcker
och Christus them i sinFöreening genom thell «emngen

H.Nattnmden/ ty i thet han spijsar osi medh """

9o ij sin
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sga

sili Lekalnen/ och wcderqwecker o§ medh sitt
Blodh/ han thetta Löfftet/ at han är
och blifwer i osi/och wij i honom. Ty vthi then
heligeNattwardenslnsattning/ haswer han
vtcm twijsivel sedttilthetNade-Löfftet/ hoos
lohannemlthet6Capitel: Thmsom Mltt
Kött äter/ och dricker mtn Blodh/ han
blifwer i migh/och mgh ihonom. Lijka
sasomthe samme kommaiGememstapmedh
Hiefwulen/som ätaaffAssguda-Offer/ altsä
haftva the samma Gemeellstap medh Christo/

t.Cor.l°/2° som äta affhansßord/ fomApostelenlärer.
Hwar Christus giswer osi sigh aldeles oswer/
sitt Lijff/ sin Anda/ sittKött/sin Blodh/ och alt
hwad som han ther Medh hafwer förtient/ thet
mäste höra o§ til/la/sin heelaMennistligheet
ochGuddomligheet.

AchHErre/huru stoor är tinGodheet/frög'
da tigh/min Sial/ty hwemärGudh nämre än
tigh s öat tu kunde tinLycksaligheet rätt b>
sinna! ArochnunagotiGudi/ thet tutigh

sär7g"n/'' lckekangöra nyttigts Är dock Christus tin e«
»neo alt thet gen/medh altthet han är och hafwer/ och tienar
han hafwer. ARijkedom i Gudi/sä är

han och itigh/ är Hhra och Härligheet iGudi/
st är honoch i tigh/ty Gudh haswersigh medh

tigh



<l?m SiälenesFöreening medhGudh.
Uh föreenat/och boor i tigh. Äriagh swagh
och lijder Wedermöda/tager min Gudh sigh och
thet til/lijka säsom thet wore Hans/ och kallar s""«chi'3«
migh sin Ognasieen. Ar min Fiende machtig/sa ar min Gudh aunu mächtigare. Barn/ 1.10h,4,4.
fager Johannes/ jaren affGudi/ och hasiwen öswerwnnnit thelN/Nemligen/Werl°
denes Bam/ ty then som ar i eder/ han är
större/ an then jölnari Werldene. Är
Satan pä wara Fienders Sijda/st stärGud
pä war Sijda/ochär vlhi o§/la/fast medh o§
förtunden. Hmu<
trösteligitär thet/ närHErrenhyosEsaiam:
yUä tiltalar: Fruchta tigh intet/ty mgh
sr medh tigh/wijk icke aff; Ty mghar
tin Gudh/mgh styrcter tigb/iagh bielper
tigh ock/iagh haller tigh widhMachtge-
nom minMattferdigheetz HögraHand.
Sij/ alle the som tigy hatffe are/stola til vers-l.
SpottochSkamwaroa. Tyiaghär
HErrentinGudh/theytin HögraHandstarcker/och sager til tigh: Fruchta. tigh
intet/iagh hielper tigh. Safruchta tigh C«p,4;/5..
nu intet tuMatker Jacob/tigh. Fruchta tighintet/ty iagh ärnar
tigh. Om tugar igenom Watn/wil iagwara nar tigh/at Strömarna icke stole

Oo iij dranctia
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Tbensemeonve 35etrachtelsen/
dranckmtigh/och om tu gärvthiEelden/
stal tu intet branna tigh/ och Logen stal
intetbtjta vppa ttgh. Ach at tu dock säda-
na dyrasanfardiga Ord willetroo! För hwem
stulle iagh migh ftuchta/ jä länge iagh then
starcke Gudeli i migh hafwer s Döden sielff
kan icke göra migh nägon Skada.Döör iagh/

10h.6. sääräntäbehallen. Thensomatermitt".56.54.57. Kött/stgerChristus/ochdrickermmßlodj
han blifwer i mig/och iagh i honom/ och
iagh stal vpwäckta honom pä ytersta
Dagen: Ty sasom iagh leftver sör Fa>
drens stul/sa och then som mighatcr/han
stal och leftvaför luin stul. Thet ar omö»
geligit/at then Kroppen blifwer i Dödenomsom hafwer thens Helge Andes Tempel »värit/
och ett lefwande Ledamot vthi Christi Leka»
MM: Christus stal honom ätervpwäckiatil
ittewigt Lijff. Ta stal thetvppenbart warda
hwad ftr een Härligheet thet är/ at Christus

-Wess. i. boor i off/ty thet star striswit/at Christus M
harligen sirklaras i sinom Heligom/och vnder»
ligh warda i allom themsom troo.

L„ Chnsten Men pröfwa tigh/min Wan/ hurumycket
tuaffthennaNädmhaswerbekommit. Thet'

3ist«7«^' tawilthenhelgeSkrifft/FöOkeridersielf'
2.C0r.1j/5. wa om jarc i Troone/pröswer eder siels'

wa/
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<pm Siäleneg Föreemngmedh Gudh.
wa/ eller kannen jeder icke sielswa/ at
Christus lEsus är vthi eders Säsom j
kunna vthaff Morckzens Garningarafftaga/
omiVlorckzensFörste iederboor/sä kunne jock
aff thms Helge Andes Fruchter märckia om
Gudh boor ieder. Johannestalar sälunda:
Om wij saijaosi haftvaSallstap medh '.305.1/6.7
honom/och wandromi Mörckret/tä liu«
gomwij: Mm om wij wandre iLiufet/sasom han arLiuset/ta haswe wij Sall
stap inbördes. Then som sager sighblif-wa ihonom/hanstaloch wandra sasomhan wandrade.

Om nu titt Samwet fäger tigh/ at the E- F«"Vgmstaperinteti ttghfinnas/ som höra tileen Föreemng
sann Föreening medh Gudh/
tunu länger at wara vtan Gudhs Hwarföre
suckar tu icke nll strax ochbeder/ at tuma thena
Saligheeet niuta/at tu ar i Gudi/ och Gudh i
tigh s Mmfinner tu vthi tigh then rätta Ar«
ten affeen Siäl medh Gudh/sähält grant Wärd öfwertin Skatt/attuthensamma ickebortmister. Prästerna i Gamb la
Testamelltet/effter the wore sinom Gudi h el-
gade/finge theilttet taga nägon Hora til ächt a.
Wil tuwamChrisiißrudh/ sa mästetuintetwara nagon Hom; Tu maste medh ingen

Oo iiij anmn.
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584 EKm femtonve
"

annan halla/an medh tinom Me WanChch,
sto. Iw längre iftän IVerlden/ jwnämre i
Gudi. Kom ihogh/ hwad tins Sials bäst?
Wän Christus lEsusgiordt haswer/ at han,
kundesigh, medh tigh ftreena/han hafwer tigh
aldeles sm Kärleek gifwit/och ther medh sigh
heel och hälleu medh tigh ssreenat. At tu tigh
intet ater igen Christo söreewr/
kommer ther aff/at tu intet wänder tiu heela

«"äw3 b Kärleek til honom. Ach hurugär tins Siäls
gumm>> U" Brudgllinme omkring/huru leetar han/at han

mä finna eena reena Sial/medh hwilken han
kan sighförloswa. Huru gläder hay sigh näy
hanfinner henne/ huru ogärnastils han widh
hennet Wijker hon intet sielffiftän honomj
katl ingen Dieswul taga henne ifrän honom.
Sä lijtet som Korsiet'och Hans Lijdande haft
werkunnat borttaga halis Menniffligheet/ sä
lijtet stal thet och taga minSiäl iftanhonom»
Huru illa göriag emoot minkaresteChristutni
ther iagh vndrager honom Siälen/then han
sä hafftigt alMr/och hoos hwilken han sa gars

Nr thct stamliqit förWerldenat
lefwcr/ sola sigh lHorery; Huru mycket ffamllgare
sMd«r högt, ftr Gudi/ närSiälensittFöreeningz

Band medh Christo stndersiijter/och sigh the
«.Corn.s. WtzligeLustar öfwergiswer. Skttl iagh ta-

ga



VM SialenesFöreening medh Gudh.
ga Christi Lmlmar/ochgöra therSkö-
kio Lemmar affs Bort thet. Then sigh
häller til een Skökta/ han bliswer en
Kropp medh henne/ty the warda twä v-
Oi ittKött. Then som häller sigh til Satan/
han aren Ande medh Satan; Men then som
häller sigh tilHErran/ han ar en Ande medh
HErran. Lät o§ betanckia/at wämKroppar
äreCbristi Lemmar; Lat osi icke tagaChrisii
Lemmar/ ochgöra theraffSMo Lemmar.
Wil thet iytet hielpa/ Ach sa hetänck dock/
hwad pä sidstonewarder pä thenneSkammen
sölliandes/sägerAposielen: OmnagonM'
darswar Gudz Tempel/ honom stal
Gudh fordarswa/ Ty Gudz Tempel är
heligt/ hwilket j are. HERren stger:
Hwar och en Green i migh/ somFrucht bar/ then stal min Fader bortta-
gg. Hwilken som icke bliswer i migh/
hM ffal bortkastas/sasom en Green ochsörlorckas/och manbinder them samanioch kastar i Eelden/ at thebrinna. Sä
länge Wijnqwistarna blifwa i Wijnsiocken/
häller man themför itt adelt TrWsom gifwer
een kosteligh Frucht/ men om the wardavthurWijnstocken affbrutne/are theittförachteligit

:Sä ar thet och medh o§; Thet warder
Ho v o§
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ThenftmtondeBetracktelsins
osistrtunnat genom Propheten Ezechiel ithet

K;ech.ls. ,5 Capitel: TuMennistioVarn/hwar
til are torreWijnqwistargode; Tager
man thein och görther nagot Eller
gör manthervthaffenNagla/ther man
nagotpa hängiakans Sij/mankasmr
them i Eelden/atthetförtardt warder.
Betänck thetta wal; Affmigh sielffar iagh
obeqwem til alt godt/ och tit intet nyttigh/ och
stulle säsom torre ostuchtsammaWijnqwistar

NuNkastasiEeldm. Allminsyckabestärthervth.
innan/at iag iChristo blifwer/säsom en Green
iWijntradh/ och i honom ftuchtsam blifwer.
Bewara migh min Gudh / at iagh atdrigh
vthur thaum Wijnstocken affrijfwes. Hasi
wer iagh
drat/ sä iagh at thet här effter aldrigh
mehra steer. Kallar dock minGudh migh ge»
nom fin Tienare leremiam: Omwänder
eder til migh jAffallige Barn/ ty iagh
wil troolofwa migh eder/och wil ham-
ta eder/ och lata ederkomma til Zion.
Mr eelt Hustrn löper iftan fin Man/och häl«
ler sigh til enom androm/ tager man henne
gärna Dock sager HErren tilmijna

Vers.l. Siäl: Tu haftver bolat medh manga
Volare/dockkomigentilmiA Gissicke

tina
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Om Siälene»FöreeningmevhGudh.
tina Lemar Syndene/ tilörättferdigheetenes
Wapn/vtan gifftim Lemmar Gudi til Rätt«
serdigheetenes Wapn. Gör dock icke mehr
ChristiLemmar til Hore Lemmar/til Synde-
«es och all öreenliqheetzßedstap. Förgät icke
»nijn Sial/ at tu äst Christi Brudh och Leda-
mot/och itt thensAldrahögstes Tempel/ och är
heligh/säsomhan heligh är/somi tigh boor.

Then sextonde Betrachtelsen/
Om rhen trogna Sialenes

Stöönheet.WT Menniffian thet ädlasie och stönaste
-""lCreaturär/ibland althwad som i thmna
si)nliga Werlden ärffapat/seermanlwghafftt"chstö«a-
jhesSkapelse/ emedan Gudh henne medh si)N« thm synisg,
mligWijsheet effter ittHällitRädsiaghsta-""«""'

pat hafwer; Ty Gudh sade: Lät osigöm
Memstian tilittßeläte/som ost lijktar.
Hwad medh bechnnerligh Betanckicmde effter
Gudzßelätestapat är/thet mastejw itt trassc-
ligitädeltCreaturwara.Uthi theandreCrea-
turensinner man Gudz Footspor/ men i Men«
liistian GudzBelate/hwar vthinnan sasom v-
thi en SpegelGudzWijsheet ochHeligheet
lyser. Thet are ännu mäuge andreBewijs/
hwaraffmankan thenförträfiigeMennistio-

nesNatursAdel/och i synnerheet then förnuff Aoelbewij.

tige^'
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Ehen sextonve Betracktelstn/'
tige Siälenkanna/säsomat Gudh hafwerM
pat Menniffian sidst/säsom allaEreqturs Hll»
de/sör hwitken stul alle andre äreffapade; Ty
ftrst haswerGudb thet stora WerldenesHuus
vpbygdt/ alt omkring harligmbeprydt/ och
wedallehanda Nödtorffter vpfylt/och ta Her»
bärget war faledes hfmerftödeligen och härli»
gen ftrsedt/ hafwer han Menniffian sasom en
ödel Gäst och Herre ther infördt/ hwilken aff
the Wijsa warder kallat then lilla Werldenj
och alla andraCreatursBegreep. Til hwil>
kens Tienst alle. andre Creatur sin FörmäMandtligenanwända.

mansnner Emedan nu all ting see pä Mennistian/och
Grön. til goda stapade are/ ty mästi

y«n.
" °

Menniffian thet ftrnamsta och ffönesta Crea»
turw<M. Sköönheet sinner wan vthi.Slätt<
marckenoch Skogar/YthiLustgärdar ochHlb
giar/ vthi Backiar och Brunnar/pä Traa och
Blomster/ i Blommor och Fruchten/ ißara
ochDalar/ pä Himmeten/ iSool/ Mäne och
Stiernor: Men hwem til goda är sädan
Sköönheet framkommens Thet ar stedt fir
Mennistionesstul/therföremäsieMenlnstio'
nes Sial stönarewara/än som alt thetta. Nät

IrNett ae wij een sadan walffapat Mennistia ansee/ tH
förstä. kunw wij ther affbesiuta/huru stöön som Siä'

len
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Om Siälenes Sköönheet.
lenmätte haswa warit/ta hon affGudi stapat
nr/effter hanför henne Kroppen/fäsom ittstönt
Huusberedt hafwer.

Säsom man nu intet kanneka/atMeuni'
stsones Sial icke stalwara stapat vthiöfwer- UNr"
mätton sioor Sköönheet/ altsa mäste man be> ft
kä»na/ty warr/at een stoor Förandring äriw hong««3m
fallen/ och Siälen är öfwermätton HMigh Z"'"""'
blifwen; Tn emedan hon sigh hafwer aff«
wändt sran Gndh til Diefwulen/ hafwer
Gudz Beläte äterwändtat lysa i henne/ och är
lnedh thet leeda SatansBeläte vpfylt/ sä at
alla Mennistior som effterKöttet afias/warda
i en wederstyggcligh Satans Larfiva ftdde.
Dieswulens Art ligger och intet fördold/ vtan
later sigh see/i Försummelse effter the himmel-
sie Haswor/ vthijordisteochkötzligeLustar/ i
Wrede och fahrlighFiendsiap. Mällgenkan
intet gifwa sigh til Roo/firr än han hafwersiächt sin Harmpä sin Owän/och nar han haf-wer sighhampnat/sagerhan/NuärenQwani-
steen tagin affmittHierta/lijkajasomathan
hade sin Saaträtt wäl ,mftrrattat. M) tn
älmdige Mennistia/ hwars Beläte är thet/som sigh see läter i tijne Sial i TdetärDiesi
wulens Sadh i tigh/een Siälenes
geliga Spetälffo. Mrman een HHlig Men-

nistilt
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sextsndeBetracktelstn/
mstiaseerMrdölliermanjittAnsichte. Hwad
tycker tigh/stulle stee/om tu finge see then syndi»
geSiälenvthi sin Styggelses Skrifften st»
ger/när Siälenes Skapnat warder vppenbar/

Nfä.66/,4. gt the ogudachtige stole blifwa eenStyggel'
seforaltKött/ Sialen ffalförsinegenWe«

«neG«sta derstyggelighect sirsträckias. Sästooroch
k«n ingm grufweligh är SiälenesFörödelse/ sä at ingen

tan fins hiertans Ondsta vthgrunda/ lagh
kan intetvthtänckiat/ mycket mindre vthtalat/
hwad firNaturligh Styggelse i mitt Hierta
ligger. lenLijknelse talar Gudh hoos Eze-

N;ech.i6. chiel salunda ther om: TM Slachte hasi
°"- wer icke storet tigh Nastan bort/ ta tu

fodd wardt/ sa haftver man ey Heller ba-
dat tigh medh Watn/ at tumattereen
Wordit/ ey Heller bestrukit medh Salt/
ey Heller bebundet medh Linda/ vtan tu
war kastat vth pa Marckena: Ther
lagh tui tin Blodb/ la/i tin Blod lagst
tu/sa förachtat war tin SM ta tu söoo
war.

Betänck nu mijllSiäl/hwad godt tm Gud
hafwertigh bewijsat/ betänck huruhautigh

Gudh haf. hafwerreengiordt och vthstofferat; Tyithet
?e"deyei3>. han bafwer tigh rättferdlgan giordt genom

CYrWm/ hafwer han giordt tigh sä deyeligh/
at
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Vm SiälenesSköonheet.
at Gudz SentinKärestesäger: Sij/ min
Kara/tu äst deyeligh/deyeligh ästu. Tn
emedan som mijn Siäl stulle bliswa then Al»
drahögsieKonungens Brudh/ willethet intet
sticka sigh/at iagh natot och faasligh ffulle in.
firas i thetKungliga Pallahet. UtanHel« Heb.«,l4.
gelsenkan ingenste HErren/ som striswit
stär til the Hebreer 12. Capitel. Therföre
war aff NödeM hon först blefwe reen giord
ech beprydd.

Men hwarvthibestar ta Siälmes Skoön»
heeti UthilEsu Christi Sköönheet/ som
strisivit stär i then 45 Psalm: Utht tinom PKI-45/".
Skrudh gaKonunga Döttrar; Konun.
gens Prydmng/är ochßrudensPrydning.
Hwadär taChristiPrydning?HansSkrud
och Prydning är Heligheet och Rättferdig-
heet. Saseinhan hoosPropheten Jeremiani
tallas/ enstoor Gudh/ then waMättftr-digheet ar. Thet sama betygar ochPaulus/
at han är giord o§ til Nattserdigheetoch til
Heligheet/ pa thet at wij stolom it>nom warda til Rattserdighect somförGMgäller. Thenna lEsil ChristiMtt- AMMA.Migheet är Siälenes Skrudh. Mr wij SiäiUs
ChristumiTroonemedallsinFörtienstamm-
m/ och dragetil o§i allBegärligheet/ sä iklä«
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Then sexwndeßetracktelstn/
domwij o§ lEsum Christum/ som SkriM
talar/wärSialwarder heel och hallen beklädd
wedh Christißättserdigheet/ thetta är then
sanfärdiga/ och sä tilsaijandes/ Slälenesnch
turligc Deyeligheet. Therftä föllier then hch
ge Ilndes Prydning/ i thet Siälen blifwet
fsrnyat/och medhsina Oaswor vthstojferatz

Then heii,ft Ty narwij Chrisiummed sin Mttferdigheetnoespryo. y„dH wij och tlllijkaChri'
sti Ande/ som gifwer o§ itt nytt Hiettä och
Sintte/och gör Siälen fruchtiM til nltaM/
at hon icke allenast är iChristo rättferdig/vtaa
bch begynner i stgh sielffwawheligh. Ehristi
Mttferdigheetär thenrätta naturlige Skööw
heeten/vthithen nya inwartesMeiiistian/theN
Helge Andes Gaswor/Helge Ästundan/Toltli
wodh och Sachtwodigheet/är then nya Mw
nistiansPrydning/alcsä stär then nya inwär-
tes Mennistian för Gudhstsomeendeyeligh
lungftw/vthien kosteligh Skrudh.

TileensMennistioslekamligaDeyelig<
tesochw." heet/ hörerforst/ ntallaKroppsensLedamotet
D?"eugheet. haswa sitt rätta Skick/ Och til thet andra/ at

Hudel, hafwer tacknemligh Färga. Tbesse
bäggie fsrer Christi 2lnda til wära Själ.
Först satter hanalla Lemmar/altaKroppsens
ech SiälenesKnOer vthi sitträtta Skick/och

Mcr
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VmSiälenesSkoZnheet. 59;

Der them alla in pä Gudh: Sedän begaf-
mr han Siälenmedh een fföön Färga/ som ar
hwijt och rödh. Säsom Siälen sinalstelige
Brudgummes Anseende berömmer: MIN .

.

Wan är hwijt ochrödh/ altsä warder hon Nt"ch
ocheffter sammaSkapnatbeprydd/seeroch vth AA «.H
hwijt ochrödh. Hwijt är hon i sin Ostyldig»
heet/, rödh ar hon isinßlygsamheetoch
tNiukheet. När nagon är ödmiuk som swärli'
gahafwer syndat/therär Hdmiukheeten wärd
atberömmas/ mm intethögh til atförvndra;
Men uär man i Ojkyldigheet wandrar/ och
lägger Admmkhceten tilOstyldigheeteN/ thet
gör Siälen hwijt och rödh. /

TilfidanßeyelighectkommerSiälen/ic« SMen är
keallmastgenomAjftwagandetochßeklädan- °

det/vtan geNom en l,y Födelse; Ty Siälett är
tätt säsom itt natot Barn/ som warderkastat
bort i Tracken/ och clr thesförvtau ströpeligit
ech wanstapeligit. Hwarförear ickeallenast
fömöden/at Siälen afftwääs/vtan och medh
ttenaKlader bekladcs/ och hecl och Hällin om°
smältwatder. Sasom thct ar natuMgit/at
wälstapade Föräldmr gcmeenligen södawal-
stapade Barn/ altsä kan ockassthmandelige
lW Födelstll intet annatkomma/ ansomeen deH"'
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Tben sextonde Betracktelsen/
stöön och deyeligh Födzel/emedan therär e» st-!
dan ösiver alla matto deyeligh Fader. Hwar-
före warder til SialenesSköönheetför all ting
fordrat/ lEsu Christi Föreening medh wär
Siäl genomTroona/ at lijka sasom enWijn.!
qwlst drager sin Safft ochKrafftvtbur Wijn-

Nstn" twdb/altsä drager wär Siäl til sigh allTrösi
hum ho» gll LijffzkrafftgenomTroona/vthaffChri'

sto och Hans Christus wändersigh
til o§/genom Nädh och Barmhertigheet/och
genom sin hierteligeKarleek/ wij reesom chvp
til Christum genom Troona/ ocwen hiertans
Förtröstan/hwar medh wij lEsuChristiM
de och Kärleek anamme/ ther widh hangiom
wij fast/ och vthsugom allehanda Sialcms
Tröst. Sasom een stom Brudh/boor hoos sin
fränwarande Brudgumme genomeen stadigh
hiertans Längtan/ altsa boo wij hoos Chn»
stum/ och Christus boor io§genom Troomj
hwar affSialen ingen anllan Tröst/ingen aw
mn Gladie/ingenannan Lust wil haswa/ an
then hon vthi Christo och effter Christum haf
wer. Altsa ar thet inwartes deyelige Barnct
födt? Ty i thet at Cbristusbooriostgenom
Troona/warda wii förstreenade/somstrifwit
Dr: lEsuCbristiGndz Sons Blodh/
reenar osi iftän alla Synder. Ther ige-

nom
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<!)m Siälenes SköZnheet,
liem at wij lEsum hafwa i Hiertat sattat/som gcnomfin Blodh hafwcr alla waraSyn-
derbetalt/och o§ medh Gudi försonat/ ther ige°
nom sager iagh/ wil Gudh förlätaoffwära
Synder/atwij sa reena wardaför hamDgon/
lijka stisom wij jlättinqen Synd hadebegan-
git. Ther vppä föllia ockthemargfaldeliga
thm Helge Andes Gäfwor/ther medh som then wärcra,, i
m» giorde Sialen warder bekladd och prydd/ zr°
tyChristi 3lndevpwäcker vthimighittnytt
Sinne. Ty säsom tilsörne minä Synderwo-
remigh liuftigareän Honung/ äre migh nu sä
bittre wordnc/säsom Malört/ och thtt Goda/som tilsörne war migh sä tittert som Malört/
är migh nu wordet si sött och liufiigit som Ho»
lwg. Uthi ett sädant nytt Sinne sätter iagh
migh uuemootKötzcnsßegärelser/som strijda

enwot Sialene. Är nägon Dygd/är nägot
Loss/ är nägot rättferdigt/ kysti/liufiigit och
Gudibehageligit/thet täncker iagh effter. Pasädant Satt är Siälcn heelt omsmält/och iagh
M stija/at iaghdubbelt haswervndsangit aff

HErrans Hand/hwilkcn icke allenast förläter
migh alt hwad i migh syndigt är/vtan och
iermigh medh een hcligh Prydning.

Thellne DeyeligheetzUprinnelseärGudh ZN"el!enFader sielff/ sampt hansSon och then belge är'
Pp ij Ande.
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Then sertonve n/

A" HK Ande. SäsomHErren Gudh effter SyM-
heee. falletsiachtade ittLamb eller Bock/och affthes

Skinn giorde warasorsiaForaldrarKiortlalj
ther the i sin SkamsiodeförGudiblottaoctz
natotta/ altsä haswer han GudzLamb/ sinen»
södda Son för oj; vthgifwit/ til at siachtas/octz
vthaffthethanär worden Mennistia/ hafm
lijdit och vthstädt/bereder Gudh en Bruda<
Kiortel och Prasterligh Kladning för osiarma
Syndare/ther medh Hall Ta in-
gen Sapa eller Luut pä lordene war/ ther
medh then fattige si)ndige Siälen kundereen
gsras/haswer Gudz Son war karesteFrelsw
manCbristus lEsus sigh sielffangrijpit/ tz

Ophs/ls. han haswerälstatsinFörsambling/ochgifwit
sigh sielffvth för henne/ pä thet han henne
Helga stlllle/och genomHans Blod reenat wal<

Deijelighee, IWerldeN haswer then lekamliga Dep
ka"ril"ee'' ligheeten ell stoor Krafft til at draga thM
ken i werl' ochSinne som henne bestoda til sigh/oc^

blifwer altsaDeyeligheeten m Orsaak tilM
Men Gudz leeken. Men hwadför Deyeligheet baswel

«rsa- Gudz Son sunnit pä then si)ndige Sialen/ti
h«ubaswerbegynt henneatälsta. Thetarin-
tet Deyeligheeten Orsaak tilKärleeken/ vtan
Karleeteli ar Orjaak til Deyeligheeten. E>
medan som Gudz Son Made Siälen/ then

ha»
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Om Sialenes SkZsnheet.
han stapat hade/hafwer han affKarleek giordt
hmnedeyeligh/pä thet hon matte wardigh wa«
m HansKarleek/ och ta thet wille myckit kosia/
hafwer han intet stonat sitt egit Lijff/ Thet
mätte wam migh een Karleek.

Wij haswe nu med hwar annan betmchtat/
huru hognödigh som thenandeligeSköönhee-
ten är/hwar vthinnan hon bestär/huru thet til»
gar/ochhwadauhonkommer. Menpäthet
wij thes Egmstap mä annu nogare besinua/
paminneM osiiförstone/ at hon ar een länt wär Dey«.
echaffNädestgncktDcyeliqheet/ ty sä star Me"är
ftifn'ltomZloWKonung:ltmomSkrud Näoeoh
gaKonunga Döttrar. Wäregen Mtt-
ferdigheet affmälar Skrifften/ säsom itt solat
Wde/therförekan honintetwara thellSkrud
somför Gudhbestär/ty mästewijthenannor-
Ades jokia. Men wij sinne honom ingensta-
des/an somvthilEsnChristisulkommeliga
Rattferdigheet/nar han o§ medh sinomßlodh
mnar ifrän Syndenes Oreenligheet/ sä sättersigh vthi Siälen ett himmelfftSkeen/ sä at
Siälen stijn i samma Skm,/sasom eenLychta
affitt Liuse-Skeen/som ar vthiLnchtan. När
een Lychta stär i Mörckret vtan Liuus/ ar hon Lijknelse.
morck/ sä wäl som sielfwa Mörckretther vthi

Pp iij hon
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Then sextondeAetrachtelsen/
'

honsiär; MensättermanittLwusthervthij
sa giswerLychtan itt Skeen ifrän sigh/ och vp>
lyser heela thet morckaRummet/men Skeenet
fär hon aff Liuset som är vthi henne: Äfwen
rätt sa lyscrSiälenvthi ChristiSkeen/somge»
nom Troona i henneboor. Een Affmalning

Aristi Rlä. til thetta hafwer mau pa Christi Kläder/ vthi
hmw För.-' Hans Förklarniftg/ tl) Hans Ansichte steen somtlarmng. Solen/och sama Skeen ftrgade HansKladerj

at the stijnte hwijta sasom en Sniö: Altft
gifwerHErren Christus war Siäl/ ett heelt
annat Skeen/än stm hon affNaturen hafwer.

Til thet andra sörnimmewij/ at Sialenes
Deyeligheet är een inwärtes Deyeligheet/ sä>

psal.4s/14. som strifwit stär: Konungens Dotter ar
Huc.l7/21. ganstaharlig inwärtes. TysäsomGudz

Rijke är inwärtes iosi/altsa bepryder ochChri»
wär Deyc- Siälen inwärtes. Therfire stal ingen
ligh«tärin° mehna/ at Siälenes Härligheet bestär vthi

VthwärtesPräng och <2eremt)nier. Uth'
wärtes Heligheetforvtan then inwartes hier»
tansßeenheeten/ är allenastSkeenheligheet.
Hoo som sighrätteligen wil rcena/ han maste
sin hiertans Grund angrijpa/och effterSkrijf'
tene/sigh sörandra vthi sins Sinnes An°
dc. 3tär som Hiertat och Samwetct inwär-
tes är reenat/ st vthbrister samma umerliga

Skeen
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Gm Giälencs Mösnheet.
Skeen i vthwartes matto/ vthi itt ährligit och
heligtLefwerne/ och thet är thenrätta Helig-
hccten.

Til thet tridie/ besinnom wij Siälennes OiZlenes
Sköönheet/ säsom een fördold Sköönheet/ Mnh«ety emedan hon ärinwartes/ar hon för Menni-
stio Ogon intetvppenbar/ Gudh allena seer
henne. Seer iagh pä en trogenChriften/seer
iagh pa honom intet annat än som pä een an-
nanMennistia/ at Hangärochstär/ äter och
dricker/ men then Prydningen som Christus
pä henne kostar och hänger/kan iagh intetsee/
la/hon ickc Heller sie!ff/vtan allenastsämyckit
ho» acnom Troom kan kanna. Manaa qän° wär Sisl

germner Slalench heelswartfore/vthlman- tawararatt

gchandaßedröfwelser/atwij intet kunna tanc-
tia/ at thet ar then deyelige Sialen/ hwars
Skeell öswergar HimmelensSkeen; Men
för Gudi är hon vppenbar/ hafwer och thet
Hoppet/ at när Christus warder vppelibarat/
stolom och wij mcdh hollom blifwa vppenba- C01.3/4.
rade i Harligheetene. Kunde iagh see/hwad
iagh ther affhade/ at Christus haswer reenat
och vthsmyckiat mijn Siäl/ iagh ffulle mehna/
iaghworeiHimmelen.

Til chet fierdc/sörnimmom wij cttSialenes
Deyeligheet är thensörträffeligasieDeyelig- DtMsshcet

Pp M) heet. l,gi)stVos.



Nen sextonve Betvacktolstn/
heet. Adams Sialvthi sin Ostyldigheet war
wäl stmi/men iagh häller icke at hon sörGM
sä fföön hafwer warit/ som wär ar genom
Chrisium. Adams Mttftrdigheet war stmj
men hon war ingen öfwerfiödighRattserdig-
heet. Seenu pä tigh sielff/O troqneSiäl/ick
säsom tu afftin Natur nst/ vtan säsom tu vthi
Christoast/ och sägh migh sedan/hwilken stulle

FNm wal Gudh Högstbehaga/Adan,isinöstyldig»
heet/ellerChristusisinOdnnukheet ochLyduai
laghmehyar /at Gudi intetkan behageligare
wara/an som Christus i sin Odmiutheet och
Lydna/hwar igenom thet GuddomligaHiertt,
arst intagit/ ochförthenstularsäbeuägite«
moot sattiga Syndare/ som Chrisium i sigh
haswa. Sägh migh ock/hwar ffulleMenln<
stiones Natur pä thet högstq Helgat warda/ i
Adamelleri Säsomnu Gudz Son
bliswer sörecnat medh sinmennistligeNatm/
altsa bliswer iagh och alle Trogne ithen sam
ma »nedh houom föreenat/ sä länge wij i Troo»

R«'s/wL «e bliswa. Säsom iagh ar hecl och hällinChri'
sti/ sä är heela Christus min/ sä reen som han
hafwer sinmenllifflige Natur giordt i sinPe»,
son/ sä rccu gör han min genomTroonaftr
Gudi/ thetta troo wij/och ffolom pä then TW
gen thet ste och fornimma. Affthcnm Grum

den
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OmSiäleneg Sköönheet.
den törs iagh saija/ at then trogna Siälenes IzWön.
Sköönheet i sa matto öfwergär theheligeHn« heetöfwer.
glarsSköönheet. lEsu Christi Nädh vthi «7-.
migh gör migh Christo lyk/och meddeelar
Guddomligh Natur/GuddomlighHeligheet'
ch Skööuheet.
I then Helge Skrisstsinnom wij itt och an» AUN.

Mt Kännemarckie/ hwar affmankau noghta- «e» en Droe.

ga/at then trogna Sialenes Prydning
mattewararinga. Siälenkallaseen Drott°""-
»ung/och enKonungzDottcr; Nuweetman/
atmgmbattertörssina Barn vthsmyckia/än
ftmKunglige Döttmr warda vthsmyckiade:
Hon kallas Christi Brudh/ en KungligK UA?'Brudh/ Nu weet man ock/ atKonunge Döt«
trar aldrigh warda kosteligare vthsmyckiade/
än som i theras Bröllop/tä the warda sörde til
jlnBrudgumme: Hon warder och kallat Fa-
drensHuus/Sonensßrudkammar/then hel°
geAndesTempel. Sasom iagh theraffbesiu-
ter/at Menniffiones Sial stal hafwawariti
Skapelsen stöön och ädel/effter Gudh henne en
sä fföön Boning beredde; Altsä siutar iagh
ock/at then trogna Siälenmäste öfwermätton
Wn warda/ effter Gudh hafwer henne vth-
wldt til sitt Sate och Tempel/ty thet artro-
ligit/at then store Guden sigh ingen Mtt Wä-

Pp V ning
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Chen sextonve Betracktelstn/
«mg hafwer tilredt. Hwilket äraffmälat i
lerusalemsTempelsPrydning/ hwilket in°
mn til heelt med Guld war öswerdragit. Sä
widt som tbet andeliga öfwergar thet lekamli»
ga/ och sä myckit högre thet himmeistä är at
stattaöfwer thet jordesta/samyckit kosteligare
börman halla thet andeliga Tempels Stööii'
beet/än thet lekamliga. Thet högstaKanne»

tännaSia. tckn/ hwar aff mankan tben trogna Siälenes
y«tn.H°"' Sköölcheet afftaga, arlEsu Christi Gudz

Sonsßlod. Thetmästejwenkostelig Sköw
heet wara/som icke anorlunda an genom Gudz
Sons Blodh hafwer kunnat sörwärswas.
Thet maste jw wara kosteligit och reent/hwil«
ket gmom GudzBlodh reenat warder.

Siälenes och til thet femte/förnimmom wij/ at
DeMigheet Sialenes Deyeligheet kan i wi§ matto wäM
tan t.ltaga. säsomstriswitstäri then andra til
2.C0r.3/iB. the Corinther tridie Capitel: Ochnuspeg'

las i osiHErransKlarheet/ochwij war-
de förklarcwe i samaBelate/iftan then
eena Klarheetene til then andra. Mhi
Christo are wij wäl sä helige/at wij intetkumia
wara heligare/ Men i otz marckiom wij stora
Feel/och mäsieförthenstul medh Paulobekäli!
na/närwij görom thet goda/sa hänger thet ow
da widh ö§; Men tä hugswalarotz hierteli'gcn
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Om SiälenesS^öönheet.
gm wärFrelsermans Ord: Tu ast deyellg
minKara/och hafwer ingen Smitto/in-
tet sördömmeligltar i tigh. Mr iagh kla-
aar;
samighvthaffthennaDödzensKropps Sa mevosSM.

kastar minkareFrelsareChristusmightilall An?"
sinßättferdigheet/ ochallsijnHhra/ athan
borttager Skammen/ och gör migh ftij sran
Synden/ och talar mijnSialtrösteligentil:
Sij/hurudeyeligh astu/mijnKara/ lagh haf-
wer tigh Helgat ochreenctt/ tu hafwer hwarken
Smitto ellerRynckio/ tu äst heligh och ostraf-
ftligh/intet fordömligit ar i tigh. Wil tuwet-
taOrsaken/hwarsörewär Siäl sa reen hälles
för Gudi/ ther wij dock maste dagligen medh
Syliden bäde plägas och dragas/fä lär then
ajfPaulo/ som lärer/ at wij som i Christo äre/
och icke wandra effter Köttet/ vtan efftcr An- ZN"
dan/ilitet ärevnderLagen/vtan vnder Näden. i!heN»Skullewijblifwa dömde effterLagen/sä wore "og,m.

myckit fordömligit i off/men effter wij nu icke
warda dömde effter Lagen/vtan effter Näden/
är intet fordömligit i osi. Wij haswom ocffä
thetta til Tröst/ at wij i sa matto warda alde-
les frälsie ifrän Dödzens Kropp; Tynär

Christus warder o§ heemförandes/ta stal alw
les intet besmitteligit i sunnit warda/ hwar'

ken
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Lhen sextondeBetmcktelstn/'
ken inwärtesellervthwärtes. Ty säsomwij
här päitt hemligit Sätt iklada osiChristum
genom Troona/ sä stole wij theriklada o§ ho-
nom vppenbarligell i Harligheetene. I mcd»
lertijdh stolom wij här vthsmyckia osi/ sä wal

Lsthermäste somwij kunm. SasomEstherhafwermäst
«ch smyctia. nagra Manader medh Smoriande och Bll'

dande sighvthpryda/förr an hon ärworden i»»
förd til Konungen; Sä mäste ChristiFör»
sambling sigh vthsmyckia/ förr än hon tiljj-
nomKonungvthi HansSofwekammar införd
warder.

Mrwij nu betrachte/huru thet ärbestaffat
medh SiälenesDeyeligheet/ja kunnewij thes
bätter sörsta then H. Skrifftz Spräak/ hwarSiälene/'" vthmnan SiälenesDeyeligheet warder aff»INas. mälat. ISalomonsHögaWijsosförsta
Capitel/ talar Christus Siälenes Wän then

Lam.l/15. käre Siälen salunda til: Sij/ Min Ma/
tuastdeyeligh/deyeligh astu/ tinc Ogon
are sasoin Dufwe-Ogon. Tä här andre
gängen vprepeterctt warder/ Tll ast deyelig/

lAttKee s" warder tilkänna giswit/at Siälenes Deye«
är«„v,ider. ligheet een öfweralla mattovuderligh Deye»

ligheetwammaste. Tilförneberömdesigh
then trogna Siälen affsinßrudgummesale-

Vers.,3. des: Min Wän ar migh itt Knippe
Myrrham/
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GmSiälenes Sksönheet.
Myrrham/ thet emellan min Vröst
hqnger. Myrrham ärbätst och gifwer een
liuftighLucht/nar hon bercdd warder. War
älsteligaste HErre lEsuskan intet vtan med
Bitterheet älstatwarda; Iwmehrbrinnan- sb"stiß<K.
deiagh är iChristi Kärleek/jw bittrare
Syndcn migh. MenChristusgifwermigh isamma Bitterheet/en liufiighTröst/ som är en
seöt Lucht för min bedröswadeSiäl: Altsä
är min lEsus migh itt KnippeMyrrham/
thet hanger iagh emellan minaBröst/och tryc-
kerthetfast til mittHierta. Sa snart som nu
thetta MyrrhamsKnippe hängesöswer mitt
Hierta/ begyuneriaghstijnai minsKaresies
Liuus/ och blifwer deyclighaffhansSköön-
Wt. Täsagerhan: Sij/minKara/tU
ast deyeligh/deyeligh ästu/tineOgon are
säsomDusweOgon. Dcyeligheeten lyser
mästedeels vthur Anstchtet och affögonen/ty
Ogonen röija Sinnet. Christi Brudh warder 3Vintetberömd/athon hafwerMfwe-ellerWar» sg«".
ge Ogon/vtan DufweHgon/hon seer eenfal-
deligen pä Chrisium/ medhliufiige/ reene ochkyste Hgon/ vthi een brinnande Troo/ ther
medh hon intager siuKärestas Hierta/ at hanmäste säija: Sij/ lnin Kara/ tu ästllgh/deyelighästu.

IBru-



Then sextande Betrachtelsen/
I Brude-Wijscm/ hwilken ibland Psal.

merna efftcr Talet är then 45/talarthen heige
Ande om thenandeligaDeycligheetensalun»
da.- Mhi tinom Skrudh ga Konunga

v.i°.i4. Döttrar/Bruden star wwh tijnhögra
Hand/vthi klart kosteligit Guld. Ko-
nungens Dotter är mycket härligh iw
wartes/ hon arkladd i gyllene Stycke/
man förer henne i stickatKläder tilKo°

pKn"ngär NUNgen.Harwiiserthen helgeAnde/at Siä»
inwärteo. ienes Prydning ar inwartes/ och Christi egit

Smyckie. Han bestrifwer och Sialcnes
Smyckie/ och affmalar then samma/ someu
Kungeligh Brudz/ som i gyllene Stycke och
siickade Klader/warder införd til Konungenj
och stärwidh Hans högra Hand i ijdel gyllene

Nmedh Stycke. ThenneßrudensSmyckie ärfölji
Guld/ hwad Guld/hon star i en Kiortel somärwirckataff

GMvthi ijdel kosteligegyllclie Stycke.
Guld kan bestä sigh i Eelden/och warder aff
Eelden intet förtärd. Siälencs Skrudh mä-
ste och wara sä beständigh/at han kan bestä i
Eelden/ Ingen Wedermöda mäste o§stillia
istän GudzKarleek/ somäriChristo lEsil.

Vrudeng Til thet andra/ kallas Brudenes Skrudh stic-
der?hw3 kadeMder; EenKladningaffmängehaM
thet ör. Färgor/sasomTapeterua och Förlaten iTeM'

plet.
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Om Siälenes S^öönheet.
plet. Christus ar wordenpa Trädh en äleu»
digh Matk/asshwilken ar vthprassatPurpnr-
färga/ then sama gifwer thenne brokotte Kior»
telen then stöneste Glalitzen. Thet ar intet
Nädewarck atfinna vthiChristo/ thet icke gif-
werSialene itt besiMligit Skeen/ha,isKär-
leek i sin Pijno/hans Ödmiukheet/ Hans Tola-
modh/ Hans Boon/ Hans Dödh/ Hans Upstäw
delse/ hansTrösterijkaTiltaal/ thettaaltsam-mnsgor en stöön brokottan Kiortel/thetta alt
mäste Siälen iTrooneanamma/ och sä haf-
« hon ikladt sigh theime brokotte stickade
Kiertelen. I sadan PrydlUng mäste hon blis-
m förd til Konungen/ i sädall Skrudhstär
hon til Hans högra Sijda. Hon warder ledd
tit Christum genom Brildens Hoffraddare/
hwarsEmbetear/ at thestassa Christormm lungfrw. Zonstar/lijkasäsomthetsnijes om the helige 2ilng!ar/ at the siä for Gu-
di; Ty sä stöön som Bruden ar/sä ödmiuk ar
hon ock/wettandeswal/at hon hafwerfättallsin Harligheetaffsinom Brudgumme: Ther-
före stär hon fardigh och willigh til sin Brno-
gummes heligaTienster. Hon stär widh Hans
hogra Hand/lijka säsom then ther ar deelach-
tigh affhans Ähra och Harligheet. Komm-gens högmHandbestyddar henne/hmnesKo-

«MW
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Then sextondeBetracktetsett/
imngz högm Hand omfampnar hmm/ hoos
sinsKonung; högraHandvndfar honittlu»
siigt Wäsende altijdh och ewinnerliga.

SedanGudh hoosEzechieli cheti6CcO
tel hafwerSiälen/säsomittoreent och förkastat

säger Barn/bestrifwit/ sa mälar han heimewijdatt
hänhafwer affi sitl Deyeligheet/ som han pa hcmie lagt

lagh haftvervpfödt tigh/ säger
<H;ech.l6/7. HErren/och äst worden stoor och deyeligj

iagh trooloswade tigh/öchgaffmigvthi
Förbund medh tigh/ at tu stulle wam
min. Och iagh twadde tigh med Watn/
ochvthwastade tigh afftittBlodh/ och
smorde tigh medh Balsam. Ochkladde
tighmedhstickatKlader/ochdrogh stöm
Skoorvppatigh/ laghgafftighstöön
Kladeroch SilkesDook. Ochbeprydde
tigh medKlenooier/och lade Smijde pä
tina Armar/och Kador vppatinHalsj
Och gafftigh ittAnnespann i titt Anne/
och örneringar i tin Oron/ och een Kw
na vppa titt Hufwud. Snma/tubleff
beprydd medh ijdel GUld och Silfwer/
och bcklädd inedh basta Lijnklade/ Silke
och stickat Warck. Tuaat och Semblo-
brödh/ Hannogh och Ollio/ ochwastösiwerlnät-



<vm Siälenis Sköönbeet.
wennatton degeligh/ och fick ittNijke.
9ch tttt Rychte gick wijva vth ibland
Hcdningaruaför tinaFagnngfful/thcn
gansta fulkolnligh war/genoln sadana
Prydmng/ som iagh vppa tigh hangt
hade/sagerHErren/HErrcn. Sij/hwad
fcclar thenm Brudel, vthi allehauda Pn)d°
liing och Deyeligheeti Sä snart som Siälcn
genom Christi Blodh/ är recnat wordcn/ war-
der holl medh cene Krono kröltt/ theiinaKro-
m» ar«liSeger öfwer Diefwulen och Werl' <iwav?hm
dm; Honwarder vthsinyckiat medy Hoppet""'
til Gudh/ medh Fridh ochFrögd i thcn Helge
Anda/thet mä nll wara thessa Klenodier och
Armeband; Hon bar een gyllene Kädh
äthstillige Dygder sä som vthiLänckor tilho-
M satte/ vthiKylkheet/ Mätteligheet/ vthi
Mätteligheet/ Sazifardigheet/ i Sanfärdig-
Heet/Uprichtigheet/ i Uprichtigheet/ Zlättfer-

digheet/ i Mttftrdigheet/ Kärleek/ i Wrlcek/
3Mheet/ i Mlldhect/ Barmhertighcet/ i
Barmhcrtigheet/ Sachtmodigheet/ iSacht-
niodigheet/Tolamod/ i Tolamod/Odmiukheet.
Thet ar eenKädh för then nya inwärtesMm'
nistian/som oc lätersittSkcm lysa vthwartes.

Til the Epheser i thet 5 Capitcl ffrifwer
Paulus om Siälenes Sköölchcet salmda:

Qq Chrisms
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Tbcn sertonve Betraclitelsen/
!eph,s/-5. Christus hasiver alstat sijn Försim>bling/ och hafwer gifwitsighsielffvth

for henne/pa thet Hall heilne Helga stulle/
och hafwergiordt hennereena iWatn-sens Badh genom Ordet/ pathethan
stlllle bestalla sigh eena Församblmg/
then harligh ar/ then ingen Fläck eller
Skrynckio hafwer/eller annat sadant/v
tan at hon stulle wara heligh och ostrch
ftligh. Här hafwer tu itt Witnesbörd/oin
een sulkomlighDeyeligheet/ Siälen är reemt
och helgat/hon är harligh/ och hafwer hwarken
Flack ellerSkrynckio/honär heligh och osiraf.
ftligh. I osi sielfwa finnom wij wal äiiuFeel/
docklijkwäl haswe wij vthiChristo julkomlig
Helighcet/ och hafwomintetFeel/ tynarwij
äre vthi ChristolEsu/ochwandromickeeff'
terKöttet/ vtan effter Anden/sä är intet sir-

NNden dömligit i o§/ ty wij warda icke dömde effter
och wtetLa. Lagen/vtan effter Näden. Nadenes Art är/

at hon alla Feel medhChristi Rättserdigheet
vpfyller/och ther öfwerbehällathetßerömet/
at wij äre reena/ thct är sä sulkomliga sant/ sä
sanfärdigh som Christi BlodzKrafft hafwer
o§reenatisranallaSynder. Therförehafwe

N3N ""i til thet andra at märckia/ then andelige
,Hr Grön- Sköönheetems Uthsprung/ Nemligh/ lEsi,

Christi
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OmSiälenegVionheet. 6«

Ehristi Upoffrande/ hwilken haswer sigh sielff f«« "h-

-sir sin Försambling vthgifwit. Tber nu elliest
ingcn Luut warat finlia/ hwar medh Sialen
kunde reeuas/hafwerhan sielfftilredt ittßadh
gmomsiußlodh: DopetochChristiOrd a.

re samma Badh/ ty ther igmomwarda alla
ChristiWälgerningaro§söredragne; Troo
mj/sä arewij allaredo rmade/och hafwa iklädt

PlYdningen. Sidst wijscr o§ Paulus
örsaken/som Christum hafwer beweekt/at han
stulle sä myckit pä Siälenanwända/
han haswer alstat sin Försambling/ Christi
Kärleek hafwer iligen Deyeligheet pä war
Siäl sunnit/men hau hafwer myckit arbetat
och ther pä kostat/ pä thet han matte göra hen«
mdeyeligh/ at hon ms sä stoorHErres Kär-
leek icke mätte wara owardigh/ ar altsäKär»
lecken första BegyullelsentllwarSköönheet.
I lohannisUppenbarelsesßook iyCa- Hnglas»»

pitel/frögdarsigh then himmelffaHäärstaren öfwerS!"e.
De-

geligheet/ som han sigh tilredt hafwer,- Ty
thet warder heune giswil at tlada sigh medh
reent och hwitt Silkc. Hwad thet är/för» Apoc.iZ.
klarar)lnden ther samasiädes och sagcr: Sil-"""'
kct är Helgonens Nättftrdigheet. I

Capitel warder then Helge lohanni
Oq ij wijsi



Then sextonde Betracktelsen/
n"mU7' wijsiKyrckionesandeligePrydning/ vchi en
wi°h «n prachtigan och/<wer alla mätto stöön Stadi

Form/ther en Hnqel sager til bonom: Kom/
v 9 l°. och iag wil wijsatigh Vrudena/ Lamb-sensHustru. Ther medh farhan see then he»

liga Staden/thetnyalerusalemnedirkommit
affHimmelen ifrän Gudh/ tilredt säsom mi
beprydd Bn<dh emoot sin Mal,/ hafwandes
Glldz Harligheet/ och hennes Liuus war lijka
som then aldraadlesteSteenen/en klaarlaspisj
ther war intetannat än Liuns och Skeen/ijdel
glimmande adla Steenar/ochgenomstijnande
Guld/ty SiälenesSköönheet stijner intet an«
uorledes/änsmi itt klart Skeen/vthi itt klart
genomstijnande Guld. Här affwarda the

Eph,s/8. Heliga tallade ittLinus i HErranom/ til the
, loh 1/6. Ephestr/femte Capitel. Iworen sordom

Mörcker/lnen nu aren jLiuus iHErw
nom. Ty sasdlnGudh ar itt Liuus/och
intet Mörcker är i honom/ altsamaste
wij och som medh Christo haswa Sas
stap/ ickewandm iMörckret/vtaniLiu-
set/ sasom hanLiuusär/ ithenfirstalo'
hanliis Epistelförsta Capitel. 2lltsä sees och
Qwinnan atwara beklädd medh Solene/ithet
tolffteCapitel/jamma Kooks. Thet woreen
machta sioor Harligheet/ om nagonstullesce

migh
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Om Siälenes Skoonheet.
migh i SolenesKlaarheet/ men har ar mehr
äu som Solcn/ mijn Siäl stärför Gudi/vthi
Gudz Sons lEsuCbristiKlaarheet. Altsä
hafwom wij liu fedt/ huru talar om
SiälenesDeyeligheet^

mr tin Prydning/ ty tu hafwerOrsaak til at ftzgoag öf.
ftögda tigh/och behöfwer intet atstämmasför StöK«t.
thetta Berömmet: lagh ftögdar mighi^-^/"-
HErmnom/ och mijn SM argladhi
Mwm Gudt: Ty han hafwer iklädt
migh SaligheetenesKlader/och draget
pamigh Mttserdigheetenes KiorteMfom enBmdgmnme i sitt Praal/fnsolnmPrast i sin Prydning/ och safom em
Bmdh hofwerar i sin Skwdh. Werl»
dmeklmnom mjrätt wäleffterläta sinPracht
och Sköönhcet. Deyeljgh och fföön tilKrop-
pe»wara/är iutet/ Men deneligh och fföön wa>
ra i Christo/thet arkosteligit. Hwad är vth-
wartes Sköönheets HgonensFörbländelse;
I thet hou bchagar Ogolim/ bedrager bon
them atthe intettulia see theu inmärtes Oreen»
ligheeten. Kuude man fee/hwad för itt Mfwe»ligit Wäsende som in vnder sammaHudy för»toldes/stulle man bekanna/at ftmma Deye!ig°

Qq lij yeet
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sextondeBetracbtelsen/
heet intetannat wore/än ittTäcke öfwer myc»
kin Oreenligheet. Om man ännu wil nagot
hälla affhenne/ sä wil iagh ftäga/huru lmige
stal hon wahrai Hr dock ingenGäswa i Werl>
dm som sä snart kall förgäs/ som Kroppsens
Deyeligheet/en lijten Siukdomkanthenbort»

psal,z?/ 13. taga. I then 5 9 Palmen När strifwit: M
tu enom tuchtar for Syndene stul/ sä
wardcr HansFagring förtärd sasom aff
Maal. Ach huru ptatt mtet äro dock
alla Mennistior. Gack til tina Wanners
GrafwarMre see ther effter theras Skönheet/

pracht. Hr the vthwärtes KladersPrydning s Wär
HErre Christus achtaricke heelaWerldems
Pracht sähögh/ som ittBlomster pä Marck<

matt.s/IH. lagbsagereder/sägerhan/atochSa«
lomon i all sin Harlighcet lcke war ja
kladt/ som cm Lilliä sim pa Marckem
warcr. Om an Salomon hade waritklädd
medh en Kiortel stickat affßlomwärck och
Lillier/ sä ar thet allenaeen dödh Sköonheet/
ther vthinnan som Konsten gär effter Natu°
ren/men kommer dockaldrig sä widt/ty Blom°
sirens Stöönheet är naturligh och lcfwande.
Vär nu alla Kommgars Pracht förChristi
Oqon icke äre liike achtade itt Blomster pä

Marcke»
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<vm Siäleneg Sb'osnheet.
Marckene/ huru kali hon tä racknas emoot
then siora Siälenes Prydnings
Smycke/ är en sanfärdighPrydnat/ som för sanMigh.
Gudi och alla Helge Hnglar gäller/ kan vthstä
EeldochOwäder. Hwadstadar/om iaghicke
ärsä fföön för Mennistiors Ogon/ närmin
lEsus säger til minä Sial: Tu äst deye«
ligh min Mra/la/deyeligh ästu. När
tu tigh ther öfwer bedröfwar/ at tu intet kan
medh androm lijknas iDeyeligheet/ förmär
icke Heller atvthstoffera tigh som andra/sakom
ihogh tin aljkcligaste lEsum/ hmuhanstär
widh tin Sijda/och säger: Hwarföre bekym-
m tu tigb/om Fäftngheeten/ Stj/tuast de»
geligh i ininä Ogon/ la/ deyeligh.astu.
Gifwe Gudh iagh kunde then trogna Siäle«
msPrydnat ratt förstä/ iagh wille säija/ iagh
wre i Himmeten för Glädie stul. Mm en
jämmerlighTing är medh wärtKott/ som in>
tetkan läta migh komma til sädana Tanckar/
atiagh kan rätteligen thet tetrachta/eller achta
thet sa högt som thet är/Härligtzeetcn är stoor/ t" Giälene»
mitt Hierta är trängt/thet kanintet begrijpat.
Ach matte iagh docköesinna/hurustoort thetta

lagh säger nu en gäng/ för Frögd matte
ingh wara i Himmelen/ty iaghffulle fä see thetstönaste Wäsellde och itt Guddomligit Skeen
'Mijn Siäl. O.q mj Oj
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6i6 Then sertondeBetrackteljen/

O j Mennistlo Barn/ hwij hafwenj Fz.
fangheeten si kär/ och then ratta PrydninM
aebten jmtct! Är thet dockratt/at man me'hr«
anwander til Tienste-PijgonesPrydning/än
som til sielfiva FruensPrydliats Nar tu vth.

at smyckertin Sial medGudzKärleek/ ochintet
UttZ!'°' annat begärer än som Gudd/ och at Gudh lig-

ger tigh altijdh i Hiertat/ su blifiver tin Siäl
förgudat/ och tager pä sigh en Guddomligh
Hampn/ som stal sigh vppenbara i stoor Här-
ligheet/ pä then tilkömmandeHErransstore
Dagh. När tu bortglömmer tin Siäl at vth-
smyckia i Gudi/och hänger medh all tin Begö
relft allena til Werlden/och til kötzliga Lusiarj
sä hafwer tu dragitpa tigh medhWerldews
Kärleek/Werldzens Form/ ar worden jordisij

3?ö?"' s"sow Satan; Ty hwad ar thetj
som gör Satan sä wedcrstyggeligh/ annat än
Hans 2lWl. Tä tn nu myckitprangari en st'
dantill SialsWederstyggelse/mon tu ast ick
ittvnderligit Äfwentytt Sij/pä thenDagenj
ta hwars och ens Samwet stal vppcnbarligen
öpnas/ta stal och tinSialstä blottat/at tusielff
stal tä stethen har tilfördolda Styggelsen/och
ngr tu then fär ste/ stal tu ther öfwer förstrac»
kias/säsom för DieswulM sielff. Men tu mä-
fie then samma seevtanHterwändo/med läm-



OmSiälenegSköönheet.

lM och hiertansQwaalj medh Äch och Wee/"
medh Äugest och Pijna/ ty the ogudachtige
stolewardaenStyggelseföraltKött.

Hwadstalmantägöras För all ting nal-
kas til Gudh medh Troone ochKärleeken/och
sirlustatigh i HansHarligheet. Mr Moses -.Cor.z/ ,8.
nalkades iu til Gudh/ och medh Gudh talade/
mrdt hansAnsichtefi klart/och lyste säsomen
Ald. Thet samma häuder theu trogna Siä-
len/ tahonsittWasendeiGudihaswer/ och
medh honom dagligen häller Samtaal. När
wij spegla osi iHErrans Klarheet/ sä warde
n»ij fönvalidlade i samma Belate/ ifran thcn e°
mKlarheeten til thm andra. Iw mehr som
wij nalkas Gudi/ jwmehr wardewij öeelachti-
geaffhansKlarheet; Tywar Sialar sasom
m Spegel/ halle wij en Spegel emootstöna spegel.

Blomster/ tager hau the stöna Blomstrens
Skapnat i sigh; Wande wij honom emoot
Träck och Skarn/ far man see Träckens och
Skarnetz Skapnat samaledes i honom. Stal»
lewijwartHierta vp emoöt Gudh/warder
thetGudeligit/wande wij thettillorden/war- , .

der thet lordistt. TilstaddeiaghGudi/
medh migh handla/aldeles som honom behaga-
de/ sä at iaghintet annat begaradewara/ an
hwad Glldh migh hafwa wille/och läte migh

Qq v nöija/
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Then sextonve Betrachtelsen/
nöija/antingen iagh ware fattig ellerrijk/siarck
eller swagh/AnderijkellerTröstlös/gladh eller
sorgfull/i Uhra ellerßlygd/och begärade intet
annat an soin min Gudh; Sa stulle mm SA
snart afiäggia Creaturens Hampn/ icke wan
jordist/vtan hon stulle sinna Gudh inne i sighj
medhsittLiuusochWasende. O huru Mseer hon tä vth! Men om man tlibbarithet
jordista; AchWeethenarmaSMen/ huru
jämmerligenochhMgengar honath sigh!

Thet worewälgiordt/ och wij giorde som
Fruer och lungstller/ hwilka altijdh bruka
Speglar/närthe willia sighvthsmyckia/war«
da the warse/ at nagot starthemilla/straxaiu

wHstolam dra the thet. Wij hafwe för osiwar Gudz
G..V; Vrd/ Ord/om wij bestoda ost ther vthi/sä fä wij wäl
lwadwAl. see/ bwad o§ wäl eller illa stär. Finnom wij
»erillastär. thetförGudiarlofiigit/ tänckiomther

effter,- Finner tu ock nagot/ som tigh illa star/sa tagh thet bort. Och hugswala tiH ther afft
at Gudh/sörChrisii tiu kare Frelsarcsstul/wil
hälla tigh til goda tina wedlodande Swaghee-
ter/ allenast at tu ickeförgater medhTäm/
Suckar och medh lEsuChristißlodhtbem
atafftwää och tigreena. Eenßrudh smyckier
sigh/at hon mä bchagasinßrudgumme/Men
vthsmyckiatutigh/ mynStal/ at tubehagar
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Om SiälenesSkoönheet.
ChristolEsu. Deyeligheeten hoos eenlulig»
srw/häller mau för en halffßrudestatt/hwai>
fire the intetvtan Orsiak befiijta sig omßeeu»
ligheet; Skulle iagh icke taga then Prydnin«
gen iAcht/ som gör migh/ min aldratareste
Brudgumme ChristolEsu täckochkärkom»
men i Hör tins Freisares Ord i Uppenbarelse
Bokens tridie Capitel: lagh rader tigb/at Apoc.z/ls.

tuköper assmigh hwijtaKlader/sozn tu
mäklada tighvthi/ pa thet tijne Naken-
heetz Blygd icke stal synas.

Haswer iagh nu thenna Prydningen fir
minä Sial bekommit/ Ach hurlt mcdh altBe-
kymmer bör iagh then bewara s Huru fiijtigh
stal iagh migh för Oreenligheet achta s Huru «ch" sigh <»t

ondtffal thetgöra minäSiäl/ näriagh stulle "'

min Pryduing mistä/ hwilket ingalunda kau/
vtan thet Guddomliga Maijestetzens största
Förtörnelfe stee s Thet ar thet som Gudh kla»
garöfwer hoosEzechiel/ther Hall ost förekastar/
hwao han hafwer pa ost anwändt/ta wij läge i
wärßlodh/natotta ochbara/ docklijkwal sä
lijtenTack ther före bekommit. Tl! haswer L«<h.l6.
giordt tigh gemeena/sagerHErren: Tu
bedrijswerHorerij/Mehnar tu at thet är sä
lijtet äth titt Horerij s Lijkwal hafwer tu
' all tin Styggelst och Horerij icke eens

tänckt
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Thensixtonde Betrachtelsen/
täncktvppa tms Ungdoms Tijdh/hM
blott och nakot tu wast/ och lagst i tin
Blodh. Ach Wee/Wee tigh/fagerHEr-

NVm rcn HErrcn. la/Weemigh/mriaghmii^
sigl) föroree, Gudz Prydning sci MW achtar/at iagh ho-
""' nom mitt kötzliga Sinne til Willies förölM

ellerbortgifwer. Förgätintet/attu tinsSiD
BrudgummeMhronesKonung/ then prächti»
ge HErren ChristolEsu/pä intetanat SN
kan blifwa emoot förd/ an sommedhthenm
kostcliga Prydningen. Lyder dock then 4;

psal.4s/15. Psalm: Konungens Dotter ar gansta
harligh inwärtes/hon ar kiadd i gnllem
Stycte/ manförer henneistickat Kläde
in tilKommgen. M gör tigh jielffickeo.

21p0c.;/4. wardigh til een sadan Härligheet. Thesom
sina Kläder icke hafwa besmittat/ the
stole wandra Mdh migh i hwijtaKlö
der/ tytheärethetwäro/ sager HErren
lEsus vthi lohannis Uppeubarelse tridie
Capitel. Ock i samma Books 16 Capitel:

C«p.i6/15. Sij/ iaghkommersasomenTmuM
ligh ärthensom waker och bewarar sina
Kläder/ athanickegarnaken/ ochman
sär see Hans Skam. Ach miin Sial/ lx-
wara tina Kläder wal/ behaller tn har ti»
Prydnitig/ som tu iChristo lEsu bekommit

hasnmj
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Om Siälenes SkZönheet
hafwer/ sä warder tu medr, allaUthwalda ko-
ftligeli och härligm lysandes i chet ewigaLijsi
wet/ ty tä stole the Rättserdige/ effter Christi matt.2s/45
Lösste/ lysa som Solen i theras FadersRijke.
la/ the stole wara lijka medh lEsiiChristi phil.z/«.
KklamdeLekamen/ hwilkom wari Mra och
Härligheeti Ewigheet/ Amen.

Then siuttonde Vetrachtelsen/<!)m then trogna Sialenes Rh«
Vedom och -Högheet.

WLla Mennistiors Hhoaa och Beaäran:nesMi««
foniemllgen vth pa Rliredom och «ffeer Rijre.

Meet/mentheräkaintetallarätt: Man°N"chga mehna/at the äre theriKsie/orh äredock the
"

sattigaste;' Mä nge mehua ock/at the gre höge/
och äre thealdranedrigaste/ och twärt emoot:
Mange äre fattige/ som äre therijkasie/ och
lnange som nedrige äre/äre the Här
gar theteffterßeglen: Then sigh Vphöijer/
stal fornedmt wcirda/ Och then sigh sör«
nedrar/han stal warda vphögd. lacobussäger: En Broder somringa ar/ban be< la«b.i/i?.rölnme sigh asssin Uphöijelse. Och then
somrijkar/affsinFörnedrmgTysiisoln
Blomstret pa Gräsct stal han förgäs.
Hwad hsgt är sör Mmnistiom/thet ar intet
förchmstul högt str Gudi; Och hwadringa G«oi/ftl^

ar



Then siuttonde BetraHtelstn/
mKilm, är för Menuistiom/ är förthenstul icke ringo
och twärt fir Gudh. Säll ar forthmstul then/som i si»

/ Höqheet ar ncdrigh,' och i sin Nedrigheetkan
ftögda sigh/ at han är högh. Hwar och en

psal.:z,i. ChristenkanmedhDawidsaija: Mighstal
mtct fattas; Och hörer ibland then Ordenj

-.C0r.6/10. om hwilken Paulus sager: At the intet haf-
wa/dockalltingägande.

Hwad är tä the ChristnasHögheet? Hmd
är theras Rijkedom s Sasom Chrisius för

ZNms Pilatosager: Mittßijkeäricke affthw
Högh«toch na Werldene: Msä stijomwij och Mijn
R.,teoom ghraärintetaffthennaWerlden/ minRO'

dom är intet affthennaWerlden; Hafwom
wij änßijkedom i thena Werldene/ sä ar dock
sammaRijkedom intet then wij sökiom: Haf«
wa wij än Ähra här i Werldene/ sa ar dock
then intet then Hhran/som wij sökiom. Thet
är een alendig Mennistia/ som later sigh nöija
Mdh then.Ähra och Rijkedom/ hwilken hon
kan medh Ogonen assmäta. Säsom Gudh

Gen.'s/l. tilAbmham säger:laghärtittVestarm/
och tin ganstastora Löön; Altja talar han
osioch til: lagh är tijnNhra/ ochtinßijb

, dom. Tbet tagom wij för Alfwart an. la/
HErre/tu äst min Hhra/tuäst minRijkedom.
Mr Dawid i then 109 Psalmen ottanette
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Om Siälene.<; Rijkedom sck-Högheet.
jittfömchteliga Tilständ/ hururinga han war
«chtat ibland then ogudachtiga Hopen/ sager
han: GudhmittLoff/tijghicke. SäsomUl'°9/«.IMI wille smja: lagh maste lataförachta och achcäo/Da.
sirsmada migh/och masteintet gallapalorde- 'H
m. 3K<iagh weet/huru h/gh iagh hoos tigh
är/ vthi tigh hafwer iagh AIM ochRijkedom/
tu Gudh ast mitt Loff/tijgh icke/ och war
intet stilla therwidh/ at Werlden mighförachs
AMtdock see huru högt och stoort iagh för tig
achtat är. Sij/käre Christen/i Gudi hafwer
tuthenratta Rijkedomen/ i Gudi hafwer tu
then ratta Hsghceten/ thet,naste tu besinna.

Sabesinnanuförst/tinßijkedom. HuruNzArs.tijk tu ast/ kan tu ther afftaga/ attu ast worden win/ar. '

GudzArfwinge.GenomGUdzNadeare Vt.3,7»
wij wordne thet ewiga Lijffzens Arf-
Witlgar/ til Titum i thet tridieCapitel; Ty
medan som wij äre GlldzBarn/sä äre wij och
GudzArfwingar. Nar een sattigh Menni»
stia blifwer affen rijk Man vptagen för Hans
Barn/ sa kommer hon til thes Godz och Hasiwors Gemeenstap/ them hon ther effter ars-w: I thet Gudh tager ostvp til sinä Barn/
Khan otz arma lordmatkar vthi alla sinä
Ägodeelardeelachtigh/sä mänga och stom somHesedan äre; Hoo som nu GudzArfwingeär/

then
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Vicnsiuttondeßetracktetsen/
then maste wissrligenwararijk. Til theE-
pheserithetstrstaCapitel/onstar Paulus ch
lom Zhristnom aff Gudi sinsFörständz vply-

Nph.i/-l!. staOgon/at themageförstä: Hwad HM
Harligheetz Arffs Mjkedom ar.Petrus

i.pet.i/4. kallar thet itt oforgangeligit/ obesmittat
och oforwansteligit Arff. AllaArfw
godz i Werldene/ churu store thedockäre/ fi
kunna the dock minstas/ Iw mehra Arfwil,<
gar/ jwringare blifwerhwarsArffzlott/ thel

iGuo?war. Atfwet som wij i Gudi haflpom/ thet warder
der alorigh' aldrigh minder. Mr tdim helige Johan»!

wardt pijst i then hemlige Uppenbarelsen
Gudz Stadh/som waraffijdel Guld/lijkt wid
reentGlaas/ vthprydt medh allehanda M
Steenar/ vplnst affGudz Härligheet/ tä wad

Apoc.2l/7. der ttl honom sagt: Then som öfwerwin«
ner/han stal alt thettafa aga/och iagh
stalwara Hans Gudh/och han stalwm
Min Son. Sij/siätt intetblifwer tigh ft<
Hällit/ affthen himmelste StadzensKunglige
Rijkedom/ hoo somöfwerwinwr/ han stalärf»
wa altsammans.

Huru rijk tu ast/ mälu thcrassmärckia/ at
Gu°h haf. Glldh sieljfar tiu egeli/ty säsom iagh ar Gch

Egendom/ altsä ar och Gudh min Egendom.
Hwem är rijkare än then som all titig ägeri

M'
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GmSiälenes Riikedom ochHögheet.

Mm Gudh är migh all ting/ althwad mitt'
Hierta öustar och begärar/hafwer iagh i Gudi'
tljkeligenochöfwerfiödelige»/la/mehran som »

iagb kal, önsta eller begara. Ächtere» Lijknel-
se/ thet ffal wara i Werlden itt Pullmr/ thet
Mii pdiloloplioruMj ellet
the Wijsas Steen/ och thet M hafwa then
Krafftcn/ alla andra Metaller at kiuma för»
MMaiGuld. OmtUliuhadethettaPul'
m et/ sägh migh/ hwadstulle tustöta ther om/
llt M ilttet Guld ägdc/emedan tu hade thet/som
lnehrwore än som Guld. Nu wäl/hwad haf-
wer iagh i miuom Skullehanwara
mighringarc s Är han icke thet/aff hwilko alt
tommer s Hwarförestulle iag täklaga ösiver A">FNFattigdom/sä läilge mghGltdh hafwer?Wo° "«e wa.a
lcmijnSiäl Mcdh en jordistWerld betient/sä

kan luin Audt) migh icke e», Werld/vtan hun-
drat tustlldeWerlder wäl stapa. Hörer hwad
Gudz 2lnde talar ttl theRomare i thet 8 Ca-
Wl: OmGttdhMhaftverstont sine^ R0m,8.,-.
genSon/ mm gifwit honom vth sir ost
alla/ hmu stulle hatt icke gifwa osi all
tinglnedh Honoms NärenmerldzligMen-
»istia thet hörer/ stger hon/ thet äre Ord/ som
läla sigh saija/Men hwad mehnen j/stalGudh

käreWälmer allenastmedhbara sDngia
Rr Otd
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Then smttonde Betracbtelstn/
Ordmättas Tumäsäija: laghseerochhK,
rer lijkwal manga somklagaösmermiMan»
gel och Troht/ som dockberömma sigh affG«>
di. Thetär sant/at themsom Gudhalstar M

psal.-;/1. intetfeelar/ty sä talar Skrifften: Mgh stal
psal.B4,,2.lNtet fattas. öch annorstädes: Them

Frommomstalmtetgodtsattas. Thet
«enom kan wäl wara atmigh feelasWijsheet/at iagh
VN' sielffintet weet/ hwad migh godt eller ondt älj
Z?"»""" Men en Chrtsten stullewara säklook/ at han

'

sörlätesighpäsinGudh/somweetbasthmd
o§ nyttigt och saligt ar. Wij hafwom icke al'
lemsti Gudiallßijkedom/ mm hanar theo>
förständigas Förmyndare. Nar the omyndi'
geHhren äre sörbij/ochwijwardaenfulkoM'
ligh Man/ ta warder Gudh otz vlniandes wä»
m Rijkedomar til at obchindradebrukathem
fulkomligen. I medlertijdh blifwer Gudh
dock min/medalt hwad han är och äger. Thet
är annuen oförstandigh Christen/ som icke tw
ra weet an blott säija: Gudh är godh/ Gudh
är alzmechtigh/lagh mäste troo/at hansOod'
heet och Alzmechtigheet ar min/ och tienar mig
iminTorsstigheet.
I then förstaEpisteltiltheCorinthcrfir'

sta Capitel/ talar Aposielenom the Christms
l.Cor.,,s7.Rijkedom sälunda: I äni all stpckegt'

noin
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O>« GiälenesRifkedom ock -HZgb«t. 627
nömlEsum Christum rijkewordne/
saatider ickesattasnagor Gäfwa/ och
wäntcn mpwarsHErreslEsu Chri-
sti Uppenbarelse. Fastanwijuu iutetsee
wär heela Skattför Ogonen/sä hörerhau lijk- oomar..
wäl ositit/ wijäreliikwälsa rijke/ at osi inter
ftelar. Wijhafwomördet/tdetärenöfwer
Mmätto dyyr Skatt. Hoos lolMnemi
thct 17 Capitcl/jagerHErreu om siua Christ-
m: lagh hafwer giftvitthcm tijnOrd:
Säsom han wille stija/kare Fader/ lagh haf-
»ver iligeli bätter Skatt/ au ftm titt Ord/ thet är"^y"
iagh hafwerhajftmedhmighsrän Himmeten/
thet hafwer iagh giswit them. Hoo som 9r«
det haswer/han hafwer alt hwadfomiördet
är begrijpit. Ach huru full ar thenH. Skrifft
med förträsselige harligaLöfftcli ock Tilfaijel- z -

ft/ Sm GudzBestärm och Förlchuing/ öm
Fridh ochFrögd och öswcrswinnerlighSalig'
heet. Thetfammaaltarsämistmitt/uärmgh
ördet hafwer/ safomtheuDaler/
mijn Hand haswer/och kan migh intetOfwer-» thNn„V
'yald stada/ ty Gudh i Himmeten älstar sitt'"'
örd/ochwil halla Hand theröswcr. Wij has° -

wom rcksci Christum/ som HZrcr osi aldclcs tili'
>nedh all sin Härlighcct och Salighcet/ medh
iin Gllddomligheet och Mennistligheet/ alt.'
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628 Tbensiuttondeßetracktelsen/ !
' hwad han gör/thet mäste migh tienä; Hans
< Heligheet tienar migh for minöreelllightttj
»hansKrafft tienar mig i min Swagheet/hM
> Wijsheet tienar mig i minOwettigheet/ Hans
' Lijfftienar migiminDödh/han ärmittßädh
»och min Krassi/ han är minßestyddare och
»Förlossare/han är minFrögd och Gladie/ ha»
,ar mittLijffoch Saligheet/ han är migh alt.

A"Hu«hö. Wij hafwe ock jämpteChristum Fadrenoch
mevh all sm then Helge Ande/hwad stulleosi seela s Ohmu

I then andra Epistel til the Corinther i
2.C0r.8/<>. fhet ottonde Capitel/sager Anden: IwetttN

HEnans lEsu Christi Godwilliog'
heet/at andock hanwar rijk/wardt han

>6> fattigh för idra stul/ pa thet j ge<
nom hansFattigdom stullen njka wap

/// -Va. Thetmästeenharlighßijkedomwara/
then Gudz Sonst dyrt köpt hafwer. Han
""riik och enHErre öswer all ting/laterdoct

allCreatur/ all sin Ri)kedom fara/och brukarsinMachtil?
ftulMH»" tetöswernägotCreatur/och sä aldeles/at han

vnderkastar sigh them. Törnen tilstädier hanj
atgenomstinga Hans Hufwud/ Gisileneffiet'
later han at hudfiangia fin Lekamen medhj
Spijkarna tilläter han at stäs igenoni Hans
Händer och Fötter/Sa platt han alt



OmSiälenesRifkedom oH -Högheet. 619
DHErrcwälde/som dockallaCreatursHEr-
re är! Menhwarföres Pä thet hau oUom
fattige wore/ stulle förwärfwa et» Rijkedom i
Gudi/och itt HErrewälde öswer all ting.

Besinna och här hoos/ huru högh tu äst/
Mm här finner iagh sä myckit/ at iagh intet
weet/ hwartiagh stal wända mig/hwilket iagh
ftst eller sidst stal sättiä. Wij williom lijö
wäl/sämyckit o§förefaller/i twänne Huswud- Högheee
styckensörfttta: Thet första kallas thet him-
welsta Borgerstapet/ lhet andra heeter thet
KungeligePrästerffapet. Menwijwarde '
mtct vprackmndes här alla Gudz Barnas
Mrdigheeter/ vtan/ säsom sagt är/ sä mänga
ochsomtheosiförekomlm.

Thet strsta then ChristeligaHögtzeetenes
Hllswudstyckc heeter/ thet htMMelsta
gerstapet. WijäreHimmelsßorgare/ochg«stapet.

'

Christi Rijkes Inwämre. Ty Gudh haf- C011.,/i;.wer jatt osi i sin käre Sonsßijke. Hanhafwer ojj sampt medh Cbristo/ och i
ChnstolEsusattithethimmelssaWa-swdet. At iagh nu är Christi Riikes Imvä-
näre/ och en HimmelsBorgare/ ärfast högre/
äniagh wore then störstePotentat iWerlden.
Om iagh hade cen sadcma Troo/ at iagh tunde
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Then siuttsnveBetwchtelse,,/
fiytta Bärg astadh/ vthdrijfwa Diefiar/ och
alla Diefiar wore migh hörsamme/ stulle dock
Christus til migh saija/ som han sordom sade

wärstörsta til sinä Larnmgar: FrögdatighmtetösiVer
thet/vtan at tittNampnar iHimelcn striswit.

w?ftN.' HarigenomkommeriagKiGudzochallaHe»
ligasSallffap/ ther om sä strifwit startit the

Heh.si/28. M>reeri thet 12-Capitel: lärekomnetil
Zions Bärg/ och ti! lefwandes Gndz
Stadh/thet himmelsta Jerusalem/och
til then otaligaHngla-Skaran/ til the
Wrstföddas Försambljug/ smn iHnw
Nlelen aro bestrefne/och til Gudhsom al»
la dömlnei/och til the snlkomligeRaw
ftrdigas Andar/och tilNya Testament'sensMedlare lEsum. O Härlige/O Heli-
geSallstap!

medh Gvvi Thet förnämsta är/ at iag lefwer i Omgän»
«<>«ghßu'n° ge och Gemeenffap medh Gudh Fader/ sH
N' Hans SonlEsu Christo. At komma medh

storaHerrar i fortroligKunlkap/warder högt
achtat i Werlden/ mm hwad ar thet/ uarman
med Gudi hafwer fortroligKunffap s Hwad
är allaMenniffiorsKunstap aträckna emoot
thenGuddomligas Moses stger medhFsr»

Dtur,4/7. vndrani jmfemte Books 4 Capitel: HwM'
ar itt sä harligit Folck/hwilko Glwarna

, , , st
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OmSiatenesßMdomoHHögheet. 6^ljanalkas/sasomHErrcn war Gudh/ sa ,
ojfta soin wij akalla honolns Konnngar
ech Förstar äre säsom Gudar ibland Folcket.
Menhwarfinnerman theGudar/theKonnn- Ro«u«gar
gar och Förstar/ som sädantförtroligit
gängehalla med sinä Undersätare/sclsom then
store Guden/ när wij medh honom taleeller
handle. Achta huruHErren talar ithen iz-l.Mmm: HENren hastver vthwaldt
M/ ochhOverLusttilatboo
Thetta ar myn Hwijla cwinnerliga/
har wil iagh boo: Ty harbehagar mig
wäl. Smnmalundahafwcr han tilförne lä»
jit sigh marckia genom Mosen i then tridie
Boken 2.6Capitel: laghWil hafwa Min K.w.26/«.
Voning ibland ider/ och mijnSiat stal
ickeförkasta eder. Och iaghfialwandm
iblandeder/ ochstalwara eder Gudh/ sastolen jwara mittFolck. Thetta angar
intet allenast thenheela allmcnnaChristcnhee-
tm/vtan och hwar och een Christeligh Försam- gen hafw«
bling/ochhwar trogmMenniffia i jynnerheet.NNttEnrätttrogcnChristenhllswer Chrlsium ge°Z">.
mnTroonaboendesisittHiettä.. Hwarocheen Siäl som Gudh alffar/hafwerthennaTil'säijelsen- Wij ffolekomatil honom/
gomosiVoningnar honom. DockM
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6^ Then siuttonveBetracktelsen/
Man wetta/at thenna Guddomliga Gemeen,
stapen intet öestär i vtbwärtes Boende/ vtan i
en GuddomlighKrafft/ ty wij warda sä alde-
les medh honomfömmde/ at wij äre medh ho,
nom enKropp och en Ande, Wij blifwaGudzTempel och Warckstadh/ Om thet jordista

NN Templet haswerGudh sagt: Mttt Huus
ne'Huuy. grittßönehuus. Thettaär myckitmehr

sant/om thet andeliga war Hiertans Tempelj
thetär ittBönehuus/ vpMat affthen Helge
Ande. Gudh vpsyller all tingmed sineMacht
Vch krafftige Wärckande/ Men sinä Nade,
warck bestaller han ingenstädes/ an som i ecn
ydmink och trogen Siäl/ ther ar Hans egen
Warckstadh; I then trognaSialen vptäw
der han sittNäde-Liuus/affhwilko kommer all
SiälenesTröst och Gladie/Fridh/ Frögd och
thet ewiga Lijswet. Wij förnimme offtasäIfMK mänge godaßörelser/atwij nogsamt wäl kun«
namärckia/attheingenannorstädesftänkoM'
ma/ an affthen imierligeNädenes Wärckan«
de/hwar medh Siälm ärvpfylt. Iw mehr

. wijstillia thct vthwärtcs är isran o§/ jwkw
rare stijncr thetta Nade-Liuset i o§. Andm
Creaturkm:M intetblifwa deelachtige affthet'
ta Goda: Men Sialelisom Gudh älffar/hon
hafivcr thetta at frögda sigh M ocö warder

ttzer



OmGiälenesRiikedom ock HZgheet. 6z;
sheraffsäädel/ at holiblifwer deelachtiqh "p«'/4-

affGudz Natur/ ty hon wardcr vpchlt
medh allehanda Gudz Fullheet. Hwadärthetmanhäremootkan liiknas

Pä sädant saligit SalWpföllier; Först/
then Zhran/at wij äre Gudz Helgedom. Wr GuHel.
andre wandra i Oheligheet ochöreenligheet/
äre ohelige ocharma/ äre wij helige för Gudi/
och icke ringa Helgon/ vtansädana Helgon/
semhelgadeareiSamnng. Tysa sagerChw
sius: lagh helgar migh
atthe ffole och wara helgadei Sannin-
gene, Hwad är thet atChristus haswer hel'
gat sigh ftr o§s Är han icke heligh affMo-
derlijswet s la/ wisserligh/ i sigh sielswan är
hanaltijdh heligh/mcn för är han helgader/
ta han lade pä sigh heelaWerldenes Synder. f" «s.
3Urman offradeHErranom en Bock/sä fick
then thetNampnet/at han warhelgaderHEr-
mnom: Pä sädant Satt hafwer Christus
Helgat sigh sielffftr o§/ tä han vpoffrade sigh
sielffGudiför o§. Hwar til är sädant stedtsPä thet wijmätte helgade warda i Sannina.,
Sanningen är Gudh och Hans Ord/ och altsäbeder Christus pä berörde Rum: Helga
them i tijne Sanning/titt Ord är San-
Ning. Hoo lom sä helgaderär/som Gudh e- H«ru e» är
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Then siuttonde Betracktelsens
lwm i sitt örd hafwa wil/ hanärhelighför
Gudh och i Sanuing. Kan iagh tä intet
bliswa säledes heligh'vtan Christi Helgelsei
Ney/vtan ChristiHelgelse/kan iagh wäl wM
el, Skeenheliger/ men inteti Sanningheligh;
öm iagh gäfwe themfattigomallaminaA
godeelar/ talade och leffde vthwärtes somen
Ängel/sä wore thet allenast itt vthwärtes ting.
Hwem seer i medlertijdhpaHiertatz Wräng»
heetiHwem strsonarosither vthi hoos Gud^

wärHelgel. Här seer tunuhurukosteligh som wärHelgel.
ftär. Hon ar kostcligh/ty wij äreheligefö»:
Gudh och i Sanning; Hon ar kosteligh/ ty
thet hafwer myctit kostat/ förr än wij kunde
ther tilkomma. Huru härlige äre wij nu för
Gudi/ at wij i Sanning äre helgade. M
Gudz Thron wara heligh/ar Högheet och G
ra Hwad trachta thenna Werldenes
Bar» annat effter medh sin vthwärtesPryd<

at the willia högt ansedde wara/ i med>
m«tt.s/14. lertijdh försmnma the atvthsmyckia och Helga

sinä Sial/ hwilket allenaför Gudi gör itt An»
seende. Then HelgeAndekallar osi Werldenes
Liuus/tilthePhilipper i thetandraCapitel:

Phil.2/15. Istijnamittiblandthet wanartigaoch
wmngaSlachtct/ sasoln Liuus i Werb
dtm Altsä tallas Johannes Döparen aff

Chriftj

634
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Christo/ ittbrinande och stijnande Linus/
inwärtes bril,na the Heligas Sialar/affZroo/
Kärleek och Gudeligheet/ vthwärtes stijna the
sisom itt Liulls i itt ostraffeligit Leswerlle.

Til thet cmdra/söllier pä thennaGuddom» «-

ligaGcmeenstapen thenna Ahrau/ atwijkal- Guv/Ähra.
las GudzMra/til the Epheser förstaCapitel:
GenomChristumlEsum arewijkom-
ne til Arftvedeelen/ at wij stole wara
Hans HarligheettilLoff. Närßarnen
ftrdarfwas/sä ar thet Föraldrarnas stam/men
Mr the komma wäl stam i Werlden/sä är thet
Föraldrarnas Hhra. Wij äre GudzBarn/
och äre i Hans Tuchtan wal framkomne/at wij
ärcwordneGuditiiLojfochUhra/ ithetwij
hoppas pä Christum/ och lätom wärtLiuus matt.s/IS.
lyja för Mennistior/at the see wara godaGar-
niligar/som Christus talar/och prijsa war Fa»
der soin är i Himmeten. Hoos lohannem i
thet 17Capite!/ berömmer Christusftr sinom
Fader/ athan ifinaTrognaarförklaratwor-
dm: laghärsorklaratithem.
nom himmelste Fader är Christus förklarat H»ru «hn.
echhärlighgiord/ ickeallemstgcnomsillUp'
böijelse/ ta han honom effter sin mcnnistlige
Natur härlighgiorde/ hoossighsiclff/ medh
then Harligheet/ som Christus säsom Gudz

Son/
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Then siuttonveBetracktelsen/
Son/ hoos sinom Fader haffthade/ fsrrä»
thenna Werlden war; Utan och genom G
wangelium/ ther vthinnan hau Christi Embe«
te/Krafftoch Härligheet hafwer vppenbarat;
Aff otz och i o§ warder Ehristus förklarat/ gc-
nom Troona/ och genom wärßekannelse. IWerlden hafwer Christus intetlsnseende/ tä
ar han lijka säjom han hade suttit i Mörckretj
men wij kanna Chrisium och hälla honom i
Wördning/ ta sitter Christus iAuset. M
nuChrisiusi osiärkauder/ iHiertatintage»/
och lyser i wärtLeswerne/ sa heeter thet/ at han
ar i osi förklarat. Hwad ariagb/at iagh säle>
des stal wara Christi Ä hra/ athanbegämi
migh waraförklarat och härlig giord s Hwad
ariaghs Een/wagh Meunistia/ full medh
lammer och Ulend. Hwad ar thet dock för
eenAhra/at Gndz Songenom itt sadant alen-
digt Wasende wil förklarat warda s Hr iagh
sä härligh/at Gudh wil i migh och genomMg
wara harligh giord/stal iagh ta icke wara här>
ligh s Mr cmdre achta sigh härliga/ vthi sitt
werldzliga Anseende/ hwadstal iagh tä achta
the trogna Gudz Barn/ som sa harliga för
Gudi ärei

För thet tridie/ föllier pa then Guddomlige
Guvz Lge». Gelneenstapcn thenna Ahran/at Gudhkallar
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<l)m SiälenegRiji-edsm ock-Hsgbeet.
o<j sin Egendom i then femte Boken Mosis i
thet siundeCapitel: Tu äst itt heligtFolck/ Beut.7/6.
HErmnomtinomGudi. HErrentin
Gudh hafwer tig vthwaldt til itt Egen°
domsFolck/affalla Folck sompa lorde-
ne äre. Och i thet Capitel: HErrm Cap.l6,iB.
hafwer tigh tilsagt i Dagh/ at tustalt
wara Hans egitFolck/ athanstalgöm
tigh thet högsta/ ochtuwarderprijsat/
loftvat och ährat öftver alt Folck som
hclngiordt hafwer. Iw större som Gudh
är/ jwstörre är thet/ at wij kallas HansEgen-
dom. Alt hwad som Gudh hafwer stapat/thet
hörer Gudi til/han bar all ting medh sitt krass»
tigaOrd,' Men när man betrachtar/huruhan
sigh emoot then trogna Siälcnförhäller/ haf-
wer thet sädmttAnseende/ lijka sasom thet all-
dm hörde honom intet til. Alt thet som jynli-
git är här i Werlden/ thet ärallmastthertil
stapat/ at thet stal tienä themTrognom/ thet
mäsiewärtbäsiasordra; Och när alle Crea-
tur haswa vthtient/förgas the/ och blifwa intet
mehr igen affalt thet som synligit är/
em trogen Mennistia. Warder tu i Werlden
föraclM/ OtrogneSial/ giff tigh
hwemweet/ hurumyckit the hoos Gudigälla/»
s°m tigh föracbtas Men tu äst witz thcr pä/at s

tu



ThenstuttonveBetraclitslstn/^
tu äst Gudz Egendom. När tinaFörftllwe
omkomma/ tagcr Gudh tigh vp säsom sil>E-
gendom/ochsar hoos Gudhblifwa ewilumli.
gen: Himmel och lord maste forgäs/me« tn
blifwer ewinnerligh/ sä myckit achtastusk
Gudi/i thet tu Hans Egendom äst. Ther hoos
astu och sä när mcdh Gudh förbunden/ at han
tager sigh thet an/om tig uägot godt eller ondt
wedersars/ sajom Domenpä ytersieDaqm
stal lyda: Hwad jenom affthessa muu
minsta Bröderhafwagiordt/thet haf»
weu jochgiordt migh. Ty sisomvthi M

N"/ ihel !ynliga Kropp/ther tanner Huswudet/när nä>
«ederfars

°

gotLedamot warder alltastat/ altsä tanner och
Ehristo. Christus/ hwad osi sinäLemmar wederfares.

Therföre stal Werlden wetta/ sä ringa som
wij förheuneare/ ratt sästore äre wij dock lijk<
wal/ och sä myckit äre wij sör Gudiachtade/at
om hon osi rörer/ sä rörer hon thet ewiga M°
jestetet/therföre heela Werlden mäste sittra och
bäfwa.

Hijt lända och the Ahre-Titlar/at wij tal«
las GudzBarn och Christi Brudh. Ar thet
icke Hhra llogh/ at hau nämpner o§ sin Ege»'
dom/sinaTimare och Tienarinnor/Gudh Fa<
der tallar o§ sinä Barn/ Gudz Son lEsus
ClAlstuskallar war Stäl sijnBrudh. Me>'

thct

638



OmOiälenes Rljkedom ochHsgheet.

thet är ingen Högheet atwaraGudzßarns
jrthetdock een Hhm i Werlden/ narman haf» s°'" «en
werförnämligeFöräldrar. Hrnägonaffrin- h«" '

gaFöraldrar sidder/ och warder assen sörneln»
ligh Man vptagen för hansßarn/ thet häller
mnför een stoor Lycka; Skullewij intet här
offglädias/ atGudz högaMaijestetosivpta-
Fr til Barni Gudz Son sietff/ then store AUF"Himmelens och lordenesKonung/ ährar o§ «avrövcr."
forthenfful/och kallar otz sinä Bröder. Store
Herrar i Werlden/ the stämma sigh för sin
Slächt/nar the äreiringaStänd/Gudz Son
stämsintetwidh atkalla osi Bröder/säijandcs:
lagh wil predijkatittNampnminom
Brödrom. öchäterigen:
til mmGudh/ och eder Gudh/ til min
Fader och eder Fader. Och äter: Then K.uc.B/2,.
som Gudz Ord hörer och gör/ han är '"««.3/z?.
mijn Syster och Broder.

Sasom thet een stoor Hhm är/ at wij äre
Gudz Barn/ sa är thet och en Ora/ atwät
Siäl kallas ChristiBrudh. Näreen Tienar-
inna affringa Standwarder tagen til ächta/
offen förnelnligh Herre/ warder hon adlat och
högh achtat/för sin Herrcs stul. Hnru ädel
mfwer ta then trogna Sialen/ then GudzSon wordarat kalla sijnBrudhs Sij/ huru
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TKen siuttande Hewacktetjen/

3«"« t«m. wyckit thervthi är begrilptt/ at wij arekomne
«.-« til Gudz och Hans Sons lEsu ChristiGemenstap. Wij are HimmelsBorgare/CW

sti Huusfolck/ GudzHuus och WärcklW
heligei Gudi och i Sanningme/ Gudz Ohlli
och Loff/Gudz Egendom/Gudz Tienare/Hj
Gudzßarn och Hans SonsBrudh.

Thetta är thet förnamsta i thet himmeW
Sallstapet/ dock är intet ringa til at clchta/ at
wij och med the HelgeHnglar hafwa Gemcm

N ä""/ arekomne til themangetusen'
meoh "he h«« de Ängle-Skarar. Hnglarua are wäl intet
ligeAnglar. egentligen Chrisii Lemmar/ dock äre the 4

Gudi förordnade at boo ibland the Trogm.
Are the icke allesamans Tienst Attdar/
vthsände til Tienst sör thems stul/ som
Saligheetena ärfwa stola s Sä haswom
wij nuthe Helge Hnglartil Wällller och StaH
bröder/thet är och eenKhra. The tacknemlige
Gudz Kammer-Tiellare/ som altijdh stodll
Gudz wärsFadersAnsichte i Himmelen/häl-
la sigh medh Lujt til osi/och tielläA

Lijka sä bör mau och ickeringa achta/ at N'ij
sasom Himmels-Borgare hörom til alla Heli-
gas Gemeenstap/sä wäl i then triumpherande
somthen sirydandeKyrckian. Thetta är the»
Harligheet/ hwar öswer Christus sigh tM<-
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Mhettaar thet önstadeGoda/hlvisketHEr.
rm medh sin alfwarsamma Böön Me hoos
sinomFader/säsom sädant stär vptecknat hoos
lohaunem i thet l 7 Capitel: HeligeFader/
förwahra genom tittNampn/them som
Mmigh giswit haswer/at thebliftva itt/
säsom och wij. Mm iagh beder icke aA
nast str them/vtan och för them/ soin ge-
nom therasOrd stole troopa migh/ at
the stole alle waraitt/ säsom tuFader i

, migh/ och iagh i tigh/at tl?e och stole wa-
miosi. lagh haswergifwit them then
Harltgheeten/ som tu migh gtftvit has-
wer/at the stolewara itt/sasom wij och
äre itt/ lagh i them/och tu i migh/ at the
stole wam sulkomne vthi itt.

lagh mästeintet tälickia/ säsom iagh alle-
na hördeChristo til/vtau iagh stal wetta/at iag
hanger i honom medh mänga hmidrade tusend H"HHeliga/ som allesammans göra en Lekamen/ gia t'i<yop«
hwars Hllfwlld Christus är. Thet är ingen
tinga Macht/ allaPatriarcher/ allaProphe-
ter/a!!a 2lpostlar/alla Martyrer/och i enSum»
mchlle Trog,le stä här i Christo för en Man/
foremade sa wäl medh Fadren somSoneli/ at
thc äga och niuta/althwadFadren sörmär säwälftm Sonen. Thewarda alleregerade aff
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Then siuttondeBetracktelsen/
"

en Ande/och genom enahanda Troo helgade.
UthiallestherasHierta vthgiuter Gudhsin
egenKärleek/ochvpfyller themmedh allehand«
GudzFullheet. Urhi thenna heliga Gemeetl'

Sällftap.

som Mighänder/thet taga alla Heliga pä sigh.
När en Christen beder/beder han intet allenast
för sigh sielff/vtan och för alla sinä Medlemar.
En Lem ar wal swagare än then andre/ dock
hafwa the allesamans ittLijff/och are alle medh
Christo itt Kött och Blodh. The Trogms
stora Myckenheet hafwa alla ittHima och en
SMhalla tilsämans i Moot- och Medgängj
then eene sörjer för then cmdra/ then eene arbe»
tar för the» andra/ hwar kan iagh önsta migh
saligare/an som ithetta Broderstapet s Hw«
kan iagh wara härligare/an somi thenna M
dare-Orden.

Thet enaStycket affwär ChrisieligaHrg»
heet/hafwewij nu sedt/Nemligen/thethimmel»
sta Borgerstapet/ och hwadför Härligheeter
thet samma i sigh begrijper. Läter o§ och nu

Urista 'Kortheet see thet andra/ som kallas thetPA
Rum,eli,a sterligaKonungarijket. SasomChßpMerswp. Wardigheetbestar i ittKonungarijke/ ochöf

werstePrasterstqpet/altsa haswer han o§ och
vphögttil sammaWärdigheet. Uthilohan»B
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Nis Uvpenbarelse första Capitel: Han haf- Apoc.i/6.
wer giordt o?j tilKonungarochPraster/
för Gudi och sinom Fader. I arethet'
vthwalda Slächtct/ thet Kungeliga
Prästerssapet/ thetheligaFolckct/ och
thet Egendoms Folcket. I Gambla Te.
siamentetwar intethöqre Stand/ an som Ko-
nungar och AfwerstaPrästen. Nar nu then
Helge Ande thettager/ som i then Tijden war
thet Waldigaste/och tilägnar thet them Trog»
wm/ Sa glfwer han ther medh tilkälma/hum
thet itt högt Hhrestand ar/at wara en trogen
Christen.

Prasterffapet ftrfattar isig the» Man/ ZZM«ltwij törasfor Gudiingä iHelgedomen/ och stgh beZrifi.
ojjstrsona. Mennistia tordes komma
inför Gudb medh thet heligaßökelstt ochOff-
nt/ vtall allem Prastcrna. Hm nu heela
Werldeu hadeGudh firtörnat/sa kunna dock
ihe trogne Chrisine allena Gudz Wrede stllla.UthiKungeliga och Försteliga HoffblisiverthetforstoorLycka Hällit/ nar nägon hafwer
then Mdm/ at han törs gäini sinsHerresKammar/ scl ossta som han wil/och för honom
stija hwad han wil/ och blifwa altijdh kärligen 3W«ch nädeligen vndsiingen. Thenna Naden kh"
hafwewij hoosGudh/ Dolen til Hans Helge»
demstärförchMjdhöpen. Then

643



Then siuttondeBetracbtelsen/
Then KungeligeHögheeten bestäriitt

mächtigt Wälde/ hoo somregerar öswer Land
och Folck/then kallar man enKonungellerFöd
ste. The Chrisina sota ittmächtastoortßegc»
mente/ the äre Herrar öfwer heela Werlden/

Rom 8/28. the äre satte öswer all ting/ at ingen tingkan
'

them stada/thetmäste tienä them til goda; Alt
1.C0r.3/21. ar idort/ säger Skrifften: Men j ären

Christi. Betänck dock/ hwad sör mächtiga
Fiender thet ära/ öswer hwilka the trogne
Christneräda/Döden och Dieswulen/ Wetl<
den och Köttet/Helwetetoch Förbannelsen/thet-
ta mäjw heeta en Kungetigh Högheet; In-
tet är sä ondt/thet osi icke mäste tiena/effter wij
haswomochägomChristum/ ochiChristow

werldzlM plantade ärom. The mäste iWerlden/sM
wnnäwtet rada öswerLand ochFolck/thekumia sigh siels-

wa intetregera/ men gifwa sinä Lemar örA
serdigheetene til Tielist/vpstijger Wrede i thc-
rasHicrta/ ellerelliestnägou annanKötzligh
Begärelse/ mäste the wara then samma vnde»
danige. Thehafwa Nampn/at theäreHer»
rar iWerlden/ och är dock ingen/ som meer tie«
narWerldenänsomthe/ hwad är thetstrm
Konung/som arDieswulenslrääl ochSlaaffi

fHAu. öfwer sittchndigaKött/thet
,m räva. 'är intet rinqa Wälde. Han ärstarckare som

' sigh
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VmSiälenesRijkedom ock HZgheet. 645
stghkanöfwerwiila/an then som intager Stä-
der. The räda öfwer hwem nr,
thet som öswerwinnerWerlden/vtan then som
troor/ at lEsus Chrisius är Gudz zHafwer iaghhonommedhenlefwandeTroo -

ammmat/ tänner och fmakar i migh hurudan -

han ar/warda minä Sinne lijka säsomaffitt
himelstt Skeen intagne/ at
gelige Skeenförfwinner/ och achtas intethoos
migh. The Trogne räda öfwerDiefwuleu/
ochheelaHelwetesRijke. Thetta äro§alt vn« le«.

dcrlagt/atwij kunnastijga yä vngaLeyonoch
Dmtar. Wäre Strijdz-Wapn äreickekötz-
lige vtan andelige. Werldzliga Konungqrs
Machtbestar iel, kötzligh Arm/menwär Arm
ärandeligh. Wij äre vthrustade medAndans/
Troones och BönenesKrafft. Genom An-
dans och ördzensKrafft kunne wij taga Dief-
wulen een Siälbort/ thet bedröfwade Hiertat
och tunga Samwetetsiyrckia och trösia. Thensom een Menniffia omwander/ han hafwer
ftälst eena Siäl ifrän Döden. Thetta gör en WH-Christen ti! Weridenes Frelsare/ at han dra- oenes Frel.'
MMenniffiones SiälarvthurHelwetet och
sörsatter them vthiHimwelen. Genom Troo-
nes Krafft öfwerwinne wij thet si)ndiga Sa-ws Rijke/ sast anatingaKädjor ochßand

Ss iij äre



siuttondeBetracktelsen/
ärefastarc/ an Dödzeus och Helwetes Band»
Sä siijtawij themdockstnderiHEßßans

Ir"m h°on Mmpn. GenomBönenes Krafft/bekomme
wij all ting affGudi/ bade för ojjochwäm
Bröder och Systrar/ty wij hafwa thettaLöff,
tet aff Christo: Alt thetj bidieni mitt
Nampn/thet wil iagh göra/pathet Fa-
dren ma ahrat warda i Sonenom/
hwad jbidien i mitt Nampn/ thet Ml

i jagh göra. Ther igenom warda the Christ'
na sä machtige/at the vppehälla Werlden/ och
warda för Gudi hsgre achtade/an heela Werl»
den/ för hwilkensstul Gudh WerldenvpM
häller/ och them gifwer hwad han baswer.

TheGhristne Gudz örd/ och the Christnas Bööuäre the
ANoer. twänneWerldenesStöder/warda thevthur

Werlden tagne/sä kanWerldenickeittOgna-
bleck längre siä. Mr en Förstereeser iKrijgh
och fär Seger/ sä stalhanintetmehna/ at han
hafwer wunnit/vtan the Trognas Böön/ som
sittia ieen Wrää/ sucka och bidia för Landzens
Wälfärd. Theuna Machten ärsä högtach-
tat förGudi/atChristussäger: Sannerligi
sannerligsagcr iagh eder/then som troor
pa migh/ theGarningar som iaghgör/
stal han och göra/ och stal göra större än
thenna, Thet seelas intet myckit/atChrisius

sägeri
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VmSiälenesßiMvomock-HZccheet.
jaqer/ mine CoristnearealzmechtigeMenni-
stior. At theChristne öfwerwinna Dieswulen
ochWerlden/och taga honomeenaSiälifran/
thet gäller sä myckit hoos honom/ at han ther
emoot hällerringa/ när han hafwergiordt the
Blinda seende/ ochtheDödelefwande. At
Christus infaller vthi Satans Rijke och ho«
nom siär/ärintetUnder/ ty hanar then ewiga
GuddomligeKmfften sielff. Men atwij alen»
dige Matkar hafwa en sadan Krafft emoot
HelwetesRijke/thet är itt Under. Men thet
hafwer sä Gudi behagat/ at i Swagheeten
mächtigh wara. Och thetgör han Fienden til
Skam och Spott. Christus hafwer allenast
ieenWraaiWerldene predijkat/ men Hans
Tienare hafwa sedän försolgtSatanom/ P
widtsomWerldenar.

ThethindrarintetwärKungligeHögheet/wHM
at wij mastoni lijdaBedröfwelft/ ty thet wil hinor" m.
mi thenmTijdenicke annorlundasighsticka/ '

emedan wij are stadde i Strijdene. IKrijgh

och han lijkwäl heeta enKonung. Troon gisi-
wcr Tolamodh och Gladie i Bedröfwelsen.-
NärStrijden ärandat/ropom wij Medh Gla»
diesäfom Paulus: lagh hafwerkämpät
m godh Kampi

Ssmj wahrat'
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TbensiuttondeBetrachtelsen/
>wahrat Rattftrdigheetennes Kronaj
; hwilken HErren migh giftva stal. I

Här strij. Strijdene sörhälle wij otz sasom Riddarej ithe?wawe Himelen ffole wij sittia stlsomkrönta Konun-
W,l krönte. och ewmuerliga. Werlden mä taw

kia här om hwadtfon wil/honstal dockengang
förnima/at wij och icke hon/hafwa warit thei>>
m WerldenesFörstar/wij hielpomChrisiuin
atregera andeligen/närwij mangaSialar st.
ra äth Himmelen/ och lekamligen/ nar wij ge»
nom Bönen all tingvppehälla. Thetta är thet
andm Hufwud-Stycket affwar ChrisielWWäldigheet och Högheet.

Sijsaltsa häller Gudh/ hwad han lofwar:
i.Gam.2. Then soin mighährar/honom wil iagh
loh 12/:6. lgen ahra. Och Christus: Then migh

tienandes warder/then stal min Fadcr
stoä"l ' Christo är ingen Skam/tie,ial
Skam"vta"n iagh Christo/ sä ahrar migh then himmelste
stoorÄvra. Säll ar then som Gudhährar/M

icke then waranhrat/somGudhahrars M
Wijsheetenes Book hafwer myckit taalt om
GudMegcrmng/huruhanmedh then otrogne
Werlden/ och huru han med sinä trogne Bar»
omgar/ sager han ändtligen til Besiuut:

Sap.'!»/». HERre tn baftver t allting ährattitt
Folck. Incob talar om theChristms Hkg'

heet
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VmSiälenegßilkedomock-Hsgheet.

hett stledes: Han haftver osi födt effter
sin Willia/ genomSanningenesOrd/
pa thet wij stole wara Förstlmgen aff
haNs Creatnr. Förstfödzlanwarderaltijdh MHnhällenftr thenädlasteFödzlan/wore och Försts FZozian.
lingarna affFruchten/ the sommanframbar
HErmnom/sä helige och ädleför Gudi/at hee«
laLandzens Frucht blefftherigenom Helgat.
The trogne Christue äre Mrstlingar och the
ädlaste/ icke allenastidlandMennistior/ vtan Förstungar.
ochibland allaCreatur/altthet som synligitär/ .

liiuta the Trogne til goda. la/ the trogm
Chnstna/ warda i wH mätto fram om the Hel-
geHnglardragne/nar wij warde kalladeFörst«
lingariblandallSudzCreatur/ty wijälstasä
Gudh/ at wij och för Gudz stul nagotlijda/
hwilket och är een Harlighcet Änglomen ne«
kat/hurustoortheunaHärligheetär/stalfraM'
deles vppenbarat warda.

TwälmeTmghasweriaghwijsteder/jvth-
wlde Hierta/ som jvthiChristo haswe fätt/
Nemligh/ Rijkedom och Hhra. Werlden
tmchtar ejfter sadant/ochfiliner thet intet/men
jö troqneSialar/j hafwe thet sumtiChristo.3u hafwericke allenaststoorRijkedom/ vtan «wadauos
chom tuelliestwil thet wetta/stoorÄhra och

Ssv Hög«
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650 Then smttondeBetrachtelsen/
Uomm" Högheet. Thetkommer altsammans vthaff''

lEsu Christi Kärleek/ som sigh medh wär
Sialhafwer streenat. Föreeningen med Chri-
sto/ är allßijtedoms och HärligheetzFuA
Grufwa. I thet Christus antager then trog.
neSmlentilßrudh/sätterhanhennevthial-
la sinaHäfwors ochHärligheetz Gemeenstap.
CmellanMan ochQwinna ärall ting gemeenj
Kropp/Ahra ochGodz,- Alleannorstadesar
itt äthstildtWäsinde. Barnen deela medl)
Föräldrarlia/Bröderna medh Systrarna/nch
Man och Qwwna the aga alt gemeent. S»
snart som mijn Siälblifwer Christi BrudK

hafwaalt sä warder hon eenDrottning/ och een Hustw
i Huset/ hon bar Spijran och Nyckelen/ hon
sitter i Christi Hhra och Hgodeelar/hon kan til
sigh taga all then Härligheet/ som GudzSon
hafwer i Himelen/ la/hollkan sigh then sama
tilägna/ lijka sä som sinegen/ och hafwerofwet
henneMacht hwarken Dödh ellerDiefwul.

laghkal, migh ickenoghförvndra/nar iag
therpä täncker/ huru iagh allenagenomChri»
stiKärleek är vphögd til sadan Härligheet/wij
woreiftän Gudi affaldne/ wij worehansHh-

Gvdhsätttt rosFiender/menhwadgörGudhi Hanvp
.«FaUR tagerosiigcn/ ochsätterotzmyckithögreiM
«ii woreför. ra och WMghcet/ än som wijtilsörne watti

hade.



Om SiälenesRijkedom c>ck -Högheet.

Me. Thenfängne Joseph mä saija affkycka/
tä han togz vthur Fängelset/ och strax medh
Ihra och Härligheet begäfwades/ och i en
Aiumphs-Wagn wardtomkring sörd; Fast
,nehr mä wii saija affLycka/ som genom wärt
Affall worekomne ifrän all wärLycka/och äre
Wwäl sa härlige giorde pä Ähraochßijke-
dom. Mijn Siäl/förgät intet/HErrenhasi"
wergiordt stoor Tingmedh tigh—
MthaffthcnnaOhran ockßijkedomen kom-

mer thet/ at wij heeta fulkomligewälsignade Mtiar.'
ech saligeMennistior. Wij ärefulkomlige
Mennissior til the Colosser andraCapitel: I
äre ftllkomne i Christo. Hoo Christum «o.

HLwer/ han hafwerenfulkommenSkattpä
chaÄgodeelar/hanbehöswerintet wijdaresö--
A vthiChristo feelas o§ ingen Ting/ säsoln
han sager hooslohannem i thet io Capitel:
lagh arkollten/ at the stola haftva Lijff/ 30h.«/«.
och öfwer nogh. Wij äre the wälsignade/
när uägon ar medh jynnerligeGäswor ochÄ«
godeelar affGudibenädat/sager mau/thet ar

en walstgnat Man. Skulle wij icke wam wal-
sigmt Folck/ som hafwa fatt iChristo ovth-

'

Uelige Agodeelar/ och then aldrahögsta M-r». För sadan Walsignelse/tackom wij Gudh
MPMo: WWgnatwariGudh/och2iph,'/3.

wars
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Thenstuttonve Betracktelsen/
warsHErreslEsu ChristiFader/sWost wälsignat haswer medh allehanda
andeligh Walsignelse i the himmelK

3em""sin Gaftvor/genomChnswm. I BileaW
wiilie wäl« Historia lasomwij/huru then sammasasome»s's""' Prophet affen Hednist Konung bleff kallatj

til at förbanna GudzFolck; Men hwadA
Gudhi HanläggeriStalletförFörbannel-.sen iProphetens Munll Walsignelsen/ och ti
Konungen sigh ther öfwerbeswärar/masießi-

Num.23/20 jeamsäija honom i Hgonen: Til at walsig^
na ar iagh hijtkolnlnen/iag wWgnarjsap ych kan icke omwandat. Walsigmt
warethen tig wälsignar/och sörbanmt
then ttghförbannar. Thet war ittwälGnatFolcks BammotzMennistiorna/ocheN'
ffa otz alt ondt/ sä wälsigmr otz Gudh thes
mehr/ochgifwer o§thes mchragodt. Theime
Titel muta wij här vthaff/ närChristusvp»
penbar warder/sä stalhan säija: Kommer j
Walsignade/la/j mmsFadersWalsig-

wu äre sa. n<,de. Sidst äre wij salige Mennistior/ther.
söre vpreepas sa offta i then Helge Skrifft:
SaU är thensomfruchtar HENran:Säll är then somförlater sigpä Gudh:
Sall äre the/ hwars GudhHErren är.

nagon säija/ iagh giswer medh/ at
> -the
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<l)m SlälenesRijkedom ock Högheei.
theTrognastolaft sioorAhra och Rijkedom
sramdeles i thetewigaLijfwet/Men hwad haf-
m the i thettn Lijfwett Thetar wäl sant/när
mn bestodar thetvthwärtesMennistio-Bar-
msTllstand/fimwmwl)liapllgenOrsaak/ at tekStän»
wij halla en trogen Christen för lycksaligh/ sä-
sein een annan Mennistia. Cain thet forsta
Werldenes Barn/war myckit wäldigare än
M. ThenfrommeLotbmasteleswapä the
SodolnitersNäde/hwilken the ffamlösaMeN'
nistior giordealt ondt. TheEgyptier wore
Herraröfwer Ismel/hwad arewij för Werld-
smsßarnas Hgon annat/ än en swagh/ dav
achtigh och forachtat HoM? Hwadwarder
mehrsördrijfwlt/sörsolgt/drapit ochdödat/nnsom srome Christne s Gudz Allde kallar then
ChristeligeFörsamblingen/ Een
Tröstlöösl öftver hwilken alla Wader
gä. Lät thet sä wara/dockmäste tn lijkwälbe- ZMK7läima/ at wär Lycka är stoor i Himmeten. »"rnasLxc.
Saghmigh dock/ hwilketärbätterantingen
här haswa en lijtell Tijdh Lycka/och sedän plä»
M i Ewigheet/eller har en lijten Tijdh wara
Plägat/och sedän iEwigheet wara lycksaligh.
Sä pracbtigh som thenna Werldenes Hoop,
>lr i sinä 0g0,,/ sä ringa/förachtat vch förban°
Wrhanför Gudz ögon. Fast wij an draga

Älendig.
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Then siuttonveBetracktetstn/
Älendigheeten med the Trogna/sa ärewij gla>!
de/ at wij arevthwaldeaffWerldeueochin!

««M. GudzEgendom. Läj thet sä wara/at iagh
ftamdeles bekommer Ahm ochRijkedomari
thet ewiga Lijfwet/hwad staliagh förthew
Saligheet wällia/ at iagh weet/ hwad iagh pz
sidstone haswerat hoppas/ och hwariagh blif-
wa stals Christus beder för sinaTrognasa-

1ch.t7,24. lunda: Faderiaghwil/athwariaghmj
stola och the wara/ som tu migh giftvit
haftver. Skal thet wara itt elackt Ständ/
at wara hoos Christum iHimmeten s lagh
wil/at hwar iagh är/at the ma bliftva
hoos migh/ som tu mighgiftvit hafwerj
at the ma see minä Harligheet/ som tn
lNighgiswit haftver. Mä thetwarderalle-
nast ittblott Bestodandei lagh troor intet.

VerK-. Lijtettilförnesägerhan: lagh haftver gH
wit them then Harligheeten/ som tu
migh giswit haftver. Hr thet itt rmga
TingsPockwiliaghammitt/omtumehmr/
at tin Ahra och Rijkedom sörst begynnes i
Himmelen/och at tuintet hafwer här i thenm
tinWandring/safaar tumyckit will. Tu ftar
will/tä tu mehnar at theimaWerldelies Barn
allena hafwa sigh at glädia ösiverthessanär-
warande Gäfwor/ och at the Christna bekoma
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GmSiälenesRiikedom och Hsgheet.
ffrstsinaHgodeelarframdeles. Thetärsant/
thenna Werldenes Barn see sittGoda/ men
mj see thet intet/. wärRijkedomär en fördold sh«
Rijkedom/wärMra äreenftrdoldAhra/men 3omär'för.
stulle man forthenstul säija/wij haftvaingen
Gra/ wijhafwaingenßijkedoms Wisser» >.

ligh hafwa lvij honom/fast an wij icke seen/ther
mj elliest Christum haswom. Wär käreste FwKr.Wän haswerförähratwär Siäl itt kosteligit NH"°Skattoll/fultmedh ovthsäijelige dyrebara H« menwcre.
godeelar/ men han haswer behällit Nyckelen h"nW7.heossigh/ til thes hankommer sielff/ när han
warder sielffkommandes/ lefwererar han otzNyckelen/ ochsä är osisörvntatöpnaLocket/
ech see in pä Skatten. Skrifftel, säger: Wij
m Gudz Barn/ men thet ärwtetvp-
pmbart/hwadwijwardastole. ITroo-
ne förstä wijwäl wär Lycka/men wij see henne
intet/dock stola wij en gäng wisserligen sä seehenne. Thetta steer och/ at wij icke behöswa
fmchta o§för Werlden/ tn hwad kan hon osi
luchra göra/än taga osi Lijswet affs Men när
hon haswer lagit osi Lijswet aff/ käre hwad
Skada troo hon haswer giordt otzs Honbe°fordrar ojj til wär Härligheet.

Frsgda tigh tu Christtrogna Siäl/ srögda
tigh



ThensiuttondeNetraHtelsen/
tigh öfwer tin Högheet/ frögda tigh öfwer tin
Rijkedom. ZheWijseiWerlden hafwamp
kit strifwit om SiälenesAdel/ menpärätta
Grunden are the intetkomile/ wij wette hnm
vthi sammaAdelbestär; Christusvthio§/äl

Christusi SiälenesRijkedom och Nhra; Thet är en
w, A«l?rm Skatt/ som intet är vthom osi/ vtan inne ich.
«H högh. A Siälen intet ädel ther igcnom/at hon ät

stapat effter Gudzßeläte/ sä är hon dock adel/
at hon genom Christißlodh är äterlöst/ och
genom Christi Ande Helgat och pä nyttfödd.
Hwarfore hafwer Gud sä högt adlat Siäleni
Therföre/at han matte sigh sielssgifwa ath
Sialene. Wille GudhsMckia eder nägotw
nat/och ther med wijsa ederbort/ thet wore alt
strringa sir itt sädant adeltCreatnr. Then
Sial somGudhrätteligen ädlar/then wil han

Änalavna i "'H
Himmelen the Himmelffe Andar mäste sigh ther öfwer

Natt ochDagh finna the sädant i
"?w'i« förvndm sigh öswer then älenda Tie>

mrinnos Owärdigbeet/ och Gudz Mleeks
Högheet/som Sialene sä stoor Hhra och Rijb
domarffaffar. Tyther Christus armm/tä
mäste ocksä wara mitt alt hwad som Gudi til<
hörer. Wore an tustnde Himblarfulla medh
Rattferdigheet och Saligheet/ sulla med Hhn
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tzM OtätenesRiMddM dH HZgheet. 657
ech Rijkedomar/ tä stadar migh illgen Synd/
ftst heela Werldel:nes Synder lage pä min
Hals; Tä stadar migh intetKors eller Moot«
gäng/ iChristo hafwer iagh mehl/än iaghkan
lWerldeu mistä. Om Werlden migh förach- emsö»
Mä later iagh migh nöija medh then Ähra

"

somiaghiChristo hafwer; NarWerldenha»
M migh/ later iagh migh nöija/ at Christus
migh älstar; Nar Werldenmigh ftrbannar/
weet iagh at Christus walsignar migh; Mr
Werlden migh bedröfwar/ sirmmmer iagh at
Christus migh frögdar; Mr Werlden dödar
»nigh/ sa/ärChristus mittLijff/ och mitt ewiga
Lijff/ hwilket tusende gänger sätter ar an thct
timmeligaLijfwet. O ovthsaijeligh shm/O
oförgangeligh Rijkedom/at Gudh är
det/ och Christus lEsus wat
gumme/som medh ederdeelar Godz och Hhra/H alt hwad han ager. Gladh tigh tu ChristonaSiäl öfwer ihenna Kunffapen/ nar man
lveet/hwadman hafwer iGudi/thetheeterkäN' ZU«H"w Gudh/ t Bestutet pa.thet 17Capitel Jo» Gudh.

wmssägerChristus: lagh hafwerkun-
giordt themtitt Nalnpn/ochstal kungö»
rat: Pa thet atthen Mrleek som tu has-lveralstatmighmedh/stalwaraithem/
Mmiagh äri them. MrGudzNampn

,
T t Wver



Tbensmttonde Bewaclitelsen/
blifwersälundakunnigl/ säsomChristushaf-
wer o§ thet vppenbarat/ sä kanne wij i wärt
Hierta Kärleekm/ther medh Fadren älstar sin
Son/och kunm medh een frijmodiqh Förtröst.
ning sta sir honom fulla medh Frögd. H«
stm thetta hafwer/ hau hafwer then högsie
SkMpälordene.

Hwad är nu här emoot aträckna/thet som i
Werldenewardet högtstattats Thengamble
Mennistian stter effter förgängeligh Adra/
och effter jordistt Guld/ ochkandocktheraff
intetmattat warda/ mitzbrukar sin Lycka til
öfwerdädigheet/ een WijsheetochWällust.
Tben trogne Siälenhämptar Guld aff then

hwao ho« Flodeu/ som fiyter vthaff Paradijs/ aff then
store Gudens/och wärsFrelsareslEsu Chn»

, stiFaders/i thennaFloden twattar honsighj
medh thetta Guldet besmycker hon sigh/ och
brukar sin Rijkedom och sin Högheet i öd<
miukbeet. Rljkedom och Högheetgör enomi

NNeet Werldene stältan; 3Njkedom och Högheeti
iGuvisgör Gudi/gör ödmiuk. Dockommanwillefrägo/

hwem som hade then baste Mtten til Stoor»
modigheet/sä stulle then werldzligeMeiiistian
medd sin Modigdeet stijga vtyur Wagen/ och
Mmmas/at hon sigh öfweritt Ting/thet platt
intetar/ sa förhaswer. ThessaWerldenes

Hsswel/
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Om S,iälenesßi>'kedom ock -Hsgheet. 659
Häswor/ ftrgas iWerldene/och medh Werl«
delie. TheHasivor som wij haswom i Gudz <,««, m<« the

Mttserdigheet/ ewighTröst/mughFridh/ e-
wigh Frögd/ewighÄhra/ewigh Rijkedomoch
itt ewigt Lijff. Thersöre kumia wij tratza
Werldenj Hlvad haller tn kar/ tu fattige
Werldenes Barns Itt Blomster som fw
wijjnar/itt Grääs ftm sörtorckas. Skulle nu
mitt Hierta bangia sigh pa itt sadant ftychtigt
och förgangeligit Ting/och ther öfwer ftrsum«
ma thet rätta ewiga Goda s Skulleiagh göra
migh sä mycken sistng Oroo och Bekymmer
sör bam I Mmnistio Barn/ta-
ger widh Radh/ som GudzSon ehcr gifwer i
lohannis Uppmbarelsi ithettridieCapitel:
lagh räder tighi at tu köperGuld aff
migh/thetgenom Eeld bepröfwatär/at Apoc.3/18.

tulnärijk warda. UthiMmnistioOgon Thetarineet
mmrijk/ar iutet/altsä/iMelniistio:ögonwa° Krnver"

ra stoor/ar intct. När n,ijfarom vthur Werl-
dm/säföllier thennaWerldeuesÄhra ochßij-

kedom osiintet. Finliom wij tä
dom och Hhm hoos Gudh/sä hafwer allßijke»
dom och Mm cn Unda. Hwad stadar migh
«t wara förachtat i Werldene/ när Gud ährar
Ms Hwad hielper migh om heelaWerldcn

Tt ij" hm



Then siutwnde Netrachtelstn/
'.Sam. 2- hon ährar migh/och Gudh intct i Then Mig

ahrar/säger HErren/honomwil iagh ah.
M. AffGudi ähmt warda/thet är then rätla

wNnes Hwad stadar/om iagh ingen Tingi
Ähra, är Werldene s Hwad hielper migh on»Darstap.

ligen then Tijdm kommandes/ at the salnmäjsom göm sigh här sä stora/ ssole bekanna sin
Sap.z/3. Därstap: Hwad hielper o§ nuwartPraäll

Hwadgagnar osi nu war Rijkedom och Hög»
mödhiThet ärforswunnit sasom en Skugge.

Heb.»/15. Huru därachteligen hade Moses giordt/ om
han hade myckit Heller vthwaldtthen timmeli'

:n«st«. gaLusten tilSyl,den/än som til at lijdaömack
medh Gudz Folcks Huru wijsliga handlal
then samma/ som Christi Försmädelse medh
Mose achtar för en störreRijkedom/än som E>
gypti jamwal heela Werldenesi En wijs
Man seer altijdh pä thet tilkommande och för-
dolda/ och haller sigh effter thet han intet sm/
lijka sasom han thet säge. Sooktin Hhra vthi
Christo/sä bliswer tin Söok tin
Rijkedom iChristo/ sa wahrar tinRijkedom
ewinnerligen/ hafftimLustiChristo/ sablif»
wer tin Lust ewigh. Uthi Christo finner tu tu«
sendegänger meer/än som tukaniWerldene
mistä. Mrtuseer/huru ittWerldenesßarn

pockar
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OmSiälenesßi/relomoH-Hogheet. 6SI
pockar pä sin
tom ihogh at tu myckitstörreMtt hafwerat si« mynvig.
pocka pä tmMyndigheet ochRijkedom. I
then 144Psalm warder i Andanomöswer»
lagt/ huru mycket man bor hälla affthen tim«
meligaLycksaligheeten/ närwäraSönerM
wäxa i sin Ungdom säsom Plantor/och wära"'"'
Zöttrar sasombcprydde Swalar/sasomPal.lch när wära Wisthuus fulle äre/ thether
Spijsning vthgifwa kunna/ theneenaeffter
then andra/ när wära Fäärbämtusendeoch
hundmde tusendeiwämAfwelsgärdar/ när
wäraOxar göramyckit Arbete/och ingenSka«
da/ingen Olycka ellerKlagan ärpä wäraGa«
tor/thessomloswarWerldenochsäger: Sa«
ligt är thet Folck som altsa gar; Mm
then HelgeAnde wijserojj vppä en annor Lyck«
saligheet och sager: Saligt ar thet Folck/hwilkes Gudh HErren ar. Tänck här
pä/närWerlden sä terömer sitt.Heela Werl- werlvene,
denes Skattar the äre sast ringa emoor
wij i wärom Gudi haswa; Tl) hwad som i MwinG«!
Werlden är/thet kanWerldmbegrijpaMen "

hookan begrijpa/alt hwad som i Gudi är s
ö jMennistio Barn/ läter intet dara eder

affthenna timmeligaHhrans/ och thesßijke»
domars falsta Skeen. I ärekallade iChrisio
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Then avertonde Betrachtelsen^
lEsu/til en himmelstRijkedom cch Hhra/för

"anWerldeliesGrund lagderwar. Warför»
"Henstul intetstillaOrr an tn thet samabekom>

mer/som tigh affEwigheet beredtär/ och tyck
thet illa wara/ at tn intetförr haswer sikt ther
effter medh 2llswar. Mr tubegynner/at les»
werera tig Gudh öswer heel och hällm/och gif.

~G)r.4/7. wer tigh vndcr Hans Barmherfigheet/ sä astu
Gudzßijke myckitnär kommen. Men tu bär

!^sä till Skatti Leerkarille som bruklige are/Achat
!h«nsta7" mickemättesiavthhonom! MuhöghiGu.
w.,cht<; sighdi/sämästetuockförhällatigefftertMStänd.

Thet är en alendigKonung/som intetregerar/
vtan warder sielffaffandromregerat. Later
intet Syndeil fä rada iederdödeligeLekamenj
atjhenneefftersiNenihemiesLnstar. HEr»
rans Präster mäsie intetröra widh nägonDö'
dan. Wachtcr cderför Syndenes dödaGär>
ningar. En stoor Konungzßrudh stär intet
wal/yar hon begynncr bohla medh sin Herres
Hulide-Poikar.

Gudh som off tallat hafwerMrcke osi/
och nenom sm 3.rafft förwahre ärhch/
hwad hcm osi i LhnstolEsu
czifwit hafwer/ Amen/Amen.

Then adcrtonde Betmchtelsen/
Om tdcn Lust och Rärleek/ som

Gudh där tU chen trogna Sittlen.
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<l)mG'!vs TustocbßärleektilSiälen. 66;
Mt är/tbet draqereffter naturlv Ti»«-

WijsKärlecken tilsigh/ effter säsom
Gudh hafwer giordt Siälenösivermät»

tanstösn/vthi sinom SonlEsuChristo/ hen°
m medh Hhra och Prydning krönt/ty bär hau
och sä til henne en hiertans och Kärleek.
At thet altsä är/kan manrätteligen besiuta/nar
mnseerpH honom som är Mästaren til nya.
Födelsen/ hwars Wärck thet är/ at wardapä
Htt född och förnyat. Skrifften wijsar o§ til
Gudh sielssoch sager: I are hans Warck
iChristolEsu/ han haswer osi giordt/
och jckc wij sielftva/ til sitt Folct och til
sin Fosterfaar. Nuweet manwäl/at hwar
echeen häller thet mehra aff/ som han sieljf
giordt hasiver/äll thet en annor hafwer giordt/
aldramäst när thet ärkosteligit. Gudh älstar
alla sinä Warck/och hatar intetaffalt thet han
giordt hafwer/ ty han hafwer ingen ting be°
tedt/hwartil hanhadeitt Haat; Ty stal han
för all ting hafwa itt si)Nnerligitßchagb til
thenllysödda Siälen/ then han öfwer allasinaWärck haswervthstoffemt: Iw mehra somhon genom Satan warför därfwat/ jwmehmLust är thetförGudi at hanSatanom til!rätzhafwer kunnat then fördärfwade Siälen ftihärlighgöra. Hwtlketmauännllbätterkan
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664 Tbenayertonyeßetracktelseni

märckia/när manMetandrabetancker/huH
Hoe p«, mncktt soin Gnd hafwer aliwändtpä Siälenfh«nn«" R«. förr an hon sä widt kommen ar. Gndh mäsie

smmerligh eell stoor Lust hafwa til thenim hmnes Reening/ emedan han sin aldrakärestes
Sonsßlodh hafwer ther pä kostat/ la/ tcl
Gndh är kommen pä thesse Tanckar/ athan
Wille gifwa o§ fattige Syndaresill eenfidde
Son/ matte han hafwa hafft itt chnnerligit
Behagh til Sialen: Hafwer han nn hafft en
fädan Lust til Siälen/ ssrr änhon bleffreen
giord/hwadffal nu wam/närhongenomChri»
M Blodh är reenat worden? Sool/Mäne/
Stiernor och heela Werlden/ om the wore aff
ijdelGull och adle Steenarbygde/ are the för,
Gudi intetaffsädantWarde/ at han Wille pä
them sä myckit anwanda/fom han pä Mclnn«
stian hafwer anwandt/ty mäste han jwmehra
Behagh hafwa til sialen/ an somtilSool/
Mä ne/ Stierlior/ och alt hwadsom iHimme»
len eller pä lordenär. Til thet tridie/kan man
thetaffChristi Föreening medh Sialen wal
Märckia. OmChristo betygar then himmelste
Fadren: Thenne är min alsteltge Son/
t hwilko iagh hafwer itt godt Behagh.
Hwar uuGudhChristum sinner/ chersinner
han itt Behagh; Therfire säger Skrifften/atwij
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MwardMcke vthi honom somkärkomen är. Spb-l/6.

Sidstoch til thet ficrde/kan mau affGudzße'
läte thetbestuta/ hwad för eenLust somGudh
seer pä then trogna Sialen. Ty lijka samblar
jigh garna til sinä Lij kar, Nu warder then

trogna Sialenfornyateffter thensßelate/som
henne stapat hafwer/ at honmedhPaulokan
W: Wij hgftvft Ehristi, Sinne. i<>.

At oWm/ huru Skrifftm talar om thet .

Behaget/ som Gudh hafwer til thentrogna ,

Siälen. StraxiwarsHErresochFrelsares Hnbä*.
lEsu Christi Födelst/vppenbaradesigh thm
himmelffeChorenpälordm/ ftng och sade:

Fridhpä lordene/och Menniffiomen en
godh WiM; Ty igenom thet/ at Gudz
Son iKöttetbodde nar Menuistian/ar Gudh

Fader i Himmelen wordeuMennistianhuld
Ahgunstig/ ochhafwer til henne itt jynnerligit
Behagh. Thet är/thet som Paulussager til

the Epheser i thet första Capitel: Genom si« '/<

mhärliga Nadh/ hafwerhanosttacka
giordt/vthihonom/somkmkommen är.
Finner Gudh o§ iChristo/ och Christum ioUsaälffar hau och o§ iChristo.

Om thetta Behaget wituar thenHelge An<
de och sä i GamblaTestamentet. Thm 16

Tt v Psal-



ThenadertondeBetrachtelsen/
!N?"ujoit Psalmenar eenProphetia omCbristi Lijdaw
för M V«. de/ och wyfar otz thes Orsaak och Nytta/pä
,ase«s". i sitt Lifdande sedt hafwer/ i

thet at Ehristus warder ther sieWnförd/ sä>
psal.ls/3. llmda talandes: lagh maste för ttna stul

lijda. la/ittgh mästelijdafortheHelM
ochför the härliga/til them hafwer iagh
alt Mitt Behagh. Elliest fager Skrifftenj
at Christus hafwer lijdit för the sörbannade
fördömde Syndare/ Men har säger han/ sigh
lijdaför theHeligc» och för the harliga;' Ther
medh betecknar han sins Lijdandcs Frucht/
Nemligh/ at the älendige Syndareför Glldi
matte warda helige och härlige. AffNaturen
are wij sörbannade/ kladde medh Skam och
Blygd. IChrifto äre wij helige och härlige
wordne. Hafwer Synden ojjbedröfwat/sä
hafwerTroon iChristo o§ thes härligare srög»
dat. Chrifti Blodh ar säfom ittftuchtsamt
Regn/hwilketgörlordenfruchtsamma/athM
bar Graäs. Wart torra Hierta blifn>er ge°
nom Christi Blodh fruchtftmtgiordttilalt
godt. Men hwad beweeker Gudz Son ther
til/at han för the Heligas stul/sä mycklt tager
yppä stgh. i. (M- hc,n thet til at lydasin

3päi M Fader: För tina stulwil iagh lijda.
Lijdande. ochßehaghstul/ fomhanstr'

hoppades
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Om GudsK,ust ochRärleek til Siälen.
hoppades at fä see pä the Trogna; Ty tll the
Helige/som genom honom stulle helige göras/
hade han alt sitt Behagh. Sij/hwar pä
hansedt hafwcr isitt swam ochbittraLijdande/
Sij/hwad honom nu i sinä Härligheet frög-
dareffterallsinPijno; IltthesattigeSyn»
dm l'.iuta Hans Dödh til qoda/ at the genom
Hans Blodh warda ftr Gudi helige och härli»
ge/thet ar Hans Behagh. Myckit trösteligit
ätthet/at then storeGudensSonickeallenast
hafwer itthärligitßehag tll them som i Him»
melen boo/vtan och til theHeliga/somannupä
lordene boo. Til the Heliga/som pä lor°
dmessw/hafwer iagh alt mittBehagh. Om ei> o/hAz
theandra/ som intethalla sigh tilChrisium/ v-
tan haswa en annan Saliggörare/ sager han:
lagh wil therasNampn tcke i minoin
MUNN föm. lagh wil intetbekänna them
sir min himmelste Fader/the stole ewinnerli»
Zen strgätne warda. Huru saligh ästu trogne
Siäl/ til tigh haswer then store Guden alt sitt
Behagh. '
I then stönaBruda-Wijsan/ hwilken vthi

Taletärthe«4s Psalm/warder then himmel-
ste Bruden/then troqne Siälenvthi sinPry- »rudh som
«at framstält/ huru hon l Konungens egen gummeär
Prydningftamgur/vthi ratt tosieligitGuld/ beh«3"i^

gansta



«rhenadertanytzßetrachtelsenf
gansta härligh inwartes. Hon warder vnder.
wijsat/huru hon sigh förhälla stal/at hon M
sitt Folck och sins Faders Huus förgataj och
hälla sigh til jmHErra ochKonung. Ty thet
är intet nogh/ateen Brudh ar Wn/hon maste
och rätteligen förhälla sigh emovt sin Brud»
gumme. När nu mijn Siäl star tilKonun.
genshögraHand vthi sin kostetigaPrydmngj
och häller sigh til sin HErra och Brudgume;
Huru staller sigh tä Konungen emoot min«

p1N,45/«.Siäls Psalmen sager: SastalKonun.
genfä Vehagh til tina Sköönheet. Ey«sa hafwer tä then store Guden Behagh til mi»
m Sial/hwad hafwer hon dock/ ther medh ho»
kan behaga then himmelffe Konungen s Aff
Naturen hafwer iagh intet/ at mijn Siälho«
nom behagar/vthaffhans Näde hafwer iagh
thet/iagstijger til honom iingen annanPryd'
ning/ än then han mighsielffgifwit hafwer.
Een stööll Brudhkan sin Brudgummealdrig
bätter behaga/ an nar honför honom sramträ»
deri thenPrydnadcn/fom han sielffhenne hasi
wergifwit. Mijn Siälweetaffiugen annan
Pchdning/änthen Christus henue hafwer vp»
pä kladt/ iChristiMttferdigheet/ och i Hans
Ilndes Gäswor stär honför honom/ ty haf'
wer ochKollungen Behaghtil hennes Sköön<

heetj
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Om Ouv;Kust ockRäcker tilSiätett.
M/ lagh är owärdigh/ mentuminGudh
säger altsa.

Hwad Barnen ptäga bidiaaffthen 147
Psalmm/arwalkunnigt/Gudh haftver
tet Behagh til Hastars Starckheet/
HErren haswer itt Behagh tll them/som pa Hans Godheet hoppas.
ledes förklarar sighthenGuddomligaWijs'
heeteniSalomonsOrdspraäksßook 8 CO
Ml: Min Lust ar tbland Mennistio- p"v.5,z,.
Barn. HaswerGudh ingenHimmel/hwar Ouv hafwee
Wkunde hafwasinLusti HafwerGudhicke lunftm"a»sä mange harlige Creatur i Werldene/ pä si
hwilkahankunde see sin Lusti Altär stönt/thet ftmN3!som HErren giordt haswer/ men the

mäste stäfrämst. Min
Lustaribland Mennistiorsßarn. Hanhaswer intetBehagh til Hastars Starckheet/
eller til Skogars och MarcksSköönheet/hoosMennistiors Barn finner han sijna Lust.HErrans Fruchtan och eeti Barnsligh Til-
Asicht/ar Hans WaBehagh.

Hoos Esaiam i thet 45 Capitel/talar Gud
til sin lilla trogne Hoopsäledes: Tnastdyyr
achtatfvr minä ögon/therföre maste tuharligh wara/ty iagh haswer tigh kär.
Har medh betygar HErren/ at then trogne smen ä.

Siälen^'^^
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Then «dertondeBttrachtelsen/
Siälen icke allenast är dyyr och kär achtat l
HansHierta/vtan och/at han affhiertelig M
leekemoot Siälen/ therpa täncker/ huruhan
mä then kara Siälen härligh göra/ huru ha»
mä henne nägotgodtbewijsa/ som tilhennei
Härligheet tienar. Sannerlighbör mau häc
gmnt betmchta thessa Sprääk/ hoos ftmma

Wsa.62/5.4. Prophet i thet 62. Capitel: Tustalt wara
ecn stöön Krona vthi HErrans Hand/
och enKonungzlig Hatt vthi tms Gudz
Hand,. Man stal icke mchrakalla tigh
Hen Ofwergisna/ ey Heller titt Land itt
Ooe/vtan tu staltkallas (minLust i hen>
ne) och tittLand (thet hafwer en Herra)
Ty HErren hafwer Lust tiltigh/ och
titt Land hafwer en Herra. Ty sasom
en Brudgmneglader sigh öftverßru»
dena/Sa stal och tin Gudh srögdasigh
öfwer tigh. Thetta talar then store Guden
til thet andeliga Zion/ then trogne Hopen.

«UlenäraffMennistiones Sial är affNaturen sasomen3o!ma"ck/" ödemarck/ hwilken är full medh Ormar och
ILs»mw«?. Scorpioner. Thenne Ode-Siälell warder
°en Gvo; genom Gudzrijka Näde omdöpt och kallat/
5"s")""«- MinLustihenne. Then arma Siälen som

för Gudi en Styggelseär/ warder vthiChri'
sio eenLustiGudzHgonj Hwilkethärmedhtwänlie
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VmGud; H,ussoch Rarleektil Siälen. 671
WämieLiiknelser förklams: Först/är hon st»
ftmeen Kronai HErransHand/lijka säsom
ftoma Barn äre sins FadersKrona/ affhwil»"«»".«.
ta han haswer Hhra och Glädte/ altsä then""""'
ttogne Hopen Christi Krona. Christus haf.
wer säsom en Hielte sirijdt och wunnit Seger/
therföre mäste han hafwaeen Krona; Then
Kronan som haneffter sitt Strijdande sar/ är
Zion then trogne Hopen/ thetäreenKromi
tMs Kungeliga Hand/ hon är kosieligh för
hansOgon/han haller henne sast/och ingen stal
taga heime vthur Hans Hand.Til thet andra/warder then trogna Siälen ANoUlijknat widh een stöön Brudh/ HErren hasi »ruvy.
werLust til tigh/tu trogneSial/ Säsom MVrudgumme frögdar sigh öswerßru-
den/säfrögdar tinGudh sigh öftver ttgh.Then lillftige och mildeGuden lalerkalla sigh
medhittNampn/sombetyderthenaldmhäffti- lm. "'

gaste Kärleck och nasta Förwantffap; Ty
hwararKärleeten mehrbrinnande/an some-
niellan Brudh ochßrudgumme/ när theäre
emoot hwar annan rättsinnige. Hwad är iag/
«t min Gudh stal sigh frögda öfwer migh/sä°
M en karligh Brudgumme/ närhall finnersijn hiertanskära Brudh i Hwar med GudhstrstkrarmigmthmaldmhögstasinKärleek/

ych



VhM adwtondiNtträcktelsenj'
vch vnner migh itt Tilträdetil allfin Härlig'
heet/som han i Himmeten hafwer. Thet kc»,
lntet vthsäijas/ hwad thetta för itt vnderligit
Nng är/ at thetaldmhögsta Maijestetet vh
thenoandeliga Saligheöten sökersin hiertanj
Lust och GlädiehoosthenarmaSialen/ ech
slstar then samma sä högt/atenßrudguwW
kan thetaldrigh högregöra.

EmedaN som wlj äre koMne tit at tataM
Slstogz-Saker/ st welom wij förthenstul tG
otz them före/ och ositilthen Ort foga/ hm
then helgeAndefthenneandeligeKärleeken sp
nerligeno§ föraffmalathafwer/ Nemligen/ d

GvdzSs» thiSalomonsHögaWijsa. GudzSonkai3r ".nN intet halla sigh/ medh mindre han stal vthtM
l«t emo« ftrsijttßrud/hwadförLusthanpä hennesmj
<s«nt.i/15. ty talar han henne salunda til: Sij/ Mljll

Kam/tu ast deyeltgh/deye.ligh äsw/tinaCap.„,<,. OgonäresasomDuswe-Ögon. Mijn
Dufwa vthiStenklyfftor/vthiWrO
refwor. LatmighseettttAnsichte/lät
mighhöratinaßöst/tytinNöstärM/

«ap.z/s. och tittAnsichte liufiiglt. Hoonr thett
somvpgarvthu Oknene säsom en Nöök
assMyrrhmn/ Rökelse och allehanda
ApotekaresPulmN Tuhttftvertaglt

migh
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inighHlertät bort mijn Syster kara
Brudh/medh itt titt Oga/och medh eene
tijneHalskädo. Hmu deyelighärottn
Bröst Mijn Syster Mre Vnwh/ Tijn
Bwst are lustigare an Wijn/ och tijn
Salwos Lucht öfwergar alla Orten
Tina Lappar lnijn Vrudh/are sasom
drypande Hannogzkaka/Hannogh och
Miölck är vnder tijne Tungo/ och tijn
Kladcrs Lucht ar sasoin Nökelse Lucht.
Mijn Svster kara Brudh/ tuästen tib
Mtcn Ortegard/ecn tilflutett Kalla/en
sörseglatBrunn. TijnFruchtär säsom
mLustgard affGmnatÄplemeo adla
Fwchter. laghkom/mijn Systerkära
Bwbh/vthi luin Ortegard/lag haftver
initt Myrrham sampt medh ininä Ör-
ter vpstoret. lagh haftver atit minä
Hannogzkaka jamptmedminomHan-
nogh/lagh haftver druckit initt Wijn
lnedh lnine Miölck. Tu äst deyeligh <tap,6/,.
mijnKära säsom Thirza/Lustigh sasom
Kujalenl/Förstrackeligh sasom Haar»ordnn. WandttinaÖgonisranmigh/
tythegöra mighbrinnande. Thetmät«
ltwara migh en Mrleek. The:, armn Siälm
är offta ftsom mi strämd Duswa/ som sitter strämv.
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TKen adertonveBetrachtelsen/
vthi Steenklyffterochßargzrcfwor/ hvnät
intet säsom the Dnfwor/som sigh hoos Folck
vppehälla/vtan säsomen eensam Skogz-Duf.
wa/som rädd är. Nar hon tanner sinä Sp
der/ törs hon intetvplyffta sin Ogon/ dockro>
par hennes Käresie til henneoch sager: M
Dufwa vthi Steenklyffter och BäM
refwor/lat migh ste tittAnsichte/latmig
höra tinaRöst/Sij/tu äst deyeligh/deye>

Han ftamställer för hennealle<
alt thetsom handa/hwarvthinnansomMennistiornasökufis7fK" sin kusi och Behagh/ och ther medh affmälalj
"h,. för itt Behagh han bar til then trogne

Siälen. Först anseer han henne/sä someen be>
hageligh stöön Brudh/ och sörlustar sigh ajf
henes Skapnat och anseenligePrydinng/ther-
före säger han: Lät migh ste titt Ansichte/
ty tittllnsichte är liuftigit/deyeligh astu!
tine Ogon äre säsom DufweOgon/ tu

migh Hiertat bort medh
itt titt Oga/och mcd eene tino Halskado.

fich"eN'.' Thet deyeliga Ansichtetoch the liusiiga Ogon!
«on är 'är then brinnande Troon/ hwar medh Siälen

hafwer sigh tilägnat Christi Rättserdigheet
och Heligheet. Thet är thet Ansichtet/HM
affhonblifweraffGudiigenkänd. Thetäl
then Skapmden/ pä hwilken GM) seerftLust.
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GM Guv)K.llsi ockRarleek til Siälen. 675
Llist. MrthentrogneSiäleliärrädd/ och
törs intet läta see sitt Anjlchte/ sä nögdar dock
Christus hmm/ at hon stal wijsa houom sitt
Ansichte/ Tu mijn Duftva vthi StecN'
klyffteroch Bargzrefwor/ latmigh see
tltt Ansichte. Christus siclffar Siälencs
Ansichte/ medh all sinRättferdighcet och He» Christ««.
ligheet. Thenna Skapnaden ma sic then för>
Mkta Siälen wanda tilChristum/ täkcm
han intet lätat/ vtanmästesimmaSkapnat
fä kär. Tin Skapuat ellcr Ansichte är liufii-
git. Tbet kan illtet vth säijas/ hwadför een
liufiigh SkapmtthctärförGudi/ Christus
VthiSiälene. Wänder then trogna Siälen
sigh ti! Christum/ sä finncr Christus sitt egit
Ansichtether/safomvthien Spegel. Thenna
Skapnaden trycker han in vthi Siälene nar
Menllistian döpt warder/ tä Siälen warder i«
ftän alla sinä Synder rcenat/ och medh Chri»
<io hcel och Hällinbeklädd. MrTroon sedän
fertsaar isinöfning/ sigh wachtarför allO«
rcmligheet/och medh Christeliga Dygder sigh
bepryder/ säärthetthenliufiigaßrudensstö-
m Smycke. Horsamheeten/genom hwilken gsra «e»
Siälen sigh befiijtar i alla sinä Wägar at
handla essterGudzWillia/hon gör eengyllene
Ma l Ty sasom eenKädh bestar affmangcl
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adertonveBetracheelsen/
Leder/i thet then eene Läncken hänger i thenw
dm/ altsa hänger i Hörsambeeten then eeU
Dygden i then andra/thet äreen Mdh/som te»
steligh ärför Gudz Ogon. SiälenesWän
förlustar sigh och affsinKärestcsRöst/therfön
säger han: Lät migh höra tina Nöst/ ty
tijn Nöst är sööt/ Tina Läppar mijn
Brudh/are safom drypande
Kako/ Hannogh vch Miölck arevnder

N7rZen. tijn Tungo. Then trogne SiälenesRösi/är
«esVöön/ hennes trogne Böön/thens Helge AndesSuc»
«"SKS kande/ then frijmodige Bekännelsen och the»

hiertelige Tacksäijelstn. Mr Siälenbegyn»
ner siunga vch säija/om sin aldrakäresteFrelsa>
resNampn/säär thet eenRöst/thenChrW
öfwer allamätto gärna hörer/een söötßöstvthi
Hans Aron. Ingen Miölck/ingen Honung/
kan Munnenomwara sa sööt/som then trogne
SiälenesRöst jwsötare är vthi sin Frelsares
dron. TinaLäppar/ käre Brudh/ äre
säsomdrypandeHannogzkaw/Hannog
ochMiölck äre vnder tin Tungo. Thet

Aen"Hn ärintetannat/ än lijkasäsomSiälenworeen
Bij,korg. Bij-Korge/ther vthinnan Bijen hade samlW

dragit thenaldrakosteligaste Honung. Sä»
som Bijen draga Honung vthisin Stock/ sä
drager Christi Ande vthiSiäleneHonuG
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OmGud; ockRärleek nl Siälen.
Mr nu Siälen ar full affthen Helge Ande/ be>
gynner hon medh Christo/och om Christo at
tala/ ta droppar Honnngz-Kaka affhennes
Munn/hennesTaal ärsött som Honul,g/ther«
före kan intet hennes Nän sigh hälla/ an at
hssa sin Kärestes sota Munn. I thennaKys°

och Christus förnimer ther emoot sin hiertans
kärcsteßrudz Lappars Sötma., Hijt lander
echtbet/ hwad Brudgummen säger om sijn
Brudz Bröst: Huru deyeligh are tijna
Bröst/mijn Systerkara Vrudhj Tina
Bröst are liufiigare anWijn. The trog-
ueChristneare sasom een Moder/ sow sitt spä-
da Barn medh Mivlckvpföder/ty theTrogne
hafwa och MiölckiFörradhför theras swaga
Nästa/ Nemligh/ thenreenaLärans/och then
lillfiigeHugswalelseMiolcken/hwar medh the
stkunnige vnderwijsas/ och the bedröfwade
styrckias/ och sadan Tröst wederqweckermehr
the bedröfwades Hierta an Wijn. Ther pHseer och Christus sinäLust.^

Dl thet andrg/affmälar Christus sinLMSiälnisliuf.
theu ha» hafwer til Siäle,: genomeenliuftigb
Lucht/ochsäger: Hooärthen/somvpgar Ao"Avthu öknene/ sasom en Nöök affMyrr-

'

Uu iij ham/
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Betracktelsen/
Ham/Rökelse och allehanda Apotekmes
Pulwer s Tms SalwosLucht öfwer-
gäralla Orter/och tijnKläders Lucht är
sasomLuchtcn affLibmwn. Thetär kun»
nigt/ Kuru ecn liuftighLucht kanvpftistaeen
Mennistia:MrGudh figer om thm trogm
Sialen/at hou arcen liufiigh Lucht/fä betygar
han/at halis Sial warder öfwer then trogna
Siälen wederqweckt. Christi Brudh är icke
besmyckiat medh kostettgc Klädcr/vtan bar och
Balsan: och kosteligeOrter vthi itt gylleueKle.
nodh/ thetarhmnesKlädersLucht/ och arin»
tet annat änsom en oftrfalstat Gudachtighee»

NN', telus Behageligheet; Ty Gudachtigheeten
~e«liufilga är/närhanmttar/ i sigh sielfftäck/för Gudh

och alla vprichtige Hierta. Siälen stijgervp
tilGudh/ sasomen liuftighRökelsesMok/ i

' thetwijgifwawaraLemmar til itt öffer/thet
leswallde/ heligtoch Gudi wälbehageligit är.

tilatbidia/säluchtarhon
säfom Rökelst/ när honhallerpaatdödathe
widhangiandeonda Begarelser/sä luchtar hou
effter Myrrham. Mr hon iOdmiukheetsigh
aldeles Gudz Willia vnderkastar/ at göra och
lijda/ at lefwa och döö/ ratt säsom Gudibeha»
gar/ sä luchtar hol,/ säsom allehanda Pulwer
blandataffApotekare. Apotekareli är Gudhj

ha»
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Vm GudziK.usi och Rärleek tilSiälen.

D staffar allehanda Christeliga DygderiHN"
Siälen/och tä han stöter them sönder genompottkare.

sä giftva the thes härligare
Lucht iftan sigh; Ty man weet/ huruKryd<
der starckare luchta/ närthewardastötte/ än
semnar theännuareheela. Kommerßedröf»
welse ther til/sa si,ller thetta stötta Pulweret
päEeldkohl/tävpstijger itt RökelsesörGudi

ech til Gudh. I lijka mätto/nar Siälenför»
achtar/ hwad här nedre är/ och langtar effter
thet som ofwan til är,' sä stijger hon vp säsöm
ittRöökwarck. Christus som sitter i Himme-
len/är SiälenesKarleek/ thersöre drager han Mucht,
Siälenvp til sigh i Högden/och vpwacker een
Angtan effter thet hmielstaWäsendet. Thet
är itt andeligit Rökelse. Hij t lander hwad
Skl iffteu säger om Offrens sota Lucht.

Til thet tridie/affmälar Christus thenLust/sem han haswer til then troglie Sialen/vthi en «ffmälae i
lustigh örtegärd: Mijn Svster/ kara M""
Brudh/ tuasteutilstntenOrtegard/ en
tilsiuten Kalla/ en förseglat Brunn.
TijnFruchtarsasom en Lustgäroz/ aff
Gmnat°Aplemedh adla Fruchter Och
ta Brltdel,inbiuder finßrndgumme: Min
Wänkomme vthi sin Ortcgärd/ och ate
sinä adlaFruchter. Sä swamr Brudgum»

Uu mj MM:
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Then adettondeBetracktelstn/
mm: laghkomwer mijn Syster M
Brudh/ t mijn Ortegard/iagh haswer
miu Myrrham jampt medh minay»

«5«H"e. vpfforet. En Hrtegärd srögdar alla
u^r.' Sinnen/ Ögo»en medh Blomstren/ Orone»

medh Foglarnas Säng/Luchten med the wäl<
luchtandeKrydder/Smaken ochKändzlan mch
allehanda OrtegardzensFruchter. Säsom
nueenährligh Menniffiastkersielffsin ahrli.
ga Förlustan Vthi en Lustgärd/ altsä söker och
Gudh/ som dock ar een Kalla til all Lust/ silt
Behagh vthi Mennistiones Sial/therföre an,
wänder han sä stoorFlijt ther pa/ at hansi)r,

m,"/" wäl inrättas, Han vpgrasiver
«"rsmsust.' Hiertat/och vthrotar

Ograäs/ ther til brukar han Svijkarna/ ther
medh thens ostyldige lEsuHander och Föt«
teräreigenomborade/ och Spintet/ hwarige,
nom hmisHierta ar vpstungit. EhristiSäars
Ihogkomelse gör wclrt Hierta saärt/och ther
medhärwärHrtegärdvpgrafwen. Sedän
säär Gudh ther vthi een heligh Begärelses
Sädh/plantar Christeliga DygdersPlantor
ther vthi,- Och narHrtegärden aldelesärw
tättat/ sä hägllar han.omkring donom/ at han
bliswer en tilsiutm Ortegärd/ at icke naget
Wildswijn mä komma ther in/ och jamm

Gch
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<pm Gud, Huss ockRärleek til Siäle». s«i
Stangelenför

Henne Ortegard är lEsu Christi Ande och
Dde. Paradijs/hwar vthinnan Adam effter PH«ft Skapelse war insatt/ war en öpen w»r öpw,
gard/ther smögh Ormen in/ och ffilde then ar»

> in«AdamwidParadijs. NarGudhhasiver
D Paradiis i wär SiälinrattatOrwahmr
han thet medh sinAllde och simNädesalunda/
ntthengambleOrmen intetkan inkomma/ther Urintettn,
wij icke sielfweförhoNomDörenvpläte/ och
honomtherinläta. Nu pa thet at thennaör-
tegärden icke mä feelasnclgonLust/sä bereder
GM therinneen Brunn/ och thetärensör-'
seglatBrunn/til hwilken ingen makomma/ v°
tan allenaChristus. Brunnen/hoos bwilkell
Rahel watnade sin Faders Fäar/war och en
tilfluten Brunn/ en sioor Steenwarwalter
thersöre. En stdanßrunnarthenßrlmnen/ ZZI 7/e.»
smär i GudzLustgard/ther mästeintet hwar
ech en löpa til; Thet kunne snartkomma en
ftämmande ther til medh sinLust/som vprörde
eller vthöste honom/hwar medh ffulle tä min
Frelsare/min Käreste Mckia sin Törst s Hwarmedh ffulle han sigh wederqweckia s Hijt län«
der/hwad som stär hoos Esaiam i thet 61 Ca-
Pitelstriswit/ omZionslnbyggiare: Thestola kallas Rattftrdigheetenes TM/



ThenadertonveBetracheelsen/
HErransPlantcmingtilPrijs. Gud l
hafwir ingen Lust til ofruchtsammaTräa/men
liär Planterlia i wär Gudz Förhuus gröii'
stas/ och thes Traä bära Rattferdigheetenes
Frucht. Thet är en Lust och Glädie för Gudi.

ZNasta ödmiukheet och Lydna/äre the stönaste Blom»
Blomster» ster; The TrognasSamdrächtigheet ißö«
"" nen/ i GudzLoffochPrijs/ thet är then Ma

Foglesängen. ThenhelgeLängtan ochZräng.
tan/ är Aplens och OrternasliufiigaLucht/
Kärleckzeus Sötma/ äre Wijndrufwonia.
TbetarenLustgärdförGudi/ här vthimm
haswer Gudh sil, Lust och Behagh.

A?,°iAn Til thetfierde/lijknar Christussin Lust/stm
«tavh. hanhafwertilSialcn/widh en lustigh Stadh:
<r«m.6/3. MijnKära/tuäststöönsom Thirza/lu-

stigh soinlerusalem/sirstrackelig fasom
Häar'Orden. Thirza waren stöön och lu-
stigh Stadh vthi Manasse Slachte/ pä itt
Bärg/hwarsöre och the förste Israels Kouun»
gar giorde sitt Kungelige Ketiäcntz och Sate
ther vthi. Hwad Jerusalemför en härligh
Stadh warithafwer/arkunnigt. Lijka säsom
man seer sin Lust pä en wäl belägen/ wäl vp>
bygd/ prächtigh och stöön Stadh/ sä seer och
GudhmedLustpä stna Trognas Hopp. Sä»
ftm pä en prächtigh stöön Stadh/ säsom thet

andcliga
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VMVuV5 ockRärleek til Sialm.
«Miga Jerusalem affmälasi Uppenbarelse
Voken safom en förträMgh stöön Stadh/aff
ijdcl Guld och ädla Steenar vpbygd. Then
arme trogneHopenhafwerftr Werldensiätt Chr,st.

intetAiiseende/docklijkwälnär thestöta tilsam» 3wfft.""'
MNMedsinaßsner/äre the säsomHäar°Or->
W/atFienderna mastesorsträckiasför them;
Mm i Gudz Ogon are the liufiige sasomen
Dn Stadh/sasom itt heligtTempel.

>!« H- «

Nu kan iagh lijkasäsomieenAffmälning
see/hwadför enLust ochKärleek somGudh hasiK"H"wertilSiälen/Kanstrlustarsighaffhenne/lij« Guvl, haf.
K säsom affeu prächtigh och Wn Stadh; ««gnNH,
Han frögdar sigh i henne/ säsom i en lustigh '"-

Artegärd,- Hon är tackeligh säsom en koste»
ligh Balsam och liufiigit Rökelse; Han gla»
der sigh öfwer henne/ säsom en Brudgumme
efwereen deyeligh och walvthpryddßrudh;
Thettaförstär man nu sä vthiAffmälningar.
Men hoo wil säijamigh huru stoor thenna Lu«
sim iGudiär/ och hurubrinnande HansKär»
leek ärs Hör dockhuruBrudgummen säger:
Tu haftver tagit migh Hiertat bort/
unjn Syster käm Brudh/medh itt titt
oga/och medh ecnetijne Halskado. Ach
ottheilHelge 2lndewille förwandla migh alde»

les
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Ehm avertondeBttrachtelsen/
les til Eeld/pä theNagh m3ttevplvst"iardai
hans Lmus/ och kuuna see/ och affhHis Eeld
vpwarwdmättekanna/hvrumin tckresteWäil

Gvdz bslni lEsus emoot migh ar. Tu himmelste
"«lmsiäl' Krafft/ öpna migh Oroneu at iagh ma satta
""- och sörsta/hwad min Mreste talar. Gär thet

ickemighan/narhaukallar: Tu HMverta°
git mighHiertatbort/mijn Systerkare
Bnwhi M la/thet galler tigh tutrogne
Siäl/tighmehuar hau/och ingenanmn. Stal
en Brudgumme kuuna högre vppenbara sin
Kärleek/ <in när hau sager: Tuhafwer la-
git Migh Hierrät bort5 MttHiertaär
jn^thoosmigh/vtauhoostigh. Sialenhallep

wärckan. intet fa myckit til i theuKropp som alstar/som
vthi thens Kropp som älstat warder.. Kär»
leeken gör/ at Siäleuärlijka sasomhon lägc
dödh i illssarensKropp/och leffde i hansKropp.

. som alstas/at hau intetannatkau göra/au som
tänckia pä then samma/ som han älstar. öch
ftrtheussul läter sigh inteteens Sinne draga
iftäli thet mau älffar/ hwarken genoln Skada
eller Winst/ hwarkeu genomStami eller Hel«
wetes Glödh; Ingen ting kau har nägot
staffa/ty alla eens Sinne och Tanckar the äre
rättade inpä thet som ar kärkomit. Ach bwad
ffal iagh har til saija/ at then storeKonuugens
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Om Gud; Z>ust ochRärteek tilSiälen.
Son/ ropar til mijnarma Siat: Tuhas»
wertagitmigHiertatborts MrGudz
SmiBegynnelsen först/ ftgh sigh wär Siäl
vth til sijn Brudh/ tä sann han henne alt för
niyctit oduglightil sädanKunglighWärdig'
hcet/ty hon war affSnndenförorenat: Men
hwadgörihen storeKonungens HansätterZAAär.
»llKungeligh Wärdigheet tilbaka/ och
ter sinä Härligheet/ och tager pä sigh vthi fin vigä och «e.
nutaglieMenistioNatur eu ZienaresHampn/""'
«ch läter intet then bittra Döden affsträckia
sighfrän sin Kärleek. Tu deyeligaste ibland
Konungarna/ hwadhafwertudockansedt/ at
ingen Dodh/ ingen Skam haswertunnataff»
sträckiatighifrän SiälenesKärleek i Tuwi-
ste/at tu salundakunde reengöraSialm/at honstulle sä härligh war-da. Ta tu nu itt sädantBadh hade tilredt/för Sialene soni tu sökereff-
ter/sä later tu intethindra tig afftin Högheet/
ther vthinnan tu satt til Gudz tins himmelste
FadershögraHandzHärlighret/ta/saga-iagi
tyckte tuat thet intetwartin Högheetförnär/ Gvdz Gsn
«t tu pä Frijares Wijs wille klappapä tijn
KärestesDörr. Later manvpstrtigh/hwem«l>wi,«.
lm vthsäija/hwad ta hander s ö tu owärdige
Sial/huru owardigh ästu docken sädanFrija»
tti O tuförstockade Siäl/som tins Hiertans
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Ms Then adecwnde Betracktelstn/
Dörr intetwil vpläta sir eli sadan Wan!!)
tu salige Siäl/ som gifwer thenmWanW
Rum! Tu äst worden honom sa mächtiM

GiZlens tukan taga honom Hiertat bort/sa at alt HM«al,sh«e. Dichtande ochTrachtande alleni
pä tigh ärcmstält. Thettakan intetwara talat
theline Frijaren förnär/han bekaner thet runil
vth/närhanropar: Tuhafwertagltmig
mitt Hierta bort/ mijn Syster km
Vtttdl). HwarärnutäChristi Hierta i I
mitt Hierta/ är titt Hierta/ minaldratärch
lEsu. öhurumyckithafwertnwunnit/ö
tu mijn Siäl s Mitt Hierta besitter lEs»
Hierta/min Siälhänger widh Hans Siäl/och

«war som hans Släl hänger widh min Siäl. Hwar äl
V"'"'iaghs Hwarästu/OminlEsu! Hademan

wäl kunnat troo/ at en Magnet wore pä lor<
den sä krafftigh/at jkulle draga GudzHierta
ajfHimmelen ued pä lorden s Hwad är thet
för en Magnet s Konungenbckänner: Tll

G'äl"bort. haftverWit migh Hiertat bort/ medh
Zisare", tittmaOga/ochmedheenetljneHalM
iin do. När then Siälenbetäncker
«chHais. Owärdigheet ochAlendigheet/ och kasiar

sinä Ogon medh Sorg pä sin käreFrelsatt
Christum/ tä kan han intet firhälla sigh/ Hans
Hierta brister vth/ ochnedsäncker sigh i then

trogna



OmGud;
trogua Stalen. Mr han märckerhuru t)on
rptager Hans Ande/ och sigh iLydlia och Od«
miukheet aldeles öfwergifwer/ ther medh är
honom halis heela Hiertabetaget.

Myckit ar thet/ som allaredosagtär/ men
iagh weet intet/om annu icke nägotmehm ther
vnder ligger/ närßrudgumenropartilSiä-
len.- Wändt tina Ogon ifran migh/ the NHU"göra migh brinnande. Ar thet icke lijka »igh«t.

säsom han kundeintet lijdaKarleekensHaff-
tigheet s Wändt tina ögonifran migh/
the göramigh brinnande. Iwmchra som
mijn Sialkastar sil, ögonpH Frelsaren Chri-
stum/jw mehraröra the hausHierta/hon war°
der honom sä machtigh/ochröfwar honom sin
Kmfft och Herrewälde/at han är sigh sielffin-
tet mächtigh. Then trogne Siälenesögon/
tä the intet wanda igen at sce pä honom/draAthe heela Christi Hierta til sigh/Christus mä«
ste lcfwa effter hennes Willia. Thetta jynes/
hwilket Ehristus här medh gifwer tilkänna/
närhanropar: Wändt tina Ogoniftan
migh/the göra mighbrinnande.

Nu wäl/thet ma wara nogh/affSaloznous
Mc, Wijsa/ hwar vthi wij ohhaswaförlu»siat. MittHiettä 6r ther om sörsäkrat/ at

GM
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Thenädertonde Hetracktetsttt)
"

Gudh i Himmeten ingen ringa Lusthafwti
affthen trogna Siälen. Elliest lända alla tht
Sprääk hift/som witna om GudzKärleek/I,
bland hwilka itt thet förnämsta är/ som fin>,e«
hoos lohannem i thet 17 Capitel/ ther CIH
stus om sinä Trogna/i sin Böön tilasin hiwmä

30h.r7. ste Fader altst talar: lagh hafwer kw
"'- giordtthem tittNampn/pä thet at tIM

Karleek/som tu hafwer älstat Mig medj
stal wara i them/ lagh är i them/ochtu
imigb/atthestole wara fulkomne vthi
M. Och at Weriden stalförsta/ at tu
lnigh sändtbaftver/och alstade them/ibsom och tu migh Made.

Hwem kan nu vthsälja/ huru stoor then
stoor. Kärleek är/ ther medh thm himmelsteFadm

sin eenstdda SonaffEwigheet älstat hafM.
Huru stoor mäste tä thenKärleeken wara/soni
Gudh til o§bär/ emedan han o§ st älstar/ sa>som han sinenfödda Sonälstars Thet mäste
ändtligen en öfwerswinnerligh stoor Kärleel
wara/thet intetMenistioHierta fan begrijpo.

Astana? länder och thet/atGudh kallarsigtM
'

Fader. Tilsörne hafwewij hördt/huru Gudz
Sonsin Lust/ som han hafwer affthen trogm
Smlen/ affmalar itbenLustensomenMal!
kan haswaaffsijnßrudh/affkosteligitßöW

"ff

688



OM Gudf ochKärleek til Sialen. «BZ
affmlustigh Hrteqard/ affharliga Stadm
Mm thet maste manicke förgata/at Gud then
DmelsteFadren/sitt Hierta affmälar vthi en
mtllrllghFaderMärleek; Ty nasiachta Mr-
icek/ är ingrn Mehr brinnaiide/ an För-
MarnasFaderlige och ModerligeKärleek e-
inett the späda Barneil. Seer til/sägrr Jo- t.?0h,3/i»

Hannes/ hurudcma Kärleek Gudh haftver
bcwijst ojj/ at wij kallas GUdz Barm
Secr til/ sägerhan/ lijkasisommedhFörvw
Wn. Säsom then himmelsteFadrcll är oän-
ieligh och omäteligh/sa nr och HansKärleek o- omgh;

öudeligh och oniäteligh. Föräldrar see sin LUst
pä siua Baru/ när the äre friste och lustige:
Mm then kommer intcttil thett Lust/som Gud
hafwer pä sinnßarll. Säsom hali effter sitt
Allwettenheet tilförne sägh/ hliru honom stulle
iftän alla ötter t Wrrldene trogne Barn til-
lams'/ ropar han mcdh Gladie hoosEsaiami
thet4z Capitel: Giffhijt/ och haffmiM
Söner ochDöttravhtjt/ thesommedh
lnmo Nampne nämdeare/ Nemliga/
the mgh ffapat hafwer tllmmaHärlig-
hecb Tuchtan ochßijsetborttagerintet theu- ZSHhwilken kommer
WvthaffKärleek/ säsom then wijsaKonun- KeNglnstger: ThenHErrenälffar/thenstraffar

Xx han/



Then adertondeBetrackeellen/
han/och hafwer ittßehagh til
FadertilSonen; la/ ithetitttrogitßan
sigh then Faderliga Tuchtan vndergifwer vtl>,
Tolamodh/ochßarnsligh Lydm/mcdh stadiz
Tilförsicht/fär then himmelsteFadren itt hier.
tans Behagh til sinä kare lydigeBarn. Hjl
landerochthet/ at wij vthi then Helga StH

ps«l.z3/11. kallasGudzArffochEgendom. Saligtar
thet Folch hwilket Gudh sigh til Arff
vthwaldt hafwer. Närnägonhafwne!!
Lustgärd/som icke är Hans egen/ i then samm
hafwer en aldrigh sä stoor Lust/sasom therha»
wore Hans egen/ läggersigh ochintet jWgt
om honom; Wär Siäl är Gudz Lusigällj
GudzArffochEgit.

ö huru glade stolom wij wara/ at wij ätt
ther til komne/ at thensiore Gudenkan hafm
Lust til wär Sial! HErren then aldrahögft
ärförstrackelig/en stoorKonung pä heelalor-
dene/hwad ärMennistian/attu tanckerpa hm
ne s öch sij/tu sörbindertittHierta medh mitt

Gvdh är all Hierta! Gudh är allDeyeligheetz Prydmng.
3Än °"n. SmhcelaWerldenes Stßnheet/och alleAU

lagt wore/wore thet dock intetmehr/ an somilt
wistMätt med Sköönheet/ochen Strälevth'
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OmGnd??K.ustocb Rärleek til Siälen.

Dhen Guddomlige Sköönheetenes Glantz;
s>ch sij/thenne oandeligeSköönheetcn söker sin
W vthi min älendige Sial. Skulle iagh in-

tetfrögda migh theröfwers Skulle iagh thet
intet medh Tackstijelse erkälina i Hwad ach-
tas dock för Gudi the Mennistior/som intet
leswailEsuChristi Troos En Styggelse psal.s/7.

äre the/ widh hwilka Gudz Siäl hafwer en
Wämjelse. Hurn gladh stulle iagh wara/at
iagh genom bara lEsu Christi Nade/ ärther
tilkommen/ at mijn Sial är Sudi tack och be>

en srij Tilgäng til thet Guddomliga Maije-
stetet/ hon ar thet samma altijdh kär- och wal° en,i bllvr»

kommen. Händer thetat Gudh wredgas/och """°"""''

Siälen kastar sinä Troos Hgon pa honom/
thermedh betaqerHon honom Hans Hierta/ at

han intet görakan ejster sin grymma Wrede.
3hm masie myckit gälla hoosKonungen/som
fritt törs tala medh honom/ nar han är för-
gryminat: Then trogne Siälen/är sä tack och
lehageligh hoos Gudh/ at hon törs fritt ga in
til honom/ ochuärhanförtörnatär/ ochbehösi
mr intet frnchta.'sigh/at hon wardcr tilSkam/

tl) hon är honom altsä kär.^Harmedhtröstatigh tutrogmSiäl/trösta Tristemsst
t'gh tä tlt i Werlden mastewardaförsmädd A«äd«sst.
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Then avcrtöndc Ketracktelsen?
Lch förachtctt» Gäller tu intetmyckit i Werl.
den/sä tänck här pä/tmru myckit tu hoos Gs
gäller. Hr ingen som hafwer Lust til tighi
Werlden; Sä kom ihogh/ hwadförittW
hagh som HErren hafwer til tma SiäM
i Himmelen boor.

Menför all ting wachta tig at tu ickekeG
wer vthur thennaKärleeken. Säger tigh till
HierWu hafwer här til intet stalt tigh M
Gudh stalkunna hafwa nägotßehag til tighj
sä begräät sädant affHiertat/ och tagh tigh
söre/intet at giswa tigh til RoosörräntugV
nom GudzHielp är ther titkommen/at Gudh

N" N"I kan bära lttßehagh til tigh. Begräättitt
«bör vegrä. Steenhärda Hierta/at thet intetgenom Gutz
GuozRär. ovthsaijelige Kärleek kan beweekt warda. M'
iannwa. leeken til Siälen lockarGudh nedhaffsinhi-

ha Himel pälordene/binder honom fast widh
Stoden; Naglar honom widh Korsiet/läM
honom i Grafwen/ Men titt Hierta/O tu ok'
tänckta Mennistia/ är swärare än Blyy/ eme>
dau thet intet
kan dragas vp til Himtnelen. Astu sä M
kommen/ at Gudh bar Lust och Behagh til ti>
na Siäl/sä wachta tigh/at tu icke räkarfallo

Wvän. vthur samma Kärleek,- Ty thet kan tu lättck
genbetänckia/at ingenWanstapkan bestä thel
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Siälen.
Mootwilligheet ar; IttModh och itt Sinne/
ihet gifwer thenbästa Wanstapen. Therföre
siger Christus: I aren lwneWanner/om
jgörehwad iagh ederbwder; Therföre

maste wij befiijta o§ at wandra effter Hans
Willie. HoosomhangerttlWerldenmedh
enoordentlighKarleek/och itt lyndigtWäfen-
de/ han begynuer sitt Frijerij medh Satan.
Thet stulle wara o§Skam/om marSial/som
«rChrisioeen sähögalsselighßrudh/ stulle
handla otroligh emoot sin hiertanskäreFrcksm.Then inwikMMMustian/vtW
Gudh sighförlustar/äreen ParadijsPlanta/ Man är e»
plaittat ttine Siäl/ ther l'ör tigh at haswafiij»
tigh Omsorg/at thennaPlantau intet wisinar/
Wnmäwaxa/ grönstas/ blomstras och bära
Mllllchtandeßlommor/somParadijs-HEr°
tmma gifwa eenliuftigh Lucht/ pa thet han
mä stLust tilat thesofftareat gä och fpatzera
vthi thennaLustgarden/och sighförlusta ibland
ihesßoser. Hwarföreärnödigt/attuoffta
watuar thessaPlantor/hwilketffeer/nar tu vp- A«««alyffter tijn Siäl medhGudeligheettilGudh/ watna«.

och hafwerall tin Lust iGudi. Weet iagh at
Gudh hafwer sinLust i mijn Siäl/fa stal thet
niigh ledt wara/om mijn Siäl stulle hängia
Ndh sin Lust til nägotanliat/ an som tilmin

Xx iij Gudh»



Then adettonde Vetracbtelsen/
Gudh. Hafwer mgh minLust i Gudi/sa lnt
tigh altbehaga/hwad min Gudhmedhmigh
förehafwer. Thetkai, then store Guden myc>
kit wal behaga/nar then trogne Smlen vthiKorsiet vndergifwer sigh ödmiukeligenfinoni
Gudi/ och ther jämptebär til honom een godh

3'N? FörtröstlNllg. Thet är intetCreatur/somick
wiilia.

' äljkar Gudh mehr an sigh sielfft/ ochförtäm
sigh gärna/allenastatthet mägöraGudz Wil>
je: Mennar thet ätcrigen tilsi)ndighFäfa>i>
gia mi§brukat warder/ ängzlas thet/ och wille
Heller aldrigh wara til/än som emoot GM
dock är ilitet Creatur sä täckt och behageligit
för Gudh/ än somMenmstioncsSiäl/ tck
hon häller sigh til Gudh i Troone. Skulle
tä mijn Sml icke medh allaKraffter ther effter
siräfwa/ at hon i Gudi mätteall sin Lust haf»

«en trogen wa s Skulle mgh sörwägra migh/at minom
SMs Up. Gudimigheel och hallen vpoffra tilBehaghi

Fast iagh än icke kan sä widt med minomKär-
leekkomma/som Hans Kärleeks Höghectär/sä
stal dock aldrigh feela een heligh Willia ech
Begär. MijnSiäl ssal framtrada för sinom
Wän/och sinäFeel rulcktbth bekänna. M
tu min hiertans Wan/ minHErre lEsu/ tu
min älffeligasie Brudgumme/ tll äst jwthen
aldradeyeligasie ibland alt thet söm deyeligit

är/
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Om GudsK,ust ochRärleektil Sialen.
Mb iagh är siyggochwanstapeligh/dockär
tinKärleek starckare emoot migh/änmin Kär-
leekemoot tigh. Ach dragh mightil tighlE<
sllkär/lEsutumittßegar.

Säsomtä en Brudgum sijn Brudh/
Stodar medh tust vthi stn Strudh/>
Msahaartnochaltijdl)
OGudh/iustochFrögd imigh/
Ey sä giffmigh dock at iagh mä
Frtzgdas/när iagh tigh täncker pa.

Skulle thet sä komma at iagh.snafwade/
ech giorde thet minom Gudi intetbehagadei
lM sadant migh aldrigh mehra behaqa/ stal
ech icke wända igen at begräta mijn Ölycka/in
tilthes min Sialförsakrat warder/at minKä»
reste intet är mehr wredh pa migh. Sörjer
itt ftomt lydigt Barn/mirthethaswernägot.
giordt fin Fader emoot; Sä stal thet och mig
ingen Gladiewara/när iagh nägotgöralldes
Mder/ thet som är emootmin himmelffe Fa-
der. Ingen större ölycka kan ittFolck weder-
faras/än nar Gudh tilförne thet kallar: MiN lesa.62/4.
Lust i henne/ och sedän kallar thet: Icke Hos.l/6.9.
nnttFolck/ittFolckvtanNäde. Altsaär

thet ochmedb hwar ocheen Siäl j Om honär
st högt achtat/at Gudh hennekallar: Mijn
Lust i henne: Sä kan henne ingenstörre O-
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6ZH Then nittonve Betracktelstn/
lycka wederfaras/ an nar Gudh sitt Taala»,
drar och sager: lagh tanner tigh mtet.
Uthi sadan Olycka lat migh dock aldrig fallaf
st sänt som tn migh älstar/min käresteFrelsM
lEsus. Giff migh myckit Heller/at iagh H
tijdh mchr och mehr tin hierteligaKärleek mi
hetrachta/och ther igenom blifwa vpwäckt/lil
at hafwa min hiertansLust i tigh/säsom tuti»
hiertansLnst vthi migh bafwer. Tu längtch
effter migh/sä längtar iagh och effter tigh/koiy
niin ZEsu/kom i tin i)rtegaxd/och qat tim
ählaFrnchter/Amen,

Then nittonde BetmchtelM
Om Andans sota Wederqiipccs

. kelse.
mänge som affojj döpte äre/ the hasi

sighlEsnmChristum/ hwik
ken boor i wär Hierta genom Troona, Si
lUällga som nuaffo§ troo/thet ware sigh lnedh

stum och° een starck eller swaghTroo/allenastat thetick
hMts"" är een ffrymtachtigh Troo/ the hafwa ammat

Christuln genom Troona/och äga honom/nied'
alt hwad han är och hasiver, Sasom thettss
ChristiHeemwiste är allom Irognom gemeenj
altsä gisiverthet och hwar och een trogen Siäl
effter wist Mätt nöijachtigh Tröst ochWM
qweckelse/ allemsi thetta/ atwij wettom/ hum



Gm Anvans sota N?ederqw«kelse. 697-
Menom Christum äreförfonade,
hafwer sä swagh Troo/ at han icke
Christum therigenomi sigh/ som försonar ho«
nom/hwilken honom hugfwalar/wederqwec"
fer/regerar och är ittmedh honom/ty Himmeli
njket ärintet vthom o§/ vtan thet är inne i osi.
Mm hwadärHiwmelrijket annat/ änßätt»
serdigheet/Fridh och Frögd i then Helge Andas
Rattserdigheeten är Modrcn/hennesDöttrar
öre Fridh ochFrögd i then Helge Ande,

Fastän at thennaChristiNäde-ochFrög.
derijkeslnwäningärallom3rognomgemeen»Z"stHe,
Sä vppendarar sigh dock then samma intet vthoeias w°
allom/ och intet altijdh pä lijka Wijs/ tyChri- "''""'
stusgisiver enomsa myckin Styrckio/som ho-

nom til Hans försmächtade Siäl nogh är; E-»
pom androm anställer han een heel Mältijdh
och Gästebodh/vthi sins Nädes Oswerfivdan»
de.ThennaÄthstilnadenkommer
vthaff/at Gud effter sitt ovthransakeligeRad/
Troones Mätt intet allom lijka vthdeelar;
Endeels atwij intet alla lijka widt öpna Chri-
sto Dören/och honom inla ta, Iw starckare
Troo/ jw mehraKrafft/ ocbjwmehrwij otz
Christo ösivergisive/ jw krafftigare wärckar
haniotz; HansUppenbarelseshögssa("26.
thm wij i thetta Lijswet vndft/ är then öswer- högsta

A- h , yaturlige



698 Ven nittonde Betrachtelstn//

ma/som then trogna Siälen farat smaka/the»
eena mindre/then andra mehr.

At then trogna Siälen sanfärdeligen til en
33rqw7c. himmelst öfwernaturlig Andans Sötma/och

telst steer i i thettaLijfniet kan vphöijas/mä man taga affwetbUijste. thetliufiigawärs alffareslEsuChristiTil.
talande/ta han i lohannis Uppenbarelse ithet

Apok.3/20. tridieCapitel/osisalunda tiltalar: Sij/mgh
starsörDören och klappar/ Then som
hörer minä Nöst/ och vplaterDörenaj
til honom stal mgh inga och halla Natt-
ward medh honom/ och han med migh.
Här medh tilsager Christus ojj icke allena i ge°
meell/at han wil hvos o§ infara/ vtan och at
hcm wil anställa itt Gäsiebody i wara SH
och wil ther med locka ojj/at wij stolom inrym>
ma honom wärt Hierta. öch hwad ärthet
annat/ än som een bechnnerligh Andans Söt-
Ma; Ther til then Helge Ande osi inbiuder/ iä

psalH4/y. hanropar: Smaker och ster huru liuftig
HErren är. Ther medh begärer han jw/at
wij Gudz Nadewärck/ icke allenast bthwärtes
stole besinna/ vtan och inwartes i Hiertat them
stoda och smaka/at wij mä finna ochkänna/hu<

Higa wi». r« liuftiqh som HErren är. Heela then HG
tzon sr. Wyjan/hwad ar hon annat än een thenne w

stens



g)m Anvans sota weverqweckelse.

jims Affmälmng/som Christus haswer vthi
then trogna Siälen/och then trogua Siälen ä»
terigm i Christo haswer; The som thethasi
mförftrit/kllnna ther om witna.Dawid ma- Dawid; Ve.

jleoch uägot chnnerligit ther affsmakathaf-thettagova.
m/ at han hafwer tortz säija.- För tigh ar
Gladie tilfyllest/och lustigtWasendepa
GudzhögraHandewinnerliga. Hnru psalzs/s 3
dyvr ar tin Godheet Gudh/ at Menni»
stiors Varn Tröst haswa vnder tina
Wingars Skugga. The warda druck-
nevthasstins Huus rijka Hafwor/ och
tustanckerthemmedhWallust/sasom _,

medh en Ström. Min Kropp och Sial
theftögda sigh i lestvandes Gudi. Then
länge och stöiie 119 Psalm/ gifwer o§ then
himelsta Glädiens Smaak athstilleligen med
manga Ord tilkämm/ thervthinnansomwij
HKaDawidaltsä tala: lagh srögdar lnig ",.

afftinsWitnesbördzWagh/sasomaff
allehanda Rijkedomar. Mijn Sialar
alljbnderkrossatforTrangtan stnl/ eff-
ter tina Nätteraltijdh. Sij/iagh begä-
rer tinaBefalningar/ wcderqweckmig
medh tina Rattftrdighcct. lagb has- Vers.ss.
wer Lust til tina Bodh/och the äro mig
kär. Thetar min Skatt/ at iagh tina

Befal-
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Ehen nittondeBetrachtelsen/
Vers.72, Vefalnmgarhäller.laghhasiversiW

HErre/thet stal mittArffwara/at iagh
pers-93- tinaWagarhaller. TinsMunsLagh

are migh täckare/ an mangtusend styckc
Guld och Silfwer. lagh wilaldrigh
sörgata tina Bcsalningar/ty tu wedcr-

iagh tinLagh sa kar/dageliga talar iagh
Vers.lll. om them. Tin Ord aro minomMuun
pers.l-7. sttareänHannogh. TmWitncsbörd

äro mitt ewiga Arfff ty the aro mms
Versio, hiertansFrögd. lagh alstartin Bodhl

oftverGuld/ochöfwerfijnt Guld. Mr
Verfle:. vppenlmrat warder/ sa ftögdar
Persi6s, thet/ochgörtheeensaldigawijsa. lagh

glader migh öswer titt Ord/ sgsom en
pers.l74. thcn stoort Vytefar. Stoor Fridh HO

wa the/som tinLagh Ma. HErre iagh
langtar effter tina Saligheet/och Has
werLusttiltinLagh. Sädant Spräät

p5«,1.19/8, finnewijochitheniyPsalm: HERrans
Lagh wederqwecker Sialcrna. HEr?
och myckit fijnt Guld/the are sttare an
Hannogh/och Hannogzkaka. Sädant
förlummer/ Gudi stee Lossoch i thenna Dagb
mmig trogen Siäl. Een som thet förfarit haf>

wer/



Om Änvang sötawedetqweckelse. 7°i
m/talar ther om sälunda: lagh marcker oss- raat

tae» Rörelse i migh/ ther then sammaaltijdh ränoe »he»
blefwe i Migh/sä knude then samma intetaw Ntmatt.
mt wara/an thetewigaLijfwet.

Sä ärnu vtan all Twijswel/ at the Oudi»
fruchtige härpälorden/ hafwaatwäntaen
bejynlierligh Andes hinimelst Sötma. Men
hwad then samma ar/ kan manbeswärligen
md Ord förestalla/som henne intet hafwa för-
farit. Tysä sow ingenkan känna HonUngens
Sötma/ ther han icke siclffhonomsmakat has-
wer: Altsa kan och ingen förstä then himmeä
staSötmansWederqweckelse/ ther han icke

then smakat hafwer. I Andanom kan man W"«
wäl kannat/ men medh Orden kan thet intetsä
tthsäijas. Skulleiagh nagot ther om/sä weet
Agh mtet annat at säija/ at thet ärenwärs
Gudz Liufiigheetz lefwandeUppenbarelse/at
wij icke allenast wette/vtan och inwartessma-

ka och see/huru liufiigh som HErren är. Gudz
örd ar Sialenes Spijs; Mm then Helge
Ande tliggar sielffthenna Spijsen/och stoppar
H then ftmma säsom smaßarniMunuen/
stsmaka wijtheraffecn lefwandeKrafft/ och
himmclst Sötma/ at wij intet wetta/ huru wij
irefatte/kunnom och intetsaija/hwad wij sma-
bt hafwa. Ta rinnaKarleeks Tarar lled/och
W wetta intet hwadan the koma. Op



Then nittonde Netracktelsen/

Andanswe. ördentligh nägot har om attala/ kan mau
desqwcckelst theimaliufiiga AudansWederaweckelse ftrss»'"ttV. betrachta/ sisomitt Andeligit GasteboW
b"b. stsom Christus ther om talar i then hemligl
Ap«c.z/2°. Uppenbarelse tridie Capitel: Thmsomför

migh vplater/ttlhonom wiliagh mgaj
och hatta Nattward medh honom/ och
han medh Migh. Hhrlige Gästebodh/blif.
nm intetför Frässerij stulgiorde/ vtan at sty
trogne Wanner mä sigh emellan vthi allHhr<
ligheetsigh Musta. EfftersädantSättat
tala/tilbiuder sigh Christus at willia anM

«vudhboor ittlustigtGastebodhiwärSial. Thenstm
Guden boor ingenstadesheller/än som i Me»>
mstiones Sial/ ther sammastädes haller han
sigh vppe medh stoor Lust. Sä som thenewiga
Wijsheetm läter sig märckia/vthi Ordspräts
Bokenes 8 Capitel: Mijn Lust ar ibland

. Mmmstio-Varn. Ther haswom wijen
Gäst/som intetmedh war Skadatil o§kom<

. mer/han hafwer sielffNattwarden medh sigh.
Ther medh wederqwecker han thet tunga och
trötta Hiertat/ och när thet är wederqwM
frögdar han tbet medh thet Wijnet/ som aff

3VZH Paradijsvthfiyter. AltsävndftrSialenen
wälgemw3 tmsaldiah Walaerning/ Innewämngen/
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Om Andan» sota weverqweckelse.
Vcderqweckelsen och Frögden. Nar Bruden

vchi Höga Wijsaninbiuder sin Wän: Min
Wän komme i sin Ortegard/och ate sinä
lidla Fruchter. Och Brudgummen swarar:
MHkomer miin Syster/kara Vrudh/
MH haswer ättt min Hannogzkako
och minHannogh/lagh haswer druckit
MWijn/ samptmin Miölck. Ätcr
mine Kare/ och dricker mineWanner/
ochwarder druckne. Hwad är thet annat/
«n hwad wär Sials Wän osi tilsäger/när han
säger: lagh wil dragamhoos honom/
och halla Nattward medh honom/ och
han medh migh. Hwilka som sittia i thenm
Nattwardetl/ the warda druckne aff GudzMrleek. Hwad Wijn vthrattar hoosdruck° wijney
»Mennijkior/ärkunnigt. Mr Hufwudet
äraffWijnet intaget/ sä intager thet Mmm»
lkiones Sinne/at Mennistian inteträder med
jina Silme/ och gör icke hwad hon wil/ vtan
hwar til Wijnet henne drijfwer; Wijnet ta«
lorigenom Henne/Wijnet gör henne lefwande/frijmodigh och gladh: Attsä gar thet och til i
thetGästebodet/somChristusHeller iSiälene.
Aisti Andes Kmfft
Anda/binner wäm Sinne at the hwijlas/och iSMn."
An thm ftijmodige Anden i otzrada ochrege»

ra.



Thennittoudeßetrachtelsen/
ta. Wil tu wetta hwad för Spijs som Chri»
siusi thenNaNattwardenfranchär/ sä finnet
tu then i then hemlige Uppenbarelsensandtt
Capitel: TheN somwinnerisager HErmj
honom wil tagh gifwaata affthetföt-
doldaManna. Manna warm Maat stt

w"? '" GudzBarn i Oknene/som intetwaxte paIO
dene/vtan sändes nedh affHimmelell. HM
thett trogna Siälen stal vpfrista och wedw
qweckia/ thet mäste intetwara jordistt ellet nff
lorden/vtan een Sötmn soni fiyternedhaff

87n"a?deln Himwelen. Thenna Sötwan ärGndzßaft
ga weoer.' Nas Manna/ ther medh som Gudh o§ wedtt'

"ör. qwecker/medan wij annU i thenna lämerdaleN
d°lo m»n. onckring wandra. Mm thet heeter en ftn

doldMannat 1. Effter thet intetvthwättes
mebhMunnen/vtan inwärtes vthi thet fordob
daHiettatkansmakas. 2.. Effterthetolv
kaNt och fördoldt blisiver för the werldzligt
Mellnistior/som thet intet hafwa smakat. z.
Effier thet lijka sasom en sördold Safft ech
KrafftliggerinweswatiGudzOrd; Tynät

Helge Ande vthttycker affOrdetthenM '
Safften/ sä bliswer Ordet i Sialene wälswll'
kande/lefwande och brinnande/och thet heeter

WN" Andensliufiiga Manna. WjltUwetta/hmd
i"dtt"aGä. förDrycker som bliswainfiäncktefvrSiält'
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Vm Ändans sota wederqwcckclst.

Mhetta Gastebodet/ saaretheoffvppenba-
Mithmz6Psalmm: Thewardadruck< psat-MZ
iieafftmsHuus rijkaHafwor/ och tu
Mcker themmedhWallust/sasom med

en Ström.Ty boos tigh äreen leswan-
t>c Kalla. Sij/vthaffthen leftvailde Kallan/som i Gudi ar/styterLijffzensStröm/enWal«
liists Flodh/ther affwarder Siälendruckeni
ihmna Natttvarde,;. Hijt mä thetwäl föras/
smHErren hoosEsaiam säger til tbe Otrog»

.»ll: Stj/ mine Tienarestoleata/ menj
Dlen hungra/ Stj/mme Tienare stole
dncka/ochj ffolen torsta. Sij/inine Tw

ime stöle glade wara/ mm j stolm ttl
stmnwarda/ Stj/ MinaTimareffole
frögda sighför godtModhstul-. Men j
stolen ftr hierrans Sorgfful ropa/och
ft lälNMer grata. När en strnemligh
Man häller ett kosteligit Bord/ thet häller
wifsreensioorkycksalighcetithcnneWM .

ime; Hoo somfär halla Nattward medChri» ZarN"
sto/han kan stijaaffenstatelighDist. SäsomD i then 2.z Psalmm: Tubereder förAghittVordemootMtnnFiender/Tu"'"'
linörjet mitt Hufwud medl)Ollia/ och
stäncker fult för migh. Ta milm Fimder
llchva Lust tilatbedröswa mig/sa berederGuV
IlwigittMSModh. M Til
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Tben nittonveßetrachtelsin/
Anomwwe. Til thet andra/ kunnawijthennaandellge
verqwcckist Wederqweckelset, ansee/ säsom thet ewtaa
säsom thet e- Lljffzens Forsmaak. Här mastom W1) 11,.,

billa o§ thet ewigaLijfwet/ sasom itt ewigwltt
smaat. rande Gastebodh/ tä Gudh stal sättiä ojj til

Bordz/och bäravpför o§ theueenaAnrättmn.
gen effter then andra affthen himmeistä Wäl»
lusten/och thet vtan Äterwändo. Intetög«
haswer sedt/ intet öra hafwer hördt/ hwao
them beredt är/somGudhälsta/dock lijkwal lä>
ter then gode Guden vndersiundom talla vth<
affthetta sittßord smä Brödzsmulor/och gif«

MijfwH wer o§ til at smakaenDroppe affthen himmel»
wij hörkässa sta Wällusiens lefwandeKalla/thet är osieen

kmmaaffhämpta/hwadwijhaswa til at wän»
. tai thet ewigaLijswet. UthiEpistelentilthe

HebreersietteCapitel/ther thell HelgeAndebe»
strifwereen vplyst Meunistia/som är then hel>
geAndedeelachtighworden/förer han sädant

Heb.6/4. Iaal: Thehafwa smakat the himmelste
Gaftvor/ thet goda Gudz Ord/och then
tilkommandeWerldenesKrafft. Ordet

§vA <vrv3 ftm ggr vthaffGudz Mmm/är ittOrd/hmr
vthaffwij leswom. När wij thesKrafft kän<
m i 2lndanom/sä blifwa wij druckna affPa»
radi)sFrögde-Wijn/ och förnimmom lijka sa«som
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VmAnva,:s sötaweVerqwcäiclse,

soinen Smaakaff then tilkommande Wcrlde»
»es Kmfft.. Sä snart som manfar thet at
smaka/warder han ryckt vthi eeli Förvndrcm
ifwer thell tilkommande cwiga Salighccten.
öm nu cenlijten Smula aff tben fördolda H""""""

ManakanSmlensa h,ertel<gcn srogda l then» eocn ewiga
mlamnmMen/hwadjkaltastceithctewi-IK"/

ga Lijfwet/ ta wij stolom sattias widh sulla
Kancn lijten DropveaffPamdijsetz

Mdie-Wijll osi göra sä druckna vthi Gudz
Mrleet/ hwad skal handa/ när wij warde satte
widh thell himmclffa Wällusiens grundlösa
Mla/och affthcn sammafa drickavtan nägot
Mätti Siälen wardcr och aff thct cwiga AbennaLUzensFörsmaakbewcckt tilen sadan merte- e,,2ängta/
ligh Längtan efftcr Gndh och thet cwiga Lijsi Gudy.

wet. Sä länge hon intet kan komma Matmu-
ta Gudh sulkommcligel,/kan hon intet hafwa
yägonfulkomligh Gladie/men effter hon has»

wer Smaken ther pa/warder hon thcs begärli-
Me; Ach närstal iagh ther til komma/at iagh
mä see GudzAnsichte! Mr staliagh ther til
lomma/at iagh medh Gudzklara NärwarclseAmattatwarda!
Til thet tridie/klmnom wij thenhimmelstaNcderqweckelsensSötmao§inblllasäscmen be.

Alsteligaste Kysi. Djtleder ojj Salo- 31"!.^.
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«ittonde Vetrackteljen/

mons Höga Wijsi,. Siälen/somCdristuni
hafwerkändt i sijnKarleek/honwänttr pö sin
Aldrakäreste/och ligger siuukassHlfloq/Men
när honblifwer warse/ hurlt henes Brlldguw
me stamträdet i sin Prydnmg/vpfylles HM
med Glädie affsinsKarestesPäseende. Thet

kan intetvthsäijas/hwad ho» strnimmcr widh
then Hiertestyrckiande sinsBnidgumes Til-
komst. Kaunat kali man/men intetvthstijat»

«en weder. Ther löpaKärleeks Zarar/Begnrelserna wav
VhN3'° dabrinnande/Eens Hugh och Sinllefrögdas

Lcb sprin.ger/och Siälen blifwer m Bröllops
Gladie-Saal. Ther hörer man itt liufiigit
Taal/ TythenewigaWijsheeteN talar wedh
Siälen kärligen/ther omfattar och fampnW
ger henne thell ewiga Kärleeken/ och gisM
henneenllusiighKy^

himei. Dl thet flerde/katt man betrachta then hl!««
<fa Söeman nielsta Wederqweckelsen säsom tben högstt
Nmlhm Uplysning. Tber sitter Christus vthi sitt
Vwg"" Tempel och larer/ mcn wad han tä talar vthi

Siälene/thet äritt himelstcOrd/itt ovthsäijck
git Ord/hwaraffthellvplysta Siälen ttiehri
ittDgnebleck sörnimmer/än helle heelcl Well»
del, kan lära. Hennes inwaltesLarare läret
vtan OrdzBuller/och öpnar heline vthi ittOg^

nableck
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Om ""ndann wederqweckelse.

»ableck en kl.mr ochstijnbarlighKunstap/om
mänga Saker/tbem hon elliest

Mdh stoor Möda intet hade kunnat första.
The sälunda warda vplystc/äreratteligenaff'
Gudi lal de. Thesse kunua säija -. lagh kälv
m Gudh. Mängakanna wäl Gudh vth° H«" Gudz

wärtes/och wtttamasterllgen at talaomGudh vthwärtes
ch Guddomliga Sakereffterßookstafwen.

the intet ther
htass;Then iluvärtesKnustapen seelar them. ,
tzädana Menniffior gär sasom en/then ther
hörer een liufiigh Wissa siungas pa itt
mat och obekant Sprääk: Han hafwer intet p<ngag„<lr°
yieeraffan fom thetvthwärtes
hjelper thetmigh/atiagh weetatGudh är lius'
tigh/ och iagh aldrigh hafwer hansLlufiigheet
sumkats Hwadgagnar mighatiagh weet/at
then Helge Ande heeter en Tröstare/ochhafwer
Hans Hugswalelse aldrigh kändt i Hiertat?
He fomaffGudi laras/thewarda i Hicrtans
innerstaGrullden lärde/thestruimma och kän-
mGudh och Hans Wärck inwartes i sittHier-
ta/thenena Tijden mehr an then andra. Ther-
strekunnathesäijamedhDawidaffthen 11^psalmen: lagh arlardare an alla mi- psal.«>.
mLarare/ iagh ar klokare än the Gam»"
blc. .

Py iij Til
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Then nittonve Betrachtelsen/
Hhen himel. Tll ftmte/kluuie wij Andcms himwel'
fte Sötm.in sta Söttw/bestoda säsom Bönenes högsta
stftmVöne. Uphöijclse. Bwnärtwäggiehanda:Mun.
UphäB" och mnerligb/ty een tall räu wälbidiaj

silstän han inqa Läppar rörer. Altsa kan wäl
een mnerlig Boon stee/förvtan then mnntlige.>
Mcn thcn muntlige kan intet wara vtan thm
uinerlige; la/ honkanwäl waravtanthm

ochi>m«ng« inncrlige/och ffeer thes wärr/mehr an alt för
myckit/ dock kan vtan thcn ilinerliga ingenrätt
Sudi bchageligh Böön stee. Man bör intet
talamed Gndi/sasom medh en owuligan Poi»
ke. Wij stolom wetta/at wij hafwomfor osien
stoorKonung/som intet achtar pä Munnen/v»
tan yä Hicrtat. Mr wij uu ställom Gndh ch
fir Ogon/sasom en stoorKonnng/och inbillom
otzhuru thennestoreKonungen haswerfittSä»
ttoch sittßijkevthiwar Siäl/och trada fir-
thenstul sör honom i Odmiukheet ftam/ til at
prijsa Hans Walgerningar/ eller klaga wär
Nödh/ vptackiawärßegaran/ sä wmdewij
vnderstundom strnimmandes i sädan Andäch»
tigheet en hastigh Niugg i wärt Samwet/ sä
at wij warda hcelt ther affbrinnande och him-

N».»" lnelste. Thctta kallar iagh Bönmes högft
högsta Up. Uphöiftlst. Förr an thetta steer/ ar Bönen
ho„il,«. at göra/ at hon

tan
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Vm Anvang sH«a wederqweckelse.

lan warja sigh str främmande Tanckar. I
thet iag astundar vplyffta mi» Siat til Gud/
ech stttlia henne ifränWerldenesFäsangia/
sta the migh altijdh i Wagen/ at iagh tDcker/
hwad tilförne ffedt är/ eller hwad som annu
staleller kanstee/huru thet och thet är bestas-
ftt/och hwadmehm ther affkan komma. Alt'
sa hafwer en Christm uogh til at göra i sijn
Böön/at han ma sinä Tanckar stilla. Men
när Gudh talar til Siälen/vplyffter hanSia-
tm/vphöger Förständet/ ock staar alla ftäm»
mande Tanckar aff. Minßöönarelliestsä-som en Watnbäck/ther ibland som löper myc-
tin Iord: Men när Gudhbegynner at luttm "

Tanckarna/ löper mijn Böön fort fasom itt
Sölswerklart Watn; Tä stär iagh i mimL,M
Tanckar/ sasomiaghwisteaffintetpälorde' w"t»tu.
neän Gudh/ la/ iagh tyckerli)kasasomiagh
intet wöre i Werldene j Ta komma Siunen
tilh samblasigh fäsom Bij vthieli Bij»
siock/til at göra Honungvtan Möda. Dock

kan Siäleni sadantTilstand intetfaija mang
örd/ty Gudhfaller henne iTalet: Honkastar
figh hasteligen vthi Hans Mrleeks-Fampn/
med ovthsäizeligh hiertansSuckan: Ach hoo
äriagh/hooäriagh/at tu hafwer kommitmig
här tilslag aralt för ringa tilall thenßarm»

9?y iiij hertig.



712 . Then nitionve Betracktelsen/
"

hertigheet/som tu migh gör. Tagt) man mighj
och giff migh tigh alyeles til egen/ thet är mi
min Begaran; lagh är tin/ och tu äst min;
Hhmugärnawilleiagh nu hoos tigh wara.
Mitt ibland sadanaSuckarrinnaTarar vth-
affögonen vtan nagon Bitterheet/och löpa

. vthstr Kindbeenet medh högsta Liufiigheet,
. M huru silligh äp then Stunden/theu mail

sälundaförnöterl
Au°m.s thet siette/kunom wij then sörchafwal».
SKtmaw, deSötmanbetänckia/sasom eenSegerwlM
c7wuNmngöfwerWerldm. WärTrooärSe«
pen"'""' M" ösiver Werlden/när man är vphögd til
,Äoh>s/4., thennaSötman/fatriumpherarman; Tyv,

thi thenna hoqstwördigaWallustensFörniW
Mande/som öfwerSialenesinnerstaDeel vth,
guten warder/blifwer Sialen fä förnögd/at
Werlden och alt hwad i Werlden är/thet blift
tver til intet; Then syndigeLusten blisiver hem
nether igenom sä wederstyggeligh/ at hon och'
til the vthwärtes Äthäfworna/wander Ogp'
nen tilbaka/ och siar them medhHänderna K

AM ftan sigh. Thettakunnawij lätteligen theraff
Lreaturene taga/ at thenGudzLiufiigheetzLust/somhan

sielffmeddeelar Stälen/, myckitädlarcär/ an,
scm thenLusten/som genomCreaturen vpwac<
kles j Ty sä myckitädlare som ecll Drllfwai

eller



st)mAndans söta weverqweckelse.

gn tben som ärajfenKonstnär mälat/ faft än Roos /r
Konstestycket i Merldene hälles kosteligare;
WtslZ Hr och medh thenKunffap/ och med then
TM sym affGudh ychCreaturen kommer,
M' Gudh i wärßoön och Gydeligheet vp'
lyserthentrognaSiälen/och medh then him»
melffa Kunstapen genom sighsielffvpfyller/
then är M myckitadlare/ an thenKunffap.
som My medh stoor Möda larer, Altsä och.
chenHugswalelsestm Gydh gifwer then Gu«
dcligeSiälen tilcltsinakagenom sigh sielff/fast
Ntheuickeworemehr än en Droppe/är hon
lijkwäl Mycfit ädlare/gn, ittHaafffultmedh
Mldzlig Glädie. Siälenblifwer sä förnögd/
gt hon tycker hon hgswer all ting satt/ och weet
dockinteGwad hon HMer fä tt; Hon tycker
thet är nu ingen ting ther effttr hon ran lnehra
längta; Och om thet eller thet som Werlden
hällerhögt/tommcr henne iSinnet/säger hoss:
Intet/intet/bort medh thet. Hon gitter hwar-
lm see eller Horn Werlden/ hon
yast/at wara hoos sin Gudh,

Til thet siunde hafwe wii then himmeM 7.
Tröstens Sötma lilat betänckia/ sasomKor- Si!mansens Försokrande. Wij mastoni iwärChri-
Mdom vthstä mangehalldaßeswärligheeter/ st"«Förso.

Mv pä^""'
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Thennittondeßetrachtelsens
"

pä thet Zolamodet/Sachtmodigheeten och Hd-
miukheetenhooso§mäöfwas. Och pä thet
wij intet mäkliswa tröge eller förtrutne/ heelw
söker Gudh vudertijden then trogne Siälen
medh een himmelst Sötma/ther medh han gör
otz all ting sött/ la/stelfwaKorjjet/atwij frög.
da o§ iBedröfwelsen. Christus lagget ojz itt
öotvppä/ men han gör thet och latt/ genom
then inwärtes Hugswalelsen. Mr Gudh be°
gynner at blifwa o§ inwärtes sööt/sä förgäs

2"'U mo. "ll Bitterheet. Här affkom the helige Mar»
tyrers Frijmodigheet.

"""

z. Sidst och til thet ottonde/stolom wij thenm
AndanHve. andeliga Sötman bestoda säsom en Witncs-
detrachtas börd medh itt nytt Nampn. Hwilket
wtmesbKrd

then hemlige Uppenbarelsel, ithet 2.Capitel:
lagwilgiftvahonom itt godt Witnes'
börd/och med thetWitnesbördet ittnytt
Nampnbestrifwit/thet tngen kanner/v»
tnnthen thet far. Christus giswer o§ ick
allenast itt godt Witnesbörd hoos sin himmel'
steFader/at wij hafwe troligen Hällit medh hv'
nom/vtan och i o§ sielfwom/genom sinAnda;
Ty Chrisii Andewitnarmedh wär Illlde at
wij äre Gudz Barn,- Om Anden witnarat
Anden Sannillg ar. Then inwärtes nya

Menlu»



Om 2lnvans ssta weverqweckelft. ?»5
Menniffmn/then ftrdolda wärSinnes Ande/
finner i sigh Christi Andes leswandeKrafft/in°
tages och sä ther aff/at han maste bekänna/at
thet Ordet/som 2lnden predijkar/är Lijff och
Sanning; Och äter igm/Anden/somOrdet
predijkar/stadfaster wär 2lnde/ at hanwisserli»
gen ar GudzBarnstap/ i thet samma betyger
han och/at Gudz Barlias Egenstap finnes i
honom. SaledesföreenarsighChristiAnde/H^uHi.
medh wärAnde/och gsr aff twanne ett/at wij «««r

'

warda,medh Christo en Ande. lagh häller
ock/at thetstalrättwara thetWitnesbörd/som
Gudz Son för o§ afiagger för sin himmelste
Faders Stool; Ty när
sinom himmelffe Fader/ sseer sädantintet med °s ftr s,«
bara Orden/vtan han leder o§ sram tilFadren
ochsager: Sij/therarminAnde.
stus tilsäger o§ icke allenastittgodtWitnes-«?««<»«».
börd/vtan och itt godt Witnesbörd medh itt
«ytt Nampn bestrifwit/then ingen känner/v-
-tanthentbetsär; Thetär: Mr wär Ande
är lijkworden ChristiAnde/ochisighkänner
Gudz BarnasWitnesbörd/ta wil Christus
jämpteitt sadant Witnesbörd nägot fynnerli-
git vthrätta/theraffingen nagot weet/ an then
thet far: Ochthetta är thens himmelsta IM«
derqwcckelstnsSötma. Then heeter itt nytt

Nampn/



nittanveBetracktelfen/
Nampn/först effter thet eenGäfwa är/hwilkelh
vthaffthen liya Födelsen kommer effter thm

Ithengam. gambla jyndige Födelsen/hafwewijlttmyckit
hafwHett ledt Nampn/ och kallas Wredenes Barn;
»evtnampn, stal och vppenbaras/ pä Domsens

Dag/pä allom som genomChristum ickewar»
da pä nytt födde. Men genom thennya Födck
sen/bekomlm wij itt nytt Nampn/och warda

geligeBarn, Gudz3täde boori ojj/och vp'
penbarar sigh genom then himelsta Sötmans
Källnande/sa offta som Gudibehagar. Ta yll.
Gudi behagar sigh fälundaatvppeybara/sä
hekommawij thet goda-Witnesbördet med itt

Hwarfire Nampn. Här hoos kallas thet itt nytt
et"nM Nampn/emedan thet blifwer aldrigh gamalt^.

nampn. EenMenniffia,kan Migh ledaswidhthenm
Liuftigheeten; Hoo som henne hasi,
wer smakat/han hnngrar och törstaraltijd thep
effter/ochwil garnasmaka hennepä nytt igen.

Hu,u Hoos tbettaLöfftet/ om thet qodaWitnes,
om thet nya, börd med thet Nya Nampnet, ar tll at marckW
nampnet. atChristus, talar egentligensalunda: lagh

wil Mwahonom en hwijt Stcen/ eiler
Tetn/och pä samaSteenitt uyttNamn/
thet ingen känner/ vtan then thet far.
Här kan ansedt warda til twaggehanda Sed'

wätyo/
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Om 2lndang sota wederqweckelse.
wälijo/som hoos the gambla Greker hafwer
warit brukeligit. Först/war bnckeligit/at en »theras
vthi Donien öswer el, anklagat/vppenbarade
sin Meening genom en Steen/bwilket watö
kastat vthi en Häass; War thet enswartet
tber inkastat/ sa wat then Meening/at then an-
klagade stuNe säsom een styldigh ftrdöMMas:
Menbleffen hwijt ther inkastat/war Meeniw
Pn/at hansäsöm enrättferdi.qh och ostyldigh
stulleftij kallas. Til thet andra/war bruteli-
git/atnagra Personer bleswo spijsade osseNtli»
gen niedh geMeen Kosi/ men ta the sigh vthi Ken«««««
Kämpandewalsörhölle/ellerelliestför thet Mweena bästa hade giordt sigh wäl betiente;
ThessoMwarittTekngifwit/ hwaraffwar
kunnigt/ät the hade rätttit sadan Bekostnat/
dch thet höltz för eenstoor Ohra. SeermaNpä
then sorsia Seden/ärthenna hwijta Steenen/
WithenttaTilsäijelsen/ intet annat/ ansom
Gudz Sons goda Witnesbörd str sm him-
MelffeFader/ther igeuom wij wardarättserdi-gekallade; Ty nar tben himmelsteFadren sin°
ner i osi sinsSous Ande/ sä haller han osi för
sinä Barn. Seer man pä then andra Seden/
säär thenhwijtaSteenenintetannat/än thens
HelgeAndesWitnesbörd i osi/tyChrisius bafiwer sin Ande iwat Siäl affmslat/och sasont
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Then nittonde Betrachtelsen//
ittBeläte vthi Wax intryckt. Hoos hwilkasom thettaKäuneteklletfinncs/the warda wär»
dige haldne athafwa thenna himmeistäWal»
lltsien/och spij sas medh thenna Manna. Then.
mMärcke-Steenen/ban hasiver icke allenast
ittBeläte/vtan och en Öfwerstrifft/hwilken är
itt nytt Ziampn striswit/men thet känner in»
gen/vtan then som then far. Gudh tanner ho«
l,om/ som thet fsrdolda Manna vthfiiffter;
Andrawettaintettherom.

När wij nu nagorlunda sä betrachtat haf>
wa/ hwad then andeliga himmelffa Wedm
qweckelsens Sötma är/therföre är intetswärt

RUOr at affthen samma besiuta/hwad sir Memffior
thetäre som the äre/som haswa sigh at frögda aff sammclKW."" Sötma. Eel, pä nytt södd Mennistia mäste

thet wara/itt werldzligit Hierta ar här til ob>
qwemligit. Tnförst Ordet/bwar vthaffthell»
m Sötman säsom en Bäck affeen Källa vth.
spriuger/thet är andeligit/thcrsörekanthetsig
intetföreena mcdh itt kötzligit Hierta/sä länge
thet blisiver Wligit. Ziär Sialen stali Gu«
di gladh wara/ta masteGudh med sitt Frögde»
Skcen gä igenom Hiertat/thet stögda och les»
waude göra. Hwem som nu Gudh och Hans
Ord intet Msmakar/hurukan han i sitt Hier-ta
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OmAndnngstta wederqweckelse.
ta hafwa then «ndelige himmelffa Glädien?
Mm hurn wil thenaffGudi och hansOrdnä°
got smaka/jom heel och hallin ärtötzlig. Mitt ?0h.6,65.
OM säger Christus/ är Ande och Lijff.
Hwar thetta Ordet warder anammat/ ther
staffar thet Lijff och Andei Siälene/och om>
wänder Hiertat/och gör affitt kötzligit Hierta/
ittandeligit,- Och när thet ärblifwit andeligit/
sä ftr thet tä smaka then himmelffa Lijffzens
Krafft. Men hwad wil itt löösachtigt kötzligit
Hiertahäraffsmakas Thetmärckerintetan»
»at/änsomittblottLiudhaffOrdet. Sä lij-lwfiN.

tet som Tungankan smaka Matens Sötma/««-
'

när hanmedhßitterheet är vpsylt/sä lijtet kan
itt Hierta/ som fult är affWerldene/ nägot
smaka affOrdzens sttaKrafft. Sälänge en Lnknelse.hller sinBuuk medDraaff/ säsom itt Swijn/
sä länge hafwer han ingen til Ängla.

Spijs/then är honom intetbehageligh. Mr
Magen ingen Spijs emoot tager/kaliKrops
pm ingen Krafft ther affmedsä. Christi Ord
är thet rätta Himmels.Brödet/ ther igenom
Siälen warder styrckt och wederqweckt/ melt

huru wil hon styrckt och wederqweckt/
när hon intet anammar Ordets Skal thetwärcka sinKrafft/sä mäste thet anammas/ och
vthiLeswernetsörwandlas; Thetär: Siälen

mäste
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Then nittondeBeträKtelsen/
mäste stadigt winläggia sigh/at warda medh
sittLeswernelijkmätighChristiOrd. HmdKoochi'"' hielper ttngh/om iägh an dageligen hörerChrp

«etanamat Drd/och intet inwärtts i Hiertatanammar
doMwttt. thets Pa sädaNt Wijs koniwerthet aldrigh

tilsinKrafft. Sä längesomittHiettäsökel'
Tröst i Werldcne/ kan thet intet smaka theii
himmelsta Wederqweckelsens Sötma/ty thtz
nränbeligb;

Ofwer thetta/ hmu är thet tneWgit/ at
thenkan koma til then hiMmelsta Wederqweci
kelsenshsgsta<-racj, som annit intet hafwer
giördt nägon BegYnnelse pä then himmeW
Satigheeteni The som iWerldene äre kW

3e kast/theare längtifrän thet Lijffsom äffOudl
äritträttsinNigtWäseNde; Hwad milliä the

9«ad chet mehra ömLhristo wettä. Omthet heetekälttllt
«hristum. Christum/ ät mmi kan myckit pludra medh

Munnen/ sä kunna the fuller känlian. Meli
hoos migh heeter kätina sa myckit/fomsmaka

. och i sighsielffkänna. Then förlotade Sonen
Kmne intetförr fä aff sili FadertheNkarlW
Kyssen/ förr an han omwände sigh och sade:
laghwil vpstaochgätilminlader. Naren
Syndare lange nogh hafwer fylt sigh medh
thenna Werldenes Draass/och pä sidstone aff

, HieMt
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OmAnvans söta Weyerqweckelse. .7"
Hicrtat omwandcrsiqh tilGlldh/straxvndsir
honom then himmelste Fadren medh enKyss.
Then himmeistä Tröstenblifwer intetvthe.

Therföre är intetUnder/at sa mänga höra
Christi Ord/och wetta dock intetaff then söta
MmsWederqwcckelst/ ty the sta fulla aff
Werlden. Itt werldzligit Hierta kan intet
smckm/begärer icke Heller til at smakan. Men kani^e"'omnägonär/som asttmdarthenat smaka/huru
stalhalMh förhällal Skrifftenloswar them'""'
themia Gafwan som vplata ochöswerwinnat
Thensom öfwerwinner/honom wil iag
glswa til at ata vthass then sordolda
Manna. Hoo som för migh vplater/til
honom wilmghmgä/atäta
medh honom och han incdh migh. Mä°
stc förthenstul en Christen iförstonebliswaen Ln
,fiijtighDörewachtarc/hwars Embete först är/ Dö«w"ch7
at gralit see effter hwem somklappar/hwilket
her/llär man icke allenastgifwcrgrannAcht
!>ä Tanckarna/och ens Sinnes Andrijfwande/
»tan och qt Hugen medh Gudeligheet heel
«chider sigh til Gltdh/liär wij äre stadde i Bö-
«en och andelige Betrachtelser. Är en Dö-
wachtarcs Etnbete/ hastigt vplata/ när manRer HErren klappa j Thettaffeer/när man
intet emootstärthe andtligegodalngifwelser
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Cben nittonve Betracktelsen/
och Andansßörclse,- Ty Andansßöreljer
äre intet annat än som Andans2lnklappande.
z. Är Dörewachtarens Embete/at bortdrijf-
wa en främmande/ och köra honom tilbaka/si.som närWerlden medh simkötzliga Lustar, wil
trangia sigh in/them mäste Dörewachtam
affwarja/ mäste altsä ther hooswam en godh
Strijdzman. Diefwulen söker altijdh genom
alleh«!lda Kötzens BesmittelserM winna Ali»
dansRegemente i Siälene/ honom mästema»
siä manliga emoot/ och salundasta emoetat
man Winner. Then som öswMVMNttj
honom wil wgh giswaätathenfördol-
da Manna. Sknssten haller före/at i the»>
na Saken är godt/ nar en hafwer ittbedrösmt
Sinne; Men han mehnar en Bedröfwch

matth,s,4thenaffGudiär. Christussäger: Salige
äre theßedröftvade/ty the stole hugswa>
lade warda. Tyfrommom Hiertom vpgar
Lilius i Mörckret/ och effter Regn kommtt
Soolstcen. n S

w'if" td'e". Enfaldeligh och ordentligh har om at tal<!<
na Götman sä mäste en som hafwer then himmelsta Sct'
Hu!!g7a?ff. man kärSrst hungra och törstaeffter then hi!N'
«rhm,,e. Trösten. Gudh hafwer anrättat en ke<

steligh Nattward/men hanwil hafwa hungri'
Hierta. Hwem intet hungrar/hali kali in>

tet
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Gm A»vans sotawederqwsskelse. 72;

tel smaka thenna Nattwardelis Sötma; Ty
thet heeter: The hungrige mättarhanmcdh
godh Ting/ ock lätertherijka tolMnlifwa;
3y ta trängtar Siäleuefftcr then Gud-
domlige Hugswalelsen/när hennevndrager all
jordist Spijs/och allTröst. Iwmehra hon
langtar efster Gudh/jw mehr ärWerlden e-

»noot o§/och ftrräll Werldenbliswer otz emot/
smakar otz ilttetthet himmelsta. Tbet är thcu

rätta örsaak/hwarföre i sä mängaCbristms
Hicrta/then Guddomliga TrGeus Weder- ,
qweckelse intet iukomer/atthcasstaWerlden.
Forvndra mtet/at thet ft myckit är om Mlee»
keu anqelägetMrleekcli drageskrafftigar.e an
Nägoll Magnet. Hlstar tu lorden/ja fireenar
sigh Hiertat medh lorden; Hlstar tnChri.
stmn/sa föreenarfigh tittHiettä medChristo.
Här affär thet/ at Kärleeken haswer then

at fömndra Hicrtat. Olffar tu
Mrlden/sii warder titt Hicrta werldzligit/äi«

tu Himmelen/sa warder tittHierta him°
>neljkt. Astu »,u werldzligh/sä sinakar tigh in»
!et som himmelfft är. Sa lange ittBullcr är
iSalcu/sä stickar sigh ingcn >luslc ther iune.
Nerlden vpwäcker itt Bullcr och öroo i Siä-b,; Hwad ssal ta Christus ther iunegöraZThersöre wijn Siäl/wil tu smaka Tröst i Gu- ftm



715. TbennittondeBetracktelsen/
wn"mäst°" di/samastetusörachtaWerldenesTröst/ A
färachea Mwara tig lijkcl/om tu haswernagotiWerl-

deneeller intet; Tu achtas uagot i Werldem
eller intet; Tuberömmes affhenne eller lastas.
Thet heeter vplata sörChristo/nar man sälui,.
da vthtömmer Werlden aff Hiertat. M
Werlden vthdrijfwen warder/tager Christus
Rijket in/och anrättar itt Kungeligit Gaste.
bodh. Then andelighfattigh och alendighärj
och ickepä Werldenes Tröst/vtan allem pä

Gudz Tröst sigh hänger/han warderwärdigh
til at smaka thetta andeliga Gäsiebodet.

Wijdare/när tu är rätthungrighblifwelij
Man stal sämästetufödaochmättatigh. Tustalofftl!

wanja tigh til andeliga Tanckar/offta medh
Tanckar. Sudh tala/genomßöön och Tacksäijelse; Ty

genom Gudeligheeten vplätom wij Christo
Dören/at han mä ingä til Siälen medh all
Näde. War Siäl-är GudzTempel/Döm
til Templet/ther igenom then öfwerstePräsien
ingar/nar han vptander thet andeligaRökel'

Z"nn?ios set/är Gudeligheeten. GudzRijke är inwäl'
'

tes i oMy mäste man thet och inwartesi oI
vthi Hiertans innersta Grunden thet sikiä.
Andans Skatt/ther igenom Troonnumehm
hafwer wäraHiertareenat ochvplyst/liggeri
Hiertat fördold/therföre/tä thet sä in i sig gär/

thet



Om 2lndans sota wedcrqweckelse.

lhet är genom hiettansGudeligheet/ ißöön
ochandelighßetrachtclse vpwäckies/ s<s war»
der thet leswande säsomeenGnista/ somassKZZa«
Wadret vpbläses/och ther affvthspringerall hwadan yo«

theHeligasWijsheet. ÄllemstiOknenwor- """"°

deIsraeliterna medhManna spijsade. Ta
titt Sinne vthurEensteligheeten/begifwer sig Le„steligh«t

invthiWerldenesöroligheet/misterthen him° "««"Gude.
melsta Manna sill Smaak. Men wil iagh >igh«t..

kanna och smaka hwad Gudh är/sä staliagh
wändaheela Hiertat och alla Sinnen
steligheet til Gudh; Ty thet förstar sigh jw/
at iagh intet kan then ste/til hwilkeniagh icke
wändermina ögon. Thet heeter och at sökia
Gudh/uar iagh wander mitt heela Hierta til
Gudh. Här gar thet och effter Löfftet: Om
jaffalloHierta sökenmigWwilmgh
och lätamigh affeder finna. Thersöre
är nödigt enom Christnom/ som begärar fa e«
smaka then himmelffa Liusiigheeten/at hansig ftänweiloz»
vnderstundom hwijlar ifrän the werldzliga
Bestalningar/ hwar och en effter sasom Hans
Ständ tillater/och wander sigh vthiEnffelig-
heet til andeligh Gudeligheet. Och om iagh
an ibland WerldenesBrastande sittia
sä ar dock lijkwalßönenoch Gudeligheeten/
theteendaMedel/ther igenom som Siälen sigh

Zz 'ij igen-,



Then nittcmveBetrachtelstn/
igenhämptar/och äter igen til then ilnvärtes

"F",A,i."h Sötmans Smaak kan komma. Utan Böen
Betrachtct. andeligh Betrachtelse är omögeligit at til>

waxa i siuni Gudachtigheet/huru stal thet tä
vel,gh. Mgeligit wara/förvtan henne at fä Smaken

ther pa'/som Gudh allena silla kära Barnhaf.
wer sörwabrat/ som sigh in til honom affalt
Hierta hälla/ och sigh hafwa honom aldeles
öfwergifwiti

?förs/rcw"hu°u"an Armarna/ och honom hielpa/pä thet han mä
Vudelw" wetta huru han stalsighbeqwamligensiällai

sinGlldeligheet/sä raderiagh/attu förstbegif'
wer tigh pä en ensam ört/ ty thet stär ultet
wal/at tu tillijka wil thet Guddomliga och jw
diffa Tiltalet affwänta. Thet blifwer tigh
wal swart at draga tim Sinnepa thet fördol-
da/ när the see pä alt thet som för Ogonen är.
Tu weet at tm Frelsare sielffhafwer sikt Ew
steligheeten i sin Boon. Mm iagh wil intet
här medh hafwanekat/atitttrogitandachtigt
Hierta i een heligh Försambling/ther man om
Gudh talar ochpredijkar/och honom medLoff
sanger prijsar/icke stal hemligaAndansM

relse förnimma/ thet ware lmigtbort; lagh
talar nuallenast om privarGudelighcc:/hIM!
man then sammaffal anställa. Til thetandraj-
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OmAnvans sotaWederqwecrelse.

«r mittRädh/at tu i sadanEnstelighect ilibil'
lar tig/at tiu Gudh/ochFrelsareChristus lE'
susärehoostigh/ochstrthenstulbetanckermed
hwem tu handlar. Thetheeter vthiEnstelig- ILenffelig.

heet sökia Christi Smgänge. Til thet tridie/W"
räder iagh tigh/at tll öfn>erwager hwad tu be- smgänge.

gärar/eller hwad tu tancker tinom Gudi före-
dmga/ och sörthenstul achtar gmut pä tina
örd. SäsomtuwälkanfinnaOrd/tätuaff
een Mennistia nägot begärar/ ellerelliest wil >

eene Mennistio nägot föredraga/st kan tu och
jalatteligensinnapä st mangaOrd/atGudh

firstär tigh/hälst elnedau som Gudh intet st 0c,,/vtnn t<l
stoort achtar pa Ordzens Prydelse/vtan scerZna"""''
pä Hiercat allena. lagh hällerthet ftr then
bästa Bönen/näreen trogen Menniffiamedh
enfaldigaOrd/stsom thekomma honomvthur
Hiertat/sin Hstulidan ochWdtorfftGudi fi°
«ställer. Begärar iagh nägotafsGudi/st
fäger iagh: Kare Fader/thet ar minBcgaran/
och besiuter mijnßöön/medh itt trogitAwen.
Begärar tu ännunägot animt/föredrager iag
och thet minom Gudi/i stdan Enfaldigheet/som mittHierrä migh thet sager/ochbesiuter ä-
ter stmma Bööl,/medh ittgladt Amcu. Wil
iagh tacka houom ftr een Wälgerning/ st be-
tällcker iagh Wälgerningensörsi/ ochstgcr:

Zz mj Ach
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Then nittonde Betrachtelftn/
Gus" sta," Ach kare Fader/thet hafwer tu migh giordtj
t«cr.,. tightackariaghaffHiertattherföre. lagh
AnveiigeVe. wil lofwa tigh iEwigheet. Wil tu elliest of,
h«" u No. wa tigh vthi andelige'Betrachtelser/sä hafwer
l««"Mlas. tumangehanda/som tupäenfalligtSättka»

betanckia. Pä en Tijdh kan tu thetta/pä en
annorTijdh nägotannat tigh sörctaga/pä thet
at tm Hugh ey mä affenehanda Spijsbliswa
ledze och trötter. Pä en Tijdhkan tu taga itt

nastaiv?.' StyckeaffChristiPijnosHisioria/pä enan-

thet för en Person ar som ther lijder/hwad 9r«
saker are til sadan Pijna/huru swärhansPij'
m war/huru han ärwordenförlaten/ vthaff
hwad stoor Kärlcek han thet vthstodh/och huru
tumäaffsamma Lijdande förbättrat warda.
Pä en annor Tijdh kan tu betänckia andra
Glldz Wälgerniugar/och huru hogt tu ar ti«
nom Gudiförplichtat. GudzTolamodh/at
sä sä tiem hozwm. Werldenes Fäfängelig»
heet/at all tiug stola förgäs. TmAndalycht^
och hwad ther pä stal föllia/tin egen Owardig»
heet/och huru Gudh kunde wal sirstiuta tigh i»
sränsittAnsichte. Thefomareharvthmnangevetrach.' annu oösiväde/the böra halla sigh til goda och

2" s3">l GudcligaBöckr/och medh the sama vphielpa
N?" sittswagaFörstand. Mm thet säger iagh och

thcr
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(l>m Anvans sotawederqweekelse.

therhoos: Mrttlsörnimer/atHiertätwar-
der i Läsandet warmt/och nu mehra affAnden
ärintagct/sä saar icke tä straxi Läsande fort;
Utan lät then HelgeAnde vthi thet han haswer
begynt/at vpwärma titt Hierta/fara sort/och
hmdra honom intet medh en ny Tancka. Men
stadnar tin Gudeligheet/at tn intet mehr ther
affkänner/sä faar a ter fort medh Lasande.

Sij/sa ssal man iEnffeligheet sotiaChristi
ömgange. Thersore stolom wij och lata o§
i thetta Sällffapet/sä lange wij kunna/vppe-
bällas. Then ödminkeHErren sörwagrar
jighintet/at affwänta thettaOmgän.qet/tu mä gen siee Vm.

wara sä ringa som tunägon Tijdh kcmst/ther
tu allenast medh Alfwar äsiundar Hans Sall«
stap ellerOmgänge. När han seer at thetkom>
mervthaffKärleek/som tubär til honom/at tu
mlkas til honom/och begarar HansOmgänge;
öch at tu begarar at wara honom til Bchagh/
sä fördöllier han sigh intetaltijdh för tigh.

Sidstwil iagh tigh och ickeförhalla/at vthi
thmna Hfningen sä bchöswer tuTolamodet.
3y nar tu alt thettabegynner at öswa/ Kwad A>'d«»swe.
bär sagt är/stal tu intet mehna/at tu sirax ther vpstim3""
medhmasteftenvnderligh söötAndansWe-derqweckelfe. Ingalunda/thetär intetnödigt.
Ty thet ar en Gudz Gäswa/ ther medh Gudh

Zz v sim
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Tlxn nittandeBetracktelsen/
sinä kara Barn bestäncker/ när och som han
wil. Thet siär i ingen Mellllistios Wäld/nar
thenneSolen stal i hennes Sialvp- eller neder-
ga. Thet star hoos Gudh/genom hwilke»
Wagh/Kan wil sin Barl, altijdh föra. Thw
fire stal tubijda/til thes thet Gudi bchagar/nt
ledftga tigh genom thenna liufiiga Wagen.

«maren pä Här hoos stal tu ochwetta/atSmaken pä thet
LWvet är" n ewiga Lijswet/icke är en sadan Gäfwa/som til
Lli7ä.U Saligheeteu är förnöden. Gudz Mrlech

tii Salig. ochChnstendomensFulkomligheet bestar in»
tet i Smaken pä then himmeistä Sötwan/v'
tan ftst mehr i styldigh Tienstachtigheet/ cc»
brilinande Troo/och dillnp Hdmiukyeet. Om
tu nu spör Feel pä then inwartes Hugswalcl»
sell/sä lat thet intet sörtryta tigh och bekymw
tigh intet/ emedan tu weet at thet siatt ilitet är
förnöden ther til/ at tukan wara engodh Chri«
sien; Men om nägon Wille medh Macht be»
komma then Willbräden/vthrättade hanther

Gmaten pä medt) mtet; Ty ännu engängsä sioor mw
N«"N. nistlighFlijt/vthrattarhär intet. ThetGud-
Aoi'men. domligaMaijestetet behällerförsigh/naroch
«MgFlijt. hwad Tijdh thettackcsenomharmedhbe>

näda. Thet kan och stee/at tu trugar tigh at
tänckiapäingenTing/atithctsammavpwäc'
ties the TaucAr/at tänckia pH mpckit. Men

när
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Om Andans sota wederqmeckelse.

närGudhwil/atTanckarna stola sta stilla/och
Förständet aldeleshalla heligt frän alla sinä
Warck/vphöijcr ban sielffSiälen/hwilket wij
medh warFlijtaldrigh bekoma kunna. Thet
wore och en andeligh Högfard/at achta sigh

relse. Iw ödmiukare söm tuast/jw owärdiga»
reachtar tu tigh thenna Gafwa. Thersöre är
thet basta/at tu vthi Gudachtigheetenes Hf-
ningwälgrulldar tigh i Odmiukheeten/och vp- <bomi»kh«.
effrartigh aldeles vthi Gudz Behagh/sälun» °"'

daat tu tyckeralt wara wäl/som Glldh medh
tigh stretager. Thet stalwara tigh lijka/om
han wil ledsaga tigh genomen hard Wagh/el°
ler genom en behageligh och liusiighWagh.
la/vthi Odmiukheet stal tu tigh owär-
digh then liufiiga Wägen/och sialla tignedersi
ibland Gudz Barn/och ther vthinnan ffatta
tigh saligh/at tigh sörvnnes/at sramträda/ör
Gudi medh Bönen i Troone; ThennaOd-
miukheeten/ar batter an som Sötman. Thet

kan och sä handa/atthenfom salundalefweri
sittFörnedrande/är i Gudz i)gon then högste.
Men tu stalt lijkwal icke läta Hoppet falla/ty
Gndh kommer stundom nägot stent/ och beta-
lar then strra Mödan thcsrijkeligare. Thet
ma gä ftrthelistul huru thet ml/ sa bör tu wa» >°»ra m.

'ra '
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732 Then nittonve

ra tilsredz medh tinom Gudh; Och iagh häl.
ler thet sä före/at tui sä mätto är namreGutz
sota Närwarelse/an ta tu medh egen Willie
sioor Ästundan ther effter hade. Ty emedansom SiälenesAMijsning medh then himmel»
staManna/är itt GudzWarck/kan enChrK
sien intet batter komma ther til/ an hälla siillaj
och lataGudh medh sighwärcka.

Wij hafwe nu llogsamt firnummit/ hwad
sörMenniffior thet äre/somtillätasat fa silis'
kathen himmelstaSötman/ochhuru the sigh
stolaförhälla. Nuwilliomwij ocksirnimm

Gudh vndertijden sinä
then». Söt. Mre Barn medh sadan Sötmaaffspijjär/ och
swnoomsi. vndertijden tager aldeles ifrän them sada»

Sötma. At Gudh vndertijden sinäkäre Barn
later fä kanna en liufiigAndans Wederqwec«
kelse och enSmaakpa thet ewigaLijfwet/steer
vtan Twijfwel therföre/at the ther igenom m 3
thes mehr dragas ifrän WerldenesKarlcet/
til GudzKärleek och HansDyrckan. Ty P»
thenGuddomligaSötmans Wägh/ blifwel
Werldenes Kärleek Gudzßarnom fömete-
ligh/ och Gudz Kärleek tack och behaDligh.

« Hadankomer tdet/at.qemeenligen thennaSöt«
GtA". mmi wardcr lEsu Chrisii nytaglla Strijdz-

mäil



<!)<« Anvans sstaweverq.weckelse.

män gifwcr at smaka/som begynna medh Alsi fä

war at förläta Werlden/och med reen Kärleek
halla sigh til Gudh. Thetkan intet vthtalas/
huru myckit Werlden är enomChristnome.
moot vthi thetta Standet. Sä troor vch in-
gen/ än som then thet förfaar/ huruSialen
längtar effter Gudh. Har springer en Gnista
vthassthen ewiga Karleeks-Eelden/ in vthi
Hialen och vpwärmer henne/ ty then ewige
Guden wil at then kare Sinlen mä medhen
best)nnerlig Liufiigheet isigh finnathenewiga
Kärleekzens Loge. Ther medh han försakrar
ojj/ at wij intet strgafwes tienom HErran.
Han giswer o§ en Paltt/ at han wil vptM
wär Siältil stom Ting/ om hou sigh wäl stic-
kar/och wil rätt emoot taga the himelsta Gäsiivor. Och ther medh öfwersockrar tM/sasom
tilförne ar omtalt/theBesivär somwij vthstä
mastevthi wär Christendom. TheChristm
mäsiealtijdh siäpas medhChristi Ook/ tbeare «tzeChrifine
stadde i Strijdh medh Mtet/tbet stole the ge- ?m3'
nom daglighDödandevndertryckia/thet är itt
Kors. The stä i Strijdh emoot allehanda Be-
drofwelser/ them the mäste medh Tolamodl>
dmqa/thet är itt Kors. Ther hoos äre the ös.
ffyldige at dagligen sigh öswaiGndeligheet "H'A'ech Bööl,/ ther tilKöttetär sä willigt/ som em

Soo
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Then nitwnve Beeracbtelsen/
Soo tilFastan. Nupä thetwij ma theswilli-
gare sädanaßeswärligheeterknium draga/vp'
manar Gudh o§ genom thmua lumeista Söt-

Hlmmels. heetens Smaak. Himmels-Reesan/Konkom'W" mer mängeu fwär sire/ ty gifwer Gudh o§
dricka/at wij icke mä pa Wägen försmächta/
vch betalar o§Reesan tilsiMst/altsä warda ge?
nom Andans Wederqweckelst/ the ny tilträ'
dande Christi Strijdzman lockade/ och the
wäxteochwanestyrcktc.

Hwarfore Meu h,wad äre ta för Drjccker/atGudh VW
derstundom vndrager sinä karaßarn thenua

And?ms" stta Bisten i Mang ftomCKristen mäste för.
fara/huru han til ingenrätt Gudelig och briw
nandeTancka kan komma/och ther cmoot käw
nerstortMootstand/ochingenLust til at bidia.
Theraffkommeren dyyroch härd Tijdhför
Siälen/och finner altijdh sin Böön torr vtan
nägonSafft. Hwad Gudh egentligen ther
medh mehnar/stär ost intet til at vtbspana. I
gemeen kunnom och stolom wij wetta/atGudh
beställer all tiug til sin Hhra och wärtBästa.
Han weet bäst hwado§ ar helsosammast/alttin«
gen genom en knagglott swar Wägh/eller ge'
nom en liufiigh och behageligh Wagh at leda -
v§. Williom wij annu wijdare efftertänckia/
s<iklumom wij wA m och annan Orsaak sinna/
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OmAndans sKea Wederqweckelse. ~735

the o§ wijsa/huru Gudh intetförgäswes hal-
lcr sadan Omstifftelst medh sinä käm Barn
pa lorden, Först steer thet offta otz til Straff/
atwij trötna i war Gudztienst/och heline intttZTrö""'
medtilbörlighAlfwar fortsattia;Men twärt
M igeli/ förgrijpa ojj st myckit i werldzliga fö«.

Haudlingar/sa och Werlden sä fast kar/at wij
i henne sökia all wärLust och Gladie. Ther-
före är intetUnder/ at thenGuddomligaTrö- .

sten bortmistes. Ty harDlittHiertawara
frijat ifrun Werldennes Omsorg och Lllst.
Gudh later osi sörthenstulfä iwcir Gudelig-
heet smaka then ewiga Lijffzens Sötma/atwij
medh större 3tij t stolom o§ til honom halla/och
honom dyrcka. Mrnägounu intet hafwer
thenna himmelsta Gäfwan thertilanwandt/

at han ockrar/ och annu mä högre begäfwat
warda/sä tagcr Gudh medh rättabort/hwad
han o§gifwit hafwer. Hwem wcet/om eu all-
»au medh sadan Näde hadewarit begaswat/
om han icke medh större Nijt hadesighGudi
ifwergiswit til Tienst/an som tu? Thcrföre
besinna har tinegen Skuld. Thct kan och wa-
ra/at en kan mistä thenna himmelsta Gäfwan
gcnom Rumtaligheet och Skrytande/ta han
för myckit för androm therom talar och stry'

ter. Wesiu at tn D hnr vthi ssyldiM erkän
ater



?;s Then nmsnde Betracbtetsen/
ätertin egen Skuld. Sedän effterläter intet
Tijden/at wij stolom altijdh med thennaSöt-.
mau warda spijsade. Wedergälningz^Tijden
är intet här/vtan Strijdenes/therföre stickar
sigh intet/at altijdh har sa smaka Himmeten.

«n Men at Gudh vndertijdeulater o§ smaka ei!
affthenn/ Smnla/ vthajfthen himmelsta MaltijdeL
A?m"at thetsteertilthenHnda/som sagt ar/at wij ma
NIslF/ styrckias i war Gudztienst; Ty när Gudh
«enst.

'

thcjsa Brödzsmulor gömmer/ sä weet Gudh
dock M.del/at styrckia Siälen i sin Dyrckan/
vchförvtan sadan Gudeligheetat hene nähm.
öfwer thetta wore thet intet nyttigt/at altijdh

intee «yt. swäswa i sadan andeligh Gladie. laghwil
intet ther om säija/omenMennistia i thetta
Lijfwet/kunde vthälla/at hennes SialvtanA
terwändo stulle med öfwernaturligh himmelst

Ande»ah Gladie öfwerhopas; Hoo weet om wij ick
hU. U ther igenom mätte latteligenraka vthi andelig >
3«?"' Högfärdi Thethimmelste Glädie-Liuset b

der o§ wäl sielfftil ödmiukheet/ ty jwnamresom wij komma in til thetta Linset/jwmehm
sörnimmom wij/hwad för en Usellheet i osi lig<
gerfördold,- Dock lijkwalkan thet stee/ aten
genom alt för högh Uplysning warder i sigh
siält/och achtar andrariugaemootsigh/hwil-
ketstulle hgnsSiäl sä stadeligit wam/som nä»

gon



Om Ändans sötn Widerqweckelse.

zon tijdh then lekamliga Högfärdcn tunde
heimc wara. Gudh wilhafwa ödmiuka Hel- G«bh «a
gon/jw flllkMigaresom nagon är iHelighw NaH
tm/thes ödmiukare är han. Menpä thetÄ
lcke nägon stal förhäfwa sigh/och tyckia han
»agot är/ ther han dock platt intet ät/ mäste
Gudh vnderstulidom vndwga enom thenna
Nädm. WclrderaltsäthmnahimeMGaf.
Mnas Förhällande
Awij intetwarda stälte/vtan läm känna war
tgm Oförmögelihret/ vch wetta at Mj sädan
Uplysning intet aff osi sielfwe haswe/vtan aff
ijdclNäde. TilthetandraMthetochogthet
tilnyttigt/atenChristen blifwer pröstvat/om
hw wid sin Gudztienst wil troligen hälla/ fast
han icke altljdhhafwerAndansstarckaHug«
swalelse. NärChrisiuswijsar osisinNärwa-
telse/medhthen öfwecalla matto liufiigasins
Audes Tiltalande// sä löpom wij iHErransWägar/ochäreglade/och thet är intet Under.
Vtenpä thet at vppenbart'mä warda/om wij
ossKarleekemoot Gud/cller affKärleckemoot
W sielfwa/hcillom o§ tilGudh/vndragerGud

sin Tröst. Taröijes först/om wij affthen
GuddomligaTröstelis Mangel/williomwän«
dach til Werlden/och i henne sökia Tröfi/eller
N wij affthen Kärleck/söm wij bäm til

Aa a simy/
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Then nittonveßttracktelsen/
stum/och kunna osi wäl förvtan all Tröst VM
halla. Wär WeligeHErreChristus/han
gör medh o§ som en schta Man/som vthmjer
och pröfwar om hallsHustru i Hans Bortnw

w»rSUI relse/wil sökia ftämmatKarleek. När wär
s«m7« Tu?l Siäl sigh sörhäller susom en Turturdufmj

st„ NU M
ra ingen annan älsta/wil och icke sättiä sigh pä
nagon gröönQwist mehr/vtanallenastsuckat
effter sinMaka/thetbehagarChristo/ty sä has>
wer han sunnit Siälen beständigh. Therföre
är och til thet tridie/ then himmeistä Weder»
qweckelsens Förhällande ther til nyttigh/ at
wij thes begärligare then samma sökia/ oH
thes siijtigaretaga then iAcht/när wij pä nytt
warde affhonom deelachtige.

Nu är Tijdh at wij bestuta. I somedet
här affhafwa pämint/ at j äreaffthenna Trs
sien wordne deelachtigc/priiser Gudz Godheet
emoot eder/ ock sager: HENren haftvel
giordt stoor Ting mcdh migh. O hwil<
ken salighMennistlaärthen/ somfärGudh
sielffsa rijkeligen isittHiertaat smakaoch kan»

Xt"s.gh, m! Mm tagh tigh tilwahra/at tu icke genom
" man ict« tm egenstuld/förjatter thennahögaGafwan.NngMf.Tä AdamsighifränGudhwände/ ochsöttt
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<l)mAnvang söta wederqrreckelse. 7)3

jmLnls vthi thet sörbudna Träät/ blcffhan
vthwijst affParadijs. Wander tu tigh ifran
Gudz Tröst/ och sökcr tii, Lust vthi Creaturen/
sä mistertu WändtiNtet

om til the EgyptisteHäfwor/tä tu mcdh him-
melstManna är spijsat worden. Halt tigh
strhögh ther til/ effter tu affGudi til altsa ho-
gaTingäst vthwald worden. Wachta tigh
ech at tu icke öswer sadam Gaswor blifwer
högmodigh/och andraringa acbtar. Satall
tan och wäl kläda sigh vthi ensHngelsLiuus.
HafwerGudhtinSial heel och Hällin intagit/
sä warder tuthes ödmiukare. Ingen Ting är 3,"s«< eim,

sä stoort som then trogna Sialen i jmFrijmo» tden
digheet/tä honkänneri sighGlldz Wärck/ty
hoi, warderbeffänckt mcdh en sioor Strömaff
then Ouddomliga Godheeten/atKropp/Siäl gä«««h".'
ech allaKraffter sigh i Gudi frögda. Dock
är intet sä ringa/som äfwen then samma Siäs
lm/ i thet hon sighför Gudi ödmiukar/och häl°
ler sigh alla Gäswor owärdigh.

Men är thetta Talet tigh obekcmt/ hwadsom här om then sota AndansWederqweckelse
sagt är/tä är at sruchta/thet tu intctannu has>

wer frijat tittHierta iftän Werldcn. Docktan thet ffee/at the som haswa fttt Andans
Förstling/lijkwäl spörjaMehnpäthenna böga

Aaa ij An«



TbennittondeBetxacbtelsen/
Ams/mw. Andans Wederqweckelse. Säger tigh titi

»«hafwa
'

Hierta och Samwet/ attu häller tigh i Saw
w'eoer3«c° ning til Gudh/trottaswidh Nerlden/och haf'

l«lstn. en hiertansHträ effter then Guddomligl!
Trösien/ sä warman widh godt Modb/sast äll
tu icke finner en sä stoor Liuftigheet> Tu weet
jw at Chrisiendomen intet bestar ther vthin»
mn/tu weet ochat här är intet WederqweM
se-Tijden/vtanStrijdenes. Therförestaltu
itin Gudztienst intet seerffter hwad som tigh
sörnöijer/vtan hwad Gudi förnöijer. Närtu
intet begärar tinßoligheet här iWerlden/och
oförtrutin förblifwer siadigh i Gudztiensienj
flijteligen behäller hwad tigh ftrtrodtar/thet
behagar Gudi wäl; Och ther med Mä tu tigh
nöija/at tu tinom Gudibehagar. Thetkan
wälwara/attigh är sä godt/närtuthennahim»
melsta Soiman intet fär at smaka/säsom tä
sioreWatnströmmar affthen himmeistä Glä>
dien sigh i tine Siäl vthgute. Uthstär tu md

«««"ld<>. ti» Christendom stoor Möda och Arbete/vtan
nägon Trösi/sä war förstkrat/at Gudh sirel

NstMt.tighsäsomenstarckHielte/thenhanframdeles
wil vphöija/til thet som han här intethasM
kunnat firsara. Warförthenstul tilfredz med
GudzNäde/han leder sedän tigh/som han wil.
Senom en tröstrijk Stund/som Gudh förlä»

nandes
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Om Andang weverqweckelst.
nandes warder/ blifwer all tin Wedermöda
som tu i tili Christendom/vthstcldt hafwer/ öf«
werfiödeligen wedergullin. Therforelat tigh
Mn nöija medh Gudz Nade/fast än wij icke
fä käma then öfwermturligeAndensWeder»
qweckning/sä hafwe wij lijkwäl Tröst nogh.
UthurNade-Källanfiyta stora och smäStrZ.
mar. En rätt trogen Christen mäste intet
Trösts-Watn feela/ftst än han thetDroppe-
wls vndfär. Thet tan ost och nogh wara/at
wij icke affTorst ftrgäs. Thet ar nogh at wij
wetta/atChristus arwar egen. NärChristus
är war/säär alt hwad Gudzärwört; Och om är nogh/ «e
hanhade tlssendeHimblar Ma medhMttfer-3rist«m
digheet och Saligheet/fa hörde thetoffalttil;^"^".
Ty Christus är wär medh all sinMttferdig-
heet. Och om äntusendeWerlder sullemedh
Synder/lagopäwar Hals/sä mäste the dock
strswinna och o§ intet
Ndh o§/här ar Synde-Störaren/fom ost ge-
wm sil, Blodh GMförsouat hafwer. Gudt>
irwarnädigeFader. HarhafwewijHug'^tbevrzs.

wij Wederqweckelse för then swagaSialen!^^.
Lät wam/wij are fattige/wij warda plclgade/
wij fZmchtas/wijäromströplige,' Lat sä wa»
rn/thet wahrar en lijten Tijdh; Hafwom wij

Aan iij icke
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Then nittondeNetrachtelstn/
icke Gudh medh o§i Sä ärewijjwrijkW
äre wij jwhöge/sä äre wij jw machtige/la/
Herrar öfwer Hclwete och Werlden. Ty
Gudh är i wäraHänder/ochhwadwij begäras
thet qör han. Och wij wettom ännu intethwad
wij are/wij kanna osi sielswa ännu intet. Ty
säsom lohannis sager/wartLijffärstrdoldt
iCbristo/men när Cbristuswardervppenbarf
sä M och wärt Lijjfi honom vppenbart war»
da. I medlertijdh nmr stilla/och lät tin Gudh
lr.ed tigh handla som han wil/ochhalt sast vthi
tin Gudachtighect. Händer thet tä/at tinom
Gudibehagar/här vthi thenna Dödetigheeten
intet lata tighfa smakaaffthen himelffaWA
lusten/sa war tilfredz och tacka tinom Gudh.

'^^w"'e""huwthetwil/ tuhaswersäti
smaka then himmeistä Wällustens Sötma el«
lerey/dock önstadeiagh/älsteligeChristen/at tu
trodde/at then himmelsta Wijsheeteu testär
intet i örda-Konst/vtan ienKrafft. lagh
wilte ochnt tu trodde/at Gudhkan mehra frög«
da/än heela Werlden/och at tu themtroo wille/som thet ssrftrit haswa. Thersöre beder iagh
tigh/ at tu intet högre wil achta Werldenes
KarleekanGudzKarleek. Huruliufiiga
äre tine Vomngar/ HENre Zcbaoth/En Dagh i tina Gardar äre bätter än

cllicst
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OmAnvang ssta weverqweckelse.

tlliest tUsende. Stoor Blindheetär thet/j
Mnniffio-Barn/atj hälla Werldenes Tröst "«t.
sör en stoor Gladie/och tanckieicteen gang/at
Gudz Tröst mehr kan frögda/anheelaWerl-
den. Blindheet är thet/at jvtbwällia Heller at
ilta aff thet firbudna TraHt edra kötzliga Lu-
star/ som Döden föda/ an som aff Lijffzens
TM. Hwad är thet som Werldenkan tigh
gifwa/then tu medh stoor Lusttienars Thet
tunna jwicke wara sa stora Ting. Jörenrin-
gaPenning/och sör en Hand full Hhm/gör tu
tigh sa myckin Huru härligit är thetsom wij affGudi hafwom at wanta! Och jä°
n lijkwal sa lqta och tröga/vthi then lefwande
Gudens Tienst; O j älcndige Menniffio»
Barn! Gudh ar en Glädie/somhögtöswer- WHgär all Werldenes Gladie/han kan medh sitt "«"a werl.
strdolda Glädie-Skeen/gä wära Hierta sä i° °ze7°
gmom/och war Ande och Siäl srögda och lesi
wandegöm. Ach min Frelsare/thetardock in° »önen at fK
tetsöm kan siackiaminsSialsTörst/änsom Gäfw..«""
Nl allena. Hurutörstar tueffterminSial!
Lät migh och törstaeffter tiqh. Sij/ther siär
en adel Gäst för Dörene. Miu Siälwil tu
latahonomstathervthes Thet wore en stoor
Skam. Hoo ar iagh/at tu himmelsteKonmig/
tuFadrens Beläte/tu hansewiga Härligheetz

Aaa iiij Skeel?
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nittftnveßetraHtelseni7/4
Skeen stal löpa effter mighs HlvadäriqA
Mhr än enKleudigh Matkasäcker/ittWrM

iagh lijkwäl thenna HErren/thenna hilnelfflt
Brudgummeu läta förgäfwes siH at klavpai
Hwad föker tu/min.Frelsare/yär tuwil hoos
Migbinga SökertuhärtinNyttas Söke>!
A icke mui Nytta/och minSaligheet? Wit
tu icke anWla i mijn Siäl itt Gästcbodhi
Hlvarfore hindrar iagh thet/fomMin Siälpi
thet hsgfia frWar i lurym honomitt Hier-,
taus Huus/som thet medh Frögd kan vpsi)lla.,
Sopa vth min Siäl/alt hwad tinom Wän äe
emoot/ochalthwadhonomkanwaratilförhM
der/pä thet hau ftij oförhindrgt mä sinaWächKWM.. itighgöra. Tätusi,ttern,ärhoosElden/kM
lätteligen ffee/at en lijtell
pa tigh och tigh vptändg/ om tuMUcker vth
henne. Märcker tu en Gnisia affthen
lige Rörelfen/l tittHiertassä tanck/at affGudzKärleeks Eeld en Gnista är hthsprungenoch
fastnatpä tittHiLrta/then sammatagh i2lchtz
ftthonickevthsiycknar..

Mr iitt Hierta/ eenkleenGnista
Gudelightttfär kanna/

Sä troo fhrsann/thtzn htzlge And
Mond' thensaimua vptamla/

TY



Gw2tnvan»fsta wedergweselse..

T») gor tm FW/medhhögstaiM
SadanEeld at bewara/

I GudzKarleGförvMstSweck.Mastetutäfortfara.
Acbmin Gudh/ hvm lmfiiF ästuchem W"„A.

fym tigh sökia <?ch> finna l lLwedanwhär wäry>gh«t.
pthi lämmerdalensälunda glader/ at aU
WerldenesGlädie ar ther emoor mtet/hy-
M stoor mon
y?gra.' Ach iagh är icke wärditth thenrm-
Zeste tm BarmhertiZheet/ochHtzwöl Zör
tu sa stors TWZ meyh miM Hch ftögdar
WtthA hölt medh tinlwftigaNarwa.»
relst. laZH är HtvgrdiZh allchenßarm-
hertilheer/som tu miZHZör/Mm Gudh/
AZMdockintet äterwanda at pry-
sKiEwiZheet. H.M Prhs/ Ahraoch
Härligheet/ n?ari wärom Gudi och Frel-saren Christo lEsu sampt Tröstareu
chmhelge 2lnde/Amen/Amett..

Then tiugonde Betrachtelsen/<ym rhen Kelge Andes Fsr^
seFlande».

godh ä«Gudh/at han icke allenast göy
Syndare saliga/vtan ech förss?

kmr them omtheras Saligheet/och thetta ge.» Gaughe7"n
nom sin HelgeAnda.. Gudz Tilsaijelser äreN"<*

la/ och Amen. Han hafwer migh tilsagt:
ThLu fom troor pä Gudz Son/lM stalicke

Am v söraM



Then tiugonVeßetrachtelsen/
forgäs/vtan haswa ittewigtLijff. Thetta är
ochbliswersant/dock kan thet twijfwelachtigt
wara/om iagh lefwer i en sann lefwande Troof
eller om min Troo är Skrymterij. Har mcl»
sie iagh omthenna Saken witzwara. Men

Hwa, aff hwar vthaffkan iagh warda förwissat/at iagh
"Aa «m lefwer ieusannlefwandelEsuChristiTrooi

Thenna Wijsheeten mäste iagh taga, affthm
de Troo. Helge Attdes Witnesbörd; Ty ja stär strif.
Rom. 8. wit til the Romare i thet 8 Eapitel: I has«.15-,6. Barns Anda/ i hwilkom wij

ropeAbbakäreFader/then samlm An«
den witnar medh warAnde/atwijare
Gudz Barn. Then som migh nu harvth>
innan förwiffar/at iagh är Gudz Barn/ han
förwiffarmigh och ther vthinnan/at iagh left
werien sannlefwandelEsuChristi Troo.

Men huru förwissar migh tä then Helge
«hm heiige 2lndc s Mr then helqe Ande är imigh/sä sit.
«tMng. ter han lntet ftlfäng l Mlgh/vtan rörer sigh;

Affstnßörelse och Bewekelse märcker iagh at
han är i migh. Hwad är dock thet han i migh
göri Thet fornämsta Wärck/hwar affiagh
tan märckia then Helge Andes Inwäniug i
migh/är 3ludansStrijdh emootKöttet. Ther
omstär striswit til theGalater semteCapitel:

G«l 5/l?- Köttct haswcrßegarelsc emoot Andan/
och
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OmthenHelge AnvegFörsegsande.
och Andan emoot Köttet/the fammeäre
emoot hwar annan/ sa at j tcke gören
hwad jwillicn. Thet är itträtt ondtTetn/
»ar nägon hafwer ijdelLust och Behagh til al> «är ma« be.

la sinä Gärningar/ther stal man intet annat
besiuta/än at Köttet sitter i sittHerredömme
stilla/och hafwer intet Emootstand. Christus
säger: Mr Anden komer/then iagh stal sän-
da/hanstal straffa Werlden. Wart Hier-
ta äraffNaturen wcrldzlig Sinnat/thet strasisar then H. Andei o§. Finner tu intetStraff
eller Geensäijelse i tigh/thet är itt Tekn/at then
Helge Ande ärintet ftrhanden. Ther hafwer
tu Teknet/ther afftn kan pröfwa omChrisii
Ande är i tigh/eller ey/om tu leswer i en lef° ChristiAni
waiideTroo/ellerintet/om tu ast vthi Salig»""'
heetenes Ständ eller intet. Hoo som syndar/
och hafwer Lust til at jynda/strijderoch intet e-
moot Synden/han hafwer intetChristi Alwe
isigh,- Hoo som ChristiAnde intet hafwer/
han hörer honom intct til/han hafwer intet at
hugswala sigh affhonom. Men när iaghfin- Striive»

ner Syndenhoos migh/och hafwer ingen LustFt
til at jynda/vtansuckar och strijder emootSyn»
den/thet är itt Tekn at then Helge Ande hafwer
sMRijke i migh. Sä länge som Strijden c-
moot Synden är ther/stär thet wäl til/Men tä

man

747



Nhen tnlgondeßetrachtelscnl
mankäuner ingen Sttijdh mehr/stär thet illa
til; Ty sä länge wij ärestaddeithenmHu»
den/jlapas wij medh Köttet/ar tä ingenthchsom emoot sager Köttet/ vtan hafwer ijdel
Fridh/Lust ochBehaghi sigh/ thet äritt Tekn
at wij äre tötzlige och intet andelige/ och at,
Christi Ande hafwer intet sitt Rijke i
Mängen blifwer ther öfwer bedröfwat/at han
ien sadan Strijdhleswa«Me.. Men Wee.
osi/omwijaffensädan Strijdh intet wetta.

«etn't äl en är thet förstaKannetekn/ hwar til
»arusligh wäste Troon komma/ thet ar en BarnslighFörtMan. M^.^,,^GudzNädegenomChristum.

Ty thell Helge Ande drijfwer osiintettil Mr»
twijfwelse. 3Nr Paulus til theRomare i thet
8 Capitel/lärer hurutheu Helge Ande wituar
om Gudzßarustap/brukar han sädanaörd:
men om j döden Kötzens Gärningar
medh Andanom/sa stolen j lefwa. Ty
alle the som drijfivas affGudzAndei
the äre GudzBarn. Ty jhafwenicke
satt Träldomsens Ande ater til Radd-
hoga: Man j haftve satt vthkorade
Varns Anda/ i hwilkom wij ropa/Ab'
bakäre Fader; Then samma Ande wit-
mr medh war Ande/at wij are Gudz

Baru.
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Gm then HelgeAnyesFirseglande.
Varn. Thet är jamyckit sagt/om j hafwen N/""
fttt then HelgeAnda/ sa äre jförthenfful icke
ttan Kött/ MenAnden dödarKötzensGär-
mngar/ ochvpwäcker en BarnsligFörtrösiM
tilGudh/ stsomtilederkäreFader/ ochther
medbetygarhan/at järeGudzßarn ochArf-
wingar. Dch säger han har treggiehanda:
Först/at then HelgeAnde finner i Siälen ther
innehanboor/ Kött/ men Köttet tilstädjer han
lcke sin Willie. Til thet andra/vpwäcker han
enBarnsligh Förtröstan til Gudh/somropat
iwärtHierta/AbbakäreFader/ och thet sama
ZenomChristum; Ty vtan Christumkan in<
gen hafwa til Gudh enrätt stadig Tilftrsichtz
Ty fast äneneffterthetvthwärttsLefwernet
kan taga fitt Samwet iAcht/ vch sighvthi alt
godt öfwa/sä blifwerdockaltijd KötzensGeen-
wördigheet qwar/ hwilken mäste försonat vch

reenat warda/och thet kan pä mtet annat Satt
stee/än som genomChristum. Til thet tridie/
stgerApostelen/atsamaAnda/sompä bemälte
Sätt/Kötzens Gärningar i otz dödar/och ge.
nom Christum i ost ropar/Abba kare Fader/
han är wär Barnsiaps sanfärdigaWitnes'
börd. När nu nägon täncker: lagh är GudzBarn/ochkännerlijkwälingenStrijdh emoot
Köttet/hanbedmgersiah.Mmomenwachtar

sigh
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75" The» tiugonve Betrackteljen/

ftm är" sigh för Syndm/ och weet ilitetat sörsona sigh
Skrym. medh Gudh genom Christum/ sä är han en

Skrymtare. När bäde sta hoos hwar
thetär then Helge Andes Wärck/som vppen»'
barar then hemliga hiertansöhörfamheeten/
hwilken hanstraffar/ och theremoot strijder.
Hwar aff vpkommer hiertans Bedröfwelse/
Ingest och Pijn i Siälene; Sedän/ när han
hafwer betagit migh all thenBerömmelse som
iagh hoos Gudh haswer/larer han migh at fty
til wär Gudz Faderliga hiertans Barmher»
tigheet/som genomChristi Blodh ärforsollat/

V«m?' larandes o§ropa Abba kare försonaderFader.
Fslimo» Täiagh thetta i migh finner/vtan Skrymtan/
" hwem wil straffa migh s Eller hwemwil hin«

dm migh/at iggh icke kan wara wi§ pä/thet
iagh är Gudz Barn och Arfwinge s Tilthe
Galater i thet 4 Capitel/talar Paulus sam«

Gal.4/6. maledes: Emedan j are Varn/hafwer
Gud sandt sins Sons Ande i eder Hiw
ta/ hwilken ropar Abba kare Fader.

Rom.B/<>. Then som icke hafwer Christi Sinne
och Ande/ han hörer honom intet til/ til
the Romarei thet 8 Capitel. Men höre wij
Christo til/ och äregenomChristum wordne
GudzBarn/vndsä wij Christi Ande ochSin-
ne/och hafwom en Barnsligh Förtröstan til

Gudh



O mthen helgtAndesFZrseglange.
Gudh genom Christum. Hwar pä föllier/
Frijmodigheet/Tolamodh/ en öfning vthi al°
Khanda Christeliga Dygder/och en innerligh
Längtan effter Gudh ochthet ewiga Lijfwet/
och wäntompä wärKropps Förlossning. Rom.s/^.

Thetta är thet sanfärdiga och lijffachtiga
Wärckandet som then Helge Ände i o§dri)f«
wer/och thenrätta Smörjelsen/som efn'an eff-
ter ifran ChristowärHufwud nedh pä osifiy»
ter. Smorjelsen hwad ar hanannat/änat wij
medh Christi Ande och Sinnevpsylte warda s
Thenna Smorjelsen är min Christendoms
rätta Kälmetekn/itt Witnesbörd om then vnd«
fängna/men ännu fördolda Kungeliga War«
digheet.

Then Helge Ande är Skattmästaren/ som b<lze
vthdeelarChristi Rijkedom vthi Siälene/och «"««"
ther medh ar han och Christi Witne/somom
Chrtsto witnar/ at han är wär/ 1.70K.4.Ther pä kännom wij/at wij bliswom i'
Gudi/och Gudh iost/athan hafwergis.
witosasssinAnda.

Blifweraltsä thm Helge Ande/min Troos Helge

och Saligheetz Försäkring/ therföre haswer Tr«o«Mhan och thetNampnet/at hanheeterenPant^"""'och Segel: Gudh är then off smdsäster
och
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>52 Then tiugonde BetraHtelsen/
'/ vch smordt haftver/och förseglat vff/ oH

Ziftvit i wärt Hlerta Andans Pam.
M the Epheser i Capitel: GenoM Chri>
stum are j trogne/sedan jtrodden/besG
lade medhLofftzens HelgeAnde. Hwib
ken är war Arsszpant til warFörlosi'
nittg.

Drft är then Helge Ände l
wärsArjft Insegel. MrFötstaroch Her°
rae vlwerffrifwa ochförstgla MBteeMeM'
m the sigh til samma Skrifft/ ech betyga at

w« äreitt thetärtherasSkM Wij äreittßreeff/sM
icke är sirifwitMedhßleck/dtan medhlEsil
ChristiAnde. ThettaßreswethafwerChri'
stus förseglat Medh sins AndesNitnesbördj
hwar medh iagh är förwisiat/ thet iagh intet
falstt Breeffär. Abraham dch HansEffter>
kommande/buro itt vthwartes Segel pä sitt
Kött/ömstärelsen; Wärt Segel är inwär«
tes/ then andelige ömstarelsen/ steergenom
Christi Finger. Säsom ittNax sattarisigh
itt Signetes Beläte/som i Waxtryckes: Alt'
sä tager wär Siäl i sigh thens Helge Andes
Beläte/säsomittlnsegel/som iwär Siäl in-
tryckt warder. Thet är/Siälenwarder sir»
«yateffter GudzBeläte. Thet är thet Belä'
te/hwar affGudh känner otz säfom sinä M.Thel



VMthen Helge Andes Förseglattde. 75;

Ther igenom warda wij förstkrade i wär
Troo/ at wij äre wisse/ wij höre Christo til/ och
hafwom Hansßijke vthi o§. När emellan ost
ech Cdristum frägas/ öm wij höra ChristoellerSatantil/tästerChristuspaSialenochZGV
säger; Hwars Oswerstrifft och Beläte är
thetta s Är thet Gudz/fa giswer Gudi hwad ochVeu«
Gudi tilhörer/ Hr thet Satans/sä giswer Sa'."""
Wom/hwad Satanomtilhörer. Sä sansär-
deligen iagh stal hall« thet fore/atiagh hörer
Satan til/t,är SatansBeläte i min Siäl är;
Sä sanfardeligen kan iagh wetta/at iagh hö-

rer Christo til/ när iagh medhChristi Ande är
sörseglat.

Gudz Tesmmenteom thetewigaArfwet/ <Sul>;Msi<!»
nr itt Gudz Breeff och Förstrifwelse; Alt 7n7.vä» "5
hwad Gudh ther vthinnan tilsagtochlofwat '"'s"Arff.

haswer/thet beseglar och försakrar hanmig vm
i mittHierta genomthen Helge Ande. lagh
wilvplättia heela Förstrifningen/ickeMed mi'
»m örd/vtan eens i Gudi lärder ochvplysts
MansOrd/the therOrd ifränOrd altsä lyda.

lagh then ewige alzmechtige Guden och ?n

Frelsarens lEsu Christi Fader/
swär och förstrifwermigh heelt krafftigtemoot
tigh med minSonsaldmheligasteFörsoningz'
Blodh (och alla Mennistior pä lorden/som i

Bbb sin«



754 Then tiugonVe Betea^tetl^n/
"

sinä SyndcrsKännedoln/lnedh en ftst TM»
sicht sättiä sin Trvo pa min Son lEsum
Christum) at iagh wil förlata tigh alla tim
Synder/och pä alla tina Misigärningar
drigh mehra tänckia; Utan kallar tigh för
Lagzens swäraFörbannelse sä ftij/ för Dich
wulens storaHfwerwäld sä qwitt/str min M°
matigaWrede sä säker/ochför migh sä rättfw
digh och saligh: Sasomtusielffhadevpsylt
Lagen/ ocktilfyllestgiordtfortinaSyndtt!
la/fäsom tu vtan Synd worc född/ och icke m
Misigarningbegätt hade/ och thetta alt för
min Svns lEsu Chrisii stul/som Lagen för
tighvpsi)lte/är en Förbanelse och Skuld-Offer
worden/tina Synder medh sin Guddomliga
Blodh afftwagit/ och min Wrede försouat;
Diefwulen/Helwetet/Werldm och Doden ösi
werwunnit/ochen ewigh Rättferdigheet iLiU'
sel framhaffdt. Och icke allena thet/vtan iagh

«mo"t ös wil/och sörstaffar har hoos/attunuhäreffter
inennlmor.^^^Chrisiumen ovplöseligh GemeenM

medh otz och then heligaTreefaldigheet hasm
stalt: Sälunda/at iagh wil wara tin ewige
Fader/ochtu stal wara ewiunerligen min M
Son/Dotter och Arfwinge. öch ban min
Son tin Frelsare/ stalwara tin ewige Medla»
re och Förlossare/och tu Hans förlöste Broderj

Syster

754



Om cken belgeAnves Förstglanve.
Syster och Medarswinge: la/tu Mthonom
genom then Helge Andes Kmfft/then han tigh
meddeelandes warder/sasom Hans
deBrudhewinnerligen vtht ittKött forloswat
vchsöreenat warda. Nlmehra Stnrckio och

Försäkring/ och tit tina Troos Stadfastelse
haswer iagh tigh jämpte och hoos then Helge
Andes Insegel vthi tittHierta ockSamwet
tryckt och lättt ther vnder sättiä/mine
store UndwSecret/ vchmitt nya Förbundzkrasstigalnsegel/ Först thet Helga DoM/sä»
somthen nyaFödelstns Sacmment/ Sedän
then belge Nattwarden/ftsom ittSacrament

pä then sanfärdiga lrfwande Gemeenstapen/
hwilkenw vndftr/medmins Sons/tin Brud-

gummes/ HErres/FrelsaresochAterlösares
Lek Men och Blodh. Thetta talar/strifwer/
lpfwar/ swar/ betygar och besiglar iagh HEr«
ten tin GM/ sampt min käre Son och then

Helge Ande/fast och ewinnerligenat hälla/ och
Woot alt Förnufft ochemoot HelwetesPor»w pä tigh/ säsantsom iagh lesiver/ ifielfwaWarcket atvpchlla. D ock thetta altpä thet. ~Sätt/och med thetßestedh/at tu nu haresster/ Mrar?

sä länge iagh
ligheetochßättftrdigheet tienar/ tnchteligen/
tättftrdeligen ochGudeligenlefwer; Tinom

Bbb ij _ Äters
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Chen tiugonve Betrachtelsen/
HterlösareChristostadeligenefftersöljcr:lcke
tigh/ vtan honom lefwer,- Emoot titt Kött
(thervthiiian Werlden ochDiefwulen Kasipa
sittßijkeochTillhälymächteligen strijder/ v»
thiHelgelsen framhärdar/tig ifrän allKötzens
ochAndans Befiackiande reenar/ mijna Sa°
crament ochlnsegel wärdeligen brukar/ käm»
parengodhKamp/ Troon ochittgodtSaw
wet in til Ändan behaller. Ther til iagh tigh
altijdh wil Wijsheetz/ Förständz/Rädz/Kun.
staps ochHErransFruchtansAnde (omtu
alfwarligen migh ther om beder/och medhför»

emoot Samwetet icke migh
emootstär)rijkeligen gifwa ochförläna. Men
ther tuaffSwagheet en ellerannan gang sal°
ler/stal thet tigh/ sä wijda/ at tu icke thervthin»
nan framhärder/vtan tigh genomminä Nädh
vprättar igen/intet wara ftrdömligit/ vtan tu
stalt genomdagligßoot och Bättring jwlän»
ger jw starckare warda vthi tinom HERm
Christo/och i Hans Starckheetz Macht altijdh
tilwäxa i allaStycker/och iagh wil tigh säsom
enleswandeWijnqwistrensa/attualtijdmeer
och mehrFruchtbär/och vpfylt warder medh
Mttferdigheetenes Frucht/ som genom lE'
sumChristum vthi tig steer/ til thes tu affNä'
de bekommandes warder thensaligaLijffzens

Kros,



Omthen Helge Andes Forseglanve.

Krona. vthi then Helge Tresaldighee»
tenes hemliga Radb/ och vppenbaratgenom
wär bäggesMedlarelEsumChristum.

Häraffsee wij/ickeallenast GudzMeening
vthi sitt nya Förbund/vtan ock hurn han sädan
sin Meening genom the H. Sacramenten och
then Helge Ande beseglar/ at alla GudzTil»
stijelseriChristolEsu pä o§ fnllbordas/och
wardalaochAmen.

Then Helge Ande heeter icke allenast ett In-A« hHesegel/vtan ocken Pant. !a en saljer itt Arswe-«" pane.
godzäth enom androm/sa gifwer then ena thm
andra en Pant/atKöpet ffal wist wara: Gudh
lofwar otz arma Syndare/sörChristißlodh
fful/ thet ewiga Arfwet i Himmeten; 9ch pä
thet wij mä intet twijfta pä sammaZilsaijelse/
gifwer han otz strvth sin Helge Ande säsom en
Pant/ ywilken mäste i o§ begynna thet ewiga
Lijsivet. Wij som hafweAndansFörstling och
Smaken pä thetewigeLijfwetvndsätt/warde
ther igenomftrsäkrade/ at thet ewiga Lijfwet
wisserligenfölliandes warderj om wij allenast
framhardaiTroone.

Eli lijfachtigh Figur hafwe wij vthi then
Alorade Sonen/ hwilkenFadrenickeallenast
vptager til Mde/vtan honom/och sätter
mRing pci Hans Hand. Thetbetyder/at then

Bbb iij him-
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758 Then tiugonve Betoachtelsenf
Z"b7sH°e hiMmelsteFadrenbeseglarsinNädhmedhO
meythe» he. HelgeIlndesGaswa/ hwarigenomwijsasom

medh en GuddomlighPant försäkrade war,
d« om then Faderliga Huldheetem

Attsähaswe affthenH.AndeenPant
pä thet ewigaArfwet/och M Segel pä then tik
sagdaMden; Hoo som ittGudzßarn ätz
hanär med thettaSeglet försakrat. Hoo som

> thetta Seglet, intet haswer/ hankan och Ml in,
tet trooi at han warder thet ewigaLijfwetaff
Gudiärsivandes, HFörsäkra strthenstul tigh/min Siäl/at man

HivarChn. med ijdel godaDagar intet löper m iHunelm<
me. Hwem st>m ingenStrijdh kanner/han haswer

Rijte. wisserligen illtetEhristiÄnde hoossigh.. 9m.
en jyndar, tzch haswer Lust til at si)nda/ strijder
och intet emoot Syndeli/ vthi honom haswer
Christus intet sittßijke; lysä. snart fomChri-
stus med sinom Anda lnträderi Siälen/straft
farhan thet werldzligaWäsendetio§/siär e«,
moot thekötzligeßegHrelser/ och vpwäckeren
Wäm>else emoot Tu kan säija: lagh
haswer intetBehag til Synden: Mensäkun»
de iag ftaga/ om tu haswer öswerwagat hwadsom Synd är s Ehoo som haswer gifwit stgh

Me» som then Helge Anda tillienst/emoot Syudeu/han
the« gnjper intet alleuast itt jlagzSyvder ani dtan

> heelii



Vmthen helqe HndesForseglanve.
heela Synda-Hopen/ säsom HogMd/Girig-
Hect/Afwund/Haat/ och alt hwad som Gudi e-
mootar. Thet gärintetanmedhLämpa/och
medtinsWiljesFulbordau/vtanmedittswij»
dandeWtzensDödande. Tuastickeallenast wijä«Gu.

Gudi en Dödd styldigh/ vtan mänga/ til thes Vö?a"'styl,
then ondeNaturen i tigh döör/ och itt
deligit Lefwerlie i tigh stapat warder. Har
gällerthet uttet hafwa godßoo/vtanMan mä°
lie strijda ochkampa: Winlagger/sägerChri-
sius/ja/wmlägger eder therom/atj
gen inga genom then tranga Porten;
FörvtanMmpande ochßrottande komer in»
M ther, in/Medg!adomMunn tranger man
sigh intet genom thenna tranga Porten/ vtan
medh Ängzlan och Suckan/ medh Fruchtan phil.2/«.

vchßäfwam
Om tu wil lä ta tigh rada/sä wille inghrädcd

tigh/nttustulle medh alt Alswar wända titt
Hierta istän Werldene/ och ifrantin Willie/
pä thet siillas: lher emoot
staltuthenhelgeAMlätahasim sinWillia taG..o;An°.
i tigh/ och thet sächeeltoch Hällit/ at tu worebe-wmlW
tedd allaKorsftll atemoottaga/säsom affGu»
di sielffmed itt lvalwilligt Hierta/ sä?kNnde tu
stija/Köttet leswcr ilttet i tigh/ vtan Anden»,
Dl Erempel/ tä wij nclgot heligt vthrätta/ sä Lxempei.

Bbb mj/ reetar



76» Ehen tiugondeBetracktelsen/
MtarmarNatur oss/at wij ffole ther vthi <MwärHhraoch Berömmelsi/star tn nu emoot
en sadan BerömsökiandeTancka/och äsiundar

Z«"K. «llenast GudzAhra och tinsMstesNytta st.
»etgäravthj kia/sa wärckar sädanti tigh intetKöttet/ vtan

Andell. Twärt om igen/om nägon bedröfwar
tigh/ thet ware sigh med Ord ellerGärninqarj
sä drijfwer Naturen tigh til Wrede ochöto,
ligheet/men om tu häller Naturen tilbata/och
blifweröfwertinOtoligheet/otoligh/och tager
Skaban ochFörtretetmed sachtmodigoch 3l«'
davp/liika sasomaffGudi palagd/sä lefwer ä«
ter igen intetKottet/vtan Anden itigh. Uthi
en Summa/ vthtöm tin egenWillia affHier«
tat/ sä warder thet medh Christi Anda vpchlt.

Dockweetännu thetta til tinEffterrättelst/
at then Helge Andes Wärck i tig intet are strax
fulkomne/ tä han hasiwr giordt sin Boning

N"° boostigh. AndensGasivormästewära/och
wäxai«s. then inwärtes Mennistianmästedagligen til«

taga/hwilket offta steer i stoorSwagheetoch
medh myckin Geenstrafwelse, Wachta man
tigh at tuickeöswergifwertighKstzensWils
je/ vtan längta effter Fulkomlighecten vtan
Skrymtan medh altAlfwar/st warder Gudh
thet goda Wärcket/ som han i tigh begynt haf»
wer/sulbordandesgenom simKrafft,
, Mr



OmchenHelge AndesFörseglange. ?s,
" Närtunugenomthens HelgeAndes Wit«
nesbörd ärwiffom tin Saligheet/ saprijsa
Gudz Godheet. Mr iaghärpänyttfödd/

kan iagh sielffmig intetregera/eller i thet goda söremsot

l bewara; GudzNäde är thet/som gisiver mig
siliomHelge Anda/som mighregerar. Gudz
Näde är thet/ som genom then helgeAndes
Regerelse min Ände förseglar/ at iagh är wiZ
om min Saligheet, Huru liufiigen handlar
tn medh otz/tusom wärSiäl älstar/tä tn effter
tittLijdande foor vp til Himbla/ togh tu wärt
Köttmedh tigh/och sätter thet vthi tins him«
melsteFadersHärligheet; Men theremoot
sander tu o§ hijt neder tin Helge Ilnda/thessa
bade sörsäkra lnig/at iagh ffal ther wara/hwar
tu äst z Huru saligh är then Mennistia/ som i MW.sinsidstaStundhar om ftrstkratär/ at hon

faartillEsum Christum/in vthi tliet ewiga
Arsivet. Thetta försäkrar migh tin Ande/
hwilken tu migh tilPant gifwit hafwer. Are
wij nu sä wal tilModz widh thet himmeistä
ArffzensPant/ tä wijnuhafweallenastvnd-
fttt Andans Förstling/ huru wälstalthettä
blifwa med osi/nar wij faArfwetheelt besiitia.

Tu matte saija/ thet ar mäng swar
Strijdh at strjafore/ftrr än thet st widtkom«
mer. Thetärsant/tyGudhwilintethafwa Nvar"
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76? NKentiugondeBetrachtelstnf
VyrglM, ostheeltSorglösa, Wijhaswethennaßefal'

ninqen til the Philipper i thet andra Capitel >

phu.2/«. Skaffer medh Fruchtanochßäfwan/
atjsaligewarden. Therpääriaghwisi/at
intet kan stilua migh ifrän GudzKarleek/ som
äriChristo lEsu/vtan ther iagh genom egen
öndsto och Obootfärdigheet migh sielff aff-
stillier. lagh hafwer ocksäLöfftet/at Gudh
thetgodaWarckt/som bani mighbegynthaf.
wer/thet warder han ochfulbordandesgenom

len Nr stna Krafft. At han och vthiFrestelserna wil
sin halla Mätteligheet/at iagh icke warder siestat

öfwer Förmägan/men wil staffa en godh, Uth'
wägh/ och. laga/ atFxesielsen far en godhönde.
Thersöre ätallar iagh och minGudh/vtan H-
terwanda/ och weet at min Böön är hörd.
Hwad then mrwarande Stunden widkom»
mer/ kan iaghgenom then Helge Andes sansar»
diga Witnesbörd omGudz Nade/och mitt nu
saliga Tilständ sä wisi wara/ som Christus
lEsuswisserligen armin Försonare., Men
hwad min Stadigheet angar/ akallar iagh

ss«lom wij lEsu Christi Fader/ at hanmigh intetbort«
rycker iwina Synder/ omiagh affSwagheet
faller/vtan at han vnner migh Tijdh tilßat-
tring/cch medh sinkrafftigaHand migh ater
yprattar. lagh weet ochwisserligen/äten sä»

dan



O»tt then Helge UnVes Förstglande.

dan Bööu är intet ftrgafwes ellerborte. Men
lffter tu weestMre Chriften/at sä mänga här'
daDrabningar stä tigh ftre/ therföre sörwah-
m medh stsrre Försichtigheet thetKlenodh/tin
Saligheet.. Men wil tu ben'arat/sä wachta
tigh OrFienderna/ som, willia beröfwa tigh

! thena Skatteli/effterPetri Förmaning: För- l-ptt.2/«<

wahren iderför kötzlMßegarelse/hwil'
ka strijda emoot Smlenc. Werldenesw«rldenes
Barn jokia sin Lust i Werldelie; Men hwad
ärfthrligare anWerldcnesHrender ochTijd-. ä,«f«hr»iHa.

ssrdrijffi Wil tu blifwa then Helge Andes '

Tempel/sä ffal tn bruka thenna Werldeu intet
anorlundaän medFruchtan/ hällandesWerl»
denesLnstasasowDiefwulensLeckwochLoc'
kespijs/thermedhtu afföres iftän then Helge
Ande. Mäste tumed werldzliga Handlmgar ma« stal fii.
echFörlustningar omgä/sägsr thet
tan/ ft gack ossta in itittHierta/ochraysaka >

tigh/om tu intet gär förwidt/at titt inwärtes -
Godz Ma lijder/ och MinSial/ intet >
sä widt/iutet sä widt,- Skal tu och genom then-,.
ya vthwärtesLustenförsättiatiu merliga hier« i
tansLusts lagh siutar medh thenFörmauin»
gen/til the Epheser i thet 4Capitel: Bedröf- Nph.4/z«<
wer icke Gudz heligeAnda/ ther jmedh
Grstglade aretilFörlosinmgenesDag.

Siji



764 Then tiugondeforsta Betracktelsen/
"

Sij/then Helge Ande ärtin ÄterlösningzSe»
gel/ bedröfwa honom intet/ at hanintet iftän
tigh wijkerj Tukan honom aldrigh högre btt
dröfwa/ än när tu thetWärcket fördarswar/1

-ThenHAn.. som hani tigh begynthafwer. Then H. An»
«nnN3 de är säsom en konstrijkMälare/somhafiver

begynt at mäla itt stönt Belate i Siälen/ Be>
latet är Hanssom henne stapat och äterlöst haft
wer. Wänder tu tigh til Werlden/ sedän titt
Hiertaär vplyst/ säastu säsom ittoftrnufftigt
Barn/som medenSwartebörftekomme öfwer
Akonsteligen begynt Beläte/ och sördarfwade
heela Arbetet. Bedröfwa intet thenH.Anda/
om tu wil at han stal sinä Wärck i tigh full»
borda; Rijffintet bort Inseglet/ om tu wil
wara wi§ pä titt Arff.

Then tiugonde forsta Vetrachtelsen/
Om the <>eligas!3tadigheer.

ih«»r sta«. Hsom thetäre starckaKadior/som sönder^
NN"s närwij omwände warde
i wär Gm» iftän Mörckret til Liuset/altsä wandre
n>ä"'">e. effterOmn^ndelseniblandstarckaFiender/

the otz med siörsta Macht willia draga tilbaka
invthi Mörckret igen. Säsom thet en Nädh
är/ tä Gudh o§ sörlossar iftän Mörcksens
Macht/ och satter osi in i sinkare SonsRijke/
altsä är thet ochför en Näd at achta/ tä han ost
widh en sadailSaligheet vppehäller. Gisi



«VmcheHeligagStadigheet.

GifweGud wij ickemattesiä thenFahran
ftm wij leswevthi vthur wärögon ochHogh!
Meenar M at thet är en ringaHoop/som isrän AAA««Syndenes Börda befrijas/och äterwända sigsom gnrftä»

til sin förraWane/och gifwa sigh i
stamligaTräldoms ömhmlkaPetrus isitt d«nls«".
nndra Breeffi thet2,Capitel sälunda talar:
ThehafwagenomHErrans ochFrel-
sarenslEsu ChristiKunstap vndfiydt
Werldenes Oreenligheet/ och haftva a-
ter bewefwat sigh thervthi/ och äre ös-
werwundne. The worefrij frän Satans
Band/tä the sigh til HErren omwände/ mm
nu äre the pä nytt ftlne vthi Hans Näät. Gin»
ge ickeallelstaelitervthaffEgypten/men huru vehuNp.
mänge affthe same komme in i thet förlosimde "omm"?

Landet s Blefwe icke nMedeelen nedersiagnei
OknensHwadan kom thets!he kommo ihogh »et.

sinaKöttgrytor vthiEgypten/ och wille intet
läta regera sigh affGudz Ilnde. Thetta förs
sträckelige Exemplet staller osi theu HelgeAllde
före/i then förste Epistel til the Corinther ithet
io Capitel/och gifwer thenneRegel ther hoos:Then som läter sigh tyckia han stär/hansee til at han intet faller. Christendomen <christe»>«.
beqynna och fulända/är twäggiehanda; Thet "aöchM."
liggia vtan T'vijswel msnga iHelwete/ som W äre.w

wäl



Then tmgonde förfta Hetrachtilstn/'"

wäl begynt hafwa/ men effter the inttt hafwa
suländat thet the begynte/ thersöre liggia the!
nuiFördömmelsen.

«hete,!«m Hwad androm är wederfarlt/ thet hafwed
L anLrom och kunnat migh wederfaras. Bär iagh icke
hänva. thet onoaKötttt paHalsen/som andra fördärf.

wat hafweri Reetar och icke Werldm mighj
som androm försördt hafwerl Strijder och ie»
ke emoot migh sammaDiefwUl/fomandrom

iagh annu stars Eller hwemkommer thet tilj
at iagh framdeles annu ständandevftpehalles^

Gvdznädh Allena GudzNädhär thet/som migh Hartit
vppehällee hppxhällit/sa länge som iagh stadt hasi

wer/dch Mighkraffteligen mastevppehälla/ fi
länge som iagh stä stal. GudzGodheet och
Nädhgör thet/at ingenAnstööt migh h.är til
hafweraldeles omkullstött/eller och migh ncds
lagt. Gudz Godheet och Nad hafwer bcstyd»
dat migh emootFieudens Anlopp/ och giswer
mighKrassttilatemootsta. AffGudzNäde
fär iaghAndans Krafft/ther igenom iagh kan

Nwi?" drijfwa tilbakaKötzensWalde. AffNatureN
Synoenat ärintetannatimighanSynd/hwadgodtsom
eragasmeo. imighär/kommer istän tigh/hetigeFader/ msom är all GodheetzUprinnelse.

Leswer och nägonLhristm iWerlden/ thm
medh

766



Dm the-Heligas Gtadigheet. ?s? „^,

medK Dawid icke bekänna mäste afftheny4
Mm:MinFoothaswerstaplat/ men
tin NadhHErre vppehölt Mig. Hwad
är thet osi vppehäller/n«r waraFötter staplas
Tin NadhHErreM migh. Päsama
Nadhmäste ällaHeliga ser/vchmedhPaulo
säija: laghförseerlnigh thetsamMMt Phil.t/s.
then vthi eder godt Wärck (Nemligen/
Salightettnes)begyNt hnswer/hanstal
M vch fultborda itt til lEsu Christt
Dagh. Gudh är then/som Mrckarl GbadeWillia vch Garning/ efftcr sitt go-
daßchagl). öch mcdPetro iPUdh soM
all Nadh tomer aff/ then osi kallat haf-wer tilsmewiga Harlighcet i Christo
lEsu/sulborde ost som en lijttNTijdh
lijda/styrcke/stödie och stadfaste. Asso§ M
sielfwekunna wij icke thet ringesta göratil war "trNg.
Saligheet/myckit mindre thet största. Troo
äreen GudzKrafft; SkassaTroon/kosiade
Gudh mehra/än som stapaHimmel vchlord.
Altsä är thet ochwal en st stoor tiug atTroon
Vppehälla/som Himmel ochlord vppehälla.
Then H.Ande handlar medh o§ stsom en H"m G«dh
genLäkiare/ som icke allenast hielper then sinka
til sinHelsa/vtan ockförwarar/at Siukdomen
icke kommer igen; Then HelgeAnde hafwer

genom



ysz Then tiusdttdeförsta Beteacktelsen/
genomlEsilChristi Vaär/heelat wära
lige Säär/och sörwahrat osi/at the icke pä nytt <
vthbrista. Thet arga Werldenes Wäsende
och then tötzligaLustan straffar han i otz/affrä'
der/ gifwandesModh och Krafft til at siä e.
moot/ Ther emoot drijfwer han osi altljdh til
thet somgodt är. Medh goda Exempel klap°
par hänpä wärSamwetzDörr/ och tiltalar
wärSiäl. Hans Wärckär thet och/tähän

?««ZH: staffar the vthwärtes Medlen o§ tilhanda/
t«meolm. hsra til en godh ChristendomsOsningj

Säsom andsrijka Böcker/ nijtalstande Predi'
kanter/trognaFörmaningar/GudeligitSäll'
stap/godaExempel/ thesse äre thens Helge An<
desvthwärtesMedel/ ther med han icke altenct
ißegynelsen dragerSiälen til Omwändelse/
vtan ock vppehäller thet vplystaSiiweti thet
goda/och altijd pä nyttvpmannar. Thettabe<
höfwe wij alla myckit högt. Then HelgeAnde
ärChristi Skattmästare/som vp°och igenläser;
Han öpnar Hiertat/ och lägger ther in then
himelste saligeSkatten; Sedän laser han thet
igen/och förseglar honom i wär Hierta/förwa-
randes wäl/at han icke stalsörlorat warda.

Enklaar Berattelse/ huru thet tilgär medh
theHeligasßeständiqheet/ finnomwij hoos
ApostelenPetrmn/i sitt MaßreeffssörstHCapi,



Omche-HeligasAtädlghttt. 76?
'Capitel:MedhGudzMachtbewarensj/"
aenomTroonatilSaligheet. Utyisitt
Spräak brukar Apostelen itt Sld/ som wara L>V"H
Tanckar förer pä eenFästningz
therKrijgzwacht warder satt i ittLager eller
Befästnwg; Ty han wilsämyckitsaija: I
warden med GudMacht/genom Troona/lij-
tasäsommedh een Besättning bewarade/vthi
Saligheetennes Ständ/ ther til j komne äre.
Hwar medh iFörstone warder betydt/ at wij
haswe Fiender omkring o§/ och äre inteträtt
frij för all Fahrlighett. Til thet andra/at wij
dthi Fahran ickeareFoglefrij och Hielplösa
lesnade. Til thettridie/ atwärtßestyddär
GudzMacht. Mr Gudh intagerßijketi

Siaten/befäsier han thet sama/ och lagger ther
mBesättning in/och thenßesättnichen heeter
Gudz Macht,- 3y the helgeHnglar mäste icke

«llenast vfwer o§ waka/vtanGud stelffwakar
iswer vsi/ soin striswit stär: lagh wil M
Eeldzmuur wara omkring Jerusalem/

ochffal warather mne/ochbewijsa migh
härliga thermne. Sidst/och til thet fierde/
warder betydt/ at Troon intet mästeförfalna/
btanbehällasinNatur/om wij williom hafwa ««»".

ther affTroones Ände/ Siälenes Saligheet.
Troones Art och Natur är/at halla sigh til

Ccc Chri-



tmaonve förstaBetracbt^lsen/
Christum/begära Hielp/ och waka för Fimder»
na stul. Förspillcr Trooi, tdenne Naturen/sH
är mtetltnder at wij mtetbllfwevchiSalig'
heetcnes Staud. Här ma tu jalja:Hwad ar
thet som vppchaller Troon i sin Natur s Ty
ther om bör ma» befiijta sigh. Thet arallare»

?ppN,"r" do sagt: GudzMacht gör thet. Men man
Troon. här intetmebna/atGudz Macht o§ bcwa»

rar/wij ma bara osi äth som wij willia; Tbet
galler lijka myckit/antmgen wij wake eller sof>
we/wij äre bekymmersamc eller sakre. Inga-

K.Unelse. lunda sä/ härgar intetsö til/stsom tä en rijker
lägger Pennillgar vthi mKista til atförwah»
ras; Hwar Pemngarna ickekunlm sigh wär>
ja/när m Tiuffsig inbryter/ochwil them bort»
taga; Ntan här gär sä til/lijkasasom enKo»
nungförde Folck vthi eenwalbygdFastmng/
Om nuFolcket iFastningen willewara sakert/
siä sigh til Sömpn och godaDagar/och imei>
lertijd lateFicnden ohindratstijga öfwerWal>
larna; Eller oct/ at the honom heelt öpnade
Portarna/ och sedän saija/ the woreintet »,ogh
förwahrade/ Thetta wore alt sir orimligit.

«,«. Skal iag blifwa i Troone/ sil masie minTm
icke liggia laat/ vtan stä pä Beenen/ och ställa

l.p« 5/9. sgh vth med Gudz Macht/ Fienden ingen ftij
!3ph.6/16. Ingsng vnna/ vtan Dieswulcll och Mens

Zrestel^
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lFresterfer emootstä/allehandaKorsochMoot-
gang toleligenochkraffteligendraga/ockSa»
tans glödande Skott vthjläckia. Här vthaff
hafwer Troon thet Nampnet/ at hon heeter en
Seger/som Werlden hafwer öswerwmmit;
Docklijkwäl stal inge» sigh eller sinä Kraffter
tilägna/vtan Gudz Nadh och Krafft/at hon
vppehällin warder; GudzKrafft staffar lroon
vch vppehäller henne/ Gudz Krafft stärcker
Troon/ochkomer henne til/at hon all ting toh-
ler/alt wägar/ och icke insiapper Fienden hoos
sigh/!herföre star strifwit: Om HErreltic-

ke bewamr Staden/sa tvaka Wächta-
renarsasangt. Näreen trogen Siäli then

goda Förhopningen:
lagh stal blistva iHErransHuus e-
winerliga/ laggcr hon tilsittHopps Grund'
wahl/ Gndz Godheet och Barmhertigheet/
säijandes: Godheet och Barmhertigheet
stolaföllia mig i alla minäLMdagar.
Mästeforthenfful Troon ochHoppet altijdh
siä jämpte Gudz Godheet och Krafft/ om en UN?
Christen stalbewaratwardatilSaliaheeten. ngh«tenwi»

Sa längesom Troon seer pä Gudh och Hans r»t.

örd/ hafwer honitträtt Förstand om all ting/
och warder starck i Andanom: Mensä snartsom Sialen wander sigh ifränGudh och Hans

Ccc ij Ord/



Then twgonde förstc: 23etracktelsenl
Ord/sä saller hon iWillsarclse/och misterAw
dansKrassi. Troon mäste altijd wara iKsi
ning/menallsinKmfft tager Kon affGudi;
Och altsä wardcm wij medh Gudz Machtge«
nom Troom bewarade til Saligheeten.

Vtwi»sts h». Affthetta somsagtär/ är noqh vppenbartj
w" "">vist""hwad man stal swampä thmaFragan; Hu.
lighee" ru iagh kan wara strsäkrat/ vm iagh i Troom

stalkunna en gäng döö/ och then ewiga SaliF
heeten bekomma. Wij hafwomför thetta sagtj
at Troon mäste altijdwaka/jä lange thet steer/
sä langekuuna wij wara wiste om wär Salig»
heet. Menemedanwijnuwette/atwij Amu
bara Köttet i Barmen/ och hafwom mächtige
Fiendcr om osi/ och intet kunna saija/hwad sir
Anfächtning o§kan anstöta/tykunna wij intet
sä aldeles stkrewara. Thet wore en Ofwer»
dädighcet/om nagon sade:lagstalintet falla.

e» «hnsten Ift godtHoppffal hwar trogen Christen baf»
och viowom wa/och ther om bidia/at ban mä Troones Hn»
h«!f>',. dalycht/ SiälmesSaligheet ther ifrän bära.

"t förmäta Men om han wil sigb Mtt inbilla/ lagh stal
intetfalla; Thet wore en stooröfwerdädigheet.
Huru myckit Petrus sigh förmätte/ är wäl
kunnigt: lagh wil gä med tigh iDöden/ sade
hantilChrisium; Om an alla förargadesigh

pii

772



Vmthe-HeligasStadigheet. 77;

pä tigh/ffaliagh dock icke sörarga mig pä tigh;
Hwadsompa ensadanFörmätenheetärfolgt/ me»
lhet ar bekant; Strax tbervppa
Md sinom Mästare och HErra icke waka ena
Natt/ la/ medh then somhan elliest willega i
Vödeu; Ther hoos förneckar han honom med
Vanande ochSlvärjande. Sä gär thet them/
fom figb förmäta. Skrifften for manar o§ sa»
lunda: Then sigh later tyckia at han star/ phil,-/«.

hauseetil at han icke faller. Wijmastei
iiadigh Bekymmer lefwa. öch äter igen:
Skassa lnedh Fruchtan och Bäfwan/
Hwad GudiMbelangar/ ar iagh wi§ ther v»«»»; fi,.

pä/at pa Gudz sijda ar intetFeel/tychan aren 3ell
trooftstGndh/at hwad hani Nade hafwer be-. ""M.
Wnt/thetwithangarna fulborda/ förchelistul
häller han mättaiFxestelserne/atwijickeöfwer
!vär Formägo ftestade waM/ han, wijker och
intet istän ossi Frestelsen/vtan blifwer hoos osi
medh sinom Anda/formauandesoch styrckian-
desojj/effter sittLöffte: lagh ar, medh
nom i Nödene/ iagh stal taga honom
scher vth: Omtn gargenom Wntn/ wil
iagh wara nartigh/ at Strömarna icke
ffola jordranckia tigh; Och oin tu garv-
thi Eelden/ffal tu intet branna tigh/ och

Ccc iij Logen



Then tiugandeförstaßetracbtelsin/

Ssa,43/2. Logen stal intet bijta M tigh. Nar han
Gudhgören simder osiFrestelserna tilhanda/sästaffar han

ochUtbwägen/ och gör päFrestelsen een godh
Ände/ altsä är pä Gudzsyda intetFeel. Mm
hwad migh widkommer/ sä är min Swagheet
migh intet obekant: lagh finner lijkwäl i mig
genom GudzNädeitt sadantUpsaät/at iagh
läter thetaldrighkommather til/williasärer

LnChnstens liggia i Synden j Skulle nustee/at iagh hasie.
«psäät. affnägot Fall öswerijlat/ hoppas

iagh intet at Gudh stalstraffa migh sä härdt/
at han ickepäminer migh mittFall. Thet stär

psäl.zy/'). jwstnfwit: AssHErranom warder en
rättftrdigMansGang ftämjat/och han
haftverLust Nl hansWägh/om hansat'
ler/warder han icke bortkastat/tyHEr'
ren hallcr honom widh Handene. Men
achtariagh intet then H.Andes Förmanmgj
sä warder iagh rättmäteligen fördömd: Men
wänder iagh minä Oron intet isrän then Helge
Andesßöst/ sä hoppas iagh/thet stalaldrigh
komma ther til/at iagh stal haswa Lustaffmitt
Fall/och sä stamhärda i min Obootsärdigheet.
Här om wil iagh icke wända igen at bidia/at
Gudh ickewil läta migh rata i Frestelse/ochat
han icke tager sin H.Ande iftan migh. lagh"
hafwer ockft minFrelsareslEsuChristiFör«

böön
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' MnK- migh;I sinäKötz-Dagar här pHIor»
den/hafwer han salundasinhimmclsteFader
jorosibedit: Helige Fader/förwahra gc« ?oh.i7.
nom titt Nämpn/ them som tu migh "'""'

Mvit hafwer. laghbedcricke/attu
stal taga them affWerldene/ vtan at tu
strwahrarthemijranondo. Säsomhan stw"H!
hafwer bedit för mig pH lorden/säwakar han
för migh iHimmelen; Honom ar all Macht kar >,an nu
gifwin i Himelen och pa lorden/ stulle han nu
intet willia göra/somärmintrogueFrelfare/
thet/ hwar om han sinom kare Fader i sin För«
nedring st iluierligen hafwer bedit s HansFö- wär
böön ar anu min Sköld. Zherföre/säsomPou-
lus ymandra talar: lagh ar i then goda phil.,/6.

Tilförsichtcn/at then vthi ider baswer
thet goda Wärckctbegynt/han stal thet
ochfttlborda in tillEsuChristiDagh.
Altsä stal ock iagh om migh sitlff/och hwarech
en Christen om sigb sielfffäija: laqh äri then »> G«?hom
godaTilssrsichten/at then som hasiver begynt
thet godaWärcket i migh/hanffal thet ock snl>
borda; la/ iagh ar wi§ ther om/ at Glidh stal
thetsulborda/om iagh icke sätter migh emoot
Hans Nadh. ICHristo ar iagh aldcleswäl
förwarat/ st som HErren fager: Ingen stal loh.l°/H
taga mma Mrvthu lumeHand. Ilm"

Ccc iiij före



Then tiugonde sörstaBetracktelscn/
Rom.B/zB. lagh är

wisi ther pa/at ingen tingkan stillia Mlg
iftan Gudz Kärleek/ som ar t.Christo

z.Ttm.l/l2lEfu; Ty iagh weet pa hwem iagh
troor/ och är wiss/at hanförma förwara
mitt betrodda Godz in til thenDagm.
Ingen vtwärtesMachtkan stillia migh iftan

3N^"Christo/theriaghmighicksielssaffstillierg^
ttUja miOi. min stijwilligaArgheet. Wänder iagh
"""'"'mighWnChristo/ochstäremoot hansgoda

Anda/tä han migh imittFall wil genom goda.
Förmaningar ätervprätta/ sä ar stulden minj
ochbliswerstNgenftrdärfwatgenom min
genMootwilligheet: Men star iaghhonom
intet emoot/siiffalChristnswälfulborda sitt
Warck. Sä lange som Troon hällersigh til
ChristiMderijkaHielp/sä lange haswerthet
ingen Nödh; Troon seer pä Christi Hielp/och
Christi Hielp stadfasier Troo,i/ och gör thensama tilensastSköldiför allehandaPiilar och
öwäder; I medlertijd häller iaghhoos Gud'

psal.2s. an medh Bönen: HErre wijsa migh tina
v>45.3°. WagarjochlärMigtinaStijgar/Ledh

migb i tineSanning/och lar migh/ty tu
ast tbcn Gudh soul migh hielper/ dagli»
genförbijdar iagh tigh. Bewam mijn
Siäl ochftals migh/ lat migh ickekom-

nm
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ma passam/ ty iagh förtröster vppa ttg.
Lar migh göra effter tittBehagh/ty tn ps«l 43/«.
ast tuin Gudh/ tm gode Ande före migh
vppä en jampnWagh. Wandt isran psal.«9,2Z
migh thenfalsta Wagen/ och vnnmigh
ttnLagh. lagh hafwer vthwaldtSan'
MngenesWägh/ tijnaßatter hafwer
iagh migh föresatt. lagh haller migh
mtil tinWitnesbörd/HErre latmigh
icke pa ffam koma. Nar tu tröster mitt
Hierta/salöper iagh tms, Bodz Wagh.
M mighHErre tinaRatters Mgh/
atiagh ma bewarathenl inttlÄndan.
Vögh mittHierta til tin Witnesbörd/ Vers.3s,
o.ch icke til Girugheet. Wändtbort min
Ogon/at the icke seeeffter onyttighLära/
btanwederqweck migpa tinom Wagh.
Wändt isran migh then Försmädelsc/ versz?,
som iagh ftuchtar. Sij/ iagh begarer ti-
na Besalningar/wederqweck migh med
tijnn Rättferdigheet. Lat min Gangverslgz,
wisi wara itinoOrde/och lät ingenO-
rättöfwermighrada. Utantwijfmlmä-
sie mängen omgälla thet/ när Frcstelserua pa- M'"N
komma/ at han hafwer satt Bönen tilbaka/ och
intet i tijdh wandat at akalla Gndh om Bij- angziigh.

ständ. Ach HErre/ iagh bekänner min stora
Ccc v Nödh/



Tben twqonde lorstaBetracKtelsen/
Nödh/ iagh ar swagh/Fienderna äremäcbtige/
men minaOgon li, ta til tigh,- Mr iagh tigh
äkallar/ st böönhör migh/ och kom ihogh i Mn
Nödh/ Kwad iagh hafwer tigh bedit om.
HErre ledsaga inigh/inedan iagh har stal lefwa/
lät lnigh ey vtan tigh/affmig slclststrftrdbliftraz
Gär iagh sörvmn tigh/ wil iagh mighförföra/
Men om lu leder lwgh/ tan iaghtin iagh göm.

!edh migh som Varn soln lara g<L
2lt min Fiend' sigh ey rosa ma/
Thet Hiertat haftva onitull falt
Somfitt Hopp pä tigh hafwer stalt.

la/ thenne Frögden/ min Gudh/ warder tn
Wom «.' intetSatan vnnandes/ therföreleder
Amma stjna säsomenAmma ellerModer itt swagtßarn

häller när thet stal lära at ga. Tl) en sädan
Sedh brukar min Gudh/ som han sager hoos

Hos.»/;. Hosiam: lagh togh Ephrmm vnder
Hans Arm/och ledde/eller Holt honom vppe.
I then 48Psalmen frögda sigh allaChristna

Psttl.4B/15. och ssija: Hanforer osi sasom Ungdomen.
En Moder kastar intet jlttBarn omkull/ straxsom thet intet wil fort/vtan lysster vp theti
Högden/ochhielper the swaga Fötterna widh
alla Stegeli/at the mäfortkomma/ fä handlar
och Gudh medh o§/ och thet st länge/som wif
wcdh war Troo kunne hälla o§ i Hans Hand.

Wij
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Wij hafwomsedt/huruthetittNadewärck wiistolom
är/ at wij alt här til för Fall ärebewarade/ och
at wij änukunna hoppas/ at wijffole in til icn° «s dewiises/
danbewarade warda. Emedan nu Glldh be«
wijsar otz en sädanNädh/ bör then samma aff S««gh«t.

osiickeblifwaehrkands Hwadgagnadethet/
at begynna Troon/ och intet kunna nää Troo»
nesHndelycht i Saligheetenär lofwat/ icke al»
lenastthem som wäl begynna/vtanframhärda;
War troofast/ sager Christi Ande/ War
troofast m tilDöden/ sä stalmgh giftva
tighLijffzensKrona. Petrus betygarwäl/
atiHimelen är itt oförgängeligit/obesmittat
och ostrwansteligitArffförwarat/menhwems
Eder/säger han/somgenom Troona med»
GudzMacht bewahrens til Salighee-
ten. Hwad gagnar thet/at frijas frän en
Siukdom/ ther man äter l then samasiraxne»
derläggiess Hwad gagnar thet/at fä Synder»

tä wij intet hasiva then Nä«
den/at kunna o§ hälla isrän Syndens Fallom AffZui.!
wij äter tilbaka
ster iagh icke allenast Saligheeten/ som migh Hah",

allereda är stänckt/vtan ockräkar vthi en myc>
kit större Nödh och Fahra/än som iagh tilförne
hafwer warit vthi. Christus stger/ när then
oreene Anden vthftar aff Memstione/sa tager

han
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78» ThentiugondessrssaBetracktelsenf
han til sigy siw Andar/ som wärre äre än han
sieljf/när the nukomain hoosMenliiffian och

Luc.», fa Vonwssther/ tä säger HERren/ at thens
V.-4.26. Mcnnistiones sidsta. warder wärre an

thet sörsta. Thet samwa lärer o§Petrus i
sitt andra BreeM andra Capitel/ ochjager:

-,pet.,/l°.. Sedän the hafwa vndftydtWerldenesseqq. Oreenligbeet/genomHErmns och Frel-
sarenslEsuEhristiKunffap/och bewef-
wa sigh aterther vthi/och wardaöswer-
wundne/ ar them thet ytcrsta wärre
wordet an thet sörsta. Och hade them
bätter warit intet förständit Mttftr-
digheetenes Wägh/ an sedän the försto-
do/wända sigh isranthet hchgaVodet/
som the anammat hade. Thcm är we-
dersartt thet som för ittsamOrdsprääk
plagar faijas: Hunden garater ttl sinä
Spyo/ochSwijnet som twagit. ar/sö-
lar sigh äter i Träcken-, Är en Soo ljjtet

- oreenförr an hon, twagen warderj' sä Uflver
honännu thes oreenarc/ om hon waltrar sigh i

-The Assällt. Träcken sedän,hon,twagm är. Men hwad är

ftmsima enHund/somvpsiukaratersinaegnäSpyori
siu^a"""' Synden/som o§ geuomChristmn är förlä ten/

är een,Lreenligheet/som wij hasivavthspydt/
när



Gmthe-HetigagGtadightet. 73^
nar wij o§ ater wända til samme Synda°Lust/
sä läqgia wij icke allenastpä otz thel, Synden/
som wij pä nytt begä/ vtan then nya Synden
drager ock then förrige Synden med sigh/ som
vtz tilförne war tilgifwin/ och altsä siuka wij ä-
ter in/hwad wij vthspydthafwa. Thet ärför»
strackeligit/ thet Gudh hoos Ezecbiel talar:
Omthen rättferdige wändersighisran
sineNättftrdigheet/och görthet ondt är/"
ochlefwer effter allthenStyggelse/som
en Ogudachtigh gör/stulle then lefwa?
la/all Hans Rattferdigheet som hanMFK
glordthafwer/stalmtetihogkomitwar- w/ 2Mmgt

da/vtan hanstal döövthisinsGudzFör<som"ffN«
smadelse ochSyndom/som han gtordt
haswer. Thet är myckit/athansßättferdig-
heet/som han giordt haswer/är sasang och för-
lorat/ men thet är mehr/ at han mäste döö/ icke
allenast i theOfwcrtradelser ochSynder/som
han lm nys haswer begynt atbega/ vtan ock i
aliom them som han tilförne giordt haswer;
Alla Synder och Zfwerträdelser/ som Gudh
tilförne hnfwerSyndarenförlätit/them ftrer
han alla sasom en KrijgzhäarienHoopäter
öfwersinHals/ta han wälidersigh isränßatt»

ferdigbeeten tilOrättscrdigheetcn.Kom ihogh
then stalckachtige Tienarcn vthi Ewangello/

hwils



78 Then tiugondeförsta Betracktelsen/
hwilken HErren gaff til all sin Skuld/men tä
same ffalckachtige Tienare öswade Obarmher»
tigdeet emoot sin Medtienare/ ta igenkallade
HErren sinä örd/ och lätkästä honomiFäw
gelst/ til thes han betalte alt hwad han honom
styldighwar. laghtwijfiarochintet/atthe

?w?N'Assälligestola en bchnnerlighochförsträcke»
Z37n s,n. l'gbPläga sör thenna sin Otrooheet vthstä i
«eriigh plä, Helwete/at the hafwa ftrachtat then Hugswa-

Huru thet heeter thet/Medh them warder thet sidsta
l'«Mr?e' wärreänthetförsM: Warre warder thet/
änthctför. H Syndermwardapä nyttsmakade/Warre

warder för them/tn the ota ännu til alla sim
Synder thenlroolösheet/at theNadenesLiuf-
ligheet förachta/ som the smakat hafwa,- Wär-
re warder thet/ty Satan befästerpanyttsitt
Säte hoos them/at thet warder nu andragän-
gen myckit swärare at drijfwa honom vth/ än
som tilförne; Wärre warder thet/ tn the smw
ka sigh Wrede päDomsensDagh/fastmehr
an som the icke hade warit omwande. Huru
högh arstrthenstul thenNädh tilatachta/som
migh för sädantOfall bewarat hafwer! Ar
thet enNädh/at Gudh förlater Synder/sa är
thet sannerligh icke mindre Nädh/ tä han gift
wer nnghKmfft at emootstä Syndens Är
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iagh styldigh at tacka miu Gudh/at hau migh
hafwer strlätit mänga Synder/sa mäste iagh
«ck tacka honom/at hau the Synder/ther vthi
iagh hade lätteligen kunatsallaifrän/ mig nä»
dcligen hafwer affwändt; Sq offta iagh nä.
got godt gör/eller star thet ouda emoot/sä offta
vnftr iaghen ny Krafft assminsGudzNäde.

Thet wore fuller tigh wäl at inräda/käre
Christen/nar tu weet huru fahrligit thet star
til med tinChristendom/pä thet tu thesmehmscer tigh före/effier then Helge Andesßegel:
Then sigh later tyckia at han stär/ hansee til/ at han icke saller. Faller tn aff/ sä
sirsyndar tu tigh swärliga emoot tben Helge
Andes Gafwor/ty hwem ar then samesom tu oa? sX"'
star emoot/ tä tu intctwil höra/ nar tu warder
tiltbetgodainwartesmantsHwarsGäswa
ar Troon/ som tuförstiuter s Hwars Tempel
ar thet/som tu sirsiörcri Then helgeAndestar
tu emoot/ thens HelgeAndes Gäsworförfkiu<
ter tu/thens Helge Andes Tempelbryter tu ne-
der/ hwad stal ther pä föllia s Tu haswer alla»
redo hördt/ at all tijnßattferdigheet/som tu
giordt hafwer/stal intet pätäncktwarda/alla
ftrrige Synder/jom tigh forlätliewore/koma
igen öswer titt Hufwud/tu maste döö i tinaöf-
werträdelser och Syuder/ och altsä mäste thensam»



Then tiugondeftrsla KetraMelsen/
"

igen förstörd warda/ och öswer Gudhhafwet
Th° Gam. tu intetatklaga. Hoos thein Gawblvmsinet

sir"om w7/' iagh een sadan Lijknelse: En Stadh waren
'Säikeet. gangaffittgrufweligitKrijgzfolck hfwerfaK

len/ och war ingen mehra UndMning/ än stm
vpve i ittTörn; Nu siä ther nagrakring om
Tornet/ och begära at niuta i thet samma Sä'
kerheet/Herren som ar i Tornet/kasiar nedh til

,
themittßeep/atdraga themmeMhet samma
tijt vp/som sig ther Vthi halla wilja/men hwad
steeri Then ene wil intethalla sigh ther widh/j
then andre fattar wali/och läterdraga sighvp/ l
til thes han komerpa halfwa Tornet/ men eff'
ter han finner sigh beswarat/ at han sä hängiä.
stal/ la ter han Toget fara/och faller äter neder
tillorden/i medlertijd komma thegrufwelige

. Krijgzknechtar öswer them/ och mörda thesse i

Mennistior: Sagh are
wij wette styldige tilsiuDödhs Wijwettomatwijäre''
«chwärNl. lFahra stadde/ wij wettom atwij ingen wissa^'

re Tilsiycht hafwa/ an allenast i itt Törn/I
prov.lB/i° <

rans Nampn ar itt fast Slott/then mtt'
ferdige löper thertil/ochwarderbestyw
dat. Hwad stolom wij dock göra/at wij mä
vppehäldne warda 3 HaltgenomTroonafast

vthi
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Om the -HcligasStadigheet.

then Naden/ som hasiverbegynt at draga ""

tigh vp i Högden/hält fast intil thes tu heel och ochw "r«
hallen äst vpdragen/wachta tigh/när tuallare.

do ast i Säkerheet/ at tu icke sär äterWerlden
kär/och icke frijwilligen inlaterFimdenhoos
MH; Wat waken i!roone/och öfwa then sam»
Mvthi alt godt/ at M ma leswa effier Gudz
Behagh/ och pä alla sijder/bade i Görande och
Lijdande; Bliffwidh Odmiukheeten/ och Hall
,n» med Bönen altijdh/ ty GlldzKrafft är i the
fwagamächtig/ them ödmiukom/them bekym» 2.C«r.tt/Z.
,lnersammom/themhungrigom och torstigom
parder Stadigheetenes Nadh giswcn. Then
innerligeSialenesLängtan är sasom en Ma»
gnet/ som dragerlärn til sigh/ jwmehra som
tuträngtareffterGudh/ jw mehra drager tu
Gudz Mafft til tigh> lagh haller thet sä fö' GrftkMAs.
te/at mängaförthcnstul ftlla tilbaka/effter the
intet medhAlswar hafwa beditomittstadigt Mtt!ltb«dw.
Sinne. TheEenftllige taga i acht/ hwad the
begära/ när the bedia sitt Fader wär: For osiicke i Fresielse/ vtan ftats osi ifrän thet
vnda. Thetta sökia the i thenna Bönen/ at
Gudh Wille bewam ochvppehälla otz/pa thet

ltDiefwulen/ Werldeu och wart egitKött/ ic«
estal bedraga ochftrföra o§ tilöttoo/För-
wijswelse/ och andra swäta Synder ochLa^

Ddd ster/
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Chen tiligonve anvraßetvackteljen/

sier/ och om wij ther med försökte warda/at wij
dock pä sidstone mage wiluiaoch behalla Se«
gren. Täncter här pa i ederdagligaßoön,
Ty the som begynna en godhChristendom/the
haswavndsattSaligheeteniLöfftet/ men the
somftamhärda/ ochsins ChristmdomsLopp
föra tilHnda/the komma til Saligheetenes of
fenteliga Bcsittning. Bedh sirthenstul/ at
Gudh i tigh sulbordar/hwad han affNade bo

wa^"'de/'gynthafwer. Ichnnerheet mäste tbe see sigh
W,?"«. före/ srm nyligen haswa bcgynt m godh Chrh
dom/ tye be. stendom/ ty them tilsätter Diefwulen besi)ss
sigh. nerllgen medh storsia Msscht.
Vöön om AchHErre/HErre/fulborda tinaHawVestandig. Voärch och lät tigh hierteligen wan

daom minä Sial/ warder tu tirr Wärck
suldordandes/sä wil iagh loswa tigh sa
längeiaZHleswer/och for tinThron jka!
iagh stä sampt alla Vthwalda/ titth at

Apsc.7/12. loswa och prysa iEmigheet/ H^offoch
Hhra/ och Whsheet/ och Tack och prijsj
och 3.rafft och Gtarckheer/wari wäront
<3udi ifränEwiZheet til HwiZheet/A.

Then tiugondc andra Vetrachtelsen/
Om Gudz Lättgmodigdeet.

ExoV.zz/l8 HGudzTienareMoseshOeaffGudl
Sudh honom vthi

een
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Om GudzK.ängiiic^ighctt.

reu Steenklyffta pä Sinai Bärg/ och Gudz
Son stijger m til honom i ittMoln; Ta nu
Gudh all sijn Godhect lär ga ftam om Most/
Ahl een symmllgh Syyu/at Moseskulide fee
HErransHärlighcetpaßuken/ tä begyiuier
GttdzSonatpredijka om HErmnsNämpn m?se om

salunda: HEncn/HErren ar en smrcker Z«mp"7
Gudh/som ar darznhertigh och nädeltg/
langlnodig och affstomNade och troo-
sast. Hwar om är ac läjä i tvm andraBoken
Mosiszz ochZ4Capittl. Häthörcwijihuni
Gudt) later ste sigh/ tä han gifwer sigh tilkän«
na/Nemligh/sasomen nadigh/toligh och läng<
modigh HErre. TheneUppenbarelstn ffedde
widh then Tijden/ta Gudb gaff osi sinLagh/ , ,
och warder ther lnedbetydt/atLagm stulle lij° N"N
tet kulma vthrättn til Saligheeten/HErrans
Barmhertigheet/Godheet oclMngmodighect
Mäste allena thet vthmtta/hwilketPetrus rätt

loch wal sager i sin «ndre Epistels z Capitel t
Wars HErres Tolamodighcct haller
för idcr Sckigheet.
HoosMenmsticr heeter thct eenMgNM ZänMobis.

digheet/ tä m vthi eensMootmilligheet häller Wr""3
sigh ifrän Wrede/ och öbilligheeten antingen
intet tager sigh til Sinnes/ ellcr och i Gärnin»
W intet harmsss hwarken med Old cller Gär«

Ddd ij M'
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?zz Tben 'tiugonveandra Netracktelsen/
Hoo»Guvh. ningar: Illtsä är thet hoosGudh enLängmo»

digheet/tä han Mcl>nistiornassi)ndigaWäK
sende intetförer sigh til Sinnes/ intetharmas
ther öfwer eller hämpnas. När Gudh tager
MennistiornasGärningar noga i acht/maste
han blifwaharmse ochstraffa/ menatGudh
sigh häller/ och thet onda intetsä strax later gä
sigh til Hiertat/eller strax vpreetas til Wrede/
thet är hansLängmodigheet.

G»»; 2ä«g< Thenile GudzLängmodigheet Christeligen
"?rächms at betanckia/ williom wij wära Tanckar sialla
hanNtt."' pa treggiehanda: Och sörstbetrachta/hwar

'

med GudzLangmodigheet hafwer til at göra/
nemllgen/medlnjurlerDfwerwäldochOraU/som Skaparenom wederfars «ffCreaturet.Til
thet andra/huru Längmodigheeten sigh emoot
sädan Obilligheet förhäller. Och för thet tridie
hwadOrsaakthetärtilsädanLängmodigheet.

inedh hwad Betrachte wij Nll först/ hwar medh Gudz
NqmA. Längmodigheet hafwer at göra/ sa är allaredo

h«t hafwer' sagt/ hon hafwer at göra medh!lyurier,medh
Oswerwäld och Orätt/ som Skaparenom we°
dersarsaffCreaturet. Tu mätte säija/ hwad
hörer iagb/.kan Creaturet göra Skaparenom
Orätt och Oswerwäldi Thetärsä och intet
anorledes. Hwadför Wäld ochörätt/Skam

NN och Spott som Gudz Son hafwer möst taga
til



til goda i sittFörnedringzstaud/är wal bekant. UHt*Nu sedän han är vphögd til sin himmelste la-.
dersHärligheet/mäsiehan änudagligensamt
Fadren och then Helge Ande lijda/at dagligen
ftrolampat och försmadat warda; Ty hoo som
jyndar/hau förstnäder sin Gud/ocb gör houom
9rätt och Wäld/ ickeallemst för Olydna stul/
at hanGudi/ säsom sin Skapare och HErre/
then tilbörligaHörsamheeten vpsäger/vtau ock
för then GuddomligaHeligheetenstul.. Ty
wij mäste otz icke tubilla at Gudh är en sadan
HErre/ hwilkomgäller lijka/ omMenniffian.
är from eller ond/ ingaiunda., I then 5Psal»
menstäriTuästlckeenGudh/hwilkenittKdh/i!^
ondär/hanbltswer lcteforttgh/thebesta '

intet för tinOgon/allaOgarmngzman
hatar tn/ ochhafwer en Styggelse wid
them. Säsom Oudh är heligMwilhan
och atCreaturen stolewara heligc/them hautil,
sittßeläteffapathasiver. Hoo somsatter sigl)
emootGudz Heligheetzßegcl/han sätter sigh
och emoot chetewiga Gudz Wäsende» Theo
igcuomwarder Gudh försmädat/förtöruat och
bedröfwat; Ty sa siär striswit: Bedröft Epb,4/z°°.
wer intet then Helge GudzAnde/ medh
hwilken järe beseglade. HErren Christo

Ddd iij gick
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??' Then tiugonds andvaBetrachtelstn/

gick ludarnas Gcenwördigheet sä hardt til
Hiertat/at han ther öfwergreet. Ochför Syn-
dcftoden ta altKött hadefördärfwat sinWäg/
war Gudh

0m,6/6. ThetangradeGudh/athanhadegiordt
«Venom Mmnistmn. Sä högeligen warder Gudh
warv7" gellom Syndensörsmädat och förargat; Sä
G«dhfir., s,st myckt Wald och Orätt/msste Skaparcn

''' lijda affsitt stapadeCreatur.
Wij alelidige Matkar kulmapälordene

inttt ltjda/tä ojj tilfogas Orätt eller Olägen.
heet affenom ftämmat/ochGudh iHimmeleutnäste thet lijda «ff sinä egna Barn. Närm
Ziemre förolämpar och lastar sin Herra/wred'
gas Herren/och fager/iagh bchöfwer jw intct
at lijda thet affenom ftämmat/ myckit mindre

BrN"» affmin egen Tienare., Och sij/Skapareu mä»
gffCreatu, fte lata försmäda och lasta sigh affsitt Creatur/
'"' thet han mäsie föda/vppchätta/och alla Ogna»

bleck bärapä sinä Hälider. När en Mennistia
gör then andra godt/törs han wäl begära/at
then samme som thet goda vndfätt haswerMl
honom heela sin Lijffztijdh vpwachta; Gör
han thet intet/strax klagar han ofwer Hans O-
billigheet/ li)ka sasom honom wedersares en
stoor Orätt. Men om en affmigh begärandes
warder/atiagh wille honom sa länge medKär»

ligheet



Om Guds K.ängmodigheet. 79'
ligheet möta/som han migh godtgiorde/och se»
danmatteiaghwäl honom intet achta; Sä
fordrade han intet ostäligit/ochthetworerin-
ga. Nu sager iag/är och wal intet
ther vthinilan tn icke otalige Wälgerningar wälg«nw.

vndfär afftins GudzHands Hwad göriagh
ta/ om iagh icke alla Hgnableck wandrar i
GudzKarleck effter Hans Behagh i Gör iagh
honom icke Wald och Orätt s

Betänck nu til thet andra/ huru GUdzLängmodigheet emoot sädana Injurier sigh
strhäller. Om Gudh medh Dundrande och Lä«g..

Liungande siogo til/ och förgiorde alla som ärstoor.
Gudh förgätai en Hoop/thet wore intet Un»
der/men sij/hmadgörLängmodigheeten? Gud
störter intet Syndaren strax nedh tilHelwetes/
vtan hafwer Tolanwdh medh them/gäreffter
them/at han mä locka them til sigh. Wij ar«
me Syndare hafwawal kunnat störta ojjvthi
Synden/men wij kunna o§ sielswa intet igen

vprätta. Wij haswa wälkunnat raka i Will-
sarelsen/mel. in pä thenrattaWagen igenkmv
na wij intetkomma/ther Gudz Godheet o§ ic- g«n,th?tm§'.
ke drager. Then godeGuden/vnderwijserförst
the sattige Syndare/kallar pä them
och lockar thcm pä maugehanda Sätt/pä"thet

Ddd iiij han



Then nugonde andra Betracktelsen^
hau mä förwahra them för thet ewiga För,
darfwet. Til thet cmdra/vnner hau them Tijdj
vch wäntereffter theras ömwändelse/fastän
the icke strax siä sort vp/nar hanthem kallar;
SkiuterSyndaren fin Bättring vp/s<i stiu»
ter Gudh ockfä Straffet vp: Han hotar wälj
mm han staller intet strax iWarcket/ hwad
han hotar/han vnner osiDjdh tilOmwandel«

' se/wander och intet igen/til at draga och locka
o§, Til thet tridie/ ta wij genomHansNäde
äre omwande/vndragerhan medstoort To°

MleHelig«« lamodh. 2llla HeligasLefwerneärfult med
Skröpligheeter/ och ta thetiii^sielfftvthom«.yaghee, Christi Nädh warder betrc. .!/ ar thet itt
jämerligitTingför Gudh. < ;lomonsPre-
dijkare hafwer ratt och wal talat i thet fiunde

Vccl.7/21, Capitel: Thet ar ingen Mennistia, pa
lordene som godt gör/ och icke syndar.
Thet kommer öfwereens medh Pauli Bekän-

Rom,7/"' nelse: Nar iagh gör thetgodt ar/sa, haw
ger thet onda widh migh.' Menhwad gör
Gudh s Han hafwer Tolamodhmedh wära
Brister/ och seer intet pa themför Christi stul.
Han stonar otz vtbi the mängehanda Feelen/
och wander intetlsittFaderligaHierta ifrän
ost. När wij willia falla/häller han otz/ctt wij
intet falla. Thet hafwer Dtt mänga sivära

792



OM Gud; L,angmadigheet.

Fall för minä Hgoli/ther vthi iagh
mtraka/om icke Gudz nädige Handmigh ha-
de dragit tilbata. Om wij ockare falne/sä lä° Guvh vp.

' ter han o§ intet ther liggm/ drager ey Heller ftm
Handena bort/vtan hielper o§ äter vp igenl
wänterochpä/atwij otzäterlätavphielpa. I
then 48 Psalmen bekänm the 3rogna: Gudh Psal.4Bfts..
är warGudh/ altljdhochewmnerliga/
han förer osi Mm Ungdomcn. Gudh
handlarmedh osssasomenFader ellerModer/ s«me„Fao«

medh sinaßarn/faller Barnet/läta the intet
liggiat/försi)nds.r Sonen sigh/förffiuter intet
Fadren strix vthur sitt Huusoch Arff,
lagh troor cke/nägot FaderligitHiertawa«

ra/om th« arrätt naturligit/som ickemyckit
hellerstullesee/at then willfarande Sonenwil'
le komma til battre Tanckar/nar hanhonom
hade vthdrijfwit/än at han frawgeent ssulle
framhärda i sinWillsarelse, En trogen Fader
gifwer sitt förförda Barn goda örd/ochwin-
lägger sigh pH hwadSätt hankan/at kunncl
komma thet til rätta igen/och om han ommän»
der/vptager hanhonom medh Gladie. Thet
sammagör Gudh och medh o§. Gudh är
warGudh/altijdh och ewimmliga/han
sörer osi säsom Ungdomen.

Pä Exempel seelas intet: FörSyndefio- Ze^'fs»Ddd v . deu/



dm/ ta heela Werlden hade sördärswat sin
Wagh/ ochwarmogennoghtil Straffet/ st
öfwade Gudh lijkwälTolamod/ och gaff them
ett hmidrade och tiugu Ähr til/ omthewitlo
battm sigh/han lät intet affatförmcma them
genomNoamßattferdigheetenesPredijkant.
Huru offta ochswärligen haswer Israel för'
bittrat sin Gudh i öknenes Medh hwad
Sachtmodigheet haswer Christus tohlt stua

WnXl Swagheet s Hoo hasiver nägon
stttSivanoc. Tijdh lijdit större Hfwerwäld och Argheet ansom GudzSon haswer vthstätt i sittLijdandes

Och war lijkwäl st ftom/at han badh för Osi
wertradarenar/ Fader sörlät them. Then
himmelste Fadren sägh sielff thena stora Oud'
stan/och hölt sigh/at han intetstwx förgiorde
thessa ondstefulla Mennistior. Samma To,
lamodh/som GudhFader ta i sins kare Sons
Lijdande öswade/ thetmastehanänuudageli',

är Konungarijke are/.
<G,,olösa hwilka medh mänga hundrade tuseude AffgU'
wcMsttsr. Mennistior äre vpfylte/ som al'

tijdwandra i Gudz Owänstap/och ther emoot
icke ftmeller tijoare thcr inne som Gud sruch-
ta Docklijkwäl bar HTrren Gudh lorden
medh sädau Skamsiäckar/som lorden intet
ainnttanbeswära. Ther tilhörerintetrmga



<vm Gud!! Längmodigheet.

Tolamodh. Paulus talar tittheRomare ther
om säluuda: Ta Gudh wal kunde läta Rom.9/«.

ste sinä Wrede/haswer han medh ftoor
Tolsamheet lijditWredzens Kaar/som
äre tilredde til Fördömmelsm. Ther aff
kunuawij afftaga/medh hwadTolamodigheet

han wil dragas medh sinäBarn/ sasom Pau-
lus ochbetygar/atgenom thet Tolamodet som
Gudh bewsj sar emoot WredenesKaar/ kun-
görhan sinHarligheetzNijtedomarpa
Barmhertigheetenes Kaar/ som han
haswertilredt til Harligheet.

Til thet tridie/ betrachtom wij nu Orsaken/
hwarsöre och til hwad Hnde Gud jadanLäng- är «vssaartit
modigheet brukar: Orsaken är the älendige
Mennistiors Saligheet/ hwar effter/ Gudh
effter sin stora Mildheet/bär en ovthsäijeligh
Muudan; Til the Romare i thetcmdra Ca-
pitel: Westu icke/at Gudz Godheetoch .

Langmodtgheet lockar tig tilBattring.
Thetar sä wyckit sagt: At Gud öfwar Läng-
modigheet/ steer intet aff en Händelse/ vtan
Gudh wil ther medh lockathearmaSyndare
tilBattring. Petrus ställer osi itt Exempel
före/affthen ytersta Domscns Fördröijande/ i
sin andra Epistels tridie Capitel, Tä man

kwA
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Then tiugonve anvra, Betrachtelsen/
kunde smja/hwar är Löfftet om hansTilkolw
melses Thet förswarar Petrus medh thenna

3.ptt.z/3. örden: HErrenfördröijer intet sittLöff-
te/sasom somliga mehua thet wawFör-
dröijelse/ inen hau hafwer Tolamodhmedh osi/och wil icke at nagre stolaför-
gas/vtanat hwar och euwandersigh til
Battring. Hm Christusnu i thetta Ogna-
blecketffulle komma medh sin Dom/Ach huru
mänga tllsendeMenniWr stulle sinnasobe»
reddes ThetynckarGudh sighöfwer/stonan'
desochgiswandes them Wh tilOmwandelsc.

Frägartu/hwad somkommerGudh här
n"wrä?Vr til/at hanmedh Tolamodh wänter pä thesittti»

Hans ga Snndares ömwändelse/sH ffaltu intetsö»
OrsakenvthomGudh/vtan iGudi., Gud'

sielffoch Hans godaNatur är Orsaken., Ty
emedanhanaffNaturen ar mild/ästundar han
och/at bewijsa sinaCreatur godt och intet ondt.
Thet är tanckwärdigt/ hwadEsaias Übet 18

E5a.28,21. Capitel/tilthensyndige Israel säqer: HEr-ren ffal vpsta och wredgas/pa thet han
stal görasittWmck widitt annat Satt/
och at han sitt Arbete göra stal widh itt

««dh annat Sätt. Thet hafwer thetAnseendett
«,ää«lwäl lijka säsom Gudh kallade thet itt fränilmtsö"- Wärck/tahan straffar/och ther emoothölle för

sitt
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Om Guds
sitt egitWarck/tähangodtgiorde; Och thet
är sannerligen altsä. Ty til atgöra wal/ är
Gudh altijdh beredd/och ölistar intet Heller/ än
at han tunde MennistiorsBarn ijdel godtbe»
wijsa. Mennar hani thettasittegit Wärck/
genom MennistionesOndsta förhindrat war«
der/mäste han intetannat taga sighföre/an som
sinderbryta Mmniffiornas Härdnackenheet;
Dock seer Gud i thetta ftammande Warcket
ther effter/ huru han kan komma til sitt cgic
Warck igen/ vchgörasina Barn godt. Tä
wij affHErranom dömde warda/ sa
warde wij näpsteaffhonom/ pathet
wij icke lneMWerldenestolesördomde
warda. Ar altsä Gudz egit ochsörnämsta
Wank görawal/ men wredgas ar för Gudh gör» wäi»
ittfrämmadtvchafftwingatArbete. lagh
törswäl säija/ at Gudh ssulle intetkunna med
st stoorLängmodigheet tohlaWerldenesArg'
heet/ vm han icke Gudh wore/ oändeligh affMachtochKrasst. Ty atintetkunna lijda/är
itt Sinnes öförmögenheet. Iw mächtigaresom Gudh är/jw mehrakan han tohla. öm
enom dödeligh Konung stulle sa myckit stee e- »a
Moot i Hans Kommgarijke/sasom thet sseer i
thet samma then odödeligaKonungeni Him-
meten tilFörtmt/ iagh troor han stullekunna

intet '



Then anöräBetrachtelssn/
intettohlat/hanffulle Heller lata altsammans
gä ösirerällda/än som lijda itt sädalttFortreet^'Men Gudh är Gudh/och ingen Mennistia/
och hädän kommer thet/at ha» medh itt sädant

chze «thtistl TolaModhkan tohla then onda Werlden. I»
ftulärGudh dland the Chrisina at haswa Tolamodh/hasi

wer then milde Guden ännu m annan OOHi.,3«h.2/2. Nemligen/ sin Sons Nar wlj
si)Ndöm/sä hafwcwij e«i Förswamre Nät Gw
di/lEsilM Christuw/thenrällferdigh är/han
ärFörsoningen för wäraSyuder/hanvthgiw
ter sin Anda öfwer wära Hierta/ hwilkenpcl
samma Sätt mahnargodtför otz hoos Gudh/
medh ovthsäijeligh Suckan. HwadChrisiiH.uc.l3/7. MrbönsörMar/wijsesosivthitttFijkoneträdz

cmstl Lijknelse/ ta Huus-Fadren ther pä fann ingen
Vsnsßrafft.

iagh är nu itry HhrsTijdh allaAhr
och söökt effter Frucht pä thetta Fijkoneträat/
och finner ingen/ therföre hugg thet bort/hwad
stal thet hiudra Landet s Men Wijngärdz-'
manen swarar och sager: HErre/latan ittHhr
stäat/at iagh mä grafwa omkrilig thet ochgo-
dat/och see til om thet wil bära Frucht/wil thet
icke/sä hugg thet sedän bort. Här seer tu/huru
Gudh affegenGodheet är
lamodet ochwänttrpä theChrisimsOmwän?delft
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Vm Gud;HHngtnodigheet.

delse/ men när Nöden drijfwer honom til itt
annat Wärck/ sä seer tu här och/hwad wär
Frelsares lEsu Christi Fsr-böön firmar.

Hw'ad wy nu här til hafwa öctwckitat i
GudzLangmodigheet/thet gar thervthpä/at
wij GudzLängmodigheethögtachta ochprij»sa. Huru sant är thet/som Petrus ffriswer.- 2.p«.
Wars HErres lEsu Christi Tolemod
rackner för idra SalWeet. HErrans VudzTota.
Tolemodigheet kan sigh berömma;
migh warder the Uthwaldas Taal vpfylt. "ömm.,.

Ingeu iblandosi mä meena/«t han hade kun-
nat vndsiy Helwetet/ om icke Glldz Längmo-
digheet hade warit wäldigh nff honom. Hoo
är then/ som icke manga ganger hade förtient/
at han stulle sörstiutas istänGudzÄnsichte/vthi em ewigh Pijnas Hwad är thet/ som
Werlden hafwer vppehällits HErrans Läng<
modigheet räckncr för «der Saligheet. Pä Huru <«.

Exempel seelasintet, thet basia Exemplet/ söök
hoos tigh sielff/ säsom thet enomChristnom
walanstär offta tänckia ther pa/medh hwad digh«t.'
Tolamod som Gudhafwer honom vndragit.
Tä öswcrwäga widh tigh sielswan/ huru tu
haswer här och therförgätit HErmllsFruch-
tan/medh Werlden vthiitt ossickeligit Leswer-

ne
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Then tiugöndeanvra BetraHtelstn/
nelupit/huru längt tuhaswerwaritisräneen
swärSynd/ och om tuickealdeles hade rakat
vthi Sakerheet; Räckna ther rmoot/ huw
mänge hundrade tusend Mennistior äre ajf
Döden öfwerfaldne/ sörr än the sigh medh rätt
sansardiga Bättring hafwa omwändt/ Hwad
meenar tu/hwar tu nu stulle sittia/om och Gud
hade tigh hastigt angrijpit i tina Synder/ och
dragit tigh strax för Domms At wij/som
im lefwa/antingen äre omwande/ eller anu hasi
wa Tijdh til Omwändelse/ hwem hafwe wij
ther före at tacka/ än fom HErransLängmo»
digheets öm therasMisigarningar stulleaff°
wägas som nu leswa/ emoot thrras som allaw
da dödeäre/stulle Man sinna/at mänga liggia
nu vthi HelwetesQwaal/ som intet sä mänga
Synder giordt hafwa/ som iagh och en annor/
hwilkomNädenesDörr ännu öpenstär. HEvrans Tolamodh räckner förthenstnl för ider

HuruGuvz Saligheet. Tä iaghbetancker Gudzstorah«tNpar Längmodigheet/ tomer hou migh sä före/ lijka-
NHI. sasom honkämpademedwär chndigelämmer
ken större och Hlend om Fönnohnen/ om wär Alendig»

heet eller hon/ Längmodigheeten/stal kallas
större. Syndom wij/ sä jammrthet honom.>
FaromwijsortiSyndeu/sä faar hanfortmed
Förbarmande z Görom wij wsw MiMar«

ningar
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801OM Läng>nodiZl'«t
lliingarstora/sä.qör han och sin 3Nistundftm«

heetstdor; Hwilken Herre i Werlden kan
la sighifrän Wrede öchSlagh/ täcn ouyttft
ger Tienare intet wil wända igen ifran sin
Härdnackenheetoch Argheets Wij mästebe-

tänna/wij are the Tieilare/som intetwända i°
ge»i atgora illa/ men Gudh är en sada!:HEl>
n/som intet äterwänder gora osi onyttigom
Tienarom godt. Weeolom Gudh wore sä
harmgirigh tilat strasta/som han asiundar och
begärarwarSalighect,' Tä hadewij Orsaak
at klaga/hwar stal iagh blifwa för tin Wrede s
Men nu är Gudh längsam til Wrede/ och om
Hall an twungen warder til Wrede/ sä tancker
hail dockpä Barmhcrtighect/och hällerMat»
tä medh Plagorna/aldramäst om wii giswa
honom itt godt Ord; Tl)räckner HErrans
Tolamodh för eder Saligheet. Wijkunna
henne aldvigh nogsamptberömma/wij kunna i
Ewigheet aldrigh wedergalla/ hwad Gudh
ttiedh sin Langmodigheet emoot osigiordt haft
wer. Wij williom honom iEwigheet ther fo-
re tacka/men wij kunnomchomm iEwigheet
llldrigh nogh tacka.

Nar wij nu första/huru hogt som man stal
achra Längmodighecten i Gudi/ stolom wij
Medh Ma tmchta thcr effler/atLiingmodig'

Eee heek



B°, Then tiugonde anvra Betracbtelsen/
2.C0r.6/4. heetmäiojisiulnenwarda. Tyemedansom

Gudh wär Fader st myckittolighar/säbör
wijss«l«m ochat wij bewijsom osi i all Tmg/sasom
«n?T3>»: GudzTienareochEffterfölliare/ aldramasti
movigheee. Tolamodet ochLangmodigheeten/intettwijf-

landes/at ingen Dygd är/som o§ tall namre
föratilGudzNaturs Lijkheet/an som Lang.

Gal.f/«. modigheeten. Effter then Helge Skrifft at ta.
la/bör hon hällas sir en synnerligh thens Helge

«ol.i/». Andes Frucht. Ta Paulus til theColossel
första Capitel/ i sin Böön för then Christeliga
Församblingen önstar/ at hon och mä medh
Tolamodh begäfwat warda/brukar han säda«
m Ord: lagh bederatj ma starckte war<
damedhalloKrafft/effterhanshärliga
Macht/vthialtTolamodh och Langmo»
digheet medh Glädie. Härmedh giswer
han tilkäiuia/huru högt som thennaDygden är
til at achta/och hwad som ther til hörerMr än
wan kan then fa. Komma wij än sä widt/at
wij nagot tohla/ sä är thet mycket langt ther
frän/atwij kumia tohlat medhGlädie. Hoos

,NV"ck Hedmngarna hafwer manfuiiit harligaLang»
warit tolige. modigheetz Exempel/men thet hafwer hoos the

arma Mennistior itt annat Assseelide/ ty the
haswa mästedeels i sin Langmodigheet sedt pH
Beröm/ochnägonsynnerlighFördeel. The

Christm



stoda i sittTolamodh pa sin himmel-
ste Faders Natur/och pa sinsFrelsares lEsu
Christi Hhra/ ocb altsä are the tolige iChristo/
och ftrChristi stul/och hwad the tohla och lijda/
thet lijda the med Glädie. Thetta säger iagb/ g« Ä«o«s'
är ingen ringa thens Helge AndesFrucht/ochlN"o?
itt mycket nar Tilträde' til Gudz Lijkhcet.
Then wijse Salomon säger i sinä Ordspräät
i thet 14 Capitel: Then som toligh är/ pwv.l4/29
han är wijs/men thcn otoligh ar/han
vppenbarar smGalenstap. Then ther «.

toligh är/ han är enklook Menmstia/och
thet är honom ährligit/ at han Odygd
öswersee kan. Hinu langt är thettaifran
Mennistlo-Domari Men hwad stal man
stijas The vppelibarasin Galenstap. Hwad
stulle dock affo§ högrc achtat warda/än thetsom gör osi liika widh GudzNatur/eller thet
osi hcelt asieder ifran thenGuddomligaNa»
tureni Waraocoligh och ingen ting kunna I«"ttohla,
lijda/är ingen Konst/och Gudz Natur twärt «H"
emoot. Then som langmodighar/han är wijs/
och then som kan hora Försmädcs-Ord och O<
rätt tohla/ honoin är thetährligit ochför Gll'
di berömligit. Itt jynlierligitExempel sinne
wij i Saul/hurutä han wardt vthwald tilKo» lamooy?"

mmg i Isr«el/Hol,om nagra onde iWn/l)wil«
Eee ij kss



Tbentiuc»c>nde anyra

ka Skrifften kallar Belialsßarn/strachtade
och sade: Hwad stal thennekunna hielpai
Men Saul lätz som han hörde thet intet.
Thetta Radetgifwerosi och SalomonsPw

leccl.7/2!. dijkarei thet siunde Capitel: Lägg icke pä
Hiertat alt thet man jager. Om man
än förnimmer at en Tienare.eller ogudachtigh
Mennistia hafwer otz bannat/ sä heeter thet/
lägg intet pa Hiertat. Predijkaren lägger ochvers-z. thenna Orsaken ther tii: TittHierta weetj
at tu och offta androm bannat haftver.

> Hafwer iagh icke pa theteena Sättet/sä haf
weriaghdockpä itt annat fadant förstylt pä
wil» Nästa. Thetstaliagh tomma ihogh/nät
Min Broder sigh pa mighförstyller. Men
hwar medh hafwer Gudhthetftrstylts Och
vndrager lijkwal sa myckit Medh o§. Ther»

NVr-förehafmenchdubbelOchak/somosiM
tilLängmodigheet. Kunnomwijvthi För'

h«ee. talande icke alla SinnesRörelfer aldelesvp<
pehälla eller nedtryckia/sä stolom wij osi dock
wachta/atFörgifftet icke vthbrister/ i Örd eller
Gärning; öch ther hoos see til/ at thet oroli»
ga Sinnet mä stillat warda/betrachtandes/at
wij androm hafwe och giordt sörnär. Och at
Gudh gör ingen förnar/dock lijkwal lijder han
mycket.

Sedän
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Om GudsKängmodigheet. 805
Sedän lärer hwar och en Christen sigh

wachta/at han icke försi)ndar sigh pä Gudz"n>ijicre
stomLängmodigheet/til tbeßomarei thetan- emooeGuvz
dra Capitel/ talar Apostelen the obootfardige
Syildare til/ medh sädana Ord: Förachtar Rom.,/4.
tu Hans Godheeh/Tolamodigheetz och
Langmodigheetz Rijkedomari Hr sä
mycket sagt/thetffal intetwara/HErransTo-
lamodh ochLängmodigheetstal man intetför-
achta/vtanstolomgenomthemlata leda osi til
Boot ochBattrinq. Men emedan som thcs
wärr/at affMenniffiorsßamsre GudzGodheetz Förachtgre/tyvppenbamr
Paulus/hwgd som ther pä föllier/och stger til
the obootfärdigeFörachtare: !u osaligeMen-
niffia/ Tu samkar efftertma Hardbeet
och obooGrdiga Hierta/ tigh sielfwom
Wrede pä WredenesDagh/narGuoz
rättwijsaDom bliswer vppenbar. Troo
thetm wisserliga/ O Menniffia/ atjw mehm
Langmodiqheet somGudhHafweremoot tigh
oswat/jw swarare bliswer Domen som tigh
öfwerga stal. lagb hafwer öswerlefwat en?« mzrHe.
vnderligh GudzDoms Exempel/ensirnem- ZgKu.'
ligh Herre hade e» Tienarej somrätt sä lijtet c°s<-

hölt affGudh som han stelff/ effter längsampt'""'
Tolamodh/ kasiarGudz GodheetDemren

Eee iij pä



Then tiugonde andraBeerackitelsen/
pa Sottesängen/ tä han seer sin Andefor
warder ha» genom alfwarjamma och Gudeli«
ga Förmamngarsördertilandra Tanckar/at
han medh maiM Tärarbegräter sitt fsrra o»
gudachtiga, Lrfwerne/ omwände sigh aff alt
Hierta tit Gudz Näde/ och ther pä
deligeli. Thetta stulle haftva teweekt Herrcn
at betänckia sigh bätter/men effter han thenna
Näde°Spegelen Mootwilleligen bortkaftade/
haswer han samkat sig Wrede/at GndzHand
rörde ochdräpte hoiiom/ther han sattsriff och
simdpä sin Stool/ochfick intet komma pä na«
gon Sottesäng. Wachter eder j Syndare/
at j icke genom idertförstockade och obootfär»
diga Hierta samka eder sielswom Wrede pä
Wredencs DaO/ later drck Gudz Mildheet'
och Längmodigheet leeda edertil Bättriiig. .

M ftoie Men jsom äre gelwm GudzLangmodig»
Guo; heet Wlndnc/ prijser icke allmast eder Gudz

h«tMe?aff Längnwdigheet/vtan.tröster eder och affthen
henne otz samma vthi eder GudzLängmo»
" ""' digheet ar fattiga Syndares Tilfiycht. För

wär Saligheet star icke allenast Gudz Natur/
hwilken ar ijdclKarligbeet ochMildheet/ To-
lamodh och Lanqmodigheet/vtan wij hafwom
och ftr o§ Sonstzis lEsu Christi ovphörliga
Förswarelje/ ftjom wärtrogneFrelsares/ ge«

nom
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Om Guds L.ängmodiZheet.
nom hwilkenwij hafwa vndfattthealdrady»
reste Tilstljelser/at Gudh icke wil straffa ost
effter wära Synder/men at han wil offheela
ocbhielpa. NärthearmaSyndaresighoM'
wändatil Gudh/tilbiuderGudh sigh hoosö».seam: lagh wil ater heela therasAss-<vs"4/5,
tradelse/ garna wil iagh hafwa them
kar/ och min Wrede stal iagh wända i°
ftan them. Hwad betyder thet at Gudh
medh sa stoort Tolamodh lijder Wredenes
Kaar/ then ogudachtiga Hopen i Werldeni
Paulus gifwer o§ til Tröst thenneEffterrät'
telse til theßomare i thet 9 Capitel/at thetffeer
forchenstul/M han mäkungöra sinHar-ligheetz Nijkedomar/ pa Barmbertig'
heetenes Kaar/som äre beredde til Hans
Härlighcet. Therföre war widh itt godt
Modh/ ochfaar sort vthi tins Gudachtighech
kopp; Gör tu intet allestädes rätt sä som thet
sighbsr/sä hugswala tigh affGudz Tolamod
och Langmodigheet/ at han intetstrax bryter

sönder thenförbräkade Röön/ och icke
vthsiäcker then rykande Wekan. See mau
allenast tigh wäl före at tu intet mistbrukar
Hans Langmodigheet til itt Tacke öfwer tm
Skalckheet. Titt egit Hierta kan thet säija
tigh/ om tu vprichtigt medh tinom Gudh
mehmr. Eee mj Thm
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Then tiugonde tridie Bewacktelstn/
Then tiugonde tridie Vctrachtelsen/
Om RorstcnZ Lycksalighect.

taga garna emoot alla Wälgermn-
OZ)gar/men ell ar ibland GudzWalger-,
"" ningar/then annmme wij myckit ogär«

na/ och then ar thet kara Korsiet. Och thet ar
ratt then fördoldaNadell/om hwilken Dawid
säger: HurustoorartmGodheet/ som

WL3 tn fördoldt haftver< Gudh bewijser o§
nc>m genom Kor§et mycket godt/ la/
Ntt!""" myckit mehra godt/än genoln werldzligh Glä«

die/fast än wij thet intctförsta. At myckitgodt
ligger ther vnder strdoldt/ kunne wij märckia
affKorjjens Uprinnelst/ty fastan affDiefww
len och onda Mennistior myckit ondtförorsa»
kas/steer thet dock intet anuorlunda/an somge«

Job.1/25. Tilstädjelse/som haswer thetNmw
Cap,s/18. net i ttien Helga Skrifft/at hangifwer och ta«
~S«m,2/6 och deelar/dödarochgör lefwande.

I jynnerheet stalmanPärckia/ hwadHE»
matt,l°,2Z reli Christns stger: Sallics icke twä

Sperftvar för en Skarffs Ochenaff
. them ftller ickepa lordene iderFaders

Willia förvtan/ are och idor Hufwud'Rs'är"" Mr all racknat. IngcnMootgang ar
hoosGudh lijtm/thtts Gudh icke hafwcr tilförnestdt/
Nm?n. han hafwcr honom lätit siglfbehaga/och besiu«

tit
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Om Rovfiens L.ycksaligheet.
tit at han ffee stulle., Kommer nn wärt Lij-
dande aff Sudi/sä maste thet wara godt/ty
Gudh mehmr intetaunataliFaderligenmed
o§. Hwad <om kommer affGudi/thet
mer affittFaderligitHierta/ therföre kallar
hau sigh wär Faber. Kallade han sigh alle-
na wär HErre/och icke wär Fader/sä bchöffde
wij fruchta o§/ty enom Herre gar inteten Tie-
nares Mdh sä myckit til Hiertat/som enom
Faderßarnsens Mdh.Therföre troowisser-
ligen/at GudzFaderliga Hierta aldrigh war-
der thet effterlätandes/atittaffhanshiertans
karaßarn stal nägon!ijdh warda bedröfwat/
om han icke wisie/at vthiBedröfwelsen bestode
stoor Lycksaligheet. Thetta kan n och
märckia/tä man seer päKorsibararnas Order,
Hoohafwernagon Tijdh swarare Kors bn°

rit/ an som Gudz eenfödde Son lEstls Chw saaste
stnsi Hwar sinner man mehra bedröfwade
Folck/ aniblandtheHeligas Wille iaghnu
stija/ thet wore Wrede och Onäde/ ta enom
mötte cen Olycka/sa fördömde iagh alla GudzBarn. Skrifften sägerintet/atGudh hatar
sinä Barn/tä han tuchtar them/vtan at han al-
starchem. Then HErren alstar/ ho- prov.;/«,
nom agar han/ ly maste
helsosamt och nyttigt.

Eee v Thet°
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Then tiugonve tridie Betracktelstn/
Thetta bejtnnar Dawid/ ta han sager:

psal.»y/7l Thet är migh liufft at tu ödmiukade
T"N't Migh. DawidhadevndfättaffGudhmän-
förensyner. ga meniblandallahallerhan
nmg. thenna för en smmerligh Walgerning/at han

genömKorsiet är ödmiukatworden/thet häller
hankosteligare änKrona och Spijran/therföre-
sager han ingenstades: Thet är migh liufft/
at tu hafwer smordt migh tilKonung. Mm
thet bekanner han/at thet är migh liufft/at tu
hafwerödminkatmigh.Chrifius sager: Sa-

m««bs,4. tigeäretheßedröfwade. Altsästäroch
Lhren.3,l7 ileremieKlagewijsorstridie Capitel: Thet

är en kostelighTing/at man dmger O-
Rom.B/.8. ketiUngdomen. TäPaulus lärer/ Ad

them somGudh älsta/maste all ting tie-
nä til thet bästa/ haswer han ocksäKorjjet
innefattat/ochaldramast sedt paKorffet/ Kor»
set maste o§ tienä til thet bästa.

Sa ärnu ingen TwijfMsmaal/at iKor-
eycrftlig. ftt bestär en stoorLycksaligheet/ men ftägom

wij ännu wijdare ther effter/hwad stren Lyck-
saligheet thetär/ sa filinom wij/ at then är en»
deelskunnigh/och endeels okunnigh; Ty hwad
Gudh egentligen thermedhmehnarochsöker/
at han cnom thetta/ enom androm itt annat
Kors pälägger/ thet bliswer mästedeels vthp

Gudz
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VmßorfiensKycksaligheet. 3it

Gudz hemliga Rädh fördold.
vnderjiundom hoos migh sielff/ hwarsöremä
HErren lägger dock migh thettaKorssetpä/
hwad mähansikerthermedh/ iaghkanintet
komma egentligen vppä GudzRädh/men iag
häller thet st fore/at intetKorsär/ soin icke fö-

rer medh sigh en besynnerligh Nädh/ hwilken m/o
täwarderratteligenvppenbar/ tä Gudh otzH"""«
warder alt sittRädh vptäckiandes/ Nemligen/
i thet ewigaLijfwet/ tä warde wij fornimman-
des/huru"wäl som Gudh haswer thet meent/
och honom ther före ewinnerligenprijsa. I
medlertijdb är osi i Gudz Ord itt och annat
vppenbarat/ hwarsöre Gudh ibland sinäkara
Barngör sa mänga bedröfwadeMeumstior.

Först är thet bekant/ atKorstet ärKötzens ~

Tuchtemästerinna. Mängeu stulle gellom
goda Dagar wäl wara faren hädän tilHel» Tuchtemä.
wetes/ om icke Korsiet hade fördt honom til
Gudh. KonungManasscwarGudz Fiende/-Chron.;;

st länge som honom wäl gick/men tä han tom "

i Ängest/ Fiattrar och Baud/ ödmiukade han
sigh myckit sör HErren och badh honom grä-
tandes.Thet heeter/som Esaias sager: HEr< Esa.i6/16.

rc/närßedröftvelse arpafärde/sa söker
man tigh/ nar tu tuchtar/ sa ropa the

medh



Thentiugonve triditz Betracktelsen/
medh Mgzlan. Tbenna Wägen til Sa«

Hos.l/6,7, llgheeten wijser o§ HErren hoos Hoseam i
thet andra Capitel; Ty tä Israel/ säsom een
otuchtighQwinna lopp effter främmandeßo«
lare/sager HErren: lagh stal igentappa
tijn Wagh medh Törne/ ochgardacn
Gard ther före/at honicte stal finna sinä
Stijgar/och ta hon löper effter sinä Bo^
lare/stal hon intet fa them/och när hon
söker effter them och intet finner themi
maste hon säija: lagh wil ga til min
förra Man igen/ ther iaghbatter matte

Da a? iM nu maar. När Gudh förmarcker
bufwa N at en Christen intetkan bara goda Dagar/ v'

W warder täät/ och medh sitt.Hierta löper al«
lenasteffter thet jordista/sä igentapper han sir
honom Wägen medhTörne/ och förwaudlar
Hans lötzliga Begarelser i Bedröfwelse/ pä
thet han medh thensirlomdeSonen mä kom«
ma til bättre Tanckar och säija: lagh Wil
stä vp/ochga tilminFader. '

Kortzetreetar o§ ickeällenastatwanda om/
UN' "är wij gä pä en willfarande Wäghf vtan

Lättiä och styxcker otz/när wij warda late och tröge/och är
Trogh«e. Tqchtemästerinnss

för the ovmwände/vtan och för the samma som
sigh allareda haswa omwändt til HERrell/

hwilket
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GmRorfiens L.^cksali.qheet.
hwilkct Dawid bekäner/ther han säqer: Thet
ar nligh lmfftHErreattuhafwer tuch»
tat migh/ pathetiagh ma lära tina
Nätter. Om icke thet täraKorsictosivft-
wackte/klmdewij lätteligcn msomna/ft Werl-
del, kär/och ther hoos sörgätg osi och wärGud.
Tä bekymrar o§ lijtet wär Usellheet/ tä gla»
der otz lijtet Gudz Godheet/goda Dagar kun»
na ochlälteligen tomma osi ther til/at wij ther
igenom pä sidstone wäl sirsattia wärSinls
Saligheet. Korstet leder of; til wär Usellheetz
Kulijkap/och vpwäcker en Langtan effterGudz
Godheet. Thet häller oss qwar i Boot ochBattring och iGudzfruchtan. Wij are här
stadde pä een Reesa/ wij hafwe häringenblisi
wande Stadh/vtan Mom effter thet Tilkom-
mande; Wij bäms affeen laatUna/ somisigh jielffärseen och langsaw/ bänder thet tä/
at hon hitter nägon Lust ellergodtFoderpä
Wägel,/ bortglömmom wijaldeleswärtFä-
dernes Land. Huru wäl gör täthetkara Kor-
set emoot oss/tä thet körer och drijfwer pä off/atwij intet sa WägensFäfängheetkär. Thet
gär ost medh thenm WerldeuesLusta/säsom
medh Solen/ see wij länge och starpt i Sole.,/ftm
sä warde wij fsrblindade/ sa atwij intetkunna Wm"see hwad som är omkring ch. MrwärHogh

lijtet
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3!hen tiugonve tridieBetracktelstn/
tijtct forlänge sigh vthi tyenna Werldenes
Wällusi vppehäller/och wectintet/at wanda
sigh isrän them/warder hai, blind/och medh
WerldenesKärleek sa intagen/ athankänner
ringa Gladie i Gudi. Mm när Gudhdra-
ger itt swart Moln öfwer thetta werldzliga

hau eensHogh stickeligh
til at see pä ittannat Liuus/ther igenom SiK
len warder vplyst och Helgat. Sä förnimme
wij/huru latt som wart oiidaKötelater sigh
genomLusiarsirdärswa/och wij mäste saija at

wär Kortzet ar Kötzcns Salt/ Ty liika sasomKött
Satt. förvtan Salt intet kan blifwa behällit/ vtan

rottnar/ altsä kan ochwart syndigaKött/ vtan
Kortzet intet lange bliswa ftistt i Andanom/
thetfördarfwas myckit snart/och stulle mange
aldeles komma om bäde Sial och Saligheet/
omGudhicke hölleenom iTuchtan.

Thet är nu itt som wij haswa assthet käm
Kor§et/ wärhimmelsteFaderttlchtarosi/ osi

«eb.,2/l°. sielsivomtil Nytta/ Pa thetwij mage fa
Hans Helgelse/ somstrisivit stär til the He»
breer i Capitel. Altsa stär och i then sorsia
Epistel til the Connther i thet n Capitel:

..C0r!.,;2 Wij warde näpste affHErmnom/ pa
thet wij icke mcd Werldme stolefördöm»

XiäT de wmda. Mäste man nägot har lijdaftr
Snude«
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GmRorfiens K.ycksaligheet.
Syndemsstul/ sä är thetbatter har lijda/ an s""

som effter Döden; Här simwm wij i wärt
Lijdande then som öswer o§ sigh förbarmar/
ther förbarmar sigh ingen mehr. Har finnom
wij Tröst i wart Lijdande/ ther far man lijda
sörvtan all Hugswalelse. Här tager Plägan
mHnda/effter Dödenhaswer hon ingen inda.

Widh thenm Tuchtelsen ärthettawaltilMärom
atmärckia/ at Gudh gär om medh sinä Barn »am iTuch»
i then samma myckit wärckeligen/ hantuchtarktli3n7 "'

them sä the hafwaÄhra theraff/ ty the lijda o°
styldeligcn. Til Exempel/tä Dawid effter sitt
Hoor och Mord intetwardtstrarleswererat
Blodhampnaren iHander/ glömmer förthen-
stul Gudh intetbort at aga sitt kara Barn/och
vthi en beqwem Tijdh lat han komma För»
föllielsen/ och then sromme Dawid maste fiyy
för sin egen Son/ ta warDawid tuchtat/ och
mästelijkwal hafwa then Hhmn/ at han ledh l«,y
ostyldeligen/ty hanwardtpa ittostyldigtHätt
vthdrijswen frän sittKonungarijke. Altsä <

steer thet ännu manga ganger/ at itt ftomt
Barn blifwer medh ittFeel öfwerijlat/ther om '

ingen mehr weet an som Gudh och han sielff?
tä säger GudlM then bedröfwade Sialen/bekymra tigh intet/iagh wil intet förstiutatig:
Mm Whwil nspsa tigh medh Matte- 3er.3.,«,

ligheet/



Tben tiugonde trivleVitracbtelsin/
< lighcet/pä thet tu icke stalt halla tigh o^
> stylligh. SedänvthibelägmTijdh tilstädjer
Gudh een urq Mennistia/at sill Barn angrij-
pa och forfollWher med tuchtar han sittßarn/
och ähmr lijkwäl thet sammaför Werlden/ at
thet haswer thet Namftnet/ thet lijder ostyl'
diHt. ch

Rdlst7t Tilthet andraärbekant/atKorsiet ar maw
Christeliga gaChriKliqa Dngders Ilmma och Upfoster-
Na7 ffa. EnsChrissmsförnamstaGäfwor/mä'

ste antingen genom Lijdande komma/eller ge«
nom Lijdande bewarade warda. Hurn wil
man öfwa Sachtmodigheet/ hurn wilman
wa Tolamodh/ hurn wil man öfwa Odmiuö'
heeten/ ta ingenBedröswelse och intetKors är
pä fardes At man myckit kan tala om Tola>"

inge» vyg. modet/gsr ingen tolamodigh/altsa ock/at man
myckit om Sachtmodigheet och HdMinkheet
kan tala/gör och intet ftrarenom fachtmodigh
och ödmiuk/man bör strijda i hardaWedermö-
der och stora Bedröfwelser. Här mäste man
warda aufächtat/stal mau elliest öfwa Tola' '
modh/Sachtmodigheet och Hdmiukheet. Ta
iagh imin Wedermöda warder försmadat och
vndertryckt/ och alstar lijkwäl them som migh
försmadaochvndertryckia/ thetärittTekntil
Sachtmodigheet/ Ödmiukheet och Toligheet/

Nar
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När kan man innerligare bidia/ än nar som
HiertataffHngest och tilsam»
mantryckts När Vedroftvelse arpafar- Nsa.2S/ls.
de/saropa the medhAngzlan. Hwarkan
Troon/HoppetochTilförsichtentilGudhbat'
tre ösivas/an som i Hngest och Nödh? Nar
lngen Nödh ar pä farde/ vtan Mk ochKälw
re äre sulle/kan man wäl hafma en godhFör»
tröstan/ mennärFattigdomenochNödenär
ftrhanden/ ta läter Andans Krasst jlgh see/
therftre är Korsiet lijka säsom en glötwde «»

Ugu/thervtbinnanGuld och Sölswer warda «g», ther.
pröswade. Therpa sterPetrusta hanlarer/ Ne7p"öf.
!ilt wij mäste i allehanda Frestelse förthenstul «"s-

'bedröfwade warda/Pa thetwär Two stal i.pet,t/7.
rattsinnigh och myckit kosteligare be-
funnen warda/ an thet sörgängeliga
Guld/sompröftvas medh Eeld/til Loff/
Prijs och Ähra/ nar lEsus Christus
blifwer vppenbar. la/AndensKmsster
warda ickeallenastiFrestelstnpröfwade/ vtan wl?oa"<f
vch förmehrade/ sa at Auden äraldrigh näsiän ssHrade.frijmodigare hoos the Hcliga/ an som i Be«
dröswelsen. Thetkommer wäl öfwepeens med
Gudz Helgen/ hwad man säger om Palm-
tradh/at thet styswast vphafwersina Qwistar/
täthetwgrder mästbetungat. Thetkommer

Zff vthaff



si« Then tiugonde tridie BetraHtelsen/
vthaffGudztröstrijkalnwälnng. Sä sager

Nsa.s7/15. thet l)öge och högtbesitne hoosEsaiam: lagh
HEr:en som boor i Högoene/ iHeligdo-

-3bo?ho"« men och hoos themsom ensörkrosiat och
ödmmkAnda haftva/ pa thet iagh stal
wcderqweckia theOdmiukas/ ochheela
the sörkroMe Hierta. Hwar haswer
HErren nagorstädes sagt: lagh boor hoos
them som goda Dagar hafwa/ och gar lyckeli'
genpälordenc/som hafnia itt gladt och lustigt
Sinne;Men thet sager han: lagh boor när
them/ som en förkrossat och ödmiukAnda haf»
wa. Thet sammasiär ock i then Z4Psalmem,

p1a1.;4/l?. HErren ar Hart när them som itt fött
krossat Hierta hafwa/och hielper themsom itt bedröswat Mooh hafwa. Iw!

Gudh är t mchra wij wardom genomKorret bedröswcl'
Saligearethe

m«tth.s/i. bedröftvade/sägerChristus/the ffolawar»
da hugswalade. Tä iagh känner min Nsdj
och warder bedröswat/ och lijtwal i min Nödh
migh Gudh öfwergifwer/ sä blifwer Gudh.

Vuo särmin Hugswalelse och Fridh. Iwmehra iagh,
uedjäncker/jw mehra

la Siälm."' nedfancker sigh GudzNädh i min Siäl; 3y
sä mild är Gudh/ tä han finner een ödmiukatj
Siäl iTroone/kan han mtet hälla sigh/men'

inläter



GmRorfiens Z.yckstt!igh«t.
mlater sigh henlie. När then trogne Siä-
len bliswer i sitt Lijdande torstigb/ ocb medh Dygv«och

hiertans Kträ löper effter then himelste Trrst- A."gh«.
trnnnen/ tä stänckcs henne in affthet Faderli»
gaHiertat/ hwilkenDryck smakar sämyckit
sttare/sä myckit somTörsten warstörre;Msä
ärKorsietMorgonstiernan somgär för!röst>
Solen. Thet arthen wälluchtandcMirrham/som hafwer en bitter Smaak/ meli när Kon
warder vptänd/ gifwer hon en liusiighkucht.
Korsiet sörer med sigh then himmeistä Mana/
then liufiiga Trösten som är i Ordet sörborgat/
hwilken en Meunistia vtanKorsiet beswärli'

lgen fir atsmaka. Straffet larer giftva X55.28,,9.
acht pä Ordet. Ta Israel är stadd i ökne«
ne/ tä warder han spijsat med Mana affHim«

Inelen. lagh hade lnyckt Bekymmeri psal.94/'9.
mittHierta/mmtina Tröstgladde mi-

nä Sml/sager Dawid. ZhettaärUthsprun»
get til GudzBarnas Gladie och Frijmodig- s^Gudz'
heet vthiBedröfwelsen/ har affare the helige ZN°Martyrer sä frijmodige wordne/ til at lijda

frijmodeligen allehanda Plägor. När haf-
wer manStephanlunsedtfrijmodigare/än tä
han ibland thegrymmaLeyonen stodh/somho»
uom wille söndersiijtas Hwad sägerSkriff»
tcn! The sägo hansAnsichte/sasome.ns

Fss ij Aw
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Tben tiugonde tridie Betracktelsenl
Angels Ansichte. Altsä ärKorsset en A,w
ma ftr mangaChristeliga Dygder.

Här törom wij wal säija/atKorffei förer o^
til Fulkomligheet; UtanKors är en Christen

Rom.s/4. säsMsn osaltatFist. görFöv
»orsetiä«rMenheet/sägerPaulus:Manlärermyckit
«smyctet. tIM man elliest aldrigh fär förfara.

Hwarföre Gudh tä han wil göra en synlierlig
stoor Helgou/ tager Hall bechnerligen och offta
Kor§eti Hallden, NärenMästareaffläm
itt behändigt Warck st som itt Segerwarck
wil göra/ tä mäste thet offta komma vnder

. Hammaren/ och la ta Fij larna offta gä öfwer
sigh/ altsä bereder Gudh thet som han synners
ligenwilbrukatilsinHhra.

?. Til thet tridie ärkunnigt/ atKorstet är een
päAck"Pärlestickersta/ som samblar Blomster/ och

ska sMrRoser tllthen himmelstaKronan. Sa»
ftaßrona»'. som en Dryck kalt Watn icke stal blifwa o»

lönti Himmeten/altsästal och intetLiidande/
thet wij medChristo iToligheetdragit haswa/
obekröntblifwa. SkulleTolamvdet/Ddmiuk»
Heeten/Sachtmodigheeten/ Hoppet/ som een
Chrisien medKorjjet mäsie öfwa/ blifwa olön«
te e Ingalunda. Fast wij än ftr osi sielswe äre
onyttigeTicnare/onyttige Tienarinnor/ och

alla

820



Omßorstens L.ycksi;ligheet.

> alia wara Gärningar äre icke til thet ringesia
warde thenHarluchcet som pa osiffalvppen»
barat warda,-Docklijkwäl hafive wij thenM
säijelsm: Warerfaste/ owijklige ochvthi HErmns Warck altijdb/efftcr thetjwetten/atidartArhete ar ickesasängt,
iHErmnom. Korzjec gör o§Cbristo lijta/AAf/ickeallenastvthiFörnedrandet/vtan och iHög» tijkaiFörne.
heeten. ThetarjwittwistSrd/döö wij
medChristo/sa stolom wij medhonom
regnera. Wij warde allestades trängde/"" "'

menwijgifwe os)Mtetöfwer/Wij lijde
Försöllielse/ men wij warde icke öftver»
gifne/Wij bliswe vndertryckte/ men wij
forgas intet/ Wij omföra altijdh HEr«rans lEsu Dödh pa war Lekamen/ pa
thet at och lEsu Lijff stal vppcnbart
warda pa war Lekamen. Tywij som
leswe/wardom altijdh öswergifneiDö-
den ftrlEju stul/pa thet at ochlEsuLijsssialvppenbart warda pa wart dö-

Sij/hwadför Möfftewij hasi
we! Wijstolom icke allenastwarda bchaldnei
KorWvtan ocb warda harliga gjorde. Gudh
ährar vndertijden sinä Barn och har pa Joro bärare st»»,

dm/och sörer them gmomLijdande til Ahra. mshr
Fssiij 0m
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Lhen tiugKnde tndie Betracheelsen/
Om then tolamodigeKorsbärarenHiob stger.

lac>s/«. Apostelm Jacob: Hiobs Tolamodh hasi
wen j hördt/ ochHErmns Anoa haftva
jsedt/ ty HErren ärbarmhertigh ochen
Förbarmare. Men thet ar allenast en2G
malmng/ theli ratta Härligbeeten föllier ithet
ewigaLijswet. Förbemalte Apostel Jacob sä»

ssp.,/«. ger: Saligb är then Man som toleliga
lijdsrFrestelsc/D tä hanbeprösivatari
stal han säLijsszens Krona/ then Gndh
loftvathafwer them som honomälsta.
Apostelm Petrus i sitt första Breeffs första

,
Capitel/gör o§ the«Förhopningen/at wij/soM,'.pet.-,6.!>. Bedröswelse/i

Försökelser/ stola i HiM'
inelen ftögdas medh ovthsaijeligh och
harligh Gladie.

Thet är ittsatigt Onibyte/ närMij/som här
dragas medh Svrg och Bedröswelft/ stola i
Himmeten hugsivalade warda; Thetta Om»
bytet wardcr thenH.lohamnvthi m Syyn
med Förvndran wijst/ ther en affthe Rlsta vp'

Apoc.7/i;. stijgerochfragarlohannem:
ne/ som vtht the hwijta Klader kladde a«
ro? Ochhwadanärethekomnes Gifwer
vcksa Swarct ther pä: Thesie äre the som
komne ärc vthur stoor Bedröfwelft^

Han

822



VmKorsien» Z.ycksaligheet. 82;
Hanwil lijkasäsom säija/ sij/ hwilket Omstiff'"
te! Wij hafwe icke allenast TilsäijelselMeA
ter thet sallaßeMtstalaterSolenstijna/v-oasiGiä.
tan thetsom trösteligareär/atsielfwaßedrösi"
welsenstal wandasiGlädie. Hwad betyder Hwafstre
thet minHErrelEsu/at tu pa tin heligasör- NAU"
klaradeLckamen haswer behällit tina Särs
Wartekn/som tupa thet förbannade Träat/V° »asäär.
thi tin ytersta Försmädelse vndficks Maste the
icke wara itt ewigtwarandeKännetekntiltin

Karleek/atwij/som therigenom arestrlöste/mä'
tigh ewmnerligen försädanaSaar älstaoch
berömas Wij stolom siunga: LamM som
dödatar/ar wardigt at tagaHhraoch
Prijs. Skolom nu wij wara tigh lista/ sä>
stolom wij ock bara pH wärKropp wartKors
Wartekn/hwadmä thetffal betydasThet stal
wara ittMnetekn pa wärKärleekemoot
och then Strijdz/ ther vthinnan wär Troo och
Tolamod ärepröswade wordne. Thesie
NefneKorsmärcke/warder tu intet latandes

obeprydd. Hwad är wärtKorsannat/än!a» wäre»»«
rars Sädh s Sädenfomvthsäddwarder/äre
Tamr/Tolamodetoch Hoppetj Säsom aff
eii Sadh komma manga Korli/ altsä wardom
wijvthaffwäralarars Sädh ymnig Frllcht MwäwTä.
vpffärandes. En Åkerman kan blifwa i sin saendeföliiM

Fff iiij För-



Then tiugande tridieBetrachtelsen/
Förhopmngbedragen/och ta hanmmm effter'

Sadestijdenbekoma en glad Skördetijd/ mä-
ste han offtasee huruOwädrethafwergiordt
hansHopp tilintet. Thettabehöfwom wij
intet at rädasstrehooswaraTärarsSadh/
Orden ar sanna/ och then them sagt hafweri
han bedrager ingen. The medh Tärar
saa/stola medh Glädie vpstara. Warev
widh ittgodt Modb/ alleder Bedröfwelse stal
förwandlas iGlädie. IwstörreBedröfwel»
st wij haswe vthstatt pä lordme/jw större stal
Gladien wara i Himmeten. Mhuru wäl
larer thet warda medh.osi/ tä Gudh alla wära
Tärar ssalaffwara Ögon borttorcka/och o§
huZswala ösiver all wär Bedröfwelse,

lagh troor at tuffalt nu med mighbetan-
M/at ingen Christens Kors ar vtanLycksalig,
heet/ och warder tigh an tä imänga Stycken
sördoldt/ hwadGudh i thet och thetKorsiet e'
gentligen söker/ hwilket tu först i thet andra
Lijswet ffal förnimma.

Sä hesimm nuvthiKorsiet sa wal som i ab
laandra Gudeliga Wälgerningar/tins him-
melste Faders Mildbeet och Faderliga Kär-
leek. När Gudhbestärer o§ eenLycka/glad-
jsmswij/och om wij are Christne/tackom och

Gudh
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VmRorfteng L,ycksaUgheet. , 825
Gudh ther söre. Men hoo tackar Gudh för K
thet kara KorlM Och görlijkwälGudhsä förßorZct.
wal emoot o§/ ta han läqger osiKors vPpa/
som tä han o§ lycksamme Dagar har i
Werlden. En Christens Lesivernestulle med
rätta intet annat wara/ an som itt stadigt Ook bor'd"war«
ochKors.
sä borde then intet annorlunda vptagas/ ansom en, WederqweckeW at wij intet aldeles
drunckna vnderKorffet. Om wij inteträtte-
ligenkande Korsiet/ <A mäsie wij gräta och kla-
ga osi/menförsta wij hwad förenSaligheet/som ther vnder ligger/och huru wal som Gudh
mehnar ther medh/stolom wij Gndh ther fire
tacka/ och wär Lycksaligheetbesinna» Jacob
stger: Mine Vröder/haller thet for all
Gladie/ när jfallen i mangahandaFre-

ftelse. Thet ar wäl talat/stsom itt Sanningz
örd/hgller thet för all Gladie. Har bö- zv«.
romwij intet troowär Dom/ty wärDomär ««de.

förfalstat/tysastän wärt Förständar genom
Gudz Nädevplyst/at wij wettom thet ar wäl
meent medh Korjjet/ sa ar dock then otijdige
Begärelsen här/ söm intet wil hälla thet för
godt/som Gudh dockkallar godt, Thenne o-
tijdige Begärelsen förmörckar wär Dom/at

wij blifwa wanckelmodige. Men befiijta tigh
Fssd ther



Then tiligondetridießetracktelstn/

ther om/ at tu intet anseer tittKors effterKst»
tet/vtan efftet tin Troo. Thet är jwratt at

"fft"7t,"° warderar hwart och itt Ting effterthes
nMa. Nytta/ som thetpa sidstone hafwer/ sa är thet

Oratt at man hällerßedröswelseförßedröf.
Dödenwrt. welse. Säsom hoos them Chrisinom bottmi-
Namn hoo« ster Döden sitt Nampn/ ochäringmDödh/'
theihristna, b»rtmisterBedröfwelsen sittNampn/och

hälles intet förnagon Bedröswelse/ för then
helsosamma Fruchteli/som hou bar/ och thew
frögdesulla Uthgangcn/ som hou bckommer.
Thetkan wäl eeil Mennissia stamsäya/ käre,
hwad godtärfördoldt vnderKorret. Hafwet^

HHt och och Hwaalsistens Buuk vthi lone Prophe"'
B,mk hwad tensHistoria/wore för MemnstioOgon intet
I^""^annatanseddeänsomsörittFördärff/meMth-gangen bewijsie/ at Helwetes Buuk hafwer

mäsiwara ittSkepp/och ittBöne-Huus/ ther
igenom then olydige Jonas wardt hulpinbä»
de tilKropp och Sial. Manga ganger hälla
wij itt Ting för wart Fördärff/thet som är oss
bäde nyttigt och helsosamt. Lät intetbedraga
tigh/ at thet smakar sä bittert. Läkedomen
smakar aldrigh wal/ölifwer förthenstul intet
förkastat. Then gode Guden hafwer ickealle»

', nast stapat Brödet för Hullgreu/ vtau och N»
kedomeu förHelsan. BaggeäretheenGudz

Gaswa/
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Om Rorfien» Lpcksaligheet.

Gäfwa/ fast an thet eena ar vndertijden nagot
mootsträfwigt. Sä langc som Barnen are
vnder Agan/ ftrstä the intet/ huru wal thet ar
medthem meent/at the warda sä strängthald»
ne/ hwilket the dock wal läraförsta/ nar the
komma til sinäFörständz Hhr. Thetsamwa
gär ojj/säsom then helgeAnde päminner til the
Hebreer 12. Capitel: All Age st)«es NN Heb.«/«.
wara icke til Frötzd/ vtan til Ängest.
Men sedän wedergaller han een fridsam
Nättserdigheetenes Frucht/ them soin
ther vthi öfwade aro. Nar wij medh Gudz
Hielp tijtkomma/ ther wij vtanKötzens För-
warrande fulkomligen ftrstä/hwad för Gla-
die sombestäriluchtandet/stal ojz/sä tilat saija
ledt wara/at wij intet mehr hafwa vthstätt.
I sadant Betrachtande stolom wij draga

wärtKors thes willigare/tä Gudh wil/at wij
stolom nagot lhda. Wij blinde Mennistior
Momallenast effterLust ochGladie/och atwij
mä wara vtan Sorg. Lijka säsom thet tä
allena stode waltil medh o§. Then som i San-
ning wil wara en HErransEhristi Larjunge/
mästei thenna Werlden intet sticka sigh til go> "ör sticra fis
da Dagar/ vtan til Kors och til Tolamodh
vthi sitt Lijdande. öch tä wij see at thet är
Gudz Willieat wij stolom liidä/ börom wij

löpa
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Uhen tiugandy tridie Betracktelsen/
Rom.s/3. löpa emoot Korsict i Hdmiukheet. Wy web

tom, Gudi steeLoffss mnckit/atwij kunua be-
römma o§ affwar Bedrofwelse. Betancker
iagh thetratt/ar Gudz Godheet sa stoor iKor-
set/at iagh stulle hallaWigh.owardighKorsiet
ochsaija: lagh ar intet wardigh/ at Gudh
bewijser wigh thennaNäden/ laghär owar-
digh thennaBarmhertigheeten. Wisie iagh
intet mehr/ än at min. Gudh stulle wigh
gälUtaga vthurBedrofwelsen/stulle Hoppet
om Forlosiuingen/mitt wälförstylda Lijdande,
myckit lindra» 3lu weet iagh at Gudh är mig
aldrigh nammer/än i Ängesten. lagh
humdant Hans Sinne/ och huru wal hanmee-.
nar. Taeenßrudh weetat honaldrabäst be°
hagar sin Brudgumme i een swartKladnat/bar hon sä gärna en swart Kiortel/som en bro°

MMelst. kottan. Om iagh wisie affSniö och Hagel
göra Guld ochSölswer/stullethetmighwyc'
tit kärt wara när min Gärd öfwerhölgdes'
medh Sniö och Hagel. Emedan Clmstus
wiste/hwad för en öfwermättan stoorSalig-
heet bestodh vthi sitt Kors/ ty togh han thet pä.
sighmyckitwilligt ochgania/TahaNmättt
hafft Gladie/lcdh hanKorsiet/och achm-
de intet Smalecken/ men han ar altsa
sättcrpä högraHandenpaGudzStool/,

til
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WmKorfiengK^cksaligheet. 5'9
~

til the Hebreeri thet 12, Capitel. Han seernu
sin Lust ther pä/hwad för Under HansKors
gsr. Kommer thet tigh nägot swärt fore/sä
trssta tigh först ther aff/at Gudh lägger tigh pä ä» w>,

ingen störreßördapä/än tukan draga. Han ""'

weet wäl atwär Naturkan intet draga/ nsr
han tä maste draga then eena Bördan esstcr
then andra/tä vimer han osi vndercijden Roo.
Hielperv§ och bara Bördan/gifwandesthec
hoos sa myckin Starckheet iAndannn/ at wij
kunna dragan. Mr en Man lagger alt för
vffta pä sin Hast eller Hsna alt sör tung 3aff/sa blifwer öken krafftlöös/ehuru starck han
dock ar. HoostheClmstmffeer thet twarte>
moot/ jwmehra Kors som Gudh lägger them da/,w
vppä/jw mehra blifwa the begäfwade medh IheChK."
Andans Starckheet. Sedän ste intet sämyc°'"-
kit Beswäret/vtan twärt igenomßeswäret/pä
then Härligheet som ther pa föllier. Om en
Skeppare willeallenast seepä tbegrufweliga

Haaffs Bölller/ och intet pä Winsten/ stulle
han intet st latt wäga sigh til Siös. At tänc»

kia allenast pä Beswäret/ och intetpä Salig- Hwad ma»

heeten som ligger vnder Korsiet ftrdold/ thet s« pä.
görenomMnmodigh och förtwijfiat/men scer
tn pä Gudh och lMsHierta/kan tu wam ftij«
wodigh.

At



zz« tiugonde tridie Betracktelsen/
At tu tanner hwad jomqör tigb ondt/ thet

V"der R«r, kan Glldh wäl ltjda/ Ty sörthmstul sändergrä7a/m«n Gudh tigh Bcdröfwelse/ at tu mä kannat.,
sta"»Hug. Sorja ochgrata gär och hann/allenastat To«

lamodet och. GttdzHugswalelse mlet
förkastat/ stsom täHiobbleffbortröswatall
Hans Godz ochßarn/sä logh han sannerligh
intettheröswer; Skrifftensäger:Tastodh
Hjob vp/ochreeffsönder sinäKlader/och
reeffsigh i Hufwudet/ och föll nedh pa
lordene/ tilbadh och sade: HEZften
gaff/och HErren togh/ walsignatware
HErrans Nampn. Giorde Hiobillahär
vthii Skrifften stger: I alt thetta syn«
dadeHiob intet/och giorde intetdarligtt
emoot Gudh. Sä lange som hoosGräten
äritt Gudeligit Tolamod/och engodh Barns»
ligh Förtröstan/ är thet ingen Synd. Om
Patriarchen Jacob stär märckeligenstriswit
hoos Oseam i thet 12. Capitel: Hankaul-
pade medh Ängelen och wann/ ty han
greet och badh honom. Gräter tu/sä bedh
och i Tolamodet och i godh Förhoppning/ thet

3rsn" sta! lkal waratin Sfger. Lat man siä tigh medh
53 förhälla. Christo fast widhKor§et. Thet är/stillifrän

tigh alt thet som icke är Gudh/och sägh: Fa<»
der är thet tin Willie/wil iagh gärm mistat»

Min



OmßorfiensH.ycksaligheet. zzi
Min Willie stee intet/vtal, tin. Ta tu sälun»
da heelt vpoffrar tigh tinom Gudh/och affsa-»
ger tigh tin Willie/thet behagar Gudi wal/ty
tä hafwer han wmmit hwad han sökte. War
fsrsäkrat/tä tu gifwer tin Willie ajdelesvtbi
Gudz Willia/at Gudh warder intet vthwal-
jandesnagot ondt. Gär thetta medh stoor
Swagheet an/ sa är thetta otz trösieligit/ at
Gudh hafwer Tolamodh medh wärt fwaga
Tolamodh. la/Fader/haffTolamodh medh
war Swagheet., Läggpä otz hwad tigh be»
hagar/och hielp o§ draga/sörlän otz och sä myc»
tin Näde/at wij genomwar Ostickeligheet jw
icke sörlora thet helsosommaKorsitz Frucht.

Then tiugonde fierde och sidsta
Betrachtelsen/Om thet ewiga Ltlfwet.

Het högsta Goda som wij affGudi v'
Christo ärfwa/ är thet ewiga Lijs<

wet/sasom TroonesEndalycht; Thet»
ta är sä stoort/ at mau kan intet begrijpat.
Thet hafwer intet Oga sedt/och intetO- 1.C0r.,,5.

ra hördt/och är vthi ingenMennistios
Hierta vpstijgit/thet Gudh hafwer bc-

redt them/som honom alsta. Skrifften Otriffte..
affmälar thet samma genom myckinochäth- »ffmä,ar"

stillighLust och Harligheet/Men thetär intet I^/^thet



Then tlugondefierveBeteacktetsen,

thet ewigaLijfwet/vtan allenasten Figur. En
Mennistia fornimmer myckin Lustigheet/vch
anuu myckit mehrkan hon i sitt Sinnevvtänp
kia/men thet är intetaträckna emovt thet ewis

Nhetwnin. gaLijfwet. Ty thetar intetkömmit i nägon
Mennistios Hierta/thet Gudh hasiver them
beredtsomhonomalsta. Närwlj thet pä thet
aldrastarpaste efftertanckia/sa är thetdock m

i,Cor.iz. Skuggehwadwijtanckie/ wärt Förstand är
v.3.12. Lappewärck/wij seem allenast grnom en Spe-

gölinvthiittmörcktßum. Gudh vnnerwäl
vnderstundom sinä Barn i thetta Lijswet en
Försmaakthervthaff/men thetär ocken ringa
Affmälning pa then Himmelsta Sötman.

ZgäN°«Thetärattsästoort. Nampnen ochTitlar-
nämpnesi na som then Helge Skrifft gifwer thet ewiga
«tr.Mn. AMch wMoMM/men intet alt. Thet
Apoc.z/li. wara een sioor Wärdigheet/effter thet

heeter een Krona/ Ia enRättftrdigheetz Kro-
H.Vm.4/3. na/enHhre-Krona/ochLijffzensKrona. Thet
ipet 5/4 mätte wara en stoor Lusiigheet/ effter thet kal-
lac.i/!2. lasittßrölloft/ittGastebodb/ochenovphörlig
Apoc.2/i°. Wällust. Thet Mattega ther prächtigt til/
Luc.2l/;°. kallas Gudz BarnasHärligheet/

en ewigh och öfwer alla matto wichtigh Hat>
ROMS/2 ligheet. Thetmättewaraenstoorßijkedom/
3.C0r.4/ «7. effter thet heeter GudzBarnas Arswedeel/ itt

ewigt
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OM thet ewigaK.ilfwet.

ewigt 2lrss/itt osörgäiigeligit/obesmittat och 0«
strwansteligit Arss/thet iHiMmelensörwah> ' "

rat är. Är thetwärt Arff/sä Matte thet iNtet NH
wara ringa; Ty enrijker Fader lefnar altijdh
rffter sigh M rijkt Ärff. Är nu Gudh wär
Fader/hurustoort staltä2lrfwetwata? Hcltt
later Menniffiors BatnhärsorfaraLmfiig'
Keet/Lust och Glädte/genom CreatUrens An-
siddande/ vch aff theras WederqweckiaNde.
3<lr thet icke Gildz Barnas Arffs Alt för WM
tinga. Gudh pryder här mängen medhSkön- i"ge,n ei,»»,

heet/bestat enom en helbregda vch wälstapat
Kropft/är thet och icke Gudz Barnas Arsss
Myckit förringa. Thetta altkali sa siiatta
liow ogudachtiZM tilfalla som etwM from°
Mom., Therföre är thet myckit sörringa/at
thet stal wara GudzBarnasArss Stoor
är then Saligheet jom Guöh hafwerberedt
äth sinä Barn/man kal, hcnne medh Tanckav
NaiNtetvthgrunda.

Dock lijkwäl Mäste wij intet therföre tijgct
siilla. Äre dock wäl andre Hemligheeteri«
blandwämTroos Articklar/ som wij intet
tluma fttsta; SäsoM then Helge TreefaldiZ/
hretz Hemligheet/atGudz SonarMennistia

worden/och andmfieere/stulle man sörthellstut
intet tMom thcms Skalmaningenandelig

G g.g Betrach
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z;4 Thentiugondefierde Betrachteljen/

cher om anställas Thet ew,gaint«vth"' Lijfwet är wäl st stoort/ at thet kan medh
Tanckrna iutetvthgrundas/ Sä welomwij
bock intet vnderlata/at altijdhtberpa tänckia/
och i andeligh Gudelighcet st öswerwäga/som
Gudh o<j hasiver thet vppel.barat/ty tder tiläl
thet vppenb arat. Huru stulle doct then ande»
liga saliga Torsten effter thet ewigaLijfwet i
wär Siäl vpwäckias eller vppehallas/ om
nm, stulle thcs Betrachtelse bortlaggias
Hwad önstar Paulus til the Epheser i thetl

Mph.'/18. förstaCapitel: Gudh vplvst war Föv«
ständz Ogon/at wij sörstakuuna hwad
Hopphan hafwer osi kallat ttl/och tiw
ru ryk Hans Arffs Harligheet är vthi
Helgonen.

5« b"stär'/' ewiga Lijfwet warder wäl genom
en inwäreesmängahanda Affmälningar affmälat/ dock
Galigveet. egentligen icke i nägot vthwärtes

Godz/ vtan thet är enmwärtesSaligheet/ ty
GudzRijke är in vthi o§. Hufwud°Godzet

«Joh,;,-. GudzAnstodande. Wijstolomseeho<
nom som han är/ i-loK. z. Wij stolom

».C«r.l;/« see honom Ansichteemoot Ansichte. lagh stal
kanna honom/sasomiaghkändär/ i.(!or.i;.
Wij tänne ock jeehär vthaffSkapelsen Sta<
parensMaijesiet/Wijsheet och Alzmechtig<

heet.-



VmchetewigaL.iffwet. 835

Wärck/ Gudz Grundlösa Barmhertigheet! werioen är«
Wij smakom här/sampt kännom huru liufiigh "ffNW.som HERren är/ men thet är näpligen
Skugge affGudz Ästodandc i thetewigaLijsi Lijfwet/

wet/tcl wij stole see honom Ansichteemoot An°
sichte/ sajom hanär/ hwilketintetstalwaraen
wanmächtigh Bestodande/ säsomtä iaghhärseer ett Bord sultmedh Stcekar/ vthaffhwil»

kes bam Anseende iagh hwarken Kraffteller
Safft niuter; Utan thet warder en lefwal,de >

krafftigh Anstodande/ hwar igenom Siä»
lel, far smaka och känna hwad hon seer. Ty
Gudh stal ther medh all sin Godheet/ öfwer
Sialen vthgiuta. Ty fti fägcr Johannes:
Wij wette/at wij stole warda honom
lijke/ty wij stole see honom som han är.
Thetmä wäl enkrafftigh och myctit vnderlig

Bestodelse wara.
Uthaff thetta Anstodandet fiyta twänne Aff<vudzH.

Lycksaligheeters Saligheeter/ ibland hwilka
then första är heela Mennistiolies
ning; Ty igenom thet saliga Bestodandet ning.
gifwer Gudh sigh them Uthwaldom tilEgen»
dom/ ochwarder/ som Paulus sager/ alles i
allom. Förstandct stal wara itt stijnande wärzsr.
Liuus/ Willien en liuftighFridh/ Minnet em V°ll'Vtlse»

Ggg ij tach



8;6 Then tiugonde fierdeBetracktelsen/
tacknemligh Förlustan/ Hgonen en klaar och
harligh Spegel/
Luchten eenwälluchtandeßalsam/ Smaken
Honung ochWljn/ och M fulkomligitNöije
för allaBegärelser. Thervppa kan och mä
intet annat föllia/ an Mennistian mäste/ som
lohannestalar/Gudi lijkwarda. Hurustul'
le then Mennistian icke waraGudili)k/then
Gudz Härligheet sigh sä meddeelar/ at han

i alloms Gudh warder sigh ipH
jpeglandes/ sasomi sitt Beläte/ och osiheelt och
häldne igelwmlysandes/ i thet wij honom och
han osi bestodar. IngenKonung pä lordeu
billesigh in/at han i alisin Härligheetnagot
galler emoot thenna Härligheeten. Tbetta
fial waraGudzßelatesFulkomligheet. Har
pä lorden begynna wij at wara Gudi lijk/
men i gallstastoor Swagheet/men ther i Him«

i.C0r.,5/43 melen stal thet stee i stoor Fulkomligheet. Tysasom wij hafwa bmit then JorvistaLijknelse/ sa stolom wij och bara then
Rom.B/:<>. HimlnelstaLijknelsen. HwilkaGudh

hafwer försedt/ them hafwer han och be<
stärdt/ at the stulle wara Hans Sons
Beläte lijke. Thet warder ther fulkomligen
vpfylt; la stal i otzintetannatfinasan Gudh/
och hwad som Gudeligit är. Thet mä wara
emFörklarmng. Men



Vmthet ewigaL.ijfwet.
Men emedan Menniffian bestär vthaff

Kropp och Sial/ sa ffal bädeKropp och Siäl
i thenna Förklarning hafwa sin Deel. Hwad
Kroppen widtommer/ star bestrifwit til the 'MA.'""Ephestr i thet tridie Capitel. At Frelsaren «'«g.

Christus lEsus/then storeGuden och HEr°
ren/ war ströpligaLekamenssalforkla-pbU^'3.
ra/pa thet hanffalgöm honom ltjk med
sinom förklgrade Lekamen/ ass then
Kmfft/ ther hgn medh strma sigh all
ting vnderlaggia,. Ach hurl, ströplige are
wära Kroppar/ hurumyckin Swagheet are
the wderkastade/ ta Sialen ar vthaff them/
hwad hafwa theförenjammerlighochweder-
fiyggelighUthseendes Docklijkwälstole the
warda harlige ochfföne/la/lEsuCbristiför-
klarade Lekamen lijke. I thet 15Capitel i
then sirsta Epistel til theCorinther/ warder
themthessaEgenffapertilagnade/at the ffole-
warda ostrgangelige/harlige/ krafftige och an- i-C0r.15/42
delige. I gemeen ffola theUthwaldasKrop- Thevthwal.pars Härligheet bestä i twänne Stycken; AHATheffola warda brinande ochaudelige. Ske» ughcet.

'

netz Figur haswer sigh ste lätit pä Tabors
Bärg/- tä HErrans ITsu Lekamen.
firklarat/ och i en liuus stijliande Klaarheet
förwandlat; Hans Ansichte lyste lijka säsom Marc.?/,.

Ggg iij then



zzz tiugondefierveBetrachtelsen/
chen klara Solen/ HansKläder wore klarai?ch
hwijta st som en Sniö/ at ingenKonsteMr pH

l^en?sm""° lorden kundegöra them st hwijt; TKestijn-
stsomitt Liuus/ty Christi Lekameh lyste i»

genomthem/st som ittbrinnaude Linus genom
eena Lychta. Hr nu thet stedt pä Christi Klä-
der/ hwad ffal dock stee pä the Uthwaldas
Kroppar/säsomChristiLekameusLedamoters
Ty pä thwDagenstaliutetallenaFrelsaren
Christus härligh warda vppenbar/ vtan och>

2.xhesi/l» härligh och vnderligh i alla sinä Helige.
Mr Lufften ta warder medh mänga hundra»
de tusendHeligevpfylt/ffal Solenförmörckat
warda aff thct öfwerswinlierliga stora Skee«
net/ och mäste blyjas/och sitt Steel, halla inne/
öch faija: Ilch hwad är iagh emoot thetta
Skeenct! UchitbessaffijnandeKroppar st»
lom wij tillijka hafwa andelige Egenstaper.
WäraKroppar stolewara andelige/ty the sto-

Wllraanoe.' le illtet mehr behöfwa äta/ dricka eller sofwa.
Tbe ffole waraandelige/ty the stoleblifwabe<
händige och smre stsom Wadret. Alidelige
stolethe wara/ty ingen Syndstal mehrboo
dthi them/vtcm the stole föllia Allden vtan nä»
got Hinder.

ZttNeee z MrKroppenwardcrsäluuda vthstofterat/
»het ewig» huruMl! stal ta Sialen wara/ som ther inne

boor.



Vm thet ewigaKiisivet. zz,
boor. KroppmsKlaarheet maste betyda om

"

SiälenesKlaarheet. Itthimelst klartLiuus 1.C0r.,g,9.
stal lysa i Förständet/ itt himelfft heligtLiuus
stal lysa vthi Willien och alla Begarelser/ när
wij äre har tämmeligh widt komne vthi alla
TingzWettenstap/sä arthet dock intetannat
än Stycke-Warck/som Skrifften thet tallar.
Thervthi Himmeten wardomwij allesamans
höglarde; Ther stolom wij warda förde i then «>' >-ätthig.
himmelste Gudz Rädzstufwa/ hwar som thesördolda GudzWagarsGangarstole vppcn«
barade warda/ther stole lägqias för o§
ker/ hwarvthinnan all tingHole sta strifneliu»sa och klara/ hwad manböromallaHemlig.
heeter/ om Gudh och Gudz hemligaRädb/ at
wetta/hwilka i Ewigheet aldrigh tunna vthlä»
fas. Ta stolom wij ftrstä/och för ögonen
klarligen jee/ then heliga Treefulliqhectz höga
Hemli.qheet/vtbi itt oathstlldt Guddomligit
Waselide/huru Sonen jVdes affFadrenom/
och then Helge AndevthgaraffFadrmom och
Sonenom/ och huru then Guddomlige och
mennistlige Natureu i Christoäreftreenade.
Tä stole osi ölsakerna til Gudz vnderli.qa
Regerande vvtäcttewaHa/ hwij och hwarssrc ><>»" w,i fä'
han hasiver ZtcrlösningensWärck sä vnder- w"l.ärwee
ligen anMt/hwarstre han

Ggg mj Ad^m



Then tiugonde fiepdeBetraMelstn/
"

Adam Ala i Synd/ hwarfore hali then eene
hielpervthurthenHedniffa Blindheeten/ och
later then andra sittia thervthi qwar; Then
eena bortrycker i sin spada Barndom/ förr an
Argheeten förwanda Hans Sinne/ men enom
androm later han stoor bliswa/ ther honom
dock NM obckant ar/ hnru han dock schermeh'
ra döör och ssrdarswas i sinäSynder; Hwar«
M han o§ sä och sshafweriwartLefwerne
fsrdt/ then och then Olyckan lätit ösiver oss
komma. I geween wettom wij wäl thet/at
Gudh mehnar wäl medh o§; Men hnru som
thet och thet är otz godt/thet seewijharintet/
Zher stolom wij M vthaffFörfarenheetfaija:

MM7/37. HENren haiwer dock alt walgiordt,
Ty wij stolom strsta/hmn all ting hafwa wa-
rit ch besorderlige til thet Goda/ och hwadför
Skada thet och thet hade o§ giordt/ omicke
thet hade warit stedt< ThetffoKmwij fä see/
hwilka fahrliga ochmänga Snaror/stm Sa«
tanas haswerlagt för otz/ochhnru Ondz God^
heet haswer hulpitosi.

W", Willie Icke mindre ffal i wär Willieoch Begä«
dimmelft Bst stijna ittLinus. Iwär Willie stal lysa
VN. eenhimmelffHeliMt, Ty i then NM

Himclcn och nya lorden/then wijwan-
tom Mer Hans Löffte/ ther ffstlßatt'

ferdig-
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Om tK': ewigaLiifrvet, «4<
ftrdigheet inne boo. Ther stolom wij intet
mehra sucka? Hoo stal förlossa migh v
ftan thenna DödzensKropploat iagh
i mitt 3eswerl,e kunde halla tina Rätter medh
alt Alfwar! Ther stolom wij intetbehöswa
mehr klaga oj; sir wära Synder stul/ wij sto»
lom intet ondt göra/ och intet ondt görakunna,
Ther stal intetTM wara/ hwar pa wijkun- fb«H°«<,a«
na o§ förgrijpa/ Lagenheet sä wäl som Lusien thee ewiga

tilat si)ndastal vphafwenwarda. Therföre
stolom wij aldeles intet ondt göra/intet ondt > /

tala/ intet ondtbegara/ intet ondt tänckia/ och
thet sä sulkolnligen/ at icke en argTancke stal
t wart Hierta finnas, Ther stal wara reen
Gladie/reen Begärelse/reenKarleck til Gndh
och allom Uthwaldom. Lijka säsom the helige
Onglar/altsa warda wij och siadfästade i thet
Goda/ochjampte themsta för Gudi/ och ieen
obesmittat Heligheet/ medh hierteligh Lust/

Frögd och Begärelse honom tienä bade Natt
och Dagh. Och emedan siatt ingen oordent»

ligh Ma stal göra Sialen Oroo/ warder E°
faieProphetia vpchlti thet z 2. Capitel: Natt'
ftrdigheetcnes Frucht stal Fridvwara/ '

och Rattftrdjglieetenes Nvtta stal wa-
ra ewigh StillheetochSakerheet/sa at
nntt Folck stal boo vthi Fridz-Husomi

Ggg h vthi



vthi trygga Boningar/ och i stöönRo«
ligheet. Ther st.<lForlotzningenkomma til
fitt Määl/ ty thet hafwerGudzHonmedhsittbittraLijdandestkt/tber til Kaswer Gudh
o§affEwigheetgenomCt>ristumvthwaldt/at

Eph.l/4. wij stolom wara helige och oftraffeligeförhonom i Karlcekenom/somst-ifwltstär ti
the Epbeser ftrsta Capitel. Hwilket har l
Troonebegy«lnes/meni thetewigaLijfwet för»
vtan Troon fulbordas/ och thet äre thesniö»
b"M Klader/ som lohanws i fin hemliga
Uppenbarelse/sägh the Hra och tiugn Äldsta/
sHsom och heela the vthwalda Heligas Hoop
Himmeten warakladde medh. Uthi thenue
Prydnaden warda theUthwalda tilChrisium
st som een Brudh framförde/ och hoos honom

Cap.»9/18. boo/sasom Johannes i sin Upvenbarelses 19
Capitel sager/omöambzens Hnstru/ock henne
wardt gifwit at tläda sigh i reent och ston
Silke; Men Silketär/somthen HelgeAnde
thet sielfwer vrhlägger/ the HeligasRättfer'
digheet.

Mfä stolewij lmrda hetigegiorde/ bäde
til Kropp och SM/ och thet förstar Skrifftei

' egentligm genomKronau/ medh hmlken the
Rattferdige stole bekrönte warda; Ty heela
Menuistiones Natur warder ther igenom vp
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Om thet ewigaLiifwet.
satt til then högsta Ähre°(-r3ci. Och thet är
thet första som stal silliä pa thet saliga Gudz
Bestodande i thet ewiga Lijfn^et.

Thet andraärFrögd och Glädie. Ty om
Gudhläter sigh stsomthenaldrahögsteLiuf ewigaLi«f.
ligbeet och Sköönheet see och smaka/ kan man
lätteligen besiuta/ hwad för Lust och Glädie Mäoie.

thet lärergöra/ at man Gudh seer. Hwad ar
thet somiWerldene Mennistiors Barn för»
lustars Sma Bäckar vthaff thet omäteliga '

Gudz Liufiigheetz stora Haaff. Tä nu thessa
smä Backar hafwa med sigh sadan stoorLiusi
ligheet/ och kunna vpwäckia sädan Lust och
Glädie: Hwad för Lust stal tä besta vthi all
Liufiigheetz och Stöönheetz Affgrund. Wijn
frögdar Mennistiones Hierta/ huru myckit Twgfrögds

mehrstal Gudh ta frögda/ som haswer giswit mycreemehr
WijnetsinaKraffti Solenfrögdarmedhsitt AM"SkeenheelaWerlden/ hwadstal tä ffee/ tä 2i"ft>gheet

Skeenet affGudz ewigaGodheet lätersighsees Een from Siäl plägar/ när honnägot
liustigit finner tCreatllren/strax tänckia wijda°

re/pa sielfwa all Liufiigheetz Uthsprung/ ochsager: Ach huru liufiigh ma tä min Gudh
wara! Mr wij här fä see en länge önstat
Wä»/är hansMrwarelse och wänliga Sam°

taal
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3^4 Vben tiugonve sterde Betracktelsen/
taal o§ hugneligh/ hurumyckit mchr stal thet
ytz hugna/tä o§ effterlätit warder at seeGudhj
och medh Gudh halla wärt Samtaal.närwG
rande Tlnsichte emoot Ansichte? Wr theu?°
naWännen kommer til tben andra/kunna the

VH snartbliftvaförnögda; MeuaffGudzWr«,
aivrigh warelft warda wij aldrigh mätta/ jw mehm

wij honom see/ jw mehm wille wij honom see..
Härblifwa wij hungrige och Arstige/ fast wij
mi til alt wärt Nöije warda mattade, 3yman

» kan aldrigh ledas widh eller matt warda aff
Gudzkiuftigheet, Wr een ftom Sial/som
sighGudihafwer öswergifwit/har
yg Swagheeteninnerligen ssn Gudh betmcbztar/sinner hon een sädanLust i sigh/at allaöw
förgä berme/och kan iutet vthsäija hwad hon
finner/ och dock ar thet intet annat an en lijten
Smaak ther ass Tä Patriarcken Jacob
fick see Gudh i en Dröm öfwerst pä thenHim»
mels-Stegen/bleffhan sa full medh Gladie/at
hanropade.- Harar HunmclensPort.När han fick see then stora HErmns Ängel/
tä hau medh honom hade brotas/giorde thet

Gm.z2,z°. honom en sadan Gladie/at hau sager: lagh
hafwer sedt Gudh vnderAnsichtet/ ochmm Siäl ar ftalst worden. Hwad sto»
lom wij säija/ nar wij stole st seeGudh iHim«welen vthi högsiaHärlighect s Om



<l)m thet ewiga
öm thenna himelsta Gladientalar Skrisf-

ten säledes i tken t 6 Psalmen: För tlgh är ps«l.t6,li.
Glädietilsyllest/ochlustigtWasendepa
Gudz högra Hand ewinnerliga. Och l
thenfölliande 17 Psalmen: lagh wil stos
da titt Ansichte i Rattferdigheet/ iagh
stal matt warda/ nariagh vpwaknar
esster titt Velate. Eller: Nar titt Be»
lätevpwaker/ tZ stal iagh mättwarda. Wij wijw"rd»'°
stolom iekeaUenast sä smakaGudzLiufiig^et/Z^aff
vtan och, warda matte/atwi) stolom ingen an- «gh«t.

mn Sölmabegära. Esatas sager i thet 5Capitel: HERraNs Förlöstc stote igen- Os«'3s/«»
komma/ ochkoma tilZion medhFrögd/
Ewigh Gladie stal wara öfwer theras
Huswud/ Lust och Gladie stolathefa/Warck och Suckanmastebortga.
sammastadcs stal vpchlt warda/hwad HEr-ren hoos samma Prophete säger omthentil-kommande Hthstilnat som stal wara emellan
the Fromma och Gudlösa/ vthi thet 65 Capi-
tel: Sij/mine Tienarestoleäta/stolen hungra: Sij/mine Tienare stole
dricka/ men j stolen törsta. Sij/ inine
Tienare stole glade wara/ men jstolen
til Skam warda. Sij/mine Tienare
stole ftögda sigh för godt Modh stul,

men



Then tiugonve fierve Botracktetstn/
men jstolenförHicrtans Sorgstulro»
pa/och för lämmer grata. När thenrij»
te Manseus Bröder/som hafwa sighharwäl
.qödt/leswat i Härligheet och Glädie/ther stole

.' ssrsmächta/sä stolom wij lustige wara. Wij
stolom drickavthaffLijffzens Ström/ icke eff«
terNödtorfften/vtan effterwclr hiertansLust/
och warda druckne. Christusgifwer hoos Jo»
hanneni thet i6Capitel/sma NödlijdandeLe«
damoter här pa lordme thenna Trösten t

10h.16i«. laA stal ste eder äter igm/ ochedert
HiettaMl glädias/och ingmstaltaga
eder Glädte iftan eder. Sammalunda och
Petrus: Uthi then Saligheet/ hwilken be«
redd är/ och stal vppenbaras vthi then sidste

~pet.-,6.8. Tijden/ ffolen jederglädia/ soin nu en lij-
ten Tijdh lijden Bedröfwelse i marge-
handaFörsökelst/ ochj stolcn frögda ider
medh osmjeliga harligaGlädic.

s« N3s Pä thelma Frögden stal intetannat kunna
Gläd.e stal sillia/än ittewigt Loffsiun.qande/ st som HE»NU' renhoosEsaiamsager: MineTienaresto-
fiunsanoe. glade wara/och frögda sigh strgodt

Mool) stul. The Utbwaldestole glade wara
sasom hoos Wijn/ och vtan Äterwälldo tacka
Gudh. Alt stal ftllt klinga medh Halleluja/
säsom loh«nnes sädant tilsörne hördt hasi

wer
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Om thetewigaK.i>fwet.
wer i fin hemliga Nppmbarelje/ therföremH
man wäl säija medh Sanning aff then 84Psalmen: Salige äre the somi tine Hu»sebooj the loftva tigh tilewighTijdh.
Thetta är altsä tbet andra/som stalfölliapä
then saliga GudModelsilMemligh/Frögd
och Glädie/ hwilket warder betydt medh Gä»
stebodet och Bröllops-Högtijden/ ther widhsom thet ewiga Lijfwet warder i Skrifftene
förlijtnat.

Thetta sre nutberättawäsentligeSfycke/
ther vthinnan then tiimmelste Saligheetenbe°-
siär/Nemligen/Gudz Hffodandc/heela Men<
nistiones Förtlarning tilKropp och Siäl/ och
een ovpdörligh Frögd och Glädie. Thet stal Hmad stm
wäl finnas äntä nägot vthwärtes/ thervthin<
naii thet ewiga Lijswet egentligen intetbestär/ lijf.
hwilket lijkwäl hörer ther tilmedh. Och thet
är förstßumsens Skönheet/ och til thet andra
thet Himmelsta SällffapetzTacknemligheet.

ThenHimmelffa Boningen anlangande/
mäste then samma jwrätt stöön wara/ emedan Hlm»
hon är Gudz BarnasPallah. Sij/hwad "3»
ar then synliga Werldenesßyggningi Een
allmenßoning för alle Menniffior/sä wäl go»
defom ondez Hw«dLIM hafwaGudzßarn

ithW



Then tiugondefierdeßetraclMjei!/345^
i thenne Werlden s Är har icke tke Gudftuch-
NgasFängelse/en Skinnare och MördareKw
la/ ther inne Satan hafwer sittßegemente?
Effter soM thetta Fängelset är st harligen och
wäl vthstofferat/ huru stöön stal dock sielfM
Maatsalen wara s Natthetta allmenna Ho»
spitalet/theriliNe onda ochgodaliggia ibland
hwar annan/är säkosteligit/hurU myckit koste)
ligarestal thct Kunglige Slottetwaras Ther
inne ingen oreener/vtan allena then storeM
nungens Barn stola boo. Gudh hasiverwäl
och pä Himmelens och lordenes vthwärtes
Byggning lätit see sitt
ochWijsheet/ men dock stal han bewijsa itt'
ftnnerligit pä sittKungeliga
Barna-Huus. UthllohantiisUppeubarelje
warder then himmelsta Boningen wijst vthi

Apoc.2»,rs Figurligit Sätt/ säsom en StadhaffGuld/
Parlor ochUdlasteenar vpbygd/ lätandes
ther medh see/ at han öfwer alla mätto stal
warda harligctt beprydd.

IHimme. Uthi thenne prächtigeWaningen stal theM
'7l!tlNt Uthwaldom gansta lustigt wara thetbehagcli»

ga Sällstapet i Himmeten; Ty förvtan thet
wij medh Gudi och wäromFrelsare Christo
lEsu stolom vtan Hterwäudo vthi ovthsäij,e'
lighSMe omgä/stal then stomHopenaff

the



Gm chet ewigaH.i,fwet. 849
the vrhwalde Anglar och Menuistior blifwa
v§ eli öswermattan liufiigit Sällstap. Ther
stolomwijintet wetta affnägot falstt förtre»
teligit Sällstap; Utan allenast medh myckit
heliga Präsier och HögbornaKonungar haf«
wa atgöra. Thet stal wara ibland otz/en reen
Karleck/sörvtan all Miffgllnst/allas Willie en
Willie/allas Lycka een Lycka; Ty wij war° ra «n wil,i«

domalle/scisom vthi then enaChrisiiKroppaff ""°'"'""

Christi Andevtan Mootstand regerade/lij-
ta sasom vthi wärt Hufwudögonen aff eene >

'Siäl; Ehwart som totena wändersigh/tijt
M)änder sigh thet andra. Hwad then eena wil/
! thet stal then andra willia. Hwad then eena

behagar/thet stal then andrabehaga. The hel-
geHnglar stole och blifwa oss sa bekante/at wij
stole kunna nämpna them alla widh Nampn.
Liufiigitstal thetwara/tä the o§stole förtällia/ V'whnru the hafwawakatöfwer oMuru thehaf- Omgänge
wa hulpit o§strijda/huru mängehanda Fahr«
ligheeterthehaswawändtifräno§. Liufiigit""«"-
bliswer thet/när the medh osi/och wij med them/
stole stämma tiljammans tilat loWunga och
lprijsa Gudh. Hwad stal blifwa liufiigare/
an som höra the Helge HnglarlofwaGudhs
.Sij/om tu stullehöraenAngelallenast siunga/
stulle lh?t staffa tigh ett otroligit Behagh.
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Then tiugonde fierve Beti-acbtelsen/
Hwad stal ta stee/när tufär höra alla Änglar
siunga/ochtillijka vthkoradeMemstiori The
mäste jwwara fulle medh FrögdochGladie/som Gudhvtan Uppehallandeprijsa/och mtet
warda trötte til at jnmgcl: Heligh/Heligh/
Heligh ar HErren Gudh Zebaoth.

> Thetta ar nu thetewigaLijffzensTilständ.
Wij stolom pä en stöön ört see Gudh sasom
hau är/ ther igenom stolom wij wardabade til
Kropp och Siäl förklarade/och vpfyllas medh
Lust och Gladie/ siungandes och lofwandes
Gudh medh alla Helige. Hwar hoosthetta
ar och til at betrachta/ at thetta altstal wara en
evphörligh och lijkwalickeen förtreteligh Sa»

Sädm, wär ligheet. Thet stal wara intetOgnableck/tä
fta" «s al. o§ stal thet ringeste aff war Saligheet beta»
gae^"""' gas/ som til wär Saligheet lander. Wij'
' stolom wara hoos HErranom altijdh.

2lltsa stolom wij och altijdh wara sulle medh
Frögd och Glädie/loffsiungandesoch prijsan»
des Gudh vtan Hterwändo. Therstal thet
ratt heeta/ somstäriUppenbarelseßokens4
Capitel. The hafwainqenßoo hwarkenNatt

Apoc.4/8. ellerDagh/och saija: Heligh/Heligh/He-
ligh arHErren Gudh/soln war/som är/
och han som kommer. Här st wij sä vn-
derstundom en lijten SmattkkälM aff thet e«

lviga
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s)m thet ewiga ,3,i,fwet.
wiga Lijfwet/men thet wahrar Mtettänge/v-
-tan thcr pä föllier Sorg och Ängest/Gräät
och lammer. En stdan ömstifftetst ffal ther
intet wara. Hwad som landandes warder til wsr Giädie
war Saligheet/ stal aldrigh äterwanda/ al-
drighvphöra/ aldrigh minstas/ dockstolewij
aldrigh ther widh ledas. Wrthenstulkallar
Petrus then himmelsta Saligheeten icke alle-
nastettostrgangeligit/ vtanochitt obesmjttat '/><.

vch oförwansteligit^Arjf.
Hwad som iagh här til haswcr om then Thenhim.

himmeistä Saligheetenes Tilständ sagt/thet
haswer iagh st som ittBarn lallatftam/ hiel- Beerachtelft
per lijkwal wara Siäl sämyckit/ at thetgif-
werhenneenny Kmfft/atwijvpfaromsasom
Ornar/vphafwandes Siäl ochHierta iftan
lorden ath Himmeten. Gudz BarnasE-
genffapär/at intet sce pa thetsyllliga/v° 2,<50r.4/13.
tan pa thet osynliga; Förgata thettil
ryggia ar/och stractia sigh til thet som
ftammantil är/ jagundes eMrMaletsom söresatt ärMl then Löön som fore«
halles oftvan cffter affGudzKallelse i
Christo lEstl. Thetta ar then Helge An-
desWarck/ hwilket hanaldramast wärckar/tä
M«l» Tilständet iHimmeten wäl och

Hhh ij Gude-
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Then tiugonde fierdeßetrachtelsen/
Gudeligen;Tytä läter wär Skatt sigh mehr
och mehr see. Hwar fom sedän wär Skatt är/
ther är oct wärt Hierta. Ta stija wij niedh

p5«1.84,z. Dawid: Mijn Sial längtar och träng-
tar effter HERRans Gardar/ MM
Kropp och Sial the ftögda sigh i les-

psal.4'/z. wandesGuoi. Mijn Siäl törsmr eff-
ter Gudh/ effter then lefwande Gudh/
Nar stal iagh ther til komma/at mgh
ma see GuozAnsichte s Mr wärt Hiers

MLängian ta ärsälunda warmt wordet i thenna heliga
Langtan effter Gudh och thet ewiga Lijfwet,

wäsmo" ° förswinner alt hwab som ar i Werlden/ och
man forachtarallting/ the ware sigh stteellersure. Äsiundar iagh nägotgodt/fahitter iagh
thet igen i thet ewiga Lijfwet/ mehr an som
iagh kan önsta. Eei, Mennistia önstar sigh
myckit/ och mehnar om hon kundeall ting be«
komma gelwmHnstande/sä stulle thet stä wäl
til. öWelige Christen/ tä tu thetta rätt be«
tZncker/ sä är thet sant/ tu kan all ting medh

kan önN" Onstning bekomma; Ty i thet ewigaLijfwet
"vlgH finner tuall ting/ la/mehr an alt thet tukan
"". nägo»l tijdh tigh önsta: Ty thet är jw/effter

then Helge Skrifftz Wittnesbörd/ vthi ingen
MennistiosHierta vpstijgit/ hwad Gud haf-
wer them beredt som honom Wa. När iagh

kan
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<l)m thet ewigaK.iifwet.
kan winna ittKolMngarijke/ är intet swärtför
migh/atförgäta enHalmhydda. Kom ihogh
Petnlm/tä han war medh Christo pä thet t>el«
ga Bärget/ ther HErrcnlEsus war förkla- twg i weri.
rat/ förglömde han icke all Tingsomwore i AgaÄ"
Werldeni Här säger t>an: Här är godt at s".

wara/later osi härgöra o§ Hyddor. Ach käs
reChristne/ wille j läta räda eder/ sä siar edm
Hyddor vp pä thet Rum/ther godtär at wa»
ra. Tyckte Petrus thet wara godt/ hwar
han allenast bleffwarse en lijten Affmälning
pä thetewigaLijfwet/ huru öfweralla matto
stal tä wara godt at wara i Himmeten sielA
Ach förgäter dock thet som här uedre är/ och
söker effter thet som osivan til är.

Fast Werlden migh äu lockar/
tänger at bliswa qwart

Och pä sinä Godz pockar/,
Som hon fast stöna haar;

Dock fädant iagh intet achtari
Thet wcchrar en lijten Tijdh/

Thet himlnelsta iagh betrachtar/
Thet blifwer ewinnerligh/

Mastom wij an härdragas medhitt sMrt I
Kors/fä atwij begymmraga/ dock stal o§ thcn
ewigaLyffzens Betrachtelse atervprätta; !n w«t osbe..

wij mäste jwsiä til/at thet är sant somStriff-""""'
tensäger til the Romare i thet ottondeCapitel:

Hhh iij At
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854 Then tiugondefierde Betracktelsen/
Ron, 8/iB. 'At thenna Tijdzens Wedermöda/är icke

' lijkacmoot tben Harlighect/ sompa osi
2.<r0r.4/17. vppenbarus stal. Ty wärVedröfwel-

se/ then doct timmeligh ochlatt ar/ föder
i osi em ewigh och öswer alla matto

wärteij. wichtighHärligheet. ömwijänalltmg
da„de ä/lij° stullelijda/theteenMennistla lijdakan/ thet
wertoen e. stulle otz intetkomma sällsamt söre/ allenast at

«"! mätte see HErranlEsum i sinäHarlig-
Mäoien i heet. Nu är thet intet sä myckit stoort äth/at

Droppc Malört til aträckna emoot ett stoort
Haaffmed söttWijn; lherföre later thet intet
wara beswarligit/ om jhär nägot effter Gudz
Willie stolelijda ellervthstä/'jw mehrasomj
här lijden/jw mehra stole j ther warda srögdao
de. Ty hwart och ittLijdande/ som wij här i
Christo hafwe toleligen och Christeligen lijdit/
thetstal föda affsigh sin egenLust ochGladie.

Menthen sömnuiblando§ wil hafwa itt
Brsaml,3 om thet ewiga Lijslvet/ hanblifwe i
tan en'för. HErralisFrucbtan/ochwachtesighathanicke
lA Ga" genom Ohörsamheet försittcr jadan Satig«
lighceten. heet. Ach huru lijtet warder thetta i acht taqM

FrommeChristne/när nägon wil dragabort
tilenfrämmatört/plägarhan lijkwal tänckia
effter/genom hwilkenWagh han stal taga sin

Reesa



Om thet ewigaK.i,fwes.
Reela fore/som han tan säkrast ftamkomma.
Nu frommeChristne/ j haswe ock een Reesil
för eder/ ochtänckiaHem til thetHimmclfia
Fäderneslandet/ men hnrukommerthet til/at

sää medh behörlighOmsorg tänckia effter/
huru the sinßeesa mä wäl anstalla?

O lijffzens tiuus HErrelEsuChrM
Mm hdgsta Tröst astu sörwist.
Pa lorden en arm Gast iagh ar/
Härdt tryckt affSynden/som iagh bar/
lagh haswer för mighratt een Reesi» swär/Hth Pamdijs/Gudh giswe iagh tijt nari
Thet ar mitträtta Fäderslnnd/
Therpa tu haartin Blodh wändtann.
TilthennaRcesan ariagh älendigh/
Ty minKropp haar lijtenKrafft i sigh/
Myn Siälhonsuckar altijdh i migh/
HErre hälnpta migh hem/tagh migh tiltighi
la/ för tin bittraPijna och Dödh/
Frals »nijn arma Siäl ifran allNödh.

Ach at wijkunne betänckia/hwadHErreu
stger: Gär igenom then tmnga Por-matt.?/13.
ten/ ty then Porten arwijdh/ och thm
Wagenar bredh/som dmdertilFördöm-
melsen/ och thet are mangasom ga ther
pa. Och thenPorten ar trang/och then
Wagen smaal/som drager til Lijfwet/
ochsaa äre the somftnna honoln. Then

Hhh iiij som
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Then tiugandefierdeßetrachtelsen/
som hastar sigh til Fördommelsen/ Kan finner
en bredan Wägh för sigh/ och hafwer,stoor
Frijheettilat waudra säsom han wil; 'Men

til chet ewi' then som hafwer Lust tilLijfwet/honom stär
gaL.iswet. Nägh fire/ther affmäste hanin-

tet wijka/ hwarken til then hogra eller wanstra
Sijdan. Hwad Skrifften sager omKötzens
Gärningar/ är kunnigt: The sadcmt göra
stola icke ärfwa GudzRijte. Tycker eder at
thetta kefwernet ärförswärt/sä kommer ihog/
at thet ewiga Lijfwet är itt Konungarijke/
hwem som wil haswa Deel ther vthi/han mä'
sie säsom eli Konung räda öfwersitt si)ndigcl
Kött. När then fromme Johannes i sitt för»
sia Breeffi thet tridie Capitel/gsr osi then sali-
gaFörhoppningen/at wij/säsom Gudzßarn/
stole en gängfä see ther war Gudh och Fader/
säsom hail är/och stolom warda honom lijke.
Laqger han strax Förmaningen ther til:

»loh3/H. Hwaroch eensomhafwerthettaHop-
pet/han reenar sigh/sasom han (Nemligh
Gudt))och reen är. Thetta tagerwäl i Acht/
at icke nägon gör sigh itt fafingt Hopp.

HwarsörekareChristne/ helgereder/remer
eder/finyr thet onda/och häller eder til thet go,

N. l da. Thet är jw trösteligit och hugneligit/at
stunde.,. «är wij döö stole/ och thelum Hyddones Huus

neder»
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VmchetewigaLiifwet. K 57
nederbrutit warder/ at wij tä bekomma een
Byggnill.q/ som ajf Gudi bygd är/ och irt
Huus thet icke medh Handergiordtär/bwil»

ket är ewiqt vthi Himmeten. Men tbttta
Hoppet gifwer osiSkrifften medh thetWil-

koret: Öm Wij klädoe och icke nakottt
finnas. Thet stal intetfafängtArbetewara/
hwad tu haswer godt giordt. Ty hwad stal
thet ewigaLijfwet annat wara/än som eenrijk rijk Skörve.
Skördetijdh s Thet är Gudz Ordning/at pä
Sadestijden söllier een Skördand. Hwad H
som j nu göre gM thet är een andeligh och
fruchtsam Sädh/ ther vthaff stal wara een
walsignatFrucht. Therföre lät osigöm
godt/och icke leedas ther widh. Ty wij
stolom och i sinom Tijdh vpstara vtan
Hterwando/ sasom GudzAnde o§ firma»
nar til the Galater i thet siette Capitel.

Skal thet nu wara wär ewiga Saligheet/
at wij Gudh ästodom/ AchMt oW länge wij
harleswa/intet wanda Ryggen til thenna här»
liga Guden. Mat wäre inwartesÖgon
altijdh wore stälte iN päGudh/ honomtilat
alsta och tiena/och för Hans stul all ting gänia
lijda. Spörjomwij har Troht ochMangel/
hwad stolom wij annat göra/ali som sucka eff°
terFulkomlighceten. lagh wil besiuta medh Bestum.

Hhh v Paulo/



«58
Pcmlo/aff thenförsta Epistel til theCoriuther
affthet 15 Eapitel: Mine käre Bröder/mine

-.Cor.is/58,käre Systmr/ warer faste/ owijklige och
rijkevthiHErransWärckaltijdh/ ess<
ter thet j wetten atwartArbeteäricke
fasangtiHErranom.

'illhen ewige Guden/ ftm osi kallat
haswer til sitt ewigaRijke/ honom wari
ewigh Hhra ockprijsförwarAallelsis
saliga han wille osi Fenc»m sinä

, Jorasit til.Saligheeten bewara/ pä thet/
at hwad som wii nu harhördt hafwa

om thet ewiZa Hchffzens
wh ma ther en langi sielfwa

LVärcket thet förfara/

Then ewiga Godheeeen wari
ewigh Loff/ Prijs och Ähm/

A M EN/ AME N.



Register pa the tänckwardigaste
Saker/som i thenna Bokcn för-

ftttas/effter A B C.
A-

-6VlßrahamiförhonomdöllierGudh sln GodhettUnge/ 84. <t)fwer<
><AgifwersittFädernesl»nd/ 176.

Adam mistethet andelig» Lijfwet/ 271. Adams och Ewe Skin<
kiortlars Hemligheet/ 425. Hans Rättserdigheet/ 49c?.

Affällinqars stor» Fahra/ 779. Lijknas widh Hundarsomsin»
Spvorvpsluka/?Uo. FörskräckeligaOrdöfwerthem/781. Ward»
i Helwetesynnerligmstraffade/ 782. Theras grusweligaSym,'/ 73;.
Orsaak til ens Affall/ 785-

Affwund/kommeraffegenKärleek/ 244. Ar enstoorSynd/ 245.
Ar o§ stadeligh/ 246. Cnom Affwugan k»n man illa hielpa/247. Eff-
terföllia Dieswlllen/ Il>i<i.

Affgudamakare/ hoo the äre/ 75.Agar tryter Watn i chkncn/ i6z.Ahaswerus hwarfire han togh Esther til Droltning/ 47.AlltingbörsteetilGudzHhra/ »75. Komma affGuoz Godheet/
242. Hre forgängeligh/ 524.

Ande. Then HelgeAndes Wärck och Emhete/ 445. 749. Hano-
larmedhtheninwärtes Mennistia/ 545. Utan Hans B>iständarthet
bthemedhosi/56«. HansWarckaninyaFöoelsen/fys. HansSöt-»
makan mnnas/men intet vthsaijas/ 721. HurnAndans Wcderqwec»
kelst betrachtas/ 714. Hr intetfäfang/ 746. Hans Närwarelses Tckn/
747- Hr en säsom mSkattmastare/ 751. WärTroos Försäkring/
IKi6. KallaswärPant/757- Wärtlnsegel/758. Thenhonom
hafwer/hatarSynden/ ll>!6. Bör hafwll smWilliafrii/759. Hans
bthwärtesMedel/ 768. HansFruchtarTolamodct/ Bc>z.

Apostlarna högtbegäswade i Wcrlden/ 412.
Arff. Wärt Arffminstas intet/ 624. W>j äre Glldz Arfwin-

gar/ 62;. GudzTestamentzßreeffomwärtArff/ 75;.Hterltzsningen/ar Orsaaktil alla andeligaSafwor/ 4°?. Aterlilg-
rensPersonsSt>>orheet/419/se<i. HterlösninqcnesMöda/422. Ar
höghoch härligh/ 4:1. Hurumyckit ther vthi ftrfattas/ 477. Hwar-fire then örstcdd/555. ThesWärde/557. Barns



ReMer.
BarnsSkadelösaFM;iB. BarnförstäintetsinsModersoiwsor.q/ 319.
GlwzBarnsKlagemäl,!/ 77. Therae TilständiHimmelen/653.Tberas Sinne/ 55;. Böraintetwansiächtas/ 55?.

.
Barnstap/lwadthetär/ 426.484. Ther igenockäre wii salige/428.

ArmedhnyaFödelsenförlmndet/ 54?. ÄrenstoorHögheet/ 639.Barmh?rtiah. Gudhärbarmhertigh/ 16.
Bedrtzfwelleärtwäggiehanda/ 504. Werldencs/5°4. Andeligh/

s'-6. WarabedröfwatöfwerSynven/ärenNädh/sli, Intttwaraandelighbedröfw»t/är en Olycfsaligheet/ 514, Bätter gä iBedröfwelseHuus/äniGladieHuus/515. HrenNkedomförSynden/517. öijk,
ms widh en Trämatk/siB. Tröst emootBedröswelsi/741. Gudh boorhoosthebedröfwade/ 818. B.'dröf«e!senwändesiGlädie/ 823.B«ärclse/dämpesaffGudzHodh«t<Betrachtande/4. i;i. Närthe hiii'oras/ärthetenNädh/178. Wardaaff«ndimättade/isl. Hreinwäricsochvthwartes/315. Mthemkommeraltondt/541. Möfwerhanden/ 56;. Hwareffcerthestä/ 621.

Beltzasar straffas för sm Otactsamheet emoot Gudh/ 278.Bestydd, Huruthetgäl-tilmedhGudzßestydd/;;°. 36°. Thensomwilniutaf/hanstalfnlchtaGudh/338,386. Gudhbestyddarotz
förwäraFimder/34a. Witnesbördertherom/343. HwarföreGudl,sma bestyddar/ 363.

Beläte.Gudzßelätthwadthetwar/271. Christusvprättarthet
iosi/555. Christusdömmer osteffterwär Siälsßeläte/565. Iuwälmalat BeläteprijsarsinMästare/ 279.Bibelen huru en stal lara rätt förstä honom/ 196.Bileam mäste emoot fin Williewälsigna/ 652.Bootfardiga hwar tzfwer the angzlas/ 45. TherasExempel/ s°?.Boning. Then himmeistä Boningen är stötzn/ 847>Borgerstap. WärtäriHimmelen/ 629.Btzcker. Werldzliga Böcker/ hwad the gtzra/ 468.Bönenärsäsom itt Ambar/ 2-2. Hcnne förvtanärallting stadelig/
222. ArTroonesKrasst/2°5. Hwarvthihonstar/205. BehöswerTolamodet och Troon/ 225. Mtar Hiertat/ 228. Hr en godh Wärja/
369. HennesKraffthoostheChristna/ 371. 646. HennesUphöijcl-
si/71°. Hennes Försummelst är stadeligl)/ 777- Lijknas wldhmWcttnbäck/ ,ii.

Bidia/huru manthet göra stal/ 727. Skal tänckiapä Gudz God«,
heet/ 217. Bidiomofftathetsomärosistadeligit/ 223.Bönhörelstn stadsastarGudz Hierta/2ii.Sasom ochChristus/2°7.Nägot,



Regifier.
Nagot Hr som Gudh inttt böönhörer ojj i/ och nZgotär som han altijdh
l'öönhö«ro§>/2,18. Gudh hörerirattanTijdh/ 223. Wärßöön
för,qättsaldrigh/2oz. 224. 225.

Brödh gifwes genom och inttt för Arlmet/ 298. Beredes otz me«
danwijsofw»/ 298. Huruthettalarositil/ 308.

Bruden hafwer hwad thet betyder/ HennesMder/6c>6. HeelaPrydnat/628. stq. Hwarvthihonbästbch»-garsinßrudgunnm/ 668. Gudhhandlarmeohotzsommßrudgum-
me wedh sijn Brudh/ »33.

Blodh. Chnst»BlodzKrafft/5°2.C.
EainsFörbanmlsi/ ;io.
Christm. Thet armgmEhristen som ickekänmrGudzGodheet/ 5.HurutheskoleanammaGudzWälgerningar/ 35.36.262. Mtasigh

themowärdiga/57. TheEhristnasTanctar/ 59.141.774. Huru theböra sigh sticta/98. Ward» vuderligen Handter»de/io2. Mä brMa alla
Creatur/154. Skolalätasighnöya/ 172. BömfiypäMrgcn/181.

TheChriftnasOrden/ 184. MästebäraKortzet/ 198. TherasTanckar thervnder/18;. Dragasämycket the orcka/185-. Christus är
theras Hufwud/184. An»mmaalltmglnedhßönen/2°;. Sirja
intttöfwer lekamligh Skada/226. Theras Tröst/286. 581. HafwamangaFtender/ 339. Skola inttt hämpna sigh sielfwa/ 342. Hre s««sommKoppermuur/ 347.Ehristn» ga intil Guehnär the willia/645. TherasRegemente/644.
Theras Wapu och IMrja/ 364. Hr lijta godt huru theomkomma/Göra sighfäfangtOmaakftr thet Timmeliga/ 414. WettasinS»ligheet/men achta intet/419. Böra betänckia the Ochriftnas Ständ/
45°. NartheseeenHedning/hwadtheböratänckia/ 463. Lefwaofft»som Hedningar/ 462. Theras Swagheeter tilräcknas them intet/480. Wlmagarnavpbyligiaandra/477. TherasBedröftvelftr/ 480.4Bl. Nijt/ 547. Bryta smWillia/ 555.En rätt Christen bör wara een Siäl ochAndemcdhEhristo/ 571.Böra pröftv» sigh om the äremedh Gudh föreente/ 582. TherasHög-
lMochMkedom/ 622. Bestär itwTing/ 629. HafwaChristumhooe sigh boendes/ 631. Böra stundom hallavp affwerldzlige Hrender/
.725. Skoleöfw» sigh i sin Gudeligheet/ 728. Draga ChristiOok/733.Huruthe warda ther vnder styrckte/ 734. Theras Uthrnstningat win»na Saligheeten/ 771.ChrWahwemtheraoaöfwer/644.. AreWerldmesStöder/ 646".Här mäste the strijoa/ 648. Theras Ahre-Titlar/651. IHimmelenMrmansee theras TiWnd/ 652. MdristapösinMyndighett/ 661.



Regisier.
FaittnyttNamM 716. Böre warasäsomenDörmachtare/ 721.IntttKfwa Sköteslösa/ 762. Theras Tilförsicht til Eudh om theras
Salighect/ 775. TherasLefwerneärittOok/ 825.

Chriftendomm haswer su»Begynnelst ochTilmäxt/ 237.141. Hwadsom hörer thelstil/119. Hwarvthi han stär/ s°:,En swärEhristcndom
styrckiesaffGlldi/ 74c,. Thes Fnjmcdigheet/ 75c Then bcgynna och
fullända äretw Ting/765. The som begyn»an/!?öre w»l»chta sigh/786.

Ehristus lijknaswidh en Hornesteen/104. Hwad Ordniug han häl»
lermeohosi/155. Ihonomaltgodtftttat/187, Ehristi Lijdandes Ge°
meenskap/181. Mnnerochtilägnarsiqhhwaootzwederfars/ 197. 638.
Hwadhanär/ 242. HuruhanförhölcsighemootsmaFiender/ 37°,
HwarförehankomiWerldcn/ LijderDödeniwärtställe/ 42;.
HansDödzKrafft/424. Hans Dödh är kostcligh/426. Hwad Christus
hafwer medh sitt öijdanVcstkt/435. Hörer ctz hecloch hallintil/sBc>. 6°y.,

Hurn Ehristus ärsörliarat/ 635. Hafwer qifwit ojj itt Sk»ttoll/j
men bäMllit Nyctelen siclff/ 655. Wakar nu öfwer ofj/säsom haudombadhförosi/ 775. MästeimMtännuaffosilljda/ 789. Hans
FörböönSKrafft/ 620.

CreaturensOfulkom!igh«t/;z. Kunnaintetälstaotz/i6l. MmZ
drijfwaojjifränsigh/ 540. Thegemmesteärechenödigste/ 301. Huru
theprijsaGudh/ z°z. Theras 3°?. ÄreGudz Boofiap
til oh'/ ;°B. Hala tree Ord til Mennistian/ 311. stq. Alla tunna the
fiadaMennistian/ 315. OöraGudzWlllm/ 694. Mennistianär
thetädlasteCreatur/ 669. D.
' Dagh. Hwar Äagft hafwer smPläga och sm Nädh/ 27. Hwad
Skrifften stundomförstär medh Dagcn/ 9 1.

DawidblifwervndetliMförd/ 214. LiggcriKulan/ 82. Hans
Beröm/25°. 623. Bckanner sm AMse/ Hansßöönemoot
smaFiender/ 352. TackarGudhfbr Hans Mstydd/373- Färintet
draga iStrijdh medh the Phllisteer/ 396. Fäl! Syndernas Förlä»
tclse/ 498. HansßekännclstemthethinunelstaGoda/ 699. Hällcr
Korret för en synnerlighWlUgerning/ Bi°. När hanblefftuchtatför
sin»Synder/hölt man före at h.-.n lcoh ostyldeliqen/ 815.

Deyeligheet. Menni?t'ionesDeyelissh«tzßcgynnelse/ 595. För«<
orsakarKärleek/ 596. Hren Näde-Skäncl/ 597- Thenrätta är in«'
wärtes/ 598. Then vthwartts hwad chenar/ 613.

DieswulcnsNatur är at göra ondt/ 64. Hans Maneer/ 86. Strij»
>ermedhSläleni hemies Nod!,/93. HansUpsäät/184. HansArg-
heet/;i?. Hrklokartän Mrldenesß»rn/4iB. Hans ListiglM/514.
Hw»d som gör honomstygg/616. The Ehristneräda öfwer honom/645,

Dluren



Register.
Föracht/huru man sigh ther emoot staltrösta/ 561.
Mrecninghwadthenär/ 566. Hwarvthithenandeligebestar/ 566.

Thes Warcka»/ 567. ThesvnderligeWärck/ 569. StälenesForee-
ninq medh Gudh/570/ Föreeningens Innehäld/573. 574. Thee
Mmälniug/575. Huru man kommer ther til/576» Förmaningtil

583. Huru Gudz Andeförcenar sigh medhwär
Ande/?«5.

l^örbanuelstiSkriffteu/huru man thensta! förstä/ 384.
Forsöll.else/fär snart e» Hilda/ 355. Tröst ther emoot/ 35?- H«ar-

före mängebsifwaförfolgde in i Diden/ 374. Mnn stal imet ther vn-
derhlifwakleeutroge»/ 382. FörmehrarAndansKraffter/817. Vicle
Bedröfwcljc.

Gudz MrlmndzKrafft/ «25. Forandrasatdrigh/ 126.
Förtlarning. Wär Förklarning bestrifwes/ 825. Kroppsens

Förklarning/ 837. ,

FödtzsesDagzTanck»r/28°, 333. GenombaraFödelstnfärmäw
M mycttr/281. Hwnd the höglföddc böraachta/281. Ftzdasaff
ilhristn» är en stoor NM/ 284. M»as pä nyttärstörre/änftdas
naturligen/ 492. Födaspanytthwadthetär/ 545, 547- Arenstöon
Födzel/ 59;. Hnru then fteer/ 594- Förstfodzlan war thenbäst»
Födzel/ 649.

Förnufftet mäsie bekänna GudzGodheet/29, Ka» ,nttt thesStoor»
heetbegrijp»/ I°°. WltnaratGudhvppchallerallting/ 29;.

Fövstzrja. Gudh försörjer otz/ 297. »55. Ar och wär Förmyndart
ochMrsörjare/ 398.

Fromm»/ hwarförethemgarhärillaj 326. .

FruchtaGudh/hwadthetar/ 1-9. Ar then htzgsta Ahra/ 412. Ar
oWrtreteligh/ 446. The thetgöra mutaallena GudzBestärm/ 386..
Vicle Gudftuchtigh. '

gndh. Wagen tilFriden/536. Vläe Roo.
G.

Eästebodh hwarförethe hällas/ 702. Siälmes Gästebodl?/
, Gobheet hwad honär/ 9. Thet yppersia Godaär Christus/ 240.

Godheeten blifwer pä mängehandaSäUbestriswcn/l. Huru Gudh
öswar then emoot smFolck/21°. Fattar i sighall ting/ 4. Humman
stal lnra räima henne/6. Ar stoor/ «. 24. ThttbästaStycle,Wcrl«
den/8. Ar ewiah/24. Kanintethindras/25. AriuUndcrwarck/125.
98. ThesUthsprungärGudh/ 3°. Witnesbörder om Gudz God«
hiet/ 12. 12. KännesaffthesWarckande/14. Börwäcklaotzvptil
GudzLoff/229. ThesWMgnär°Mmligh/25i. Mhbredesos-
mrotzstmmTäcte/z«.



Register.
DiurenälffasinSpijsmästare/ 329. När man seer eltwahnsta«

man stal tänckia/ 28a.
Dom. GudzDomarärevnderliga/327. Gudh läter see sittDo-

mareEmdtte/ 433. TröstemootorättDom/381. WärDomärin-
tet troenoes/ 825. PH Domedagh blifwer Gudz Godheeträtt bppen-
bar/ 88.

DoopsensKrafft/ 449. Hliru thet blifwerförachtat/ 464. Huruthe
äre strasiadefordom som läte sinBarn odöptedöö/ 465.

Döde» mister smKrafft och Nampnhoos the Christna/ 826. Dödz-stundzensTancrar/ 761. TröstiDödzstunten/ 856.
E.

Egendom, Wij änGudz Egmdom/ 636.
Elisa Oliver Kommg loas siäpä lorden medh e»Pijl/ 371.Elendigste MeimistiorGiwi karasi/ 511.Elsta. Giidh böre wijälsta/ 161. The som thctaora/fäMet al-

tiidhhwadtheönsta/164. Huru man stalälsta Gudh/178.' Chri»
stumbörewijmäst älsta/ 240. osiälstomwijnaturligen/528. Sköua
Tingälstasaltijdh/ 665.

Elig!arn»achtasighou,ärdigathenNädh/themwedel'fars/48. Theloswa Gudh/232. BestyddaMennistian/ 331. Frögda sigh öswerSiälmesSköönheet/6n. Hle i Omgängemedh osi/64°. Kunn»
intet göra thet the Christtrogna,qör»/ 649. Förvndra siah öfwerwär
Höghctt/656. Uppmbarade siqh i Ehristi Födelse/665. TherasOmgänge medh otz i thet ewigaLijswet/ 849.e

FadersHicrtahunldantthetär/66. ThesEgenstaper/192. Na«
turligh Sodheet emootsinäBarn/ 229. Huru the handlamedhsin«
Barn/ 2»9. Göra intet altiidh somBarmn milliä/ 222. Fäderstole
sättiäGudh til Förmanför sma Barn när the dtzö/ 423.Fahra. Humwijthervthiswafwa/ 314. MennistionesFahr»ligheettrvpräctnas/316.334. Gudh affwändcrthem/334.318. HwadGudh täncker när the hända o§/ 228. TherasUthgängärhärligh/
329. IKahran bör nmn siepH Gudh/ 336.

Fattiga framdragas vnderligen/ i°°. Then Gudh haftver är in-
tet fattigh/ 625.

Fienderna fä »ntet göra alt som the milliä/ 340. Lönas medh thetthestkia/342. Skadasi.qhsiclfwa/ 344. Gudh görofftatwärt emoot
therasAnfiagh/ 348. TherasDomedagh/ 356. BeftämedhSkmw
men/ 362. Manstalintttglädiasöfwertherasölycka/385.

Folcf/ hmu mangSlagh nre til/ ;66,
Fh-sscht/



Regifier,
Sndh är ijdelGodhcet/ n. 134. Hw,d thet är at GudhkallaSZodh/ 9. 2r thet eenda Goda/ 29. Kan intet wara Gudh/om han ick»

woregodh/za. 6z. 797. HwarföreHudhärgodh/ 17. GndzM«Nanir hwar affhtlntamies/iQ.207. Artoligh/16. Hurucoliahhan
ar/een Lijknelse/ 16. Fbrlijknar!«gh widh ecu Moder jömbär smFo<sterlmderHiertat/ 19. 20.

Gudz Godhcet affmalat i Föräldrars Hierta/18. HrstörreinModersKärleek/ 22. 22.
Gudh arfultomlighsaligh/förvtanCreaturen/ 31. 21. GirZodtbtanAterwando/ 33. Utanall 3- HanbehKsiveringens

Tienst/ 39. LijkllaswwhSolc,!/ 4°. 6O.
laodedin/ 2lrwärF»der/65. Döllieroffc»slnGoöheet/74,
Hwad thet bttydcr n»r hanfördöllier sigh/ 79, Kommerpäsilstone
ftamiLiuset/ 81. Hnruhanvppendararsigh/ 87- Försummar intet
Tijden/ 5)4. Handlarmedhsinavndnligen/122, 79;. Eörojzmehr
godtänwijarewärdc/ /;s. Klagar öfwcr Meunistian/ Kan
allenamäccaosjj isl.
chswexgiswer ingen/ 165. Hr otz «amst/ närhantycteswaralängll
borto/ 225.GudharwärFadelV/s. BarmhertighmmesFader/l9;. Talar
liufiigenmedhotz/ 6i. ArMästarctilattrösta/ Handlarmedh)
o<jstsomenHn»s'Fnecl,/ 256. HansLiistochßchagh/ 232. Hwar
ocbenfärnässotaffhonom/249, SörjerförwärNöowrfft/155. För»
tVyteratmanalstarWwlden/lSs. Wilingenpläga/ 19°. Uppen»
bararsighiChristo/ 191. FärminsiaTackenaffthemhanmäsigodt
gir/ 265.

Gudh tackaS och timas minst/ 275. 27.9. Förstrftr thet han stapat
hafwer/285. Hans3lhre-Titlar/319. AriuoöfwerwiuneligitSlou/
325. Hraldrighfaftng/ 331. Wcethwadwijbehoswa/413. Hr
wijsare an Satan/ 4;?. Söker Mennistian/menhoninttthonoin/
457. PrijsasisinWarck/ 29!.

Gudeligh. Huru mankan thet blifnm/ 3. »41. 617. B«ancki«
GulzGodhcet görenomEudelizch/ 37-726. EcnMigheettienartil
Gndcligheet/7'25. Rädhförthemsomwillial'egynna/726, seq, Hwar
bth> som Gudelighcctcn l>csiär/ 731. Hr Sialenes liufiiga Lucht/ 673^OlwftuchtiqasTiiständhariWn-lreni 119. Hafwaallenaathug"
nasigl,affGudzGodhect/123. ThtrasGladie/34ä. HuruSudtz
handlarmedh lhcm/i?2. 35°.

Gäfwor. Gudz Gäfwor ärestoreoch mangef 23. Mesammane
st andeliqesomlekamlifl?»vec>iNädestänck/ 35. Fördeelasiä,hitillige
Hopar/ 251. stqq. Huril ecn Gäfwa bör!t«tt»s/ 258. Hwai fore

lii MM



Regifter.
' manbpräcknär Gudil
2«i. WerldenesGasworfKraas/ GudzGafworfölötas/ 76a.Ge«k«nas Doms,l>loe«sz, 717.
>

'

> - ord M Wälaennngav/ 264. Hafwa wistsmall
tinaz Uppe!,ällare/2</i. Kunna Gudh vrsachtailZlj/296.<tzhe-ras yucteliqaTilständ/ Are swäretil«t.omwända/ 453. NnwH

460. Haftvawarittolige/ 8«2.
Hellga/ Hnru the>ta«'a Gudz Gäfwor/ 36. Bekännalln Owärdig» Zhett/43. ThemsßädhvthiClMenvomen/58. LofwaGildhN

och Da,ah/92. 2lreensynnerlVhHlmmel/ii3.seq. SkolapröfmastnHelgelse/564. Huruheligetheäte/635. Tl?e, '
ras Helgelse är kostclW/ 624., Hängi» alla alhopai Christo/ 641.iVörawaraödmmka/73?. HreiStrijdh/M. HasivamängaSwaq-
heeter/.??:. Theras Wäsende i thet ewigaLijfwet/841. Theras '

l olyckaftwad then betyder/ 3 28.
Hielp» Gudh hielpervnderllqen/ii,. Manmästewäntaeffttr

Hielpen/ 217. IlllHitlpkommeraffGudi/321. Kch,hielpa«tansyn-
ligaMedel/ 325. Irättantijdd/ 3:6. -

HämdärGudzSwärd/372. Gudh hämynasändtligen/ 375. Och
> myckithärdt/ 384. Therföre stal inqenwar» hämhgiriO/ 3K4.

Hiertatkanintetvtannägotälsta/ 157. Arther/hwarensSkattär/»74. Ar iGudz Hand/393. Eudh tanner thet/394. ThesOndsta
'arobtharundeligh/fyy. ThesgodaRö«lserhwadanth«komina/ 622.
2lr ilt Böne-Huus/ 6;2. Thee Härdheet begräta/ 692. Thetsomwerlvzligit är tan imet sinaka UndansGlädie/ 721.IHlmmelenzritliUstiatGHMap/ «48. Vi<ie Lijftvet.

-Helgedom. GudzHelMomhwarhanär/ 227.Hwl, hwarmedh haMöstar sigh i sittastorstaAnftchtnmqar/ 287.HöMrd. AndelighHtzgfärdfördälswaralltlng/228. Hwadanhonkanstrorjakas/ 736.
> Hoot. . GlidzHoothwadlWetyda/ 66.

Hugswalelstj Vicie Hröst.
Hyd2«. GudzHydda hwad then är/ 82. Hur,l<Fudh tbm bprät» .

tar/ 348.,, WärHydd»hindrär o<)l wär Sal!gh«<A49.

lacobftnchtarfötsinßroder/. 85. '

chonom/ 78., BrotasmedhenAnael/ och frägarefftcrHans Nampn/
97. HansOdmmtheet/ 241. Gudhlofwarhonomslttßestydd/ 322.I»Msw«dgas°ms>nKulb>§/ »8. HaswttochHwaalMensßuukhwad thiwenför honom/ 826. lordesia






