








i LABORES CATECHETICI
S Gt ar |

ivii|f fffH
MMawmgar/ bchi2B PredKlM^1 gar förftttade/ stälte och predikade pthi j
2 Maalax förftmblmgh t ösiel' Pothn.
iOLÄOAU G:N I A R E NlOl
j Werrnl: Maalaxenfi Paflore. \
Allom them fcm chen Khrisieltza \
j laran älffa och garna lssa/ til Nylitgh och \
j sam vnderwisningh/ Vndc? Trpcket gifuesch <l

s vthgängne lncdh Aut: Bekosinad.*

Tl ) ' -■ ■■ s

Och ehetka ckr HwmnerligttA/ff/ at the ken-c
na tlgh allena sannan Glldh/ och then t%

) ftndt hafwer j€{umKhrlstiim. h
Gkaffer medh Fmchtan och Ba'swan/ at i s
l Salige warden. ?
j „ „ X. , '

lMo affPetro Hansoni©* Ål, 1659. g



Then UmmeHigsie/ GöZborne
CARL GUSTAR
GwerM/ Göches och Wenves Konung/
Gtorfurste til Wmland/ Oerngh vchi
Wane/ Esilattd/Carelm/ Brchmn/
Pchrden/ Gtettin/Pomern/ Lastuben/
och Wenden/ Eursie tit MZett/ gcrrc
Wer IttgermMland och WGmar;st oH

Pfaltz Greftve widh Rhem i Beyeren / lil.
Gullch/ Klewe och Berghen

Oerngh ett..

Minom aldra Mdigsse
Konungh och Qmu

Saoch
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3Hm StonnechttZsie/ SZgborne
Furstina och Frw/ Frw!

'

"

HEDVIG ELEO
NORA.

SwenZes/GöchcsochWendcsNrommg/
StorEursimna tll Emland/ Oerttzmna
bchi Skane/Estland/Larelm/ Bremen/

och
Wmden/ Mursimna til RiiZett/ Mrw ösi
wer Ingermanlattd ochMszmar/Pftltz^
Greftvinna widh Rhem l Beyeren til Gultth Llewe

och Bergen Oerttginna; ©4 och Bohren Fursilnna
til Sletzwtjk/ Yolsien/ Slormaren /Dilmarstm

Grefwinna tll Oldenburg ochDelmenhorst/
Mino aldraNadigsie
Drstningh och Frw.

Mdh och zrijdh aff Gudl warom Himmelste ffadher/
Gmom wär kare HERre och Fralsare lEsum Chrisiuw/ j war
milde Hugswalare Then H. Anda; Sampt langwa-
ngb tM Sundheel/tpcka ochwMsnelse/IttRooligil och Flljd-
-sWpc Megemmtt. -

Vnderdalligast ochbdinmkeligast
önstandes.



Swrmechtigste och aldra Wdigste
Oonungh och Gene.
Grotnmgh och Wiv.

fecepta/ som vchl ftgh sielfwa åvo Corn peru
Qgdiofa/ och kmma doch ltzkwäi vchi kolt ttzdh matt-
keilgen och wat sora Memnsslan tll högdt sörständ/ godh
weetstap/och Nyttlgh konsi/ the bltftva geMenliga högvs
alffade/ beromde och vlhi godh achl haldlze/ beOnneM
ga aff the mennlstior/ som lgenom them fil sörstmwek/
weetskupen och aulingen komne aro/ im tom-
ma wilm. Och sadan UtUet och behageligheet 11l them
sörorftkas icke fä mycket affchexas anftendc och mdlvff-
tlgheel: Vchan meera aff theras siora nykiigtzeet.

Nll åt war Fhristeitge KatechtsitlUs En kott/ liken
och s för weridsnncs Barn ) rmga achrat book; Mm
doch ltzkwal äifim khen Booken hogdt/ och hais i fihrt
warde ochbcröm/aft alla rMmllZaLhristuaMelilllstlor
för j?n storg Nylllsheet ffuU

vthl Katcchlsivo I4re wij aldra lätlellgast och
bäst kenlla Gndy och weeta wa°r stZtzheetz wagh/ hwllkekär then högstaoch förnemsta wczfchettcn.^VrhiZalcchlfmo fa wljwrekaGudz wllia/hwMlär
then bästa wectstapcn.

Vehl Lakcchlsmo läre wy ralteligu lwo pa Gudhthen,H. 'Treefaldtghrtrn/ ffadrel!/ Sonen cch lhcn <*>
Anda/ hwDt ar theiz sicrD konsim.



Vchi Latechismo larewtz7hl!w!edeswss stole faGudz
Nadh och wcinstap/ syndernas förlatclst och Ewigh Sa-
ltgheel/ hwllket ar then ädlaste och kosteligasie war ti\?&
dom häl l werlden och i thel ttlkommande lljfwet.

Veh! Latechismo lare wq at blijwa ratta Fhristna
mennistwr och Gudz egna lienare/ hwkikcl ar thet anscn-
ltgaste stcindet/ och then förnemsta högheelen t werlden.

Vehl Falechlsmo \åxt wlj at wmna och bekomma al-
lahanda/ andeilglt och och tlmmebglt
godt vthaff Glwt.

.. VthtLatechismo lare wij ralk at strijda emookDief-
lrulen Werlden och wart fckderswade Kött och Blodh/
ech them manltga Sfwmvmm/ hwiiket dx thel? störsia och
Maste manhafftlghceec».

Summa t ar en herllgh/ förnemW och
M lrckellgh Book fram for andra Bööker.' B> vthz La-
l. hlfmo författas korteligen och l SummewtzS/heela then
D:'Eknffl/badelhctG«wlaoch
wafönymed ratta Tyen lilla Blbelen.

Thenna Booken ffulle medh ratta alta
Ahristna mennWor (iomtii sinä ahr kombne äro) lcke al-
lenaft hast dth! händerna? och lchen i munnen/ vthan ochuchäAu,,ech betrachtat l hlettat.

"Eckrva-z kä thcuna litla/doch ofweralla matto förnem-
ligaßookenar/fäsomlhek sigh böör/hoop alla rättsinmga
L hrisina hogdt alssat/achlatoch l lllborllghähra hallen/fört§m SVthsapcliga siora nptta och alidellgafördeei stul/som
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hon medh ftgh hafwer/ och jagh hafwer tagltmig fore/na,
Zotlljtetoch rlnga/doch walmeent/ttl bernts Books Enfal-
diga förklarning/ aflaborera och ffriftM/sch sadatll na-
gromrälsinnlgomShrlsinom mennlffwm lSi)lmerheek/vn«-
det sinaNampn och öfwer lefrera och
Dch jagh befinnermigh vthi sadantvpsach och förehafwan-
de/warapllchtt'gh/sorsi och förnemltgast/vth! ödMiuk vu-
derdanigheet ltzoghkomma minNadlgha öfwerheet.

,
<T^Kongl:May:^(NastGudh)min^gsteNadighe

öfwerheet/ Rellgwnens mechliga för-swarare och erogna älstare/ Bewckes jaZHförly dnderdan-
llgen/ödmlukeltgenoeh tlenstellgen/thetza minä Enfaldiga
Labores Catecheticos Dedicera o<hPraefenrera, sttskaN-
de3ochformodandeS/atHi°Kongl:May:"" them samed
hößKongl:NadhochGunstvptaga/mlgh och roina labo
res savnderKongl: htignochForswarallernadlgasthafwa
wllle/säsom jagh them vtht alsom störsie dnderdänigheet/

och liensiwllloheet ossererar/och För bllfwer
E:° Konglt mwuvs'

nge v»ders«tcre ech tfeiw* i» lil döden.

Q. IV*. A. M



M Uen Gmlsiige Lasaren.
<Yv& wrZ och päsce wiliorn/ alla salssaRc!igl<?nere forf«>cht<»ve
%? £i wcrldenne/täbcfinne»tj/hurnthcalle fanuuane/ ickailcnast«'cdhstorst<z

fiijc och yttcrsta niach»/forfachta ochfdrfö>«r« sigh ficifwa/ rmoot then r«t,
''ra och rccm? Sannmgcucl I«ra/lhcl chcglora N'.cdh mängtt äthstilllga 2?66f1M3
sirifwande ochPublicsranbe/vppå laun och andra wijda brkanta nmgomäal: V<°
than che anwcnda ock stoorftijeoch arbctc thcr- på/m thc mätte behälia sinä be-

cenfaldlga fängar/ thct «r/ sinä «hsrare/ fom icke äre sä hogdt, l«rde i
sprääkoch tungomäl soin the/ och for thc» skulkunna latteliga ( son, the befruchta )

lnca bcwceka sigh ifrä,thera3falsta lära li! sanningen. Och thct giora thc rnccf)
Och genoin äthstiUiga bookers strifwande och Publlceranfce pä pm ähorares Ix*
kanta modcr« määl.

Sädant 6dc osi/son,arc then raclaßeligiöneng ochreena lärones och sannmgen-
«ee forsiVarare/desmna/atlärarenaicreallenast arc pilcktige at forfachta sigh
siclflva / cmoot thcn salsta och wilfaranVe laran: Vchan chem bor ock hafwa be-
fymbct <sm/ athiclpa fina ähorare /so»n mindrc forsichtige Zre/ e»noot ketta«« och
falffa larare> Och filedc» bliswcr thcns besalningh s genoin Fan*
lum) Sä hafwcr nu acht, pa <dcr <och pä allan hio«
de«/i hwilken thcn.H:mtda haswer idcr satt til Bistopar/ at regcra Glidz For-
samblmgh/hwilkä han hafwer fovx&hfwM «nedhsittblodh. A&.io-zs,

Sada» lararenar.? :rogna och Christeligha bcfymbtt on» ahörarcna/ at bcf
halla them sbedragna aff Gachati-och falska-tarare/ bcwiMg «>edh fiitigt
dikande/ larande och formanander Ia ock medh.Booksr« jkrifwande och Puhli-
ceranbe p« «horarenarg mot>et.s mååU hwilka niedel til inenttistorna» Ewigha
walfardh/ n» ithenna werldcnne» sidstafarliga tijdh/ allesanimansare hsgeliga
ttff not>6n.: Einedan Sathan nu aideeles «rvchlärd och of&jiimrntftg.b / til al
anfächta Gudj barn/ hafwandeg til them stoor wrede/ allhenstnnd han wcct
sigh icke l«uZt>tljdh haftva- A.&. 12: ,».

Alt chctta/<Vs..affmigl) tagit vchi conlicfer«:«>n och Vetnncklanoc / haswer
beweckt »nigh til/at bestrlfwa och rudlicerg thesiä «una Eelff»!diZa d,cch wal-
Nleenle Catecheticos på toått Swenjka Tungomäal/ dewtjsanVes Mlgi?
«Her »uedh icke forgäta/ wigh at uiara ptichtigh/ejfter Christi roihu/ forkoftK
mitt Eenda ( affGudi gifwe) goda pyny/ Math. 2?: 14. Och fäledes fokig Gu3)
«Hra, ochHanZ forsainblingz andeliZha walfärd och nytta.

Gch ther Then Gunstige s.«saren tackes thesie predikningar lgenon» lasa/
t» stola thebefittnas mästedels wara Mlte effter thens Sy. Doft, m?.tv. Lmheri
forklarningh och Methodum, och all<3 wara nyttlga til at lafa» «ch d<t?achtaZ/Hem»na pä reesor och vthi färsamlingarna vppenbarliga. >H«r ms&
ware chen Gunstige K.Zsaren, G«di trsligha och «euftligha befalat-

O, M. Av w*
Migh jagh önssar kuntta lagya/
Gudi och Fromsm wal asbehaM.
X'Q«luB kimde migh ey föchindra/
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AD VIRU M
TietAte ■> Eruditione O morum Vtnsrabihm

DR OLA V UM M AG NI
ARE NI UM> *n Bothnia Orientali Paflrorem

Maalaxenfem vigilantiflimum, homilias Erudi-
tas,fuper Catechefin B.Lut h e-

r. i3 Edenteni-j.

T\Ogmata facra Dei quifquis pcrpendit, amatq;,
Hunc reddunt falvum> dogmata iacra D e r,

Sacra doces viya myfteria Voce Jehova,
Atq; gregi fancto grata Deoc[j doces.

Jnfuper & pergis pia dogmata fpargere feriptis,
Queis gaudet puram turba profeflä fidem;

Propterea meritaj non deerunt priemia laudis
Splendida, pofleritas, quse tibi grata feret.

Praemia fi mundus negat, hoe folamen abundet3
Non Idor ia Domino vefttr inani* erit,

Honotit 0 amicitU Ergo
fackfat

GEORGIUS ÅLANUS
S. 5. Theol. Profeffor P. E%

Pafl Abocnf.



IN NO MI NE J E .SU*
Dörsia Predckitt.

Jnnehaller m trogen förmanmgh til at lam
och Mnnas Tattchlsmum.

TEXTU S.. Deut. 4:1.ad il

MI hör Israel the Bodh och Ratter/som jagh lder iäxct/ at l them göra ffole/
pa lhet t ma liefwa/ och inkomma och intagha Lan-
det/ som OERren ldraFaders Gudh lder glf-
wer< 3 ftclm inttt iäajta cher til/ som jagh
lder biudher/ och ssolen ey Heller tagha Her nä-
got ifra/ pa Het i magen bewara HERransidar
Gudz Bodh/ som jaghbiudher chher. Idor H-
ghon hafwa sedt hwad HHMran gwrdt hafwer
medh Baal Peor: N alla the som efttex folgde
Baal peor/ themhafwer tin Gudhförgiordt lbland tiet* Men t som hallcn idher
tll ider Gudh/ i lefwen allapathen-
na Dagh. Stj jagh hafwer Urdt lder Vodh och
Ratter/sasom HERren min Gudh mighdudlt
hafwer/at isa göra stolen i Landet ther t inkom-

A mandes
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% Thet, l. Prcdifaff.
mandes warden til at iutagha thet. Sa behaller
thet nu/ och gören thet. B) sawarder idor wljs-
heet och förstand Beromd för all Fslcf/ när che
horandes warda all thenna Bodh/ sa at thesso-
la sa/a: <§£/' hwilket wtjst och förstandigt Folck
thelta 4* / och ltt herltzit Folck. ?y hwav Folck
ar sa herligit/ hwllko Gudarna sa nalkas/sasom

war Gudh/sä offtasom wffakallaho-
nom i Och hwar ar nckgoe sa herligit Folck/ ftm
fa rattferdiga Seder och Bodh hafwer/ sasom all
thenna Laghen/ som jagh wer pa thenna Dagen
föreglfwer. Sa förwara tigh nu och ttnaSlal
granneligha/ atm icke förgaler hwadh for tm
öghon ffedt ar/ och at lhet icke ganger vlhu ti-
no Hierta i alla tina Och stalt för-,
klinna tinom Barnom och tinom Barnabarnom
then Dagen/ ta tu stodh för HERranomtinom
Gudh widtz Berget Horeb/ och OERren til mig
sadhe: Förstmla migh Folcket/ at jagh stal lata
them höra min ord/ och lara sruchla migh i alla
theras LEzdaghar pa lordenne / och läm
fin Barn.
ss"Ä Istaels Barn hade wid pof? mhi fytettzo Zhts tgdh

vthi oknenne/ effler silt vthlogh aff Egppem
Zenom thet Rödha tyafnttt och the ffulle nu ga öfwer lor-
ftft lil at Mtts<i Csnaans tandh / Mose sigh fore/at



Om FörMiwingeii tH m lara Catechismum.
vprepelew och pä Minna them/ hwadh i mioler tHdh stedtwar/
medan che wandrade mfy Okncnne. Han paminncr them che«
tagh och the Bod och Rältcr/ som HERrcn Gudh them gifwie
hadhe/ han fönniN»ar chem ocF til horftmheet och lpdna emet
Gudh och hans Bodh/smche eliest chctgodha landet medh
signclsebrsiltia wille/ hwilket altfins wtjdlöffleligen beffrifwie
Deut.i. 2. 3. cap. Mrchetwae nualtrepeteratoch pämint
Istaels Barnom/ begyme Most widare i vpläsne
mana them lii at medh fitjl lara och achla Gudz Bodh/sa at the inthet stole laggia cher til/ ey Heller tagha ther na-
got lfra. Och thet/ sager Mose/ fiole waw theras rätta
wtjjhett och berommelse iblandh all annor FoiÄ i heela zvcrl-
den. Sadana Bodh stole the cp allenast siclfwa wceta /

minnas och hätiä/ vthan the stole eck sa lara them stya Bam
och Barnabarn.

Man hafwer vchwalt och tagit lhcnna %qten lilat för-,
klara/til en Ingäng til war Christeliga Catechlsmi lara/eme-
dan ha<>, gansta wall kommcr öfwereens medh thet Gudeli-
ga warket/ som wlj nu i lEsu Ttotnpn begynna wilie/Nem-
ltgha tagha war iille Cattchismum och Chrlsieligha Bame
lara för <s/ at sasom enfaldigha/ fromma och raltsinnigha
Gudz Barn/ chen siittligcn och achlsamligen öftpertragha
och belrachta:

Ty sasom Gudh och Mennissia lEsus Chn'l?us fölma-nar ost alla/ til at medh fitjl bestoda/ lara och belrachta st, ir>
lerna (Hwilket aldra lattcligajic och snarasickan stee vthi war
iille Catechismo) sajandes: Zlansaker strifftema: bewijset
och them som chel göra/ wara the wtzsasie och förDndiga-
sie ibland «Q Folck / och hafwa giordt figh sielfwom thetWa sagtiet/ sajandes ; Tp imeene iber hafwa Ewmnerligit3, m

3



Then l. PredikunIr>S-
"

. >
•

iofj:f,j?; iioit§m/O(§t§e aro the som willna 0!N migh. Jtem. £)ch
■Uki7\3- Hetla ar Ewinnerligit fljff at the tatma tis afttm ftnnan

Gudh/ och then tu sendt haswer/ lEsum Christum: Alt'
ja förmanar ock Gudh i vplasne genom Mosen /idtaU
lenasi them som lefde i Gi»mbla vlhan cd c$som nu lefwe i chce Npa Tesiam: ja rn* m moot Werlden-
«es Enda/ at stole medh filjt och ahogha lara och
hälla Hans Bodh/ lara kanna honom/ tienä/ahra/ dyrka och
fruchta honom/ alt ifra war Barndom in til war Dödzsiund/
jam i sielfwa Bsdcn halla off til honom/ och alt (a staffamed

PM'2 v fruchlanoch bafwan/at wlj malte ftlige warda: Och ge<
#

'
" ' nom sadan Gudeligh öffninsh blifwe mj the aldra wtjsasie'

och bewmmellKasie/ icke allenasi för och ibland all Folck pa
lordenne/ vlhan oc? hoos Gudh/ lp han sager: Mtg'

forachear han ffal komma pa stam<
loh , . ■ Gh/HERrans fmifytan är wljsheet/och stff0

2
'

B
2*° lhek onda/ar förstandigheek.

' Gall ar then som ftllchkar/ then'
stm stoor lust hafwer tit HansBodh Hans Sadh
stal waldigh wara pa jordenne/ the ftomas stach-

f m: "' le ffal wäisignat warda. Wizcheettttes beghn-
'*lo" nelse ärHEßralls fmchtan/ och förstand lärer

hwad hellgt ät+ Wij wilie thenna 3ext/ i HERrans§?ampn och i Hans fwchean/medh hwar andw belrachla och?
'öfwertvägha vthl 2. Vcelar^

1. Slelfwa förmaningen til at lam och halla
Gudz Budh. Klwad



OmFörmaningen til at lam Calechlsmum. ?

11. Hwadh Nytta och fördeel thet hafwer med
sigh ae man larer och haller Gudz Bodh.
Gudhregere ost medh sin £♦ Anda/Amen.

PA K S P K 1M A,
gifwe wtf acht pa t thenna n Deelen / i.VHHwilken then ar / som förmattingen och befalliingen gif-

Wer. Vlhaff begpnnelsen pa lhenna Fänlle Mosis Book ve«/. /«

spnes och ar klardl/ at HERrans Tlcnare Mose hafwer /•/*?.

stalt lhcnna förmaningen til Folcket: dock giorde han thet
icke aff sitt egen wpndigheet/ vthan affchen fullmacht ochbe-
salningh som Gudh' gaff hononi ther om nar han först före-
strecffsitt Folck sädana tagh och Bodh/ Nemlighss/at
se stutle sädant förkunna för Folckee/ icke allenast en gangh
medan han war lheras anförnre/ vchan offta/ och sa lange
han war hoos them/ in «il thcs Gudh togh hönom iftan fols
M Thenna Gudz'befalningen och giffne fullmachlen eff"
terkommer och fulfötier Mofe/ fasom han sager v.5. Slj
jagh hafwer lardt ider Bodh «xt> Raller/ sasom HERren
min Gudh migh budlt hafwer/ at i sa gora stulen i tandet
ther i inkommandes warden lil at imaga chel. Sadan
falning och paminnelsehafwer Mose gifwil IsraeleFolck/
«cke alieNaft i lhenna Teerten/ vthan och mattga annorfiädee
vlhi fina Bööker:

Li C Predikanler och iarare som laglighen are
ne til thet fy Embete/ the hafwa fullmacht och befalnwgh
aff Gudi til at förkunna för sini, ahörare/ GudzRadh/ wil-
k och besalningar/ och förMana Folckel til at iara ochhat-
la them / och til at lefwa ther effler. Sasom m Predlkawmna inlel Ilola orista sigh til/ at försummaoch fenigha (&

A \% dan



Theo I. Predikao
d«n sijn fulmachl/ och aff Gudl giffne beftlnlngh/ vthan chen
hörsamligen efflerkomma/i acht tagandes thet som Gudh sagen

«.. Ropa trösteliga/ spar icke/ vphaff tina Röst sa-
'* ~' som en forkunna mino Folcke theras

öfwerlrädelse / och lawbsHulls eheras syndcr:
Altsä stole ey Heller ahorarena drisia sigh til/ at wara etydi*
gha/ i thet som theras iarare them pa Gudz wagnar bcfala/
eller them i nägon matto förachla / vthan the stole anam-
ma them sasom Gudz lienare/ sennmgc Bodh och Skaffarc

g.Cor. 4: til Gudz hemligheet/ weelandes at thet ar icke theras Ord
/. ftm the forkunna/ vthan chet ar Gudz wilie/ Rädh och U*

falningar: Ty ingen Prophetia/ ar an nu ftamkommen aff
Mennistio wilia/vthan the heliga Gudz Menttistiolhafwa

i Pet. v. «alat rörde aff then H. Anda. Thelta stole tallauhörare/
ti. bade Gambla och Vnga achla och minnas/ at nar i «flFfr

dra Predikanler blifwa fönname och häidne «l at lara och
lasa Latechismum/ at thet är Gudz wilie och befalnmgh/
som the tä vthrattaoch göra: Therföre stal ingen ahörare
then ordningen fömchla eller försumma/ cucr halla sighfor-
godh til at lara/ kunna och läsa Calechismum.
ssm wara larare vndelwhft och förmana H til/ som lienar
«il Gudz ftuchtan och Ut Lhnsicligit lefwcrne/ thet stole
wlj vptagha sasom Gudz egen befalnmgh. Guch gifwe ak
alla ahörare wille sadant gierna efferkomma.

U. W thet andra gifwe wcz acht pa/ hwadh chet
a* som Mose pa Gudz »agnar befaler til at halla och
tomma/ Nemliga/ che Bochoch Mttcr (sager Mose) som
jagh «der larcr. Ilcm v. 5. Siz jagh hafwer lardt idhcr
Bodh och Ratter/sasom HERrcn min Gudh migh budie
haflvtt/al i sa göla stolen i tandtt chtt i inkoWN«nde»warden

«lal
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Om FölmatMgen til at lara Calechismum.
lil al intazha lhct. Hwadh anlangatom lheHEßransßodh
och Ratler/ som Mose spnes har första/sä sinnes tbe wljd-
lpffteligel,/ ibland annat/ bestriffne vlhi t. 2, och 3. Mosis
Bööker/ imtt alita klaraste och kortcligasie/ vthi the Ttjs
Bodhorden/ som HERren Gudh vthgaaff pa Sinai Bttg*
Doch ffolc wlj matkia/ at mcdh HERr.ins Bodh ochßat-
ler/ förstas icke atttnafl tfcft simngm och harda iagen/vthan
och chet Tröstcrljke Ewangelium sasom Däwid gifwer tilkan^
na lher han saser- Om tm Lagh lcke hade min tröst #/w* 1
warit/sa wore jagh förgangen t Mtlt Elende. .#'*•*•

Ther försiar Dawid icke then sirengia Mosaifke tagen: Tp "- '*

hon hade ingen spnnelligh Tröst medh sigh för en falligh
Syndare/ sasom war/ vlhan han försiar lher medh
lagh/ thet hngneliga Ewangclium/ hwilket gifwcr tröst/ och Rar en Gudz Kraftt allom them til Salighect som Croo. Km 'r '

L. C. Gudh wil at wlj icke alienasi stolema/ at han -

hafwer gifwii iagh Bodh och ordningar vlhi lhen H. Skrifft,
vihanhan wil ock at wtz ffole höra/lara och halla them/ sä at

Ma heela wart lefwerne lher effler. 3 stolen<säger
Mose) mtel laggia ther til/ jöm jagh ider biuder/ och ffolen
ep Heller taga ther nagol ifra/ pa thet i magon bewara fyx*
lans idar Gudz Bodh/ som jagh biuder. Nu are Gudz
Bodh/ wilia sch befalningar författade s som sades) ickeal-
lenast mhi lhen stmngia laghen/ vlhan och vlhi thet
rijke Ewangello/ ja bsde i thet gambla och Nya Testamen-
lev och alt thet will Gudh al wtj ffole weela/ halla och a>
ta ther effjer: Nu fins ingen kortare/klarare och richliga-
re Summa öfwer Gudz Bodh / wilia/ befalningar och ord-
ningar/ bade i Gambla och 9tya an »ar tille
zechismus; Tp lher vlhifimas badhe tagenoch Ewangeliuw

st



Then l. Prcdikän
Sä märktligcn och wal! förfaltade/som wij them nagon ttjch
behofwa ellcr begarakunne. Therförcstole wij aLa/ badhe
Vnga och Gambla/ Faltiga och Zlijka / Man och Quim
nor / then laran elffa/ och defiila osi om at then iira/ de*
trachta pchcher efftcr lefwa- Huru K: Dawid hafwer el<
stat och betrachtat then iarau/glfwer han sielff tilkanna-i
then 119. Pf. v. s. aä 19. Catechismus är intti dpr/ man
kan för pinga Penningar köpa honom/ han ar ep Heller wijd,
lyfftigh / man kan snarl igenom lasan. Gudh gffweat alla
Menniffior/som lil Calechismi Man / formante blifwa/
matte fa lust / karleck och full til at lhen lara / behalls
och thcr effler Itfm l alla sinä iljffzDagar°

iii, Dl thet Tndle glfwe wlj ncht pa/ hwtlka the
are som blifwa aff Mosc förmanle lil at höra/ föra och halla
Gudz Bodh. Thel gtjffz lil kanna mcdh thet ordel Israel.
Isracls Folck finge allcnast chcn befainingen/ när Mose f>
de; Och nu hor Israel elc. v. i. Emedan the Bodh och
Ratler som Most har omlalade/ the wore wtet <U
itt hoos annat Folck kunnoga/ an ho.os Istacliterna päden
tijdhen/ men sedän som lhen kunstapen fcm til Hedmngarna
och annat Folck i Werlden/ ta gick ock thenna förmaningen
och b/falmngen them m* För samma orsaak fful / förbödh
ock Thristus sinä iarjungar gapa Hedningarnas Wagh/
och til the Samariters Slader/ och befalte <hem Ollena

Mat.io. ga lil the bortlappideFaar aff Istaels Huus/ Matuo*Men
s. 6. sedän befalte han them ga vlh i heela Werlden/ at lara al-

la Hedningar Mat. Zz. Marc. 16: ij.
;L. C. Emedan Gudz wilie/ tagh / Bodh och Ratter

are ol) vppenbarade/ sa wal som the wore Israels Barn
vppenbarade i ®m- Tesi; alt sa are wij mii Npa Tesiam,-

pllch-
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Om Fstmaningm til at lara Calechismum/
plichtige lil at höw HERrans Bodh och Bcfalmngckr/octz
them hörsamligen effterkomma/ säwä!som Gam:Testl Men-
nijklor wore ther «l plichljge i frn tlzdh. Therfore
alla hälla ch til Gudh/ til Hans Ord/ Bodh och Befalnin-
gar/ them elska/ gama hora, och wärt lefwcrne ther effter
rätta. Ingen stal tåndia eller sätza: Gambla Testam: Folck
wore plichlige til at hslla Gudz iagh/ men lcke tr-tj i Ny«
3estam: them war Gudh sa strangh och granrachnal emot/
men lcke emool o(j. Ingen ma sa lenkia eller taiat tpfam*
ma memngh och ordmngh s«m Gudh hade medh Gam-Tesiz
Mennistior/then hafwer han ock medh ch i N. T. vnnan-,
tagandes nägra Oeremonigliste fiadgar/ som allena lande
til ©am.- Test: Eliest heeler thet: FruchlaGudh och
Hale Hans Bodh /ty thet hörer allom 33?e- t*
NlMm tll. Och the som thet gora / stola Erfwa badheandeligh och lekam: Ewigh och Nmmeligh walstgnelse:Men
the som olydige are/ stole firaffade warda/ har Tlmmcllga/
och ther Ewinnerliga. Gudh gifwe at alle Mennistlorkun-
ne medh lust och karleek halla Gudz Bodh/ och Ewinner-,
liga saliga warda.

?tf thet Fierde gifwe tct\ acht pa then ahoga 7 iv.som Föraldrarna/ effter Gudz befalningh/ g"nom Mosen,
stole hafwa ow sinäBarnoch Barnabam/at lara them
ra„s Bodh och Ratler. Ther om talar Mose salcdes: ochförkunna linom Bamom och linom Bamabarnom thenDagen/ la tu stodhför HERranom tinom wljd Bar-
getHoreb/och HERren tll migh sadhe.- Försambla migh
Folcket/ at jagh skall lala them höra min Ord / och lara
frmhta mig i alla $cw lhffzdagarpalottenne/oc larasin barn.

B Sasom



Thm I. Prcdikan
Sasom Most wille saja: I Israeliter/ som hafwm hörde
Gudz Bodh/ och sedt Hans vnderligha gamittgar/' i ffolcicke
allena hafwa sädanl i idart minne/ sa lange i lefwen/vlhan
i stolcn ock lara idra Bam och Barnabarn cher mti at thet
ma wara i eeu Emgh äminnelst m til Werldcnes enda.
Gadanl befalle ock Gudh Mosen/ medh sadana ordh:ochlu
stazt förkuima i tcjnbarnas öron/ och lljn Barnabarnas/hwad

§wd 10 tagh bedrifwit hafwer i Egyplcn/ och huru jagh hafwer be-
' ' ' wtjsac mflit tekn ibland themt at i stole weela at jagh ar
*' HERnn. #

L* c. Föräldrarnöffola hafwabekpmber om sinä Bam
at the malte lara och halla Gudz Bodh / och komwa lil
Gudz kunstap och kannedom/ och thet stcer aldrabast/ nar
<he lata them lara sijna Catechismi siycker: The fkole icke
Uta lher medh blifwat/ at the sielfwa kunna Catechismum/
vlhan ock öfwa sinä bam cher vthi. Halt thennasedaU
sir tighoch chn Barn lilEwlgtljdl). Exod.n.24.
Och thenlm Ord som jagh bludcr tigh 1 dag/stal
tu läggla pa \kmu Och stalt starpa them tu
nom Barnom/och ther om tala/ nar tu sitter i

tfmM. tktt Hws eller gar pa wägenom/ nät tn ntder
lagger tlgh ellcr vpsickr / etu 3 Fader reeter lcke

%£«•<*.# ldor Bam t\\ wrede 5 ssger r^uiuz) Vchan vpfs-
der them mcdh lucht och HERrans sörmaningh^

Thet ar ynckeligil medh cn part Föraldrar/al che siclftva
i sijn vngdom inchel hafwa lardl Calcchlsmum/inthet bekpm-
bra thc f?gh Heller ther om nar the blhfwa gambla/ nar matp

fmAer theras Christenvoms jipcfer/ tä siä the f«ir

10



Om Förmattingen lilat laraCatechisinum.
Dumbar och fftimrnds/ eett parl hälla wtel Prefien <il gods
at han stal fraga lh?m vthi Catechismo stdan <he are nägot
aldrige och til EchteOffapet komne/ fina Barn bekpmbra the
figh ep Heller om/ al hafwa lhem hoos Nngon som lhemlära
fan/ vthan Uita chcn? alt ifrä bittndomen ga och sola i annae
arbete/ eller lala them i alla handa molwilicgheetoch
odygder/ medh kort spclandc och andra \hlk siycker/ der ige-
uom theblifwa obeqwemliga til atErfwa Gudz Tanck
pä om Föraldrama försllMMHde sigh / fföta och warda sinä
B.im i chera, spada barndom/sa at B.nnen cher igenom
blifwa klpmplingar och oduMhe til at bcsittia och nplia sing
Föraldrars agodeelar/ eller om the tllstadia barnen I
men/ förstöösa och förspeela fitt Arff/ sa at cheblifwc thetquitl-
wände icke ta barnen hafua orsaak til atkiaga öswer stna föraldrar
och bcffplla thcm/ at the hafwa giordl sinä Bar!» sioor orätt/
Huru mpcket meera hafwa the Barn orsaak til at klagha öft
wer sinä Föraldrar va chen ptterfia daghen/ som gcnom the-
m försummeise are krymplingar' pä Sialenes wagnar/ och
hafwa hafft sinä Föräldrars Ulstand i at förspee-
la fin himmelste Arfwedecl/ genom sinä odygder/ sa at the
blifwa ther lfta förstutne? Hafwen förlp i Föraldrar bee
kpmberom idra Barn/ at i vpfoden them ul saligh«ten/och
icke til forderjf. Warn i Barn lpdiZhc och hörsamme
emoot idra Köräldrar/ närchefsrmana och halla Hurtti Gudz
fruchtatt och Chttsieliga Dpgder/ ,pa thellmägen Erfwa ba-
He Gudz och idra Fömldrars walsignelse. Gudh gifwe,at
Mhe föraldrm och Bc<m matte harom ratt beMa sigh.

P A R S SS C U[M D A
Oaftm wtj vchi then Första hafwe hördt

11



it Then f. Predikan.

sielfweförmaningen tll hörftmheel emmGudz
Bodh: Altsa wllle wlj vthl thenna Andra
Deelen förnimma hwadh nylta och fördeel
sadan hörsamheek hafwer medh sigh.

*. Forsia nvttlgheeten ar thenna / at the som
höra/ ISva och halla Gudz Bodh/ the fa lefwa Pä thet

Imä lefwa (sager Mose ) leem / Men i som hallen idcr
«il H E Rran idar Gudh/ i lefwen alla pa thenna Dagh.
M.'se ?iampner rcksä olpdigcis firaff/ lher han sager:
loor Qghon pfwa sedt/ hwadZHEßrrn idor Gudh giordt
hafwer medh BaalPeor/ ty alla the som eff«r folgve Baal
Peor/ lhem hafwer HERren lin Gudh förgiordl ibland ider.
Har seer Mose lil bakars pa thet' som wedetfors Israels
Barnom/ nar che B-?dde i Glttim/ och nagra begpnle Hos-
ra mcd theMoabitersDötlwr/och besmittadesigh medh Aftgu-
Kertj/ ta, för grymmade sigh H ERrcns wrede öfwer Israel
sch sade lil Most/ at \m fkullelaga och vphangia aUaÖf*
werstarna för Folcket/ pa thel at HERrens grymma wrede

Num.is. måtte wara wand ifra Israel/ hwilkel och ffedde/ säsom lher
om förmäles Num; 25.

j.Keg.j. Lt e. The Menniskior stm fmchta Gudh och HM
!* Bodh' och Ralter/ the hafwa en fisor nptta och fördeelPf-ci id. eher aff/ ly Gudh mi tätä- tstm lange lefwa pä lorvcnne.Pro.;,i.z fyfwtf 4t kardt/ jH/ «ast Gudh och Hans Ord lhet aldraka,

h4r weriden / lherfsre bedher K. Dawid/ sager:
Fpfjoi'z MnGudhtaghmlgtzickebortlminähalftvada-
ifTiz *sar ®' HWas gladdesskörligatheröfwer/ at GudhJ förlängde hms Mz tMljl «5. ähr. s?u «r jck< allenafi

Oem



izOwFsrmaningen 11l M laraCalechistnum.
«hella timmeliga och lordessa lange lefwandet här i Werl-
Ven/ the Gudhfruchtigas förnamste nylla och fördeel.- vthau
the ävt forwiffade oin ill Ewigt och himmelstt lefwande hoos /Ö£>6
Guf,h Ewinnerligha efflcr Christi ordh och löffie: jas
stal vpwackia honom pa yttersta Daghen- ?heesamma witnar ock Paulus, sajandes: Gudachtlgheelttt
ckr nvttigh ttl all tingh/och hafwer löffte om thet- <nm.4:S
ta Llfwet och thec tllkommande. Men <he ogudh-
Lchtigas ahrwarda fsrköttadhe. Medh sadant straff warda Fro.io.tj
och the ogudachliga holade aff HERmnom Gudh genom
Mosen Deut. 30. v. 15. ad fin. Wff hafwe mäliga Eft
ewpel i strifften/ huru Gudh hafwer förlangiat the
Gudhfmchtigas ltjffztijd/ och förkorlat the ogudacheigas
Baghar. Then Gudhfruchtige Mach medh stna fick lefwa Gtn- 7°
men then ogudachtiga 1.werdenförgiksi spndaftöden. rhen
fromme toch fick lefwa /nar the grofwa syndare i Godom Gtnt i?.
förginges. Ifraels Bam/ som ticnte HERren/ finge lefwa
nar Gudh för giorde the Egypliers först fövda/och om sijver för £#«*» ":

dranckie hcela härcn vlhi Rova hafwet. Then Gudhfrnch, &*d» /*.

«igh Dawid fick lefwa/ men Hans ogudachtige Son Absalön
Mäste önckeiigen döö i fijn Conf. M. 38; ?.feq. t SamTn stole wlj fruchta Gudh och halla Hans Bodh/ pä thel wtz

' l 4 "
mage lefwa/ har timmeliga och lher Ewiunerligha. Gudh
gifwe ch allom Mdh ther tili

andm Nyttigtzeeten/ som Israeliterna nMe hafwa aff fijn ipdna emot Gudz Bodh/ ar «henna/ a«
«he stulle komma in i chel godha Canaans tand.

Har seewst/atthesomfruchta Gudh och hörsamligaMa
MM Bodh/ stola medh wa sisnelse/befittjg lhetta lordlsta

B iq Landet/



u Then l. Predika Om Förm.tilatlaraCalechis.
cffter Gudz löfflegenomDawldz Munv:

/»/-/. ,2: är lhen ther ftuchtar HERren/ han ffal laraho-
.¥- nomthenbastawagen. Hans Stalffalboot thet

goda/ ochhansSädh stal bestmaLandet. Conf.
Deur. 28. i. feq. ad-if. Och effter chetta lifwet tomma inirf 17-13- Het H. Canaans landet/och fa see HERranv goda vchl <he
lefwandes lande essier Chrisii ord och löffte Matth. 25.21:
46. Men the ogudachligha och olpdlga ssola blifwa vlhestang
de ifta saligheeten / och medh the fäwUa lungftuer/ medh
shen onda och lata Tienaren och medh the obarmharligha spu->
dare och ogewingzman/blifwa kasiade vthi thet yllersia info
krel/ i lhm Siön som Mmm medh Eeld och swafwel/ ther
graät och tanda gnitzlan stal waw. Gudh bewara osi ther
ifra/och ledsaga ost til thet hlw: Canaans land.

tn. Then Tridie Nytllgheeten/ som Israeliterna
ffulle hafwa aff sijn lpdna/ ar thcuna/at che stulle berömmas
för the wEaste och förstandigaste ibland ali folck. ?p fa war-
d/r (sager Mose) idor wtjchcct bcrömd etc,

?he somftuchta Gudh och halla Hans Bodh/ the winna tfyt.
störsia och förnamila berömnnt: lp ingcn wljsheet \år (a fov*

lob.zszs namiigh som HERraiw ftuchta». Sij HERransftuchtau
ar wljshect/ och ftp <hcl onda ar fölikandlghcct. Sali ar lheu

Syr. 1.14. som HErrenftuchta/chcn sdmsioorlusihafwer til,Hans Bodh
16. etc. thet ar/ halla Hans Bodh/ ar chen aldra

stöneste wtjsheetcn. HERrans fruchtan ar begynnclfm til
5yr.23,37 wHchcc<ena etc» Thet stal hwarkcn Rljk eller §attis/ hwar-
Syr.2f.i4. ken stoor ellerliten aff annat deromuu j<gh/ an at han ftuchta.r,
fiq. Guoh.lntct ar fruchta Gudh/ och inlce ar sölare an at

acheapa Gudzßodh. Then som fruchtar Dudh/ öMrKonomm mm : T9 Guoz fmfym gär öfwer alt iti.
- ■'.. ' , ' Wc»



cap. f,
DEDE-
C ALO-
GO.

Then 11. Predikan. lit om thtt,sorsia. Bodee.

Then Andm PrMan.
TEX TUS.

i. Cu stalt mga andra Gudar Jwf-
wa jämte MtZH.

Hwad iftthet? ett.
thetta sorsia '.war Khristeligh Latechis-

hufwudfiycket ( G. V.W:) handlas om GuvzQgh/ hwilken Gudh Mff vthl 2. Tafior pä Smai bergmed
fitt finger föreffrifwil/ och genom Moftn gifwit hafwer.
Vthi hwilken ias han hafwer lätit ol) weeta hwad wlj stö-
le f effter Hans wilie )\ göra/ och hwadhwij stole llata wara
ogiordl/ «het ar/ huw wtj (effttt then första'.Tafian det ar
the 3. förfia bodcn) stole förhalla ojj emot Gudh/ och hum
wtj (effter then andra lafftan det ar the 7* foliande bodhen.)
stole för halla o£ emot wär nafia har l werlden. Then ralla
och Egenleligh, iagzens Summa lpdher sä: stalt el-
sia tln OERra Gudh aff alt tie Merta/ och aff
allo tmeSiel/ochaffall lin Hogh. Och lu stalt
elsta tm nasta som tlgh Sielff/ Mat.22.Marc.l2.,
Wtj mUe l HERrans och i Hans ftuchtan/chennegangen betrachta och öfwkrwaga

I. Hwem wq öfwer all tlngh stole ftuchta/ el-
Moch Dkia all war troo och iqt x\\f Mmll-

gha
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t$ ?hen li. Predikän.
gha wdt Alzmechtighe Gudh/och
sckledes ähra honom medh och t. hlertat.

11. Hwadh ftm sörstas medh the andra/ t\\et
fremmande Gudhar. Gudh regere otz mcd
fin V.Anda. Amen.

FA R S PRIM.A
N Begynnelsen pa thet 20. Cap. Exodi. sager

Gudh lalade all ttzehe Orden eec.
Gudh bemarcker thel aldrabasta/ adlasia och förnemsta,
ibland och öffuer ale thet Mennistian kan palanckia och Jom
tala. At en sadan Gudh och warelse ät til i thenna W»rl,
denee bygningh/ ther til neeker intet Folck vchi heela waU
denne/ oansedt icke alla kanna then ratta Guden til sin voatä*se och wilia. Chen samma Guden ar En iwarelsen/ och för
vlhan honom ar ingen Gudh. Zp han sager sielff om sigh :

Sxo.r.r* lagh stal wara then jagh wara stall. HE N-
Veut. 4. xcw ar allena Gudh/och ingen annan.
D" .±

war Gudh ar en Ewlgh HERre. Ga ftalt tu
iW.J weeta/at YERren tin Gudh/ar enGudh.conf.

Deut. »0.17. Cap. 32.39.2.82M.7.22.
Thenna Enda Guden ar ock lreefaidigh i personema: ty

saledes haffuer h m sigh vppenbarat: Tp whdh Chrijii döpelose vppenbarade thcn förste pcrsonen medh een Röst ajf
Mjft.j.iS himmeten/ then andra medh sin spnlige narwarelse/ thm tri,

dle personen vlhi cns Dwffuos llknelje. Chrijius hufwer
och befall Döpa i tta Gudommeliga Nampn/

jnarnpt?



Är om chet sorsia Bsdee. l?

3 Fadhers / Sons och Hens H. Andes "" "

Jtera, LälH gsmMnnlffwna tll ltt belate/ thtt £■
oh lljkt cIN

Thenna Guden som.ar Cmgh.i wattlsen och Trech i per-
sonerna/ ar ocksa en Ewigh.Gudh/ och hafwer hwarken be,
gynnclse eller mda/ Vthan ar lhet samma (IdffEfai: 4 1- 4-
.Cap. 44. 6. cap. 48. 12. Appc. 1. 8. ii. i%.c:.2i.6.c,22. 25.
Thenna Guden lalar om sigh fielff och fagher: <fo
HERren lin Gudh/ then tIW vlhsördt haftver
aff Egyptllande/ vthu traldomstns hlpse. Tu stalt
mga andra Gudhar hafwa Mmte migh. Sason,
han wille -faija.: Emedan.jagh ar Guch allena och ingenan«
nan/therförestole iockHÄamighallenaochingenannan för
ldar Gudh och HZRre/.och bewOsa MlghOudomellslienst
Ilhraoch Wpr.dningh och lngom androm. iutherus förkla-
,y»r chel fä: wij stole fruchla och Sfwcr a.ll tinghelsta Gudhoch sallia all lroo och ltjt ti! hono,n. Har förelkrifwes oj?fp,
rahanda Ppgder//om wij stole bcwijsa Gndi til .ahra.

WenförstaDygdenarfruchtan. l.
ger tuth.-) fruchla Gudh. Fwchtan ar lwaggiehi,nda. 1.
Försi ar m förjkrcckeligh tralooms fruchlan /sex en olpdigh
mnare fruchtar för sin strmgie Hsßre/eller <her en iliger-
ningzmanfruchtarförstarpratlaren. 2.Sedanarenbarn llgh
fruchlan/ ther lydiga och fromaVam fwchta/och hafwa förjpn
for fina froma foräldrar/ocwillalcke insgvn maltobrptathem o
mol. Sadan Oarnslig OC£ hörsamhcetz fwchtan wil Gudh

fruchlan bkwljsewljGudi/inarwyöfirer nageoc
besine/ac Gudh arAlzmechllg/ochförmar all tingh/at han ar god

& och



iS Then n. PredikM.
och mild emot them foiu fruchla honom och bewhstrthem alt

Deuus.? godt, Jtecn at han ar ocF en Gudh och
pnare öfwer alla olydiga: Och all sa fyaftva förspn och
dragh/ at icke i nagon matto bryta honom emot/
km mevh tantat/ ord eller garningar/ vthan göre holiom til
wtlies i alla malto ftm wij kunne. Och göre savant affthen-
karleek som wtj hafwe til at vndwstka Hans wrede/ och wara
vthi hans gunsi/ Emedan-wlj o£ hafwa sa stoor ffadha-
aff hans ogunst och wrede/men sioör nytta aff Hans gunst och
wanstap. Salcdes ftuchle wtj Gudh ratt/ och sädan fruch--
tan bör H bewtjsa Gudhi alleina och mgom androm/ efft°-r Gud/'

Lev. 19. egen befalningh; skalt stuchta tIN Tvjagh
"- åt HERren. @4 beswqke nu mgen sin nästa /

vthan fmchta tm Gudh/ty jagh ar QgWxen
D«*' 4. lder Glldh. &Mrte±mtM)ty at wij stole ftuchta ho<

10t
"

nom l alla» waw llZffzdagar pa Imdenne. Conf. Deut. 6:
2; 13.-24. e 10. a. *o. lbiahmn Gudh
och wilie lngalunda göra emot Hans bcfalning och witic/ nat

Gtn 22,12 Gudh bcfalee honom offra sin Gon Ijaak. Joseph FruchF
tade Gudh/och wille icke brpla emot Hans Bodh/narPoliphaks

Gen.sp.s okpjke Hustrw annwdade honom til at fyndha lordegum-'
marna fnlchladc Gudh meera an stn osudachliga Konung/

&xod>un M drapa the Iraelitiska Swanbarnen. Dawid
uSam,24 fruchtade Gudh och wille lcke oansedt han war^

*

sö
'

7 Hans argasiende. Abdia/Ahabshoffmafiare/fruchtadeHEß^
1Rt? 'is rensiosrliga/ och hundradcHEßrans Prophe-

ler/ nar then ogudachlige Isebel them drapa och vthrota wllle.
hbvg For en sadan Gadz ftuchtan bllfwer )ob beromd aff Gudhi

F. 2.* stklff. För MmSOHfwchtisheet och Gndz ftuchtan bc-
rMmes



Hrom thetfsssia Bobee. *9

tomme* ockthen The Mennlffior som ja Luca.^
fruchtaGudh/theblifwamedh arobestandalide /men then ftm
Guvz Bodh öfwerlrader, han kommer vppa stam. Gurh H,', .ra.-,?
gifwe ac alia Menmstior wille lara/atmlel arballre anftuch-
ta Gudh/ och ineet sölare an at achta pa Gudz Bodh. 5yrj.3.37

Men Andra Dygden arkarleek. M ssole sja- „

ger iuch:) öfwer aNlingh elffa Gudh. Thet ar ibland alt ihetsom osi kardl och behagheligit ar/ staS Gudh wara c| thet
karasie. '*&än lljffar och böör wara «likardt/ men Gtld

ftd wara ost kararc/ sa at wlj Heller lala wärt ltjff an wlj
stole lmfia Gudh och haus Gunfi. Hra och Redeligheel
stall wara chkar/ menGuchsch hansguust mpcset karare/ ia at
wij ffole Heller lata .harcl ga öfwer op om wij
mat wij stole fötfata Gudh. Ofwerhcelencsgunsi
*a <$ kar och behagcligh/ men Gudz gnnst myckct kawreoch "°

behageiigare. Föraldrar / Echla maaka / Barn/ Brödher, ,

J7* .
godz och gardar stole wtj elsta/ men Gudh stole wtj elsta öf-
wer altsammans. Tpfa saZerGudh. Och tUffallelsta D

*'*

HERren tm Gudh affallvhierka affallasiei/affal- eu \'*
to förmago. Thet samma astar ock HERran warGudhaff ch/ at wtj stolefruchta honom/wandra i aUa hanswagar
elsta och liena honom affallo hierta/ och aWMsial. Jtemi £>*«/. /s.

Sa stale m mij elffa HERran tm Wdh och hal- «•

la hansLagh/hansSeder/haMßalttr och Hans „

Bodh sa!ange tu lefwer. Jtem, Och HHRren "

tm Mldh stal omstära titt hierta/ och ttnne fadz
hierta/ at tu HERran tm Gudh elffa stalt affallo hinta/ochaff alto siel/ pa thek tu ma leftva. Dm- 3><

F Y
"

Mr. ö'>



Then 11. predikan.
Nar losua lat the Rubeniler och Gavdiler sara tll theras'
Hyddorigenifra Canaans tandh/ tagaffhan them thenna
förmaningen och sadhe; ther wara vppa gran-
nellgha/ at l goren efftertheßödh och Lagh/som
Mose HERrans tienare wer budic hafwer/ at i

i»fi zz. f. elssen HENren lder Gudh/och wandren vppa
alla Hans wckgar rfc; Jtem: bewarer
idhra sialer grannellgha/ at l hafwen HHRranmi2.n t^at Glldh kän Con£ K it. 24. Sytf 7.32.

Thettaßodet om karleeken emot Gudh repelcmrock Chri^
siug/saiiindes: stalt elssa klni)Eßre Gudhaffalt
lltt Liereä / ett: SadgNl Bodh stole wtj prachlicera/
namliga/ clsta HERran war Gadh ass alt wärt hieltä. Wtj

Mat 22 hafwe ocf orsaak til at Elsta Gudh tp hän hafwer förstelstat
l?t

'

osi. sager Mose til Israelilerna.- jtfe haswet
HERren vptagit och vthwaltider/ therfore at i
större pa talet ären an annat folck/ tp tu ast mmst

« . iall Folck: vchan therfore at han elffade idher.L/tuL7 ' 7 Christus sager/ At Gudh hafwersHÄstatWerldenat
han vkhgaffsin enda son/pa lhet at hwar och en som

lok 3. troor Gudhwillnat ochom sin karleek
ho.sj7. emotch siclff/ lWndes: laghelstarthemstmmlghel-

sta/ och the som migh blltlda sökia / the finnamigh.
hafwer migsyntz l fiaran^and.lag

hr. 31.3, hafwer jualttjdocallesttideshafttlgkär/terförehaf-
wer jaghdragit tlg til Mtgaffblotlabarmherttgheet

Conf.
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ix M Hel forjla Bodet. zi

Conf. Joh. 13:1. Job. 15. 9. Joh. 16. 27. Rom. f.g.Gal.
2: 20. Eph. 5.2. 1. Joh. 4: 9. feq. Wlj Hafwa Excmpcl
i strlfftcn huruchehcligä hafwaelstatGudh/och areaft Gudi
therföre walsignade. Abraham/ Aaak/ Jacob/ Joseph/Da-
wid/ Mose/ the hafwa meera alstal Gudh an som «ägötan- H''- *?•

«atiWerlden/therföre hafwer ock Gudh elffal och walfi- "'

gnat them/ och hafwer bemifi thet ftnt wara soin Sprach säger:
OENrans ögon see dppa them somelsta honom/ s,r. U
tiu Joh. Bapt: elffade meera GudP an goda Dagar IK. /*.

Herodis hooff. ?he H:Marlyrerhafwa högre elffatGudh z.Mtc.7.
an (1« lljff. Gudh gifwe at wtj alle mattc ra« ocki aff hier-
tai elsta HERren wär Guth.

'Cridle Dygden/ ar fdtlia troo til $&% ni.
tan wär Gudh. Wlj stolc sattia all wär troo til honom/thet är/wh stole fullkommeliga troo och halla honom före/
at WM MechlM och söwä hwadh han wil/ öfwerwinnahwem hän wil, straff, och förderfwa hww han wil/ hielva/trösia och hugswala hwem hän wil/ laggia siukdom pä hwemhan wil/ göra helbregda hwem han wil/ görä ti\t hwemhan wll och faltigh hwem hän wil/ ock troo honom omatwa-
ta NadW/barMherllgh/mtld/ godh/MedömkösaMoch hielvasam emot alla them som fruchla/ elffa/ «ena/ ahm ochwprda'
honom/ och' wiliä hielpa chem vlhu hwadh nöch och bedröf-som the kunne wara fiadde vthi/ nar the akalla honom. &ä'däNlrdooch Meningh stole wij alllsidh hafwaoni G udh warhimmelffe Fadher. Sadan two föWs 829.,. 1 2

at HERren hielpa kai,/och fwchter ho-nom medh alfwar. hatt later sigh filina affthem som lcke försökia honom/ och beteer sigh lhcmCitz som



ZHen K. Predikan.TA

stm lcke mGtwo HOUOM. Aff m sadan noo K/wer
chen rallferdigha.

Sadan troo hafwa cheHeliga sa« til Vudh/hwilkelNwo
Gudh hafwer ansedl/ och mchnat them församma troo (M/

- wcrdigha «I al bekomma hielp och saligheet. Medh sadhsntdaUjj (tOO fymsx Höfwidzmannen Christum til al gora fin tienaa
re helbregda. Medh fadan tm want chen fiuka Huinnan

Mat.s,zi fin helsaigen. MedH sadan two Ffwer want thm Cana-
neeske LZuinnan Chnfium/ at han malle gora henncs Dotter

Matt.if. ftqifxå Salans qwaliande. Genom sädan troo fick chen
2*- blinde mannen fin spn igeu wtjdh lericho. Medh sadana

Uar. 10. txoo beweckte thcmannerna/ som baw lhen bonlagne vihien
ff* Chnfium til at göra honom helbregda. Sadan sia-

Lw.s.io stole ochwijsallla ttl HERren war Gudh.
Gudh giswe osi nadh til at (3 göra.

iv, F«rde Sygden ar/ at wt) sättiä Jt# Ml
HERran war Gudh. WZffoleMaall warlljttil honom
i. I sil malto/ at wh fip och halla cf, lil vchi all war
aliZgiandc nödh och ttanZzmal/ och begara aff Honom hielp/
bijfiandh och förlosnlngh thcr ifra/sasom man plager saija lilla
til andra om hielp. SÄedes lijter chen falliga hwsnäiden

.L*ct '//, til fin wanom brodh/ nar han hade inlel at sptjsa fin wagh-
fahrande Wan medh. Saledes wil Gudh at wh stole ltjts

PM°- til figh/ therfonMer han: akalla ,migh l Nodhenne.
Säledes hafwa che hcliga t Gambla ?efi: lilt til
Gudh vthi fin nödh/och fali -hielp / lher om then H: strD

' znange stades wlttn,,r. Sa hafwa ock alia rältfinniga giordt
i Npa T. säsom Pesälle/ Spclelsta/ Halla/ Blinda/ Pum-
bar/ Böfwa/ Bortlagne och Siuka/ och the are alla hol-
xne. h SkdanMe wg sälljawar fyt lil HERren Gudh



Äroln thtt ffaffa Vsdct. m
l sä malto/ attvij medh toZämodh förbijda hielp/ iii ches
honom behagar at hjelpa: Tp Gttdhiater vnderstundom fim -

Barn ltjla tll sigh/ och dock nagot längie byda/ förr 4n the
blifwa holpne/ sasom wlj stc ExempÄ pä thtn CananeeffH
qwinnan/ ta stole wij icke wända til bakars ifrä Gudh medh
wart tillijtande/ icka elier söka lil an3ra oloffitza medti/
vthan lijta ther fuUkowllgs parat HERren Gudy om shver //,

wijzerllga hlelpcr op sasom l>an halp then Cananeeste qwin»
nan. Guvh gifwe at wlj alle tunne sa <?adigt satlis all trtf
M\t «l HERren wär GUdh.

PARS secaN I> A>

Sasom wif hafwe höldc l thelD Fsrsta Deelen/
hwliken war ratte Gudh och H ERre ckr/
och hlltu wy honom ftttchta/ elsta och ahra
stole: Altsa wllie wy vtht thenna Andradee-
len förnlmma hwadh som förstäs mcdh the an»
dm eller ftemmande Gudarnm

Medh frsmmande esser andra Gudar förstas i.
förji Sathan hwitken kallas thenna Werldennes <3udh: ickt tXor.4%
ifyevfote at l)<m ar nagon Guoh/ vthan therföre at thenna 4»
Werldennes Bam/ halja stgh in til honom och lima honom.Thenna affgllden wil ock hafwa tiensi och lpdna aff Mew J

«ifKarn Först tedde thenna affguden Salhan sigh, ftam
for swa i bcswcek henne tll at lpda ochtienH
stgb Han stämdes icke Heller at tee sigh fram för Christo
m*s,6«?n i sch begarg Knafallandhe affhonM



Then 11. Predikan.
leeda oeh stamlsosa «ffguden/gär omkringh

och wil hafwa Menniffioma til at ticna sigh sasom han thet
gll»dt hafwer ifraWerldennesbegynnelse/och hafwcr sGudh
batlre) fa« manga tienare. Mänga hafwcr han fält til at
lima sigh medh trulkonfi/fiMNj leffiertj/spadom och annan
sädan kundstap. .Manga hafwer han fatt til at tienä sigh
medh grufweliget Swariande/ Bannande/ och
Gudz??ampnsfqrlörnelseochmiDrwkande. Mangamedh
Gudz ordz och Hans tienares föracht. Mnga »edhförachl/
molmiliogheel/olydna och olroheetsmol Fsräldrar/Dfwerhcet
och iåtwM Wanga.medh Präp och Mordande. Manga
medh Horande och bolande. Mnga,meeh tiuffnat/stöld
och röfwande. Mänga genom backdantningh och förtaal.
Manga genom alrä och Hegarelsev pa hwilkel alt Exempel
siimes i lkrifften/ och föpfahrenhceleu.lhel dageliga vlhwtjser.
En sadan affgudh/eller fremmande Gudh/säger HERren
war Gudh/ stall tu Mcnnlffia icke hafwa eller tienä. Gudh
gifwe at alla Wcnnistior kunne wachta W för then Helft
wetes affgudhen.

il Sedan/orstasmedhfremmande eller andraGu-
dhar Hednjngaryasaffgudarochaffgudistaßelater/ omhwil-
ta mänge stades ar til at läsa i then H. Skriffl/ och finnas
Nampn giffne vlhi thet Swensts Bibliste Registret ad
Litcr. A.

Ssdsns assgudiffa b/laler til at gör a och hafws förbiuder
Gudh/ cher han sagher: £« ffM lcke göra tlgh Nägot
Beläte/eyHeller nagon ltzknelse/ antingen eftter
lhet ofwan tll tic l hlmmelen/ eller effter thet Nldre
ar pa jQxbwwt <£# Heller effter thet l watnena

åxvn*
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sr M thel forsia Bsdee. -5

ar vllderlordenne:Bcd itke til them/och kienachem Sxod- ««

lcke: Ty jagh ar tin Gudh. Jtem: . *■/•
stall inga gutna Gudar göra M. ]teitu I
len lcke wanda ider tilAffgudar/och stolen ickegöm
zdergutnaGudar:^yjagh ar HERren tderGudh. Lev> '?•

Hum sassm manga Mennistisr i Wcrldmne hafwa haffl/ *•

Ticnt och «lbidit sadana Affgudista Belater/ cher omfinnas ~?*/* .
ock manga Exernpel 4 ssriftlcn. Mr Isracliterna sagho/at Des4t: 4 '

Mssc fsrdtogde nagot lange pa Bargel/nar han fflÄeanam- Jb-57-e'c
ma iaghsens Tafftor affGudi/ ta öfzrer talle the Aaron/ at
han bestälte lhcm itlAffguvistt Belale/ namliga en gukenGuld:
falff/ hwilken the tiente och tllbode. Itt sadant Assgudistt S****3U
Belale giorde Gldcon affthe Orneringar/ som han begara- u

*

de och logh aff Zsraelttewa/mcdh meera Kleuodler som thcr
«il lades/ namliga -en KMiottel/ lhen han satte i sin siadh.
Aphra: pashwilken Affgudh heels Israel bedreff Hoor. Sä- ludte s*

dana Affgudljka Belatt lat Micha och Hans Modher göra. **•/¥

Sadana Affgudarvprattadeock Jerobeam/namliga lwagpl- ™td' *?*

lcnde Kalfwar/ och sadhe lhem waraIfracls Gudh som thcm 3m 4'

vthu Egpplen fördt hafwer. H/wer sadanl Israck Affgu- Rfg
dertj fhsax Gudh siclffgenom Proph: Hofeam .: ssftt\

' f
lm synda the än mycket meer/ och gora Belate aff
fut SllDer/MmthechemMamliakutma/ lläm-
llga Affgudar the doch allesammans smedz warck Hof Ji- 2'

aro. Sadana Affgudar ssole wtj taga otz granncliga til
wara fou/kfr allenast for GudzBefalningh stull.- vthan ock
för chct Daffel f?uJ/ hwilket sadana Affguda dyrkare dnigha
öfwcr sigh/ badhc Timmeligit och Ewigt. Dem, 17. 2. feq.

D Roro.



Then -11. Paikan.
Rom. i: 21. 14. 1. Cor. ;. n. Theras deel ffall wata vtht
chcn Sisn ftm brtnner medh Eeld och Swafwel/ hwilke-tär
ehm andra fcodhfli/Apoc: 2.1:8. o{? bsr lacka Gudh somhaf-
wer latil sadana Affgudar komma vchurwagen för ch/ och bi>
dia Gudh/ at £3O nsdeiiZcn wille bewara ifra lhkM/innl
Werldenes Endck.

iii. Ther nast förM medhfremmande/ elter andm
Gudar/ Spaman/ tenkneeydsre/ Signersksr och?rulkonfii<«
g«. Sädana Ajfgudar sinnes sck »nänga i Werldenne/ och
blifwä tienle och dyrkade affchem som halla medh theln/ltoo chem
och ratta sigh ejfter chem och cheras tardom. Sadana u
hwär the are/ sa höra the fin Mesiare Sachan lil. Thcm stal
jngc» Chrifien MennMa halla meoh eller troo lhem/ then

chel gör/ chen hafwet enframmande Gudh/ och brpker emot
chtt första Bodct. Dm sidana Affgudar fä wll meewhöra
aff thcl Mdra Bodetz forkiawittKh» Gndh gifwe M»tjftjn*
ne wachta ch för sädana AffZudar.

w. Om Hder förMmedh fremmande/ ellet MjVra
Glwar/Rljkcdomar och tekamliga The (oansede
the arc Gllvz gafwer/gsda och nptligi,:) goras lil en
och k.«ll<?s Mawmon/ nalMennlstian fiarsittHlerlaoch fi»
förtröiiningh tll chem Om thm Affguden lalar 6»
och iager/#( then som honom licnar/ kan lcke liena Gubl. Then
ifjjfo Mang.?,ttzK,mkNnMior/som hafwadcnnaAssstlden/lhe
halla mycktt «Fhonom/elsta honom affalt sitl Hiertu/ fölwaw'
honom thet basta thekunna/ochftögda sighsfwerhonom säjöm
ofwer en kosseligh Gudh och HERre/the hafwa itt ftisttmodh
ach fmchlg för jngen tinsh/sälange the hafwa honom in on,

Bömr-
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Hr m ehetfsrfia Bodee.
Dörama / och ale sa äre the Henna Mammons och Affglll
dens Ibland the fattigaDwas ockivänga / som tan,
kia hogi oINthenna Affguden/ lhet äre the som grammafigh/ och
förlwifia i fin fattigdom/ oH troo figh icke kunna blifwa aff
Gudi Alzmechtigh försörgde/ emedan the Hafwa icke thennaMammon och Affguden i förrädh / <he önsta och langta/ at
h>?n mätte ock en gängh komma i iheras hws och strijn/ tä
Wille <he wara fttjmodiga och glada. Then tyU fraffare»
prätlg«de mycket medh chenna Affguden/ Lue is. Then tip
t< ynzlingenelstade thenna Affguden affhiert.it/ och lofwade
ftgh wilia byggia stora hws äch honon;/ Lue, \z. ludasl-schar.- langlade siorliga/ at hgn malle fa hander om «henno
Affguden och Mammon: Men lbe are allejammans
wtligei, och ömteligen aff honom beswlckne/ sä at the medh sin
egen skada hafwa mäfi förfahra sanl wara/ thcl Paulus sager
Men lhesomwllta xifia warda/the falla vtht fte-
sielse och snaro/ och 1 manga darachttghe och ssa-
delighe begarelser/ the ther fintta Mennlssiorna
dchl Förderff och Fördömelse: girlghett are»
Root tll Uit ondt. 1. Tim. 6. ?. om oLfaller rchkcdommar til/ stole wh icke misibruka them/och go-
ra them ti! nagon Affgudh/ och forgata HE Rran/ vthan
wlj stoleminnas och achta thet som Gudh genom Mosen sasghcr.' Wr nu HERren tin Gudh lattr ltgh kom-
ma vtht landet/ som han tina Fader/ Abraham/Isaakoch Jacob sworit hafwer/ ttgh at gtfwa/swra och ftöna Stader som tu imet bpgdt hafweroch Huus ful medh alt gode/ ehe m mut vMeD <3 hafwer/

27



Then 11. Prcdikan.
hafwer/och vchhugna brunnar/ som m intct vth
hugget hafwer/ och WiMgardar / och Olwbargh
som tu lntet planterat hafwer/ at m ma ata och
miu warda.- Sa tagh tigtz wara /at tu icke för-
gater OHRran/ som tigh vthllr Sgyptl Land
vthur Hws fördt Hafwer: vthanmm. ö. stalt fruchta tin Guvh/och ho-ml? nm* *tcm iderrqssedom til/ sa lägger iu

-

*' lu U Hiertat lher pa<. The rattftrdisa stole pa sidsione
lee äth them/ som are MaMnons Giettare/ och halla sinä tfy
kedomar för stn Affsudy/och saA: Gff dx then
Man som lcke Holt Glldh för sinal Crost/ vthan
sodat stgh vppa (m (tora rljkedom/och warmech-rf.si.7S* (isfH at gora ffadha. egulussager: at ingen gin-

£i,h .
gar (hwllken är en Astgudha dyrkare/ hafwer arfweveel vthi'Gr°* 5* 5.- och Mldz Rtjke. @uty bewaw c| ifta sädant p
righeetz AMuderlj.

av ccf thee i« NGudech nar nagon titifkt vppä
Mennistior / sätter Költ siO «1 Ahrm/ och wljker medhsttl
Hierla lftän HERren Oudh/ öfwer fada'na ropar Gudh wee
och sager: Wee che affMZa Barnen/ the somrad-
fia vthan migh sch vthan min anva/bessydd sökm/
fambla Synd pa Synd/fhe som draga neder vlhi
Egyplen/ och ftaga intct min Mun/ at the stolas/.jo.i.z: äxm medh Pharaos macht/ och bestOrma
sigh, vnder Egyptt stllgga. Jtem Me them som

'k draga
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sromchetfötstaßodet. 2Z

draga neder til efftcr hielp/ och förlala
Ngh vppa Hasiar/ och Arosta vppa wagnar/ at
themanga aro/och vppa Reftnerar/at the fasi star-
cke aro/ och halla sigh icke in tll then heltghe t Ij- *> "»'■
rael/ och ftaga imet effter HERranom. Conf.
-Amos. e. f. Syr. 2.14. ls. ,6. Gudh vplpse och rcgerealles
wara Hierta at wij kunne tägha of til wara for alt Affgude,
rlj / och halla of) stadeliga til Hsßran war Gudh/ och ho-
nom allena Tienä i Hcligh3tl och rältftrdiKheet i alla wara
Mzdaghar/ A M E Sk

TEXTUS
2. O stalt icke mGmka HE G

mns tms Gudz Nampn/ etc.
horde (G. N W.) för $, Dnghar se-

dan Gudh wtj stole hafwa och PUaol)til/NalUltgha/ icke nägon
afflhr fremandr Ajfgubar/ som ta blefwe vprachttadeoch om tal-
le: lhcn Ewighe Alzmecheige HERren och Guden som «Y
Enigh i Trc/aldlgh i Petsonema. Wtj horde
ock ta h?,ruledetz wij stoleDprcka och TletiaGlldh medh och vthi
wart Hlerta/ Namjzga/wij stole öfwcrall tingh fmchea honom/
Gj?a honom och fittia all nar ewo och all warlijt tll honom.

D iq Gtz



Then 111. Prcdlkan.M

Wtj hörde ock hwad ftm förfiäsmedh ftemwande eller andr«
Gudar/ hwilka Gudh förbiuder ofj at haftva. Vthi thctta
andm Bodel $ wlj höra/ huruledes wh stole rätt Tienä ochHra Gudh medh war Munn och Tungo/ sa at wh icke ther
medh Hans Nampn/och honom föreörne. WEwil»< i HERrans Aampn och < Hans fmchtan belrachla och
Hfwerwaga theita Bodel i i. Deelar.

I. Huru wtj Me *4tt ktufa wåt Mmm och
Gudi och Zihra.

11. Pä hwadh fitt Glldh kan förtornas/ och
Hans Nampn mchbrukas medh McnrnstHVnes Tungo. Gudh regere H medh sin H.
Ands/Amen.

PARS,P R I M A
g. Först stole xct\ Mä war Munn och Tung§s

Gudi «J Tienst och Hra medh Hans Nampns äkallandhe.
Melch Gudz Nampn fölsiäs Gudh siclff och hans Taal/ fäVsom är til at see aff DawKz Pfal. h& 4. jagh a-
tallade OERrans Nampn/ o HERre ftelsmi-
na Släl. Jtem: HERrans Nampn ar ltt sast

Ttw.w. gj&f/ Henrckttftrdlga löper ftjf och warder be-
"' flckrmat. ]tsm : Hoo som hälst HERrans Nampn

/*<•/.*«. akallanves warder/Han ffal ftelst warda. Jtem.'
&>/». /<?. Qmv ech en somakallar Nampn/
* M warda ftltgh. if Gudz Nampn åtaUe wlj xhtf

iiåt wh begarc Gudh «nedh of? tll Radz och fytlp vchl alla
Vsrs gamlngar och fömaMdk/at wh mfots bkZpnna/ fug

fölla



A sm <HW attdra VvVee. 3'

föila och bessttla altsammans honom «l 2l'hra ofj och wZr
Nasta til nptla och walferd/ u4r wij alllljd bcgynna wam
bestcllningar medh chetta Ordet- jHERraNSNampN
begynne wtz wart Warck. Zher til fslmanar raulue
sajandcs Alt chet t görenmedhDrdeller Gärnm-
gar/ chel görer alt i £i:/;
och hacker Glldhi och Fadrenom genom honom.
Thetta stole wij wal lninnZs narwsi wele lpckttgm begynns/
fulfölm och besiula nagol/ al wg akalle HERrans Nampn.
Och nar wij thei giöre/ la warda wara Hande» Warck
aff M HERwNs MmpN pr $6jfl
dx itt fast Glott/ then stm M löper/ han blifwer
beMrmat och Winner Lycka. Alla the ssm fcftw

HERren Gndh medh sigh/ och i Hans Nampn begynt
fitt Warck/ lhehafwa hasse lpcka: Mm the som vchan hane
Nampns pakallan hafwa tagit figh Nagot före / the haf-
wa intel gots then H.Ekrijfl i mangha rum
bewijser. Gudh gifwe at wh althdh kunne komma i hogh/
at akalla HERrans wär
le för Hander.
». Sedän skole wtl och akalla Oudz s?ampn i sa mfcio/ aitvft
wge Gudh til Hielp och witine / nar ffole nödhwsnvigt
bckraffla sanningeu-Haledes akalla HERraNs heeler
komma tll en<Hkd wldh HERmn/emellan then s&t&-
ena wederpartetz och lhen <mM&> Jtem "-

ran tm Gudh siai m fruchta: honom sta! lu tlena VeuLl*:
M honom ffai m halia l/gh> och stvckla lrld Hans zo*

Conf.tiiöj. ja, £i; ie,; i& wtj stolt sssarls



zt Thcn 111. Pttdikatt.
wid Gudh/ nar wlj mäste bekraffla sanningen/ ther pa haft
wer Gudh Slelff gifwit cher han sägher: Jagh

*/:*/.*/. swckr widh migh Slelff/ och ttt rättftrdlgheetz ord
ebr. 6-.ii, vthaff mm Munn. an sagher Gudh: Sa stalm. 4 ...

|(J swMg vchan ssrymterq rätl och heligt (©4
mst som H ERren leftver. Conf. jer. 12; i*.
Medh sädanl Gudz Ttampns akallande/ eller medh een få*

Eh.6:16. dan Eedhssager Apoil.) blifwer anda pä asaträttot.<§ät
dana Eever ffal man iät gsra falffcliga/ säsom Chrisius sa-
gcr och förm^nar: aker hafwen t hördt/ at thet war
them gamlom sagdt/mskalt lcke sivaria tighmeen/

Mat&j. Vthan stalt halla HERranom tin Eedh. Gudh
förlane osi attom Nadh och Anda/ til at ratt/ och aff hier-
tat aljtljdh akalla Hans Nampn.

ii. ©I thet andra ffole wq brwka war Munn ochTungo Dudi til Tlenst och 3lhra medh lilbidiande j all Noo.
?htt ar/nrfj Me til bidia HERren wär Gudh och begam
aff honoM all hwadh wh bchöfwe / bavhe pä trcpfttto och
Siglenes wfytiat/ har Ammeliga / och ther Ewinnetligha.
At wtj ffole tilbidia Gudh allena/ thet befaler GudH Slelff
D^andes: akalla migh i Nodhenne/fi wil jaghhiel-#"."■ Pä tlgh /fa stalt lu prtjfa mlgh. CMus beMer

/*£. isjr pg jfole tilbldja Gudh Fadher i Hans 'Lampli.
2 ft« Ordnmgen hafwa alla heliga HMit / at the Jafwa ulkbit

Gudh vlhi sin Nodh och bedröfwelse/ och saledes hafwa che
liene och G »dh medh sin Munn. och Tungo/ ochhaft
wa alla fätt Hielp aff honoty. ?het ffole ock wlj gora,/ och
thet krafwer aff ch i chctla %> Bodcl. Wlj stole

(tager



Sr om thtt andta Bodee.
< lager tutherusz akalla och tilbidla Gudz?tampn i all ttöch.
«M wlj stole «hei giöra i all «:ödh/ ta få wlj insm tim*
«a eller ögneblek halla vp ther medh: Tp/wij are vchi
nödh stadde/ och behöfwe Gudz hielp. Thet ar fä fatt medh»p har i Werldcn siisom medh sma Barn/ som än m intct ttmt
na gää/ medh mindre an at andra leda thcm/ eller säsom medh
then ther intct kan fimma vihan ens anttars vppehallande/ och
är fiadder vihi en siröm/ om andra taga sijna Hander
ifra Mna/ taarecheförlorade/och kunnainthclvchrallaallsä
are wtj altljdh kunne inlhel langre wara behal,
dne/an Gudh vppchällcr och bewarar of). Och lherföre maste
wij som hafwa Gudh och han» Ord hoos cs/ fi\a : HER,
re wqk imet ifta oh/vthan bliff nar otz/ ly thet
11/dher ath Afftonen. Mr wkj are widh godt modh/
<ä mäsie wlj säja: O HERretaghlcketin H: Anda
lfta otz.Altsa 'vthl hwad matto wlj are behaldne och sia 0Z
wal/ sa ar thet aff Gudi och lcke aff cs/ och förty mafie wl)
bidia /at Gudhicke lager fin Hand och hielp ifta o|j: ?p om
han thet gior/ la äre wtj förlorade och vthan konst. Guth
gifwe och forlane ofj Bonenes och Ttädenes Anda.

Tll thet Tridte stole wlj bruka war Munn och ltt.
Tungo Gudi lil Ähra och Tiensi tackande. ?het 4r/
wtj stole wara Gudi tacksamme for alla sinä walgeminZas.
Tiltacksamhcet emot Gudh hafwe egen bcfalningh/
thcr han sager: stalt mlgh. Vthl Gamla prso ~Test hafwa Menniskioma giordt Gudhi tacksajelse bade mcd
silt oftrandc och medh (rn Munn. Abcl bewisie tacksajelse
for Gudz walsignelse och walgcrnmgar/ medh silt offrandhf.Nosch bygde HERranom itt Allare lil tecksamhcctz Teckn/ cv* ...

E mGud

33



H Thm 111. Predikan.
at Gudh HHc bcwamt honom vlhi Arckei: i spnde Floden/och
lätithonom nu komma pZ lorraiandet lgen/ och han tög vlhaff

reen Fanat/ och vlhaff allahanva recna Foglar/och
offrade Brenoffer pa Altaret/ och HERrcn luchtade en söök
tuchl/ thet är/han vplogh thct wärket för en behagelkgb fack>

Genj.iQ sajelse. Mclchisedech Ksnungen i Salem/ larkade Gudh'
fölAbrchamssagertpinning sch lpcka emoot firnkerna faftndes?
Wälsignat ware tu Abraham them högste Gndi/

&«* 7 *& m och lord tii hörer/ och lofwat wa-
/* re GuVh khen högste/ som tina Ftender bcstutlthaf-

wer l tina Hand. @« Udate ock E!ea,ar Gudh for
cn lpckosam reesa lil Mrsopocamien sikjandes.-

G te HHRrm min Aerres 2tbrahams Gudh/m'ilT som lckc hchwer tagtl sinä Barmhertigheet och
fina stnnmgh iftä mm Herre. Hltsa stole ockw^
ackild tacka Gudh för fina mnnga wälgerlnnggr off bewifia f

Ff. 4 6 ech emedan honom behagarirke nu nagot annat ofter/ anwai»

Hof.6. 5. M tappaw offer/ tp stole wlj chrt icke spara. offlgGudl
w Tackoffer 7 och betala them hogste tiu Löffte. Bs-
rfso.M- v ja siZger sigh wiiia glfwa Gudhi Offer: Ea Wil
_, jagh l Hans Hyddo loffoffra / jagh> wll siunga ochPf w'♦ Ma HERranom, Jtem: ?lgh wll jagh of-

ra Tackschelfe/ och predika HERral?s N:mpn.
Hagh wll bethalamyn Löffte OERranom för ale
Hans Folck. At sädant racksajelft offer behager Gudhi
m\f glfwer Sprach tjlkMna medh thesse Vwcn: Uhens

ratt-



Är öiti thtt andta Bodtt.

Rclttferdigas offer görAltaret rlfkt/ och Hans ro-,
kiande ar sött för them Högsta: rcittferdi- s?r.#:j.
gas offer är tacknemligit/ och han stal aldrlg war- &

da fsrgatlN. Gudh glfwe otz allom lacksamma Hiena.
thet Fierde stole wtj bruka wär Munn och &

Tungs Gudi lil Ähra medh lofwande. rhel ar wq stole föroch iblaud andra Me«nWor/ högvl och widl vthsprida/prGss och beromma Gudz wslgarningar/och honom
Penbarliga tofwa och Ähra/ medh toWungande och Aneella
ga Wljsor. Thcr til förmanarGudzAnde sajandes: jfclap,
per medh Handerna all Folck/och frögdens Gudhi
medh glädftmma Nöst. Loffsiunger/Loffsiun-
ger Gudhi/LoffftllNger Loffsillnger warom Ko- &&<**.
nungh. Jtem: Lofwer HHRran alla Hednm-
gar och prqsecchonom all Folck: ky Hans nadh och pnsaumng arwäldlgh öfwer otz t Ewigbeet halelllia. y* *'

Jtem = Lofwen HERren t at lofwa wär Gudhar en kosteligh tingh / thet lofwet ar lzuffllgik ochdeyeliglt. SlungertllskifftesHHßranommed pf'l47r'
Tacksäjelse/ och lofwer wär Gudh medh Harpo. v. 7,

Conf. Pf. 148. 11. fcq. Pf. 149. I. feq. Ifaf. 4. 5. Eph. f.
19. 20. Coll, 3: ,6. Ebr. ly. 15. Jae, 5. iz. WijhafwcEx.
erapel vthi then H. Skriffi/ at the helige MenniDsr hafwc
«cnt och ahwl HERren Glldh mcdh toffsiungande. Mo-se licnte och ahrade Gudi medh en herligh ioWngh. Exod.
ij. Deut. 3*. Dchora ochßarach. ludic.s. Hgnna/i.Sara.2.

E 3 Maria



Then 111. Predikan.
Maria och Zacharias Luc, i. Altsa ffolc wtj »ncdh wär Mun»
ech Tungo losssiunga HERranom warom Gudi/ för ihe cto*
liga manga walgarniktzar/ som han o(j bewifi hafwer/och da-
geliga bewijser. Gudh gifwe oj) allom lust och wilie ther iii
at hane toff mälte alleftades wara i war Munn.

P4 R S S ECUN D A

Sajdm wlf hafwe hördt i then ~delen hmuledes
wq ffole tienä och ahra Gudh oc hansNampn
mcdhwar Munnoch Tungo: 'Attsä wlliewij
vchl thenna *♦ delen sörnimma/ pa hwadh
fdtt Gudh kan sörtömas och Hans Mmpn
mchbrukas medtz Wunnen och

i. Först förtörnas och wanahras Gudh och HansNampn miDrukss medh Munnen och Tungan nar QRcnni»
, ftim swar och bannas whdh Gudz Tlampn. Thet ar/ vthi

wrede och bittctt modh swarom om Hans SonsDöch/
oln Hans Vodh/ om Hans fiiro Saar och om Hans fy. Sa-
ttament. The som checgöra/ the förlörna och wanahra Gudh
och miPruka Hans H. Nampn/ och bednfwa en stor Spnd
sch Mlsgamingh emot lhclta Bodet. Sädant öfwcrdadigt
Swanande och fölbiuder HER,
tm Gudh lcke c.Ncnasi i thetta %. vlh:M ock manga an-
norstades i Skrifflen: J ffMn lcke fwarM falstt wldhLev..i 9.. m|f( iinipn/ och otzelga tlNs Gudz Nampn: tyn' jagh är Wan lcke (in Munn tilat
sivmta och Ma Gudz Mmpn: Ty lcjka som en

Dreng;
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Är om lhrl atfcta 37

Drengh then offta medh Rtzs stagen wader / icke
vthan ftnzmor ckr: altsa kan ock then icke waraaff
Synd reen/ somaffta swär/ och GlldzNampnfö-
rer. som dfjta fwdx/ §cm Spndar offta/
och plagan stal icke bllfwalfrähans HullS. Swär
han och förstar khet icke/ sä Spndar han lijkwtil/
förstar han thet/och sörachtarehet/sa Syndarhan
twefalt: men swar han fafengt/ sa är han doch icke
vkhanSynd/hanshwsffalhärdelMstmffatwar-
da. är ocksä itt dödeligtt bannande/ lher be<-
ware Gudh Jacobs hws före: och the Gudach-tige fly sädant/och besmilta sigh icke medh thetza
Svnd. Wän icke lin Munn til lärferdigt swä-
nande/ ty thet kommer affondt vpsaä. Jtem: of- Sr irpwer altingh/ mine Bröder/stvärier icke/hwarkenwid Himmelen/ ellet widhlordena/ eller nägon
mman Eed. Men idor Ordstole wma/)a/)a/ 14(.> «.

Nep/ Ney t Ia lhet ar icke allcnast Spnd a« bannas/ &
ihan ock at dölia medh then som bannas/ Lev. 5.1.4.

Hmu HERren Gudh hafwer publicerat och ftatuerat
härde firaffpa swmianVe och Eedc bukar/ lase wh ltt bchw
nerllsil sa lpdcr: Dch M Manvthgtck eennes Istaelittsse O.ninnos Gon/ chenensEgyptistmansson war/iblandlsraelsBarn/Sch trätte medh en Jfwrlififf Mn l lägrel/ ochE »h nam-



Thm 111. Predikatt.
nämde nampnttoch bannades. Ta hadeche honsm
ftam för Most/ och lade honom i fangelfe/ nl thcS
them worde wttz swar gifwen genom
Munu. Och HERren ealade medh Most och
sade: For honsmdlhförlagrelsombannatz hafwer
och lät alla lhem som thet hörde/ laMaHnahän-
der pa Hans Hufwud/ och lät hela menighetena
stena honom. Och fiy ).staels Bamom: hwll-
ken sombannarsinGudh/han stalbarastnaSynd.
Hwllken som HERrans Nampn nampnar/ hau

xkfii MdödenOöö: hela menigheten skal stenahonom /

m . Hum sasom then Spnden/ namliga swariande och bar-
Nande/ hafwer lagit öfwerhandcli nu iWcrldennc/ thct hörcs
medh sioorförstrackelst al< för mpcket vthi mangas/ba^egam-

£«•.l7 ochj vnge MennWors Munn /(a cit fyåvct Mr enne ftom
t l Mennistlo therföre öfwerenda. Wachce figh hwar och en

Christen Mennissia för fadant grufwellgzt faåthnW pa lhtt»fj mäghe vnd wtzka Gudz Hamd och siwff. Gudh glfweat
alla Mennistior sipggias wid sadan Synd.

ii. @et>an fortörnas och wanahras Gudh/ och
Hans INampn misbrukas/mcdh truldo,ns bwk/Signertz/
spadom ochlefsierij. - Thet ar/ nar nagon hafwer för-
hander/ och Vthi/ och wid sadan Dicfwulstap mmpnarGud/
lEsum/chen H. Anda/nagol Gudz £)rd/ elicr nagon Gu-
dellghßöon: sasom che Sachans nenare och timan»lior pla-
aa göra som li|a i Sall/ at thel ffal doga ul jakcdom/ eller
lil at laffcia Folck och Bostap mcdh / tä föra ihc Gudh /

Hans Ord och H. Ncuzpn/ ifadcr war/ elicr oudra Bönsr
lher
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ÄröMcheiandta Bsbee. 3?

iher til/ pa thct Folckel ssal silja: thet av ingen Gpnd cker
truldom: tp the namna Gudh och lasa GudciiZg Boner och
lqsningar. Thenna fsrsighliheten hafwa the lardlass sielfwe
Diefwusen/ ty han wgh och chen h. Skrifft til ai misbruka
tiar han Wille öfwettaza Chrlstum/ tll at bcgifwa sigh vth för ™u *•

eemplet/ han misbmkadc strifften och vthsiöt een god deel ther ,

ifra. Sädana Trulkarlar och beswanare hade Phawo Ktt £*'*«. 7.
Egpplem Sädana trulkonfiiKha/Signare/ spaman ochlaft
fiare/ wil Gudh icke llda iblattd si<t Folck. Een trulkona Deauj.

sagcr Gudh gmom Mosen )ssalt ttt lcke lata iefwa. % Io'!U

Sadana the are sasom sima/ hwilkel elden vpbranner.HEß- «"«•"••

ttn Gudh sagcr sigh wiliss. vchroota lackne tpdare ock mitan *B ' ,
lar. The kallas Biefuuls Bam fulla Medh alt bedraZech Z".4?7*

«>ch medh ali list, Fiender til alt thet ratferdigt ar. Trulkar- *

for och lrulkonor ffole irke erfwa Gudz 9fr]rV/ sager Paulus. "'"'

och trulfonars veel staiwarai then f, uZ'
Glön/ som brmtm medh eeld och swafwel hwllket *

'

ckr th<n andra dödem Checkre vchan til/ ehet ar/
Ahesiengde iftsGudz rljke. Wachte ftghhwarochenChw /.

jken för sä'wn Dieftvulssap: tp sädant limi och & M «.

wigt stwffmcdh Gudhbewarech alla cher ifra. i>. /v
Mernast förtörnas och wanchras Glldh/ och m',.

Hans H.- Nampn mwbrukas genom Munnen och Tungan
mtfy Thet ar / ngr nagon sagher och wilnar nagot
emot Gudh cller fm nafta/ och bekraffler sa then iognenmed
en Eedh / beder Gudh hiclpa sigh sa wist som han sagcr {mv
och beder honom siraffa sigh/ om han sager osant/ nar hans,scr Gu"h och Hans h:Elvangelium til mm/ och thet kanDlpal wM bm lögnen soy, han saAer. ?he MmniHsr



40 Then lII* Predikan.
somsä liuga/ sioorSpndemool
del / och che misbruka HERrans Gudz nampn. J ssolettLtv, & lckeswärla falsttwldhmlt nampn/
och ohelga tl'ns Gudz nampn. Conf. ofcx. 4:14.
Ingen tllnke nagot ondt i sitt Hiettä emot sin nasta

z*th g-, och elstar lcke falssa Heder: ly alt sadant hatar
"- \%V jager H^Rren.

Orn sider och enkeltgen/förtörnas Gudh/ochIV. Hans Nampn wanahras och misbrukas genom Munnen och
lungan medh bevragerlj. thel at/ nät nagon försinna-
fia thet som intel sane ar/ och tager Gudh til witme ther om/el-
ler lofwar och tilsäger-enom nagot och häller thet inlhet/ «*»

anset han hafwer thet lilsagdl medh en sworen Eedh. Sa<
A4<<'./J dana are meenedare/til hwilcka Chrisius sager: .iZnftalt

** lcke swaria ligh meen. vthan stalt halla H*£ N-
ranom tin En sadan meenedare war K. Pha-
rao/ han lilsade Mosi/ at han wille omwanda stgh ifra fin

*• l s olydna emot Gudh/ och silt haat emot Israels Barn/ ochJ'c chem lfra stgh/ men han Holt intel (?« löffle. Thclla■ * giorde han ätMiga gängor/ och saledes war han en meen-
Ldare. En sadan meenedare war %: Saul emot Jonatan/

t.S*m 19 \m sw»r for honom och side: Sa wlst ftm H<^>RreN
6.7. lefwer/ stalhan( 02vlä)lckedöö. Menhanwän-

de anta intet igcn rneo fin fienjkap emot David. En sadan
meenedare war Anciochus/ han giorde fred med ludarna /

1. U*ca. och giorde förbund medh them/ at the ffule fa bllfwa widh
6,61.61. fin lagh/men han h)lt intet thet han lofwade them. Conf.
iSeg.S. Alcimut, i. Mac. 7. l;. Demetrius.i Mac. 11.52. 53. ©a-

ji> d.,nz mttnedare beoer Haloin?/ at G«dh wille siraffa.



ckomHeeandtaßodet.
Neste vpracknade meenedare och manga fiers / the hafwa

allafattsittförtientajirass. Sagar chet ock om sijdermedh
«Ita them/ som an nu i dagh sfwa figh j sädan Spnd och sipg,
gelse/ the fa oct en gangh sin fottienia iöön/ och tagha en en-
da mcdh förstrakelse. Gudh giswe at alla Mmnisklorwille
wachta sigh för sadane.
Förvthan thet faa nu sagdt ar,wisbrukasoch GudzNampft
l spotstl ffampl och laal / Hwilket steer offta aff en pa« / när
the halla pa at begabba/ försmada och brspotta nagon/eUer el,
iest lala stamtachtck'senH'ch spotsteliseuomN3gonMeunistla/'
sish sielfwaellerandra/cUer om nägol llngh/ eller nagon saak/som fögo galler ellerÄff nägolllvalde ar/och saja: I GudzNampn/ t HEMans Mmpn/ i lEsuNampn/Mr hielp
Mdh/ hielp lEft. Eller iM spotssa och ssamtachtigha
taal nämpna och repetera nagw besynnerliga ochlankwHrdiHl,
Ord och 3°nteatier, som Gudh MD eller «ägon MgGudzMenntssta hafmer talat. The som chelMa / the brpta ochspnda emökchetta z. Bodet/ che misbrukg Gudz Nampnoch
ther the lher medh och befinnafigh/tä stola lheför-nimma Gudh laler icke nch n bli<iva ofiraffatsom Hans Mmpn misbrukar. Grufwchgu och fsrffräckli-
gil ar ock thet/ at mänga Meunistior/ vcht fitt taal offta U*
dia Diefwnlen laga sigh, fara vchi figh och fsra M, eller
önsta sädant öfwer fin nafia. Offta chen tm emot chen an-
dra «zstlfftcs/ lhen ena sager la/ chm andra Nep/ swaria bh
da emot hwar andra/ (& at andra somiutet äre wane md ja-
dane gmfweligt swariande/ nar the thet höra/ förstracfias theoch haret starthem öfwerenda/ Syr. 27» 15. Sadatta theMisbruka icke allenast Gudz ?tampn/ vlhan the bespolla ocksa Gudz Englar/och thet bestpdd/som the (effler Gudz wma

3 och
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TM IV* Predikan.
och befalningh) hälla sfwer Mnniskiorna. wachte sigh hwar
j fin stadh for sadanl lattferdigt swmiande och önstande / pZ
<hel Gudh ickc mä fä orsaak «l/ at slappa Sachan l hoop mev
Mana edebukar Gudh gifwe osi aUom Nadh och anda/ «t
at xätt bruka wär Munn och Tnngo/ til Gudz Nampnsah»
ra/ ochicken'lwanahra/ejj ochwar Nasta«l Timmeiigoch
Ewigh walft och icke ul förderff/ A M E N.

THenStesde PrehMtt.
T E X T US

3. AustaltHelgaSwtlodaShett/et^
fföht hörde (G. V. W.) for 8 Dagar se-
wtj stole tlenaoch ahm HERrenGudhmedh wfr M"«noch
Tunge : vlhaff thetta 3. BodO förklaminZH / Uwh medh
Gudz ??adlge walsignelse och bljsiand wh stole
«iena och ahra Gudh medh heela wär KrsppOch medh the
lemmar/ cher medh wtz thet mödosamna ticnsie arbeecl harz
Walden vthrälta/ochther til haftver Gudh foxeHfrifmtefien
tt>s HaKh i hwar lveeka/ namliga then fiunde Dagen. Och
nar wH pa thcn Dagcn bruke wära temmar Gudhi lil timfi
jasom chet sigh bör/effler.Gudz wcke och ordningh/ tälander

chtt lemmclma och heela kroppen lil hwilo och wederqwecket,
ftvsasom whnnstraL wljdare hörandes warda.Wti wllle iHER-
wns Nawpn och hansftttchM bttwchtaochöfwcrwagalhett
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H'rom chet lridießodtt.

I. Huruledes wlj ffole pa Sabbatz ellet hwilo-
Dagen tienä och ahra Gudh medh war tropp
och wara lemmar/ sa at chen dagen matteaff
oh rcktt Helgat warda.

;fl. Huruledes Gudh kan bliftva förtörnat aff
MenmKan pa Sabbatz Dagen/ och hwi-
lodaghen oheigat. Gndtz regereHmedhsin
H.Anda Amen.

pA K s PR IM A
Adorst stolewljpaSabbatz Dagen lima ochähm *.

halle Hans Ordh Hcligt. Sabbas Dahh bemarcfer vppe-
Hall och hwila »fta <hel modeftmma tienfie arbet. Hwilken
tjjen Dagen ar i Weekan/ och nar han angar/ ar allom wal
kunnogt. Pä then Dagen Ut o$ halla Gudz Ord
och thel steer nar rofj siä om Ssndagz Morgonen i tättan
tstdh vp ifrä wär nattehwtla/och omaka wär Kwppochwära
lemmsr ifra fömpnen/ til at förfoga antingen medhrhdan-
de / akande / roande eller gängande/ tijl som Gudz Ord stalpre»

och forkunnas/ hMlkclgemenligen steer vchikprkiama/sch
faledes late wij pä stina/ al ahra/ wprda/elsta/och
meera kärt häNa Gudz Ordh/ an ehen roo och hwila/ som
kunne hafwa hemma i jvåra Hws och Sangior/ för kroppen
och lemmarna/och saoant bor stcegarna och affhiettal/eme-dan thetar Gudz wllie och Bodh/ hwilket ock GudhönssarfielffWndes: Ach thet the iti sadant hiettä hade til at
ftuchm migh/ och til ae hajla aU mm Bodhithe-
- F h ras
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Then IV. Predikan.
.
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Dem. S. tfå pa thelat them molle gaa wdi/
och theras Barn Ewinnerllga. Ia lhetarGudz

Veut. 2x. wilir/ vtwtWole tienä hynom medh itt gladl ochlustW hier-
-47, <a. Sa hafwa the ralca Gudz tienare giordt f gamla lest:

the hafw., efflcr Gukz.befalningh'gatt vp lil Jerusalem päfö^
«strifne ttjder/ til at göra (to Gudz tienst ahrliga/ och alt sil
hafwa the hallit Gudz ord heligl. Dawld beder hler-
ttllgen/ at han i HHRrans Hwsbliswa moeee
i alla sinä LMdagar/ tll at bestoda then stölia
HERmns Gudznenstm/ och besökia HERranS

Pf.zt.4 Eempel. Än star i then 84. rc Hmuluftlghaärotlna
bonmM O&Wm Zrbaoch. MlnGlÄlanchtar
och trangtar effler HERwns gärdar/ minKrop
och Stäl ftögda f%j> mtzklejwandes Gudhl.Sa-
tlgtze ckw the/ fomi tino tzwse boo/the lofwa

Sxod „' YO til Sela. Conf:?ss. 42:*«
Altsa stale wff mm Za «l wara lprkior/ nar Gudz tiensteV

Un 7 . 3 r GlhallMlTy cher arGudz boninch/ cherwi! GudhkommE
tjl ch och waljlgne oA

il. ; SedmMe wyock pa Sabbatz!Vagen tiem
och ahra Guch WtVh wsra lemmw och Helga Sabbatz Da-
gen/medh GudZ ordz hyrande/och tbelgarna/ fäger tmhcrns.
Thel «Y/ nar wlj temma vchi Forftmbllngen/ lherGudzorv
blifwer laset/ predikat/ ellcr sunM/taMe wll sä sialla war
Kwpp ochwämtemmar/medhneverfallande päwarakna/

sittianve eller Dnnve/ at hiertat och öronen gifwa gran
acht pa ordet och EudzlWsim/ som fsrrgttat bliftrer. Thet

är



Ht onithetttidjfßodee»

arGudz befalning.och hara Hans ord/ £><*/././.

Ura thet, belMa thet och göra cher eftttr. Sä befalte och
Gudz «enare Moses/ae HERrans lagh stullerHropasoch
lasgl» för Waels barnas öron/ nar the fammw tomma tilat
belee sigh for HERranom/ sa at heela förfamblingen bäde
Man och Qwinnor/ hmu och ftamlingar/ stsla höra/ och n j „

lara huru the stole fruchta HERran sin Gudh/ och achta pH f 3
M göra effcer tagzens Ord. Israels Barn lofipadesegbgar- £J'*rm Gudz Ordh.aff Moft och göra ther effler.

*'

Sadana stitigha Gudz ord) ahörare wore che som folgde Chrl>stum effter/ pthi öcknen/ til Siösiranden/ tll hwset vlhi Ta- Luc. \o%pernaam / ther Chrlfius predikade och giorde tekn. Sä hör- 4Ude Maria garna Chrtsti p«d»k<m/ lä han berömve fymti at n.

hon hade vthtvall then bDa Beelen. Allsa stole och 4P.

garna höra Guvz ord/ och nar wij thet göre/ t& wit Chrifim m„ 3 3fUvma ost för sinä bröder och sysirar. Gudh gifwe ot) allom Luc s.«lust til at gärna höra Hans ord^
Ther nM Me wss och tienä och ckhm Gudb m.

pä Sabbatz DaKm mcdh wara temmar/ och Helga SabbatzBagen medh larachligheet i Guvz ord. %f är wch ffolr
lara och minnas Guoz ord> och hwad wh höra vthi Kprttan/
och haswa thet feow til rattelse vchi alt lhet-»f lroo/ tanku /

tala och gsra. Fsrlp/ chwar som helst Gudh befalerat förotunna sinä Bodh och Ratter/ och «1at höra lhcm/ ther be>
faler halr ocf at lara them och göra ther essler; lZä sntteryu thenna opden i smmoch i idrafialar och blydep
them for ett Teken pa ®w Oandv at the ckro tll
m amlnnelse för ldor ögon/ och lckrer them ldorBam/saatw tMr therom nar lu Der ltino
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?hen IV. Predikan.

Vtut tr Hwse/ellergarpa wckgen/närln lagger tigh neder
is.fo

'

och Niir m vpstar/ och ssriff lhem pa Döretraan
i ttlno Hwse / och pa tljne HwsDör. etc.
Dawld sager at chen Mcnnistia ar (51/ fcm hafwer lufitil

Ffr; z. HERrans iaO/ och ttlar om hanslagh badeDagh och Natt.
.'.- SkaU man tah t&t <mtta mäfie man förfi lara c&rt.Conf.

Pro. 3.1. (eq. Pro. 4.1. feq. Pro. 6:20. feq. Cap. 7. feq.
Alla ähörarefiole lara och niinnas Gudz ord/och befiita sigh
sm / ae lhe hwar dagh förbattra ftzh vchj Gudz och Hans ordz

.

tundstap/ eliest hafwa «he fafengt och onplleliga hördt ordet;
' ?y fom en larjunge fom lange gär i scholan och inchet

<3rer eller minshwadh han ther hörer/ han hafwer ingen npt-
ta ther aff/vchan blifwer om sijder med blygd och stam vtl>-
"rifwen isra lhem som larachtige are: Allst/ rhe Menniffiorsom ga offta iKprkian/ och intet lara och minnes hwadh ther
predikas och laras/the hafwa ingen nptta aff sin kylkiogangh/
vthan blifwa pä sidfione vthrotade ifta the ratta ahörare:
*!:t) Lhristus sager/ at the allena are saltge/ som
höra Gudz Ord ock gömma lhtt. item: Icke

M4/ >, warderj hwar och en kommande m i Hlmmelrlj-
«.' let/somsagerttlmighHEßreHEßre: vkhau

&<m. 1. then som gör min Faders wllla somär l Hlmme-
#• len. Irem: The öro icke ratfardlga för Gudl

ftm höra Lagen/vthan the som göra effter Lasen.
Iccni.-Mn görer ordet/ och lcke allenast Horn
thet/ bedragandes ldhersielfwa:ty ther ar
allenastordzenshorare/och lcke görare/hanär lyk
Oe» mm/ ftm fm lekamitga Ansichtt fiodarim
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Spegel: ty la han figh ffodae hafwer/gar han lher '<*• f-
ifra /ochförgäterstrax hurudana han war. "/'*■

Besynnerllga stola thel vnga folckt pä söndagar och öfttow
Helge to&n/ öftta figh vthi staa Calechismi fipcker? ly thetär
npttigarc och ahrligare/ an a«drafafenga spel och lcekar/ ftm
He kunna hl»fwa för ftgfc Gudh gifwe a« alla Wille haftpst
luji och kärleek/ lil at rail Helga Saobatz Dagen..

PJ RS S£C U N D A

Sasom wq hafwe hördti chen i. Deelen/hurulr-
des wtj pa Sabbatz Dagen/ ssole medtz war
Kropp och wära Lemmar ttena och HraGudh/ och Helga Sabdatz Dagen: Aleja'
wllie vthi thenna 2. Veelen förnimma
humledes Gudh kan ssrtörnas och wanäras
emot thet 3. Bodel och Sabbatz Baghen o-
Helgat blifwa.

Först förtörnas ochwanchras Gudhemot thet- %

fa Bodel/ och Sabbatz Bagen blifwerohelsal/gmomGllgz
ordz och predikanens föracht och försummelse. Hwilket steet/när Menniffian inbiller stgh inthetbchöfwa nZggn lardom eller
vnderwisningaffGudzordMredikan/eller affhaat ochwrede u
mot sift predikant/ eNer aff lattia häller sigh ifra kprkian pa son,
VagareUer anlu Then som theegör/ han förtornaroch wanähmr Gudh, och ohclgar Sabbatz Bagctt/oansedt hanlasestllla/ochintetarbetetogho SädanaGudzordzförachlare »ori the som lcffee för spndafiodett/ ,he inblllade sichMtctbchpfwa/ atNoach MepndnwtzsaochMmtym nachot -

G«t»z
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Then IV. Predikan7
Guvz Ordh. SadanaGudz Ordz förachtare wore theSs»
domiler och Gomorrett; Ichem i%e som bodde vchi
lem för fslstvlingen. En sädan Gndz orts och predikanens

Lue. is. förachtare war ttyn tf\ta frstzaren/hanwllle int<« höra Mo,
jp.feq. sen och Prophelerna medan han lefde. 3il sadana Gudz

ordz förachtare MarGlwh och sager: Sh ttzdhen kom-
mer/ at jagh stal sända en hunget i Landet lcke en
hunger effter Brsd/eller Torst effttr Wata;dtan

„

*' effler at höra HSRxans Ord eec.
i som Y E Rren förtatea / och mltt Helga bargh
förgckttn / ett. Nu wäl/ jagh wil vlhräkna ider
H\ sward/ (å at i alle masten bruku ider tll stacht-
mgh: Therföre at jagh kallade/vch t swaraden
intet/ jagh talade/ och hörden meet/ vthan
deu thet migh mistykte/ och vth walden thet migh
mttttacktwar. Cherftrefiger
ren altsa: @t'f mine tienare ssola ata/men l sso-
len hungra/ Slj mine tienare Ma dricka/men f
stolen lörsta/ Sil mme Ctenare stola glade wara
men l stolen tll stam warda. Stj nune Cienare
stola frogda figh för godt modh flnll/ men l stolen

e/.n.ii. för HlereanS sorgh stullropa/ochför jemmergra-
f'* ta/ och stolen lata ldor Nampn minom vthkora-

dom tll ttt fiväriande. Hn tal\x Chnstuo om sadana
I<«c.'/4. Gudz ordzförachtare saMdes:Ty jagh fager lder/ at

H' ingen aff the man som bydne lrore/stal smakamin
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Naltward. thet ar the stole blifwa vchfiengde ifra Hnnmel-
ttjket. Ia wlj sinne ock i ffrifften manga Exempel, hurn
Gudh hafwer srufweligen straffat sins Ordz förachtare. Them
vthi förre Werlden / förgiorde Gudh medh Eyndafiodenes Gtn.j.
Watn. The Sodomilcr och Gomorreer lat han vpbrattna
i Eeld och Swaffwel/och störlc lhem lil Helfwelet. Pharao-
nem medh all Hans har/fördrenkle han itoto hafwet. leru- Gen,isi
ftlems inbpggiare förstörde och förderfwadhe Gudh i en öm-
teligh matto/ sasom Bibliste Historiema om alt thetta tfox\u
gen willna. Förachte förty ingen Gudz Ordh/tp lhcn lhet
förachtar/ hankommer pa stam: vthan sökiom HER»- '• Sam. 2

ran medan man kan finna honom. Gudh gifwe ofj täom
Nädh ther til.

Sedän förtörnas och wanclhras Gudh empoi n.
thetta Bodel/ och Sabbatzdagen blifwrr ohelgal genom onpt-
ligh och fäfeng Gudz tlenst. Hwilkel steer / när Mennistian
gaar l Kprkian för m scdh stul allenasi/och hafwcr ickenagol
ratl alfwar thcr medh. Sadana are the/ som i Kprkian hal-
la fäfengt samtaal medh hwar annan/ the som sofwa
vndcr predikan/ cller lala sinä tankar löopa omkringh iWerl,
den effter thet förgangellga/ och gifwa ingen acht pä Gudz
Ord. Om sadana talar Gudh sajandes: at
thetta Folckel nalkas migh medh sin Munn/ och
hedrar migh medh sinä Lchpar/ men theras hter<
ta ar langt lfra migh/och ftuchta migh efflermen-
nistiorS Bodh stm the lära; @4 wll jaghock vn- OM
derligha handla medh thetta Folck/ altsom vnder. ch
llgast och filsynllgast. eftana/ ia ock warre ate the/

G som



Then IV. PrediKm.
som sima i Kyrkian och höra ordet/ men the förachtalhet/och
willa inthet tåtta sitt lefwelne ther effter/vchatt lasta och för-
smada sinä larare/ som ordet predika. Sadana ahörare roo?
re i Proph. Hesechiels «ljdh / om Hwilka Gudh (3 talar f
Tu Mennlstlobarn / tiu Folck talar emot tig har
och lher pa gaeomm/ och för portarna/ och then
ene sagher 11l then andra t Ka'se kommer och lckter
op hera hwadh doch HERrans ordh ar som the
sä/a: Och the stole komma tll tlgh vtht Forsam-
lmgene/ och ilma for tigh sasom mttt Folck/ och
skola höra tln Ord: men mtek göra ther efftcr/v-
-than ffola hwista at ttgh/ och liikwäl lefwa sram
gijnt effker ssjna girtgheet. Och Wtu maste wa-
ra theras wlssa/ then the gerna fiunga och spela
ffola. Ziltsa stola the höra ttjn Ord och lnthes

'Hefech gsra ther effker. Mmnckr thel kommer som kom-
vso./ej. ffall: Slj/st ffola the förnimma/at en pro-

phete lbland them watit hafwer. The (om fävanaa-
hörare are/ che föttörna och wanahra Gudh/ förachta Hans
Ord/ och Sabbatz Dagen/ och the hafwa omsijdher
Glidhs jitafftll at fölwanta/ om the icke Uuta sigl).

M the som höra Guvz Old och göm ther effler / chem lljknar
mtTM Chrlstus rcidh en wljs Mtt. Gudh gifwe ch allom

liitt karleek och alfwar/ tilat göra war Gudz lienst
baten/ och honoln Helga.

9Gt Wr nH förtörngsych wanahrgs Gudh emoe
ttzettch
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cheltaßodet/ och Sabbatz Dagen blifwer ohclgat genom
werldzligil arbett/ och fafenga besialningar/ sasom'mcdh ree-
sande och annat, sadant. Sädanl tecsande och arbetande hasi,

mangestades forbudit iihen H: Skrissl.^cinck
paSabbatzDagen at tu helgarho-
nom. Sex Dagar ffalt tu arbeta/ och göra al-
la tcjna garnmgh. Men pa siunde dagenom ar
HERrans tms Gudz Sabbalh: ka, ffalt tu m-
tet arbeee göra/ ey Heller km ©en/ ey Heller tijn
Botter/ey Heller tm Tienare/ey Heller ttjn
narmna/ ey Heller ft(n öök/ ey Heller tm Fremlmgh
fominnantinsStadz portar- vth!EerDa- sXei »;

gar hafwer giordt Htmmel och lord/ '•/'*•

och Hafwet/ och hwadh ther inne ar/ och hwila- /;

de pa siunde Daghenom. Jtem: Sex Daghar >M%
ffalt tu gora titt arbeee/ men then siunde Dagen
stalt Tll stona /pa thet tm Ore och s(m ma-
ge hwila figh/ och ttjnne Tlenarmnos son/ och frem- €x9dt u-
lingen wederqweckla sigh. Con£ Exod. 34.21. &£.&
Lev. 19.;. c, 23.3. Gudh sager/atchen som ohelgarSab- 2

°

batzDagen medh nagot arbele/han ffal Döo/ hwiikenDoom
HERren Gudh ock hafwer lätit sialla i wärcket och full fs-
lia/ vppa en Man/som hemlade wedh om
Gudh förbiuder strangeliga genom Neherniatn/ « foföranäV Num.K
got genom Stadz porttrna «! at salias/ eller vthföra nagot j2.'
pa SabbatzDagen/ och sager sadant Sabbatz brot wara en Nehl ij-olidtingh/förhwlikctmpcknolpckakommeröfwermcnmstiorna //. r e*
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Then IV. Predikan.'
Hoos Prophcten lercmiam sager HERren Gudh til leru-
salcms mbpggiare/ at om the wilia wachla sigh/ at the inga
bprdor eller kleeff föra in eller vth genom Stadz porterna/
<p Heller giorde nagot arbele pä SabbayDagen/vchan Helgaa
de honom/ effler then ordningh som HERren Gudh cheras
Faderföreffrifwit hade/ta wiUe han läta Konungar och Förstar
vth och inga genom cheras Statzj)ortat/them til bestpdd och
fioor fromwa: men om the lcke hörde/och hclgade Sabba,
then/ ta willc han vptanda en ecld l thes porlar/ then hwsen

hr. 17. f Jerusalem förlara stulle/ och intet vthsiacht voutia.Coof.
ti.feq. Hefech. so. n. cap. xx. g. Thella stola the pä Minna figh/

som icke kunna halla vp aff arbelanve pa Eabbatz Dl'gen/
wachlesigh for Gudz Hamd och straff/ tenkiandes pa/ anhe*
ras olofftiga Sondagz arbete förcr them ingen nplla eller waU
signelse hem / vthan thct the meena sigh winna och för wars»
xomi «het förswinner them vnnan handema. ?y nar Israe-
lilerna gingo vth pa Sabbatcn/ til at församla Manna i or>
nene/ la funno the imet/ men the som förwarade ifrä siette

Bxod.i6 Dagen in til Sabbblhen/ the nulo thel til godo: Altsa/ the
,'

'

(brn wilia pä söndagen emot Gudz Bodh/ röfwa sigh nagon
■j~ walsignelsetil/the siima intet. Thertilmcdhblifwa saoana

Sabbatz ohelgare / offta steenade för [i/n olpdna/ vnderfiun-
dom medh fiukeom/ fattigdom och hunger/ vnderfiundom med
annan olycka och mootgangh. Tp stole wH halla vp aft ar*
bele pa söndagarna/ och lacka Gudh/ som mitt.i sin wrede/
nar han lade c$ Mennifliom pa/at wst stulle medh fioor mo-
da och beswar/ vthi war anletcs swett föda o(j har iWerlden

och vndt ok en Dagh i hwar weeka / pa hwilken wch
stole hafwa rooligheet/ och fa wederqweckia o|j» cffter thct lun-
ga 6,dagars arbelel., £>§ böör ockA tacka G«oh/ haf-
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wer welat medh en sadan Sabbat och hwilodagh i hwar Mt
Ut paminna om them himmelske Sabbathen/och Ewigha
hwilan och roligheelen/ som wh hafwa at förwanla effter theft
ta lifwee/ hoosGudh i tfyt Him.- Paradljsel. Gudh glfwe
at aila Chriiina Mennissior kunne hafwa lufi tilathallaMldz
Bodh/och vnna sigh/ fin lemnChrisien och fina arbetz Crea-
M/ then roo och hwljla/ som Gudhhafwer tacktz vnna.

Wljdare förtörnas och wanähraS Gudh/ och iy,
Sabbatzdagen bl«fwer ohelgat genom öfwetfiödigt fyllerh /

medh Kort speelande/ swariande och grofwa Eeder/ som ther
hoos geMnligen öfwa» / amingen chel haffs för Hander olssNytten för söndagen/ pa sielffue för eller
ler vnder ptftitati. The som medh sadant vmgas the
m Gudh och ohelga Hans Sabbatzdagh. Och emedan een
stoor deel Mennistior inchet stöla om/at helgha/ vlhan pa
mangahanda satt ohrlga Sabbatzdagar/ therföre vptänder ock
HERren Gudh/ rältmaligt/ f\m wredes och straffs Eeld/
pä älhstlllighe satt/vlhi wara porlar och hws/ medh mifaaxt/
dprttjdh/ Hunger/ Krigh/ Blodzvthgiulelse / siukdomar/ Pr-
sillcntzie/ bradödh/ plägha och förderff/ bade pa Folck och
Faa/ och manga andra sadana grufweliga siraffz steenar/som
Gudh kasiar pa Mennistiorna: Zp fkole wtj granneliga ta*
gha op tll wara för sadant Sabbatz dhelgande/ pä thet rctj
ma vndwqk!,/ Gudz hamdoch straff/ och niula Hans walsig-
nelse och Nadh / här tlMMeligha och ther Ewinnerllgha/

£fcn
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Then V. >chik<m.

Ahm Eemte Predikan.
TEXTUS

4. Cu stalt hedra tm Eader och
chet tn ma lange

lefwapälordenne. Qwbitw/au
hafwe har tll hördt förhandlas (G-V.

chen forte lafftan i Gudz iagh/ thee ätt the z
första Bodorden/vthi hwilka ojj förestrifwes salt och ordning
huruledes wy stole oh sialla och fölhalla emot Gudh war
HZRre och kare Him: Fader/ hwilkes Summa och ime*
HÄd Chrifius Son gifwer tilkanna fajal,dhes:
Tu ffalt elsta tm affalt tiu hier-
-10/ och aff a!lo tinne ©täi/ och aff all tin hogh/
thetta äx tfyt ypperstaoch störstaßodet/^2r.22.
WPare fä wij mech Gudz Nadige bijständ och walsignelse
hora/ chen andra taffian/ thcl are the 7 föliande Bodordcn/
vthi hlvllka otz förestrifwes satt och ordningh/huruledes
stole o§ stalla och fsrhälla emot wär nasta/ thel ar/ then ena
Menniffian emot then andra/ hwilkeo Summa och innehäll
Christus ock giffuer tizkanna sajattdes: NNdw tlk
ehetzo lhkt/ tll stalt elssa tmMstasom tlghSlclff.
Pa Boden hengerall lagen ochpropheterna

wjlipm nu i HE Rrans Mampn och i\ms fruchtan/
betra-
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3?r om thet ficrde Bodet.

betrachea och öffucrwägha <het 4 Bodee/ hwilkee nu i otfc>
Ningen fölier/och ther vchi förnimma och bejkoda i\ Declat^

I. Hwllka standz perftner har fsrstas medh the
tlttlar/ Fader och Modher/ och huru them
bor- sochalla sigh emoot chem som kallasHe-
ras Barn.

11. Hwilka the Barnm dte/ som fä befalnmgh
i thetta Bodet/ och huru them bör sialla sigtz
emot chem som kallas och ckhre ttzeras För-
aldrar. Gudhregere otzett.

PA R S S£ c a NT> A

fsörst förstas medh Fadher och Modher/ lhena-
?turliga Föraldrar/aft hwilka Barnen äre affiade ochföw

de «ll Werldelv Sadana personer bam melh ralta
Nampn och tittlar/ at the hcela och kallas/ för Barnen/Fa-
der och Moder/ och theras Barn nampnas Soner och
Dottrar.

Thesta Nampn och tittkt/ Fader och Moder/ are sadattasom gemenliga beweeka Foralerarna til thcras plicht emoot
Bamett/ bespnnerliga «l karleek/ fasom Chlrstus sagcr om sin /<?b.;./z.
Him: Fader: Fadren elssar Sonen/ och althafwer
han glfwlthonomlHänder. rhet Nampne,/Fadhcr/
brukarockChnsius lllalbcwcekaGudhtllbönhörclse sajandcs-; Uat: zf,

K?ln Fader/ är thet möyellgic/ sii gänge lhennaKal- s*
lcnlfra mtg. förlat thcmthek/tp the we- %«:

tn lcke **•
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Then V. Predikan.
to*.", taicke hwadh the göra. Jtem: Helige Fadher/

förwaragenom titiNampn/them som tu mig glswit
tzafwer. Sasom alla Föraldraran m bara Nampn
och ahrettttlar aff sina Bam/ at the Mat Fadher och Mo-
der/ fisom the och namrltgen are: Allsa stola ockthesia Nampn
päminna och beweeka chem til at bewtlsa Barnen the them
styldige äre/ Namliga ~ Elsta sinä Barn / och hafwa them
kara/ emedan the are en Gudzgafwa ochwalsignelse. Pf. 127.
2. hafwa Fäderligh och Moderlighvmwardnad om sinaßarn
at the blifwa walförsörsde och behaldne/bade pa Kropsens
och Sialenes.wagnar. 3. Halla sinä Barn pnder staligha-
gha och tuchian. 4 öfwa och wania sinä Bary til arbete
i Vngdomen/ pa thet the ma kunna ahrligen föda sigh i
slderdomen.

K « Sedän forstas medh thek Nampnet Fader och
Moder/ Predikanter och låtave/ vthi serfamiuia,ar/Acade-
myt och Scholar/ hwilka lara och vnderwtjfa anvraMennl,
ftior til sallgheelen/och andraberömmeliga och npttigakonster.
Och när che medh filjt och lrohm gör» si« embele/ tä bör
them ock medh tåtta kallas Fader lp the bara Faderligit be«,
kpmberom sinä ahorare/ at the malleallhdförbatrade warda.
vthi thet som the lara them. Huru sädana Predikanter och
tarare stola sialla stgh i fill embett/ thet larerthem Gudzan-
da i then H. Sknfft: waravppalttt faar och lat

Tr: 27. wär.da tlgh 0M tIN Hlord. The stola siarkia thet swaga
z3 ' heela thet ffcifo/ förbindathet sara/ hemta igen thet forwlllade och

fjefecb. vpsökia thet borttappade. - fytfwet nagdr ttt embeee
34? 4. ( sager Paulus) sa achle han ther vppä/ lärer

nagot
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nagor/ sa achte han pa lärona/ förmanar nagor/ Romm
sa achte han pa förmaningen. ThestolacjagerGurh *

genom Prophelen) ropa trösteliga / jpara icke/Vthan yphafwa
si„a Röst säsom en Basun/och fölkunna Gudz Folcke theras s/. 5<p. /.

öfwertradelse och Synder. The stsla halla pa i tijd och io,
ltzdh/ straffa/ lrugha och förmWa/ mcdh all sachtmodigheel z.Tm.4:
och lardom. Sädan Faderligh vmwZrdnat hafwer kaulus 2.
Hafft om fina ähorare/ hwilkct han sielff bekanner sajandes^
lagh fäger sanningen lMnsio och lmger icke/som
mitt ftmweet bar migh ttzer wlttne tll i tsm H<
Anda: At jaghhafwer ena stora sorgh/ och tdkeli-
ga pi/uo l miu hlerta. lagh hafwer sielff önffat
wlgh bortkastatifmFhrlsio/förmlna bröderssul/ x°*">*u
somMighkotzltgassyltearo4 Iceni: laghförma- 2 *'

nar ider sasom min k: Barn: Ty om ian hade tcjo-
tufeude tuchte mestare i Shrizw/ sa hafwen t dochlcke mänga Fäder: lagh hafwer stdtider lFhwsio lEsu genom Therföreförma-
nar /agh lder/ warer mma effterföitare. Con£ J o^4*
?.Cor. 11. 23. Gal. 4. 19.10. Phil. 2.2.0. GudH »alsigne
/illa Predikanlcr och tarare medh kraffl och karl«s/ lil at sa

lata sigh warda om sinaahörare.
nast forstas medh thetnampnet Fader och in.

Modet/all otdenteligh sch Christeiigh Ofwerheet/ som bara
chet werldzfiga swerdet/ tbemondom tiJ firaff/ ochehemftom-
mom til bessydd. The Hfwerhetz perjöner som lhelgöra med
bekpmber och omssrgh pchi fwchlgn/the tunna medh

O rät-



A Then V. Predikan.
.tatta heeta iandzcns Fader. Gudh hafwer ficlff bcprpdt öf-
lvcrhccecn medh cn högh ahre tittel Pl' 82. *■ 7. ther han M*
lar <hem Gudhar. ConfExod. zr. 6 Job 10» 54. Narlo-
seph/ Paeriarchens lacobe @onv förordnadcs fil en öfwer-

. * hech person vthi Egyplem tÄ gaffz honom ock chrn ahrc tittes
<?«*.*/. im/ at han bleff kallat landzens Fader / för then faderttga wm-
H' wZrdtwd (ftilv som han berriste emot Folcket i iandet. Huwsom öfwerhcetz. personer stola föshalla sigh/ at the medhraK»

ta matte kallas landzens Me?/ tht larer chemchen HSkrM
pa manga rmn. lsäger Gudh genow Mosel vtaff
lder wcLa och sörstandlga man/ the som lbland i*
dra siächter bekcklde aro/ chem wil jagh vpftltlm
ider för Hösnndzmckn. Forhörer ldra Bröder/
och Domer xåti cmdlcm hwar man och Hans
der/ och ftemlmgm. j ssolen ingen person ansee
l domen: vthan ffoZa höra khen lltzla siisom thenDeutK pQxa/ §ch tcke fyaimfhfmi ffr nchons Måns

»*&' person: ?y Donm <gmhte§ hörer Guchl tlk^
Conf. Dear. 17. is. 19.. sap. 6. 25. 26'. zj. Rora, B.Ths
ffolabidia Mkdh Sckglffnn HHRre Gndh

i.Rfg.j, tlnom Venare ttt lydachtigt hierka/ at han madö-
*• ma tttt Folck och förfta hwad godt och ondt d&

Nar Ofwcrhcctz personer äre sa sinnade/ tå kvnna the
T wtta kallas landzensFader. Gudh wkV

sin H. Anda/ och belkpMc lhem medh jina H.Englar.

Wm. WMre ftrM medh Fadher och Mver/för
Mpnyare, som are vthi sialle anljngen A äre stylle



Är M chet sittde Bodee, #

«ller ostplle/ the iher hafwa itt Faderligit och Moderlighit
betymber om Faderlsosa och Moderlöösa Barn. En sadan
fosierfader och formynVare war loseMför Christs/ vthi Hans
fpada Barndoms etjdh/ therföre han ock kallas lEsu ffadhcr
Lue. 2.». En sädKN,barmherllzh formpndare och fostcrst
war K- Dawid för Mephi Boscth/ Joliathano Son/arhan
ickc allenast gaff honom alia sins Fadew Sauls äkrarigen/v--
than ock effter lae hsnsm dageliga ata Bröd wld sitt Konungz-- -*

■%i Bordh. Een Dan förmpnderffa fosiermoder war ' a^ f"~

Pharaonis Dotter for Mose vthi §am] barndotns • *
ken hon anammadeför fin Gon• Hurulcdes stdana förmynda- £#«/,2;
z-e fiela 01a sigh emot pmytitya/ Faderlöosa och Moderlöo» M\

>sa Bam/ hwilkas förmyndsre «he are/ fa at the mcdh ratts
mallekallas Fader och Moder for them/ thet lara fåem the
Rcguler som the hafwa om sitt Embele emoot fina egna ns
turliga Barn/chcr om wtj hörde i begynnelstn päthenna i tee*
len: Och alla the Valzämingar/ som the bewtjsa pa sadana
saltiga och ompndiga/ wil H E Rren Gudh rhkel/ga bclönz
effler filt löftte i thcn H. SkrG: Sal dv t§€tl fcm la°
tersighwardaomthen sattiga/honom stal ÖER-ren hielpa i then onda ttjden. HHRren ffal be-
'wara honom/och halla honom i lEwe/och lata
honom ga wäl pa lordenne/ och lcke gifwa l)0s
AOM vthi Hans Fiellders wilia. H 4 Mm ssal
wederqweckia Honompa Hans stttefanch/m hielper
tzotlom lfra Hans Kranckheet. Coni Ff. m. 5.9. &#*£
Pro. 14:21. ct i?: 17. e. 2t. 3. N. 53.7. s< Mat. 2 j:45.46.
Huwsffom obarmhernZheel och öfwerwald emot lheompnriga

0 h Och



Then Vi Predikatt-.
och elenda är Gudhi MlHageligh/ fsrbiudav och hoota< medh
firaff/ finnas mänga lher om wttmrsbytd i then h. Skrifft.
K. Pharao war obarmhertigh emoot Israels Barn/ men
Gudh straffade honom lhrrföre [vtfyan barmhemgheet/ medh
tijo forffrackeliga plagor/ och om ftjder förVrankte holiom
sMpt heela vtyi vöbafyafwt/ fåfom tfyr om finnes
bestrifwit i then andra Mosts Book/ ifro begynnelstn/ in lil
«het is. cap. AM fick jlpan pa sigh sielfwan förniinma sant
wara/thel som Upotta!: Jacob sager.- DOM VthaN

&* kiy. barmherttghfel ssal honom oftverga/sombarmher-
ttgheet lcke gwrdt hafitfeT* Gudhbewecke alla förmpn-
dare/ lil at bewtzsa Faderliga och Moderliga walgamttigar
emoot lhe elenda/ at the medhratta matle Uta Fadhew och.
Modhers Nampn for sm.

y„ Wl/dare förstas medh lhel Nampnet/ Fadher
och Moder/ alla Hueböndcr och Maemödrar/ som
tlenjla Folck/ och glfwa thcm Maat och lewfor lherasar-
bele/ the h?eta och Fadher och Modher aff lienste Fylcfet:
Gudh wll ock at tienste FMel stola kalla: themHerrar och
Frwrr/ sasom cher om fins i thrn fy SkrM Exodi 2, 4.
5.6. Gcn. 16. 8. 9- Sadana HwsbZnder och Maemödrar/
äreplichtige lilat warHAaderlM och Moderliga sinnadhe
emot sitt tiensia Folck/ sä.lange theareichrras «ensi. ulat
ra och förmana them lil at fruchta/ elsta ochmna HERren'

Fro; tr- sin Gudh^' «i Halla lhem vnder MM agha/och itke
/?. 21. läta them lefwa-och gon» som thrm behagar. 3: taralhem

at wannsnalla och konstiga i Marbrleoch fina sylör/ at the
tevi- ip: kunna medh tWen scha ftgh nsgor godl haftva lardt aff sinä-

/).,

'

HMbönver och Matmödrar.' Ma lllmfäDtilbörllga-

60



Ärom lhel sicrde Bo^et. si

SptZs och töon i rattan itjdh. ~ Hafwa vmwardnadl om j)eut, 24.
,hcm nar «he raka s stukdom/ at the icke bllfwa vlhdrrfne/ c(< 14,

ler elieji sara llla genom wanstGan. Altsa stal MgeN 2**.4.15.
f6xasta sins Tlelmres eller xåttf ly
hwad wtlla the göra när Gndhreesar sigh vpp/ "-

och hwad willa chr jwarantlr tzan thcm hemsöker/ IoyUJ

Conf Lpw 6: 9. Gudhbeweckäatta YweböNdcr och Mal- *'

mödrarlil bestedcligheet emot fitt Ttensta Folcf..
Om sijder försias ock medh thet Nampnet Fa- V£

keri och Moder/ Gamla och aldriga Man och Iwmnor/fsm'
Gudhftuchtlghe / Ährlige och Dpgdefamme are. The kallas
ock Fadher och Mödher affthem som vnga are. The ålbtU
g«, Mmnistior stofo föregä/ anvrom medh goda och lofiiga
Lxempel.psthel themedffratti,'mäge kallas affthem vngom
FadherochModer. Ensavan aldrlghochahrligh Fader/ för
thcm vngom/ war EteaM. 2: Mae: 6: i*. leq. Til sädana
äldetdoms Bpgder/ wil kaulus at Hans törjunge Tilus/ stul<
formana sinä ähörare/ lher HM |%r: gamla/ at the
Mleekenom/i gamla O.uinnor
cheslijkes/at the sialla sigh sastm tzelgom höfwes/
irke förtalerffor/ icfr drlnkerffor /godha Itfrnfftr; -

At the vnga O.mnnor lara tucht aff lhem/ elc. ,r'
*'

The alvrigi stola beftlla sigh om försichtlgheet och alfwarsam- gr6. ltZjeet/ at the icke äre hundrade ahra barn. The stola gifwa
'

Ma och nylliga Rädh/ sösom Rehabearng' gaM: Man glor-
»■ Mr che gamla sa sialia s'gh /«S m cheraö graa HM FJ'JÖ t9 H chcm

'



Then V. Prebikan.
Oem een heders Krona. Gudh vplyft the aldtiga/ och gifwe
ehem lusi och tärkit «l at föregaä jvngdomen medh Christe-
iiga och loffiigaDpgdet/och jtMache vnga/ Mae.thai»

PA R S S£C U ND A
Sasom wij hafwe hordt i then n Deelen/ hwlM

the ckre/ som förM medh thet Nampnet/
Fader och Woder: Altfi wllwm wtz' l ltzen-na T. Beelen förnimma /hwllka the Barnen
oxtf ftm fa befalmngh til at hedm Fadher
ochbMder.

t Forsi steer thenna befalningen lil them/stmare
Naturliga Barn/ Söner och Döllrar. Tll them lpderGudz
befalmngh säledes- MthedraMfator och tina
Moder/pa thet tuma lcklgelefwa palordelme.
Vthi then Biblia TeMN lpda orden fa: (falt ähtil"'sm.Fader och WaModer/ pa thet tu staltlänge
lefwa l Landenv somHEßrenemGtidhchhglf-
W.a j?al. Con€ Deut. 5/ 16. iulhcrns giflver tilkan-
«a i sijy förklaringh öfwcr thetta Bod« / at Barnen stola hep
dra sinä Fmaldra? pa -5 fi«/ medh »ördningh/
wedh llensiachtiShct/ mcrh lpdna/ m<dh karlcek och medh

1. Först gre BaMn ffMge/ efftcr Gudz befalningh/' at
zvörds sinä Föralorar. Thee ar/ lhcstola z. wörda .lhemli
§U hittla/teicktzoch meena wal om lhcm cch Hoos W siclfwl,

M»
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H3& oltt iset fäftf Bödet.

gilla och ftwtpckia/ at Fadhrr och Msder i Hwsel/ äre wal
warde i alla matto en godh och förnamligh forman för *Bm*
ne!, och Hwsfolcket at thcm böör medh ralla ftltia ftemst/
hafwa hogjia rösten i hwsct / och niula båms twchlamenle/
medh Maat/ Prick och minät / an som nägon annan, z*
Van stole Bamen wörda sinä Föraldrar medh sin Munn/
l Taal och Swaar/ at the sachlmodcliga och höfweliga taala
"them til/ mx the (Mi saja nagot fox thrm / och «ar the (tV*
la swara them/ la stall thet och stee medh sachlmodigheet7
lvördningh och bkstcdelighcet. Ther til förmanar Sprach:
Ohra Fssdher och K?ovher medh garnmgom/medh
ordom och wlamodh/ pa thet cheras walstgnelse
Ma IONMa öfwer tlgh. SätaladelftacsinFaderAbra,
ham sachtmvdelisa och wördeliga til/sajandes: K?tNFader/ GtH<zz.f
Sq / har lir Eeldrn och Weden/ hwar ckr nu Faa-
XCt Ui breNNeoffrek. Mangaandra Exempcl
iSkrifften/ Barn haftva wsrdat *." '._'.,
drar i hierlat/ medh taal och swar. Altsa beftiter iUtcm
l Baan som hafwa föraldrar/ hoos ider/ atihallen them i word-
mngh som nu sagdt ax/ pa lhet the itke malte ledas widh at
tefwa hoos ft«v Thet fin< (Gndh bätlre) en part BaM
nu i Werlden/ fo,n stamiiga wanwörda sinä föraldrar/ och si-
ha swarfolck/ hwilka ock förstäs medhNalurliga föraldrar/oH
borde medh ratto wördas aff fina' ffiäpx och Sonehusiruur.
Nagra are sa stamlöösa/ at the halla sigh ballre och
digare / an sinä föraldrar / trengia them ifta Bordel/ och sat*
fia sigh i rumet igen. Nar förald: ta&Lr/ kefala Barnen
them hällaMunnen och llja/stengia förald:ift3 Mat och Drpft
$a the taga sa sian Hrpsbonde mUa ifta them/at the i&m



H Then V. Predikan.
stola blifwa nemde i gärden/ vlhan Bawen stola alt regera/
taala och swara. Sadant ar obcstcdcligit/och blifwer omsijder
inlet ostraffat. Wachte figh hwarl och m Baw för sädgnt/
och bidie Gudh at han willc regera badeHiertal/ Munnm
och äthaswoma lii wördningh emot fåtåittatM*
z. Sedän areßarnenstyldiga/athedraföraldr.- mcd netissä

achtigheel. Ch« ar/ the stola arbeta och bestalla the spslorsa.m föraldrarna befala chem/ pa chee/ at bade föraldrawaoch
bamen mätle «odlorffteltga blifwa födde och kladde/ och ialla
matto ahrliga behÄvne.

3 han ahrar och Fadren/och tlenar jinom Föral-drom/pch haller them for fina Herrar. es
GeH.4.2, liente Cain och Abel sinä föraldrar/ lhen ena war en fäara

herde/ lhen andra en akev man. Sa tienle Jacob och Esau
Cen. 17. fina foraldrar / then ena idar en herde/ thcn andra en laga^
Gen. z?> re. Jacob tienle sin Swafader taban. Jacobs Söncr
Gtn. 42. time fin fader, och reste til Egppren effter spchsningh. Ruth
ILuth. *. tieme fin swarmoder Naemi. Gndh giffue at alla Bam

»ille (<£ wara tienfiachtige emot Da foraldrar/ och försöris
chem i theras Zlderdom.

3. Ther nast are Bawen stpldige/ m hedra sinä föraldrat
Medh lpdna och hörsamheet. Thet ar/ nar/ fader och moder
fiyrkia/ lara och firmana barnen til Gudz dpgd och
goda seder/ och til nylligtarbcte/ ta stole barnen wara ipdiga
och effcerkomma silia föralerars bcfalmngh och förmamngh.

Ephixi Thertil formanar lajandes - 3 BMN/ tOQXtI
höriga idra Foraldrar i H«^Mranom:
Ax laltwG. Hedra Fader ech Mder/ Hwilkel

arthet



Hr om Het fierde Bodet.

sr thet första Bodh som löfftemedsigh hafwer eec. 0^.3:2^
Jacob war sinomFöraldrom lydigh/ther före walsigliadc Gudh Genas.s
honom. Joseph lpdde sinä Föraldrar/ therfore walsignadhe ftp
Gurh honom/ och Vphögde honom iii en Herre vlhi Egyplen c 30. 37.
ttc. Altsa i Barn warer lydiga emot idra Förald! vthi alt feq.
thet the tfoa och förmana ider til/ sa framt thet lander Gudhi Gen.31.12
«l ahra/ och ider til andeligh eller lekamligwalferd och nplta. c 41: j#.

Gudhglfweallaßarnlpdigaochhörsammahierlatillhelgoda. feq.
4. Wtjdare are Barnen stpldiga/ at hedra sinä Föraldrar

wedh karleek. Thet ar/ the ffola elsta föraldrarna och halla
them kara. 7?är Christus sager: Hwllken som tlftdtFader och Modermeerän migh / han 4x migh imet M*t. m
xcaxXs/ ta gffwer han tllkanna/ at wh stole ock dffri Faderoch
Moder/ oansedl wlj stole elsta honom högre och meera. Ol)
bör elsta wära foraldn emedan the are (nafi Gudh) een orsaak
til/ at »8, are fodde hyt til Werlden/ och sedän genom
pelsen födde pä nptt. Sä hafwa Isaac och Ismael elstalfin
Fader Abraham / icke allenast medan han leffde/ vthan ock se-
dan han dödh war/ hwilket the bewiste i thet/ at the begrofwo

,

honom nar sin Hustro Sara i then dubbelknlone pa Ephrons räker. Joseph elstade ock sinfader Jacob/och lofwade honom Ue"-2W-
wedh en Eed/ at han stulle icke begrafwa honom i Egyptcn Cen. 47.vthan nar sinä fadher i Canaans lande. Joseph bewisie cck 3s. -

huru kar han hadefin fader/ tiåv han föll in pä sins Fadhers
Ansichle/ greel och kyfie honom/ nar han afffomnade. ConlGen. 49.
Geo. 50. i. &c. Allsä stola alla Barn tilbörligen i alla 33-fa
wZtlo/ bewtjsa sijn karleek emot sinä föraldrar medan the left>
wa/ och sedän pa thcras döda lekamen/ mech en hederligh
begraffningh.

3 s.Eltt-



M 3hen V. Ptedikatl.
5. Enttligen 'stola ock Barnen hedra sinä förawrar nzcH

ftuchtan/ hwilkel tuch: kallar/hafwa them för öghonm Thn
ar/ Barnen sto!a atthd/ antingen lhe ok i fsraldrawas aspn
el?er lfra them/ hafwa them och chcras waigarningar emoot
Bamen/ i sitt minne/ och elsta them lhcrföre. Thr stole
sck altW/bäde fränwarande och narwarandc/pä minna sigh
föraldrarnas wilie och befalningh/ och thcn medh lrooheel och
hörsamhecteffttl' komma och göra/och lhelheeterhaftva föraldnförHgoncn/sasomman plahersaja: hafwa GudhförHgonen/
chelar/lenkia pa Gudhs wilia och Bodh/och lhereffeerUfwaMC

Sedän ffeer ock lhenna befalnmgen tl! alla^hö-
M tatt vthi församlingen alla vilciplar vthi- A cad. ochScholan

Och emedan lheras predikan ter/ larare/ Profeflbres ochScho-
lemesiare are them förföraldrar / och vthi faders och moders
sialle/ och ftiVerligitbekpmmer mn them och,chcraslim,
mcligl sch Ewiga walfärd; ly stola the och HM tfysmi wörd-
ningh/ nenä chem/ lyda them clffa och hafwa them för ögo«
ncn. ähorare ffola ahra och wöroa sinä larare/ ejfler Sy,
rachz radh: ffmchta HcM,Rmn aff alt hierta/ och
tzalt Hans prester lallaäw. Elffa then tigh giordt
hafwer aff alla kraffter / och öftvergtff tcke Hans

Fruchta H / och ähra prester-
m/ och giff them fm deel som ttgh budll ätXont

Jyr.?:ii.i. Tim. 5:17. ahörare ffolg tienä fina iarare/ thet är/gifwa
fin ltzonde och deel godwiliogl/ aff lhel the Medh filt arbele
kunna förwarfwa/ sä at Pttdikanttr och iarare kunna hafwa
silt goda vppchällc för fin tienfi. söwrdnadeGudh
ibland Waels Bam i G.?, at prestema och lewilernastols
hafwa offren |?&t(J ppxchalie/ oc stola jngaltjNdaförß

DNO



sr om chtt sietde Bodtt. *7

Mlne warda/vlhanffolle hafwa orsaak/al waw glädeöfwer chen
walsignelse/som GudgaffFlaelilomen/therafflhe ockfingc sin
beel.
gifwe at alla ahorare kunne thetla besinna och effterfölia. <fc
hörare are ock stpldigc/ at bewijsa finom lararom lpdna/ thee
är/effterfölia fina larareslrogna och helsosamma för«nat:in-
ghar och vnderwhsninghar/ effter kauli iara: Harer i*
dra lärare lydiga / och fölier lhem: the waka
öfwer idra cZiälar/ sasom the ther räkenstap göra ei>r-
skola/pa thet the mage thet göra medh frögd och
icke medh suckan/ ly thet ar ider lcke nptttzt.
Zhörare are ock stpleige at Ma fina tärare/ effler Pauli för-
maningh: bldle lder kare Bröder/ at l kannen
chemsom arbeta ibland lder/ och stalder ftre i
HERranom / och förmana lder: Haller them ,

thch karare/ för theras wärck stul/ och warer *™

ftldsamme medh lhem. ahörare ffola ock sinä
iåmtt för ögoncn/ thet ar/ mena och lala real om lhem nar
the are ifra them/ och pä Minna sigh theras goda iättömät/
«rogna förmaningar och helsosamma Rad.h / och ther
la sish• Gudh gtfwe at alla ähörarekunne lhttla i warket sialla.Hher n# ffeer thenua förmarnngen och bcfal- iii.
<iingen til alla vnderfitare. Emedan all ordenteligh och Chri-
-sieligh öfwerheee begripes vnder the Nampnen/ Fadhcr och
Moder: Ty are ock alla vnderjatare stpldiga/at bewljsa sitt
öfwerheet lcke mmdre heder/ ahn sinä Föraldrar. Vnder,
satare stola ähra sch wörd<z sin Hfwerheet/ icke allenast med
vchwärtes äthafwor vthan aff i« rättsinnigt Hima. Nar

I % Paulus
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Paulus lalar om iöfwerheelen/ och htvadvndersätare
vige fin öswerheet/ ta sager hanat Ofwerhcelen bör ock he-
der ajf sinä vnders: Rorn, »;. 7. Conf. Syr. 10. 24. 1. Fet.
2:17. The fötti wanahra fin Ofwerheel / the synda gmfwe-
liga. Ex. ®imä 2. Sam. 16: 1. Reg. 2. Vndersatare
la ock tienä thet ar/ hafwa lofiiA Händel och av*
tele förfigh/ochther thet som öfrntt*
heet bör hassua vlhlagor/ stalt och tull vlhass/ och thetratl,
radeliga vthgiffua. Om then ordntngen «lar pauluz sasom
om en nödwandW saak / Rom. ij, 6, MtisteN
iockglfwa statt: ty the 4ro Gudz Tlenare/ som
sadant stota (Md* Vndersatare stola ock hewG fin
öffuerheet lpvna/ lhetar/hörsamlisaeftter komma öfwerhee,
«enes befatningh/ nar lhen icke strafwar emot Gudh och Hans

Formana themsstger eguius) at the liro för-
starlmochöfwerheeken vnderdanige/ och lydige/

™# redebognelllallagodagarmngar. Vnversalarestola
eck elsta fin -öfwerheel/ och thet steer nar the bewtjsa öfwerh.-
all huldheet och trooheet/ 1,l at wama öfwerhelt för stada och
farllgheet/ och then förekomma och förhindm/ effler pltersta
macht och förfiand/ och waga liffurl för fin öffuerh.- nar sa
behöffues/ Lxempel Ilhai emot David» i:Sani.i/: 19. elc.
Hufai emot David, cap;i7."l6. etc. Davidj Krigzmane-
Mot David, 2. Sam. 18; Jtem cap. 21. Vndersälare stole
och haffna fin öffuecheet för ogonen/ thet ar bewljfa lhem
radzla och fruchlan/ Rom., 3. 7. Icke nägon förstrackeligh
radzla eller fruchlan/ vthan en sädan/ som ar beblandat medhkarleek och godh tilförficht til öffuerheecem Conf; Job»***.«e.

Gudh



A om lhel fierde Bodet.

Gudh gifwe alla vndersatare vprichtiga Hiettä / tankar och
mcningar om fin Chrijielige öffuerheel.

Wtjdare fteev thenna befalningen til alla them IV-
som are vnderförmynderskap/them bör och hedra sinä förmpn-
dare/ sasom stna nawlliga Föraldrar (vthi hwilkas sialle the
are) ther om vlhforliga handlat bleff.om naturliga Barns
Dygder emot theras naturliga Fokalvrar/ namliga/ the sto,
la halla sinä förmyndare i wördningh'/ tienä them/ lpda them/
elffa och hafwa them för Gudh giffue them ther
O sin ?tahh.

Omsijder ffeer thenna befalningen til alla Ve- v.,
»are och Tienarinnor/ them bör ock effter thenna Gudz befal-
ningen/ hedra fina Hwsbönder och Malmodrar/ fäsom sinä
Föraldrar/ at the hälla them i wördningh och ahra/ are lienfi
wilioge och lrogne emot them/ icle allenast för ögonen/vlha»
ock nar the wandha Ryggen til / at the are them lpdiga i alla
ttlliga saker/ elsta them och hassua them för ögonen. Gudh
taiat Sielff om Tienares och Tienannnors pllchl emot sinä
Hwsbönder ochMatw- fajandes: En @oNffal hedM UaUth.i
sin Fadtzer / och en Benare fttt Qetve. Än sager #.

Engelen til hagar- Wtlndt 0M tll tljna Frw/och öd-
miuka tigh vnder hennes Handh. Gen. 16.9.
Säsom thet nu ar Gudz wzliaochbefalningh/ at Ilenare och
Tienarinnor jkola ahra och wörda sinä Hwvb: och Malm:
Allsa wil han ock at the stola bewljja them trogrn tienfi/ lpdna/
karlcek och lilbörligh radzla och fruchlan. Gudh beweeke al-
la Tienare och Tlenamnor til lroheet och vprlchtlgheet vthi
fin «ensi.

I iii Tll



Then V. Predikatt.7»

M. Tll bestwt steer och. thenna besalnmgen tll alla
Vnga Mennistior. Och vthi thenna befalningen bliftva
che pä minle/ hmuledes the stola tee och förhälla figh ewoot
chem som gamle och aldrige are/ namlihe/ the stala ahra och
WZrda chem/ tienä chem/ lyda lhem/ eEa och haftva themför
ögonen. Huru the vnge stola tee figh emot the gamla / thee

lev. 19- larer ost lhen H. Ekriffl pä mänga Rum. $& ltt grckt
B. Hufwud stalt m vpsta/ och ähra the gamla. %

Vnza stola stp och fruchla före at bewljsa fin konst för the
gamla/thear/the stole icke wara dl isiige emot lhem? the stola töto

_ ähren tala och äldcren bewijsa whoheet. jVttgewarer
gamlom vnderdantze. 2åt tlgh lcke tpM

>.?„.;.,. at tu klokare äst/ än the gamla x ty the hafwa ock
syr.t.u.UtU afffina Fadher- ly affthem kan lu lara Hu-

«> rulustaltswaralathctbchofwes.. Thenaldsiessal
<ala tylhetbör honem sasom chen therförFaren ar/
Syr. 32:4. Conf. v. 10 &c. Huru the wPare
Me tee och förhslla figh emot ihem gamlom/ther om arsagdt
M förende/ och tulh: i förklarningen sager/ at the stola Ma
them i wordningh/ lienaj chem/ lpda them/ elsta och hafwa
ehem för ögonen. Säoana Dpgder/ ar vngdomen plicr>
tigh bewysa chem gamlom/ sa ftamt the stola wara Gudi be-
hagelighe. Men the som förachta/ wanwörda/ bespoltaoch
försmada the gamblc,/ eller pä nägot jutt are them til forereet
och harm/ the hafwa til at förzranta Gudz sirafftherföre/som thet henve medh the vnga Barnen och Piltarna i Bethel

che ther bespoltade lhcn Zamle Proph. Eliscum/ för. chet at
hqnwar vlh.in Hufwud Häär. För \~åmt theras besMande

suaff-



Hr om Gel fierde Bodee.

siraffade Oudh them/ at che finge icke blifwa en Dagh aldre/
ghn che ls wsre: 3!y vthu ffogen kommo 2Bl'örnar/ och nft
we fönderPiltarna/ och lhetwar theras stra^ochfömenls 2 Re^%-

Won/ attfy hade och förachtat en gammal Man. * f' '

Gudh glfwe at alla vnga wille medh fistt wachta sigh/ at the
icke pa nagot satt forachla the gamla/vthan Heller hedrachemsom <rn

THen Siette Predtkan.
te x t u 3

. 5. £u stalt icke
Hwadhtlrchtt/ett.

JBuJJ hörde (G. V. W.) för 8 Dagarstdau
förklarnlngen öfwelzlhet 4-Bodet/hwllka the M/som förstäsvnder tiltlar/ Fader och Moder/ och huw

the alla stole figh förhalla vthi fina Einbetes Declär/hwar
lnool sinä Barn My hörde och Gudz wllia och befalnmg
wara/ at alla the som förftäs medh Fader och Moder/ stole
aff (in Barn tilbörllga hedrave warda. lemwal hörde wff
ock/ hwllka the are som forsiäs medh Barn/ och huru the alla
Dle effter Gudz befalningh/ som «l them stecr, sialla och M
hlllla sigh emot them som theras Föraldrar are. Ntt fölier i
ordningen thkl 5 Bodtt/ medh hwilket HERren Gudh m*
stcngieroch bestantzar hwaw och ettsMettnistios lkjffochlef-
wcrne/ och fördiuder at aff hända nögon Mennistio lhfwcl/Mr draga. nl&m elllborligen och offpldtzt. My wilie j

HEW
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Then VI. Predikan.
HERrans Nampn/ och i Hans ftuchlan / öfwemaga och
beerachla thelta 'Bodee vthi 2 Deelar.

I. Sielfwe förbodhet vm Draap och dö-
dandhr.

11. Pa huru mangafdtt thetDraapet steer/som
här förbmdas/ medh thes straff. Gudh xo
§txt oh medh sin H. Anda Amen.

PA R S P R I M A
olisrst gifwe wij acht vppa'/ hwllka Mawrsli/ffI. AOGudh om fiengier och fridkallar medh thctta? Bodet.
Ibland Gudz lkapade C«awr / äre tr» MH/ (om kallas lef-
wandes och hafwa ltjff (föwthan Englarna/ hwilkas lhffm-
gen fridkallelst behöfwer) Dochhwartsiaget pä |1« sätt/thet
eena tingare an lhet andra. Ibland thche lrp siagen/ are
wa/ande och farfka Traa och <het nidrigasie och tin*
gaste stagel. Omtheras fridkallelse/ aff Gudi/ och huru »fy
da then stracker stgh/fins i« besynnerligll bewiis/ Qcn.2.17.
Vlht werldzligh l 'gh och ordningar/ fins ock höga öfwerhee-
eenes fridkallelse öfwer nägra jlagz <ra och örter/ och thetför
besynnerliga orsaakcr och nytligheelerstul. Men om cheras
fridkallelse handlas inm i chetla Bodet. Ibland che leftvan-
de Treaturen/ are ock Diuren pa markenne, Foglarna vn,
der Himmeten och Zissama i Hafwet. Om cherae fridkal-
lelse/ och huru han M strackar/ fins ock bade i Gudz
och werldzligh lagh. Men om theras ftikallelse/ handlas ep
Heller nagoe 1 thctta Bodet. Thel 3 och förnamste siaget i*
bland the lefwande pa lordenne/are Mmnistiorna/och the,
ras lUblifroeraff Gudi omsiengdl och fridkallat i thctta Bodet/

för
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A om thet fämtt Bodet.

för drääp och förderff, pä otizbörligit satt. Och säsom Guvh
aliena och ingen annan/ ar Mennistiones stapare och lsp
Qifwate/ sä at ingen Menmstia tan fä lijff/ eNer komma W
i Werlden/ förr an Gudh thel wil och stlckar: Aitsa wilock
Gudh/ al hwar och en Mennissia stal behälla silt Irjff/ in lil
«hch han/som thet giftvit hafwer/ eager thtt igen genom döden.
Vehi theltas Bodetlater Gudh os försia/sigh hafwa illfa-
derligil bekymmer/ och en sioor vmwärdnat om Mennistior<
na och cheras lijff/ i thet/ at han icke allcnast Sielff
gha och wal bereeder Mmnistian i MoeerlMet/gifwer lgff/
och läler hcnneoffadder födas til Werlden.- vihanhan ockom-
siengier och bestantzarMennestiones ltjft medh ilt sadaNtsirangt
Bodh/ at lngen stall drista sigh/ at tilfogha thet nägon stadi,
eller nagot meen. Ojlfmt ar kardt (pläger man saia) jathet
tarasie nast Gudh och war saligheel: men nu kunde naplighl»
nägon Mennistiahärl Werlden/nägot längiefä behälla thet-
ta karkompne godzee/ om icke Gudh hade thet fridkallal medh
fitl Bodh. Werldzligh Ofwerheet/ hielper och mycket tll/
säsom itl mcdel affGudiförordnal/ at hälla ward och forswar
om warl ltzff/ medh iagh och tått/ och medh lilbörligil siraff
öfwer them som ffada stns nastas liffi För sädant fadher-
ligt bekymmer/ och sadan sioor wmwardnal om ch/ stole wtz
tacka Gudh Alzmcchligh. Nar B>lj betenkie huru kardt tvtj
halle wart thff/och huru hastigl och lalteligen/ <n ond Mwi,
Nistia kan tagha thet ifta ch/ och vlhstackta thet sasom itt iim J
wtz jee ock offta/ huru onda ochharmgirigaMennlstior/för-
Uras öfwer ojj/ hoola och vydjaja ojj medh hngg och siagh/
Draap och DZdande/ sa mafie lhe doch läla wart lijff wara
ostadt och i fridh/ för Gudz förbodh/ och öffuerheelenesffat»
gar stull/ säsom ock för <het firaff och pacn/som mandraäpare

Ä och
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Then VI. Predikatt.
sch Blodz vlhgiutare msste lijda/ har i Werldeu off
fmchtigh Oftuechett/ och sedän i helffuetit/ sä ftamt the icfe
vmwanda och battra figh.- När wtj sadant päminne cp tå
Ma wtj wal saja: Gudh warelofwat/somlhaffuer Zissultmlgh
lnitt itjff/ och then karkomne gaffuan (2 »al omstcngt och
ftidkallat/ at mgen far firasslösi taga migh then ifrä/förr an
luHERrcGudh tager l ingaffua igen. Otzbörochlacka Gudh
för chel förnamliga anscende / och then stoom fulmacht/ som
Hans Gudom: Alzmechligheet/ hafwer giffuit then werldzli-
ge öffuccheeten/ ther igenom wärl itjff kan hassua »tl marke,
ligit förswar/ och en fulkommeligh ftidkallelse for mordgiriga
chranner. )a ofj bör cä bidia Gudh/ at han willc näoellgg
bewara och siplkzaOssuecheeeen/och thcm wid samma anseem
de och fullmachl vppchälla in. lil Werldennw cnda. Thensom ligger pa sin soltesangh/ och förnimmer Dövzstundm wa-
ra för Handen/ mä cd medh w«a tacka Gudh/ som haffuer
fridkallal och foiswarat honom/ och genom höga öffuerhetenw
fullmacht och anseende / lätit honom behälla filt iijff offadt/
jn lil then liman/ pa hwilken honom tackes chel igen tagha/

fasom han ehel giffuit haffuer.
H: Sedän gtfwe wtj achtvppa/ hwiltom lhetta för-

bodel angar. När Gudh sager; ril ffalt lcke Drckpa/
och nampnar lher hoos hwarkcn öffuerhcet ellcr vndelsatare/
lard efitt ol»rd/ högh eller lagh/ man eller qwinna/ vng ellee
gam-/fattishe!Kr rtjk/ia förMrhan vnder lhetta Ordel/ TV/
alla Mennistlvr/ ingen vnnanlagandcs (sasom han ock tl)er
Zör medh chcl Otdet/ TV/ vGallacheandra Boden) Och
wil sa mpcket saja.- Ingen Menntstia/ ehoo then ar / JM;
Pffua mache elser loff/ lil al obilllgt och offpldM Drapa
chen gndm/ eller st<,dg hsns tljff ps nagol s4«. Men häe

ssole
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Sr sm thet fåmti Vodtt.'

stole wlj grani ma> fi-a'/ al oansedt thenna befalningen / och
«hctta förbodct anga? alia ständ/ och alla Menniffzor Hoch
förbindes icke har medh chei dräp/ som HZga öffuerheelcn \fa
ter bedriffua pä ogarningz Mmnistwr/ för <heras groffua
misgammgar fful/ säsom. för mandrap/ hoor/ eiuffnadt och
andra grojsiia lasier: tp Offnecheelen ar iFeallenasi affGudi
forordnat til at ftaluera lagh och taw och lata
na vndersäeare ther vchi/ biuda vch öffuer--
heeem bar ock itt swärd / Icke ssrgäfwes/ VthaN them
ondom ltl straff/ och them frommom til bestydd«
Dch saftltt ltt sadant drsp och siraff/ öfftter lhem ogudachli-
gom/ och ogamingz mennistiom/ at inlet forbudit/ vchan aff
Gudhi befalt: altsa av thet och högcliga affnöden och gansta
nyttigt. Och itt sadam drap och fiwff/ kan hoga öffuerhee-
ien/ medh' itt godt samweet/ läla bednDa pa groffua synda?
«- tp lhet ar biMKt och forstplt. Men «l at öffAerfalla si«
nasta medh drap och Blodzvtgiutandc/ w\>i hastighwredeoch
billerheet/ thet ar allom farbudit/ saivat Offuerheet/somvtts
dersätare. Ei! at htååya sin vppenbara fienoe/ effcer sin
uerheetz order och befalningh/ när man stal sin Religion/och
sitt Fadernes km/ förswara/ förbiudes ickehcllk?. SaM
nn ingen öffuerfalla sin na>ia medh hugg och siagh / drap och
blodzvthgiutande/ och drista pa sitt höga embele/
siarckheel/frijmodigheel elter nägol annat tingh: Sasom etl-
pnrt göra/ nar the see pa sin förnamltgheet i nagon malto och.
på sins nastas ringheel/ och raka bliffua förlörnade ( kan ffes
aff fafengia/ och vthan saak ) tä förgrymma the sigh/ swariH
och förbanna sigh/ al che stola icke giffua sigh 11l fudz/förraN'
<he fa see-fins nastas Hierta Blodh: offta Mes och sadant %■■
Varckel/at Wngen bliffun ofiptdlsl vftuwfaUm och drapen,

K 8 .^»
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Then VI. Predikan.
vthan försyn för Gudh och öffuerheetcn. The som sa are sin-
nadc/ lhe stola lenkia pä/at the höga och fomamliga i Werl,
den/ hafwa i sadana fall mgen siörre fulimachl/ eller nägot
meera loff til at draapa the ringa/ an som lhen ringaste haft
wcr öfwer thm förnamsta. Och the som wikia sa diupt in
vthi fin Nasta medh fin Mow waria/ effler Hierta
blodet / the ma wanta thel diupaste helfwetet / ther the fa
smaka then heetaste elden. Gudh bewara hwar och en Chn>
stcn Mcnnistia för sadan snalhett/ effler sins nasias iijff
och Blodh.

ui. Mer näst gifwewhacht vvpa/hwad wckrnGudhsaller om kringh Mennistjonnes itjff/ther medh lhct stal wa-
u fridkallat och sackere. Ther til brukar Gudh icke nagra
s'fia slott och fasie/ icke starka bomar och laas/ at ther medhMgia kring om Menniffionnes lljff/ icke Heller nagon kriM
macht/ medh wapn och wärwr mhrusiat: vchan ther
kar Gndh ill förbodh/ hwilkcl han med sin egenMunn talar ochSxolio. fagen ffalk icke Dräapa. Gäsom halrmlle sajal

7* - Then Mennistia / som wil U§åUamin ©imffc och wänstap/
och wil hqfwa lpcka och walsiZnclse i sitt fsmagande/ och fa
lefwa har limmeliga/ och cher E. i ftögd och ot>w Gnffall
ingalunda fördrista sigh lil/at stiga offuer thelta M«förbod/
til at drapa fin nasta.. ?het förbodeestal wara för allöm itt
fä högt Privilegern slolt/ om kring alla Mennistiors lijff/sa
at oansedt nägon kunde stiga cher offuer/ doch ffal ingcn fsu
drtsta sigh ther til / (3 framl han wil behglla liffuet /och en
wigh salishttt. 2lr och nagon fä öffuerdädish/at han siiger
ther öfwer/hanffal hafwa och sinwalfereh.
Sa ar chel nu itt gwssl fipcke/ engroff jaat/och mfåttfxåvWMdriMfetHMmmss«n/atD^^^

pmds
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2iV om Het famte Bodel.

mti>t och W.uxt modh/ al taga U\ffatt affhonom/ ellerstada
Hans tE l nagon mällo. £f>m som aff össuermodh, jlar(on*
ver Dörer och iääe/ och brpter sigh in vthi nägot ftidkallat
Hws eller Olott/ til alwffua/ simla och göra stada/ han häls
för en gwojfoch öffuerdadigh lcke allenast för sttl
röffuande och siöld stul/ vlhan för sijn öffrerdadigheet/ til at
össucrgä thet warn/ som doch Mcnnistior hafwa sall/och en

blifwer härdt firaffät för fin drijiigheel: huru mycket
groffuare och förstrackeliDre ar lhel/ at bryla sigh in om thet
wam/ som Gndh Sielff haffusr fall/ och röffua borl lhet/som han haffuer omstengt och fridkallat. Monde Gudh stul-
le UU« en sadan öffuerdadigh bZiffua osiraMl/ ??ep meenar
jagh. Man plager saja:wiilu bchalia lMel/sä brpt inlet
emot öfwerheelen/ aff öffuermodh.- allsa/ then som wil ärff,
ua tfyn Ewtga salighcelen/ han bryte icke emot theeea Gudz
Bodel. Tuelta bodet repeleras offta t lhen H. Skrifft/ och
ltzka som affGudireparerasoch fömpastil warn omMen,
Nistiones tM £xo&- 20. iz. Dcut:s. 17. Mat. 5 Mat.l9:
18. Kom. 13. 9. Gudh bewara hwar och en Chrisien mm-
mffia ifrä lhen öffuerdädigheelen til at vthgiuta ostpldigt
Bloch.,

FA RS SS C U N D A

&dfom wij hafwe hördt i then,. Deelen Sielftve
förbodet/om Brap och dödande: Altsa wllie
wlj vthi thenna förnimma/ pahuru
manga satt thet Draptt steer/ som har för-
bludes/ och hwad straff pa sadam Dra'p
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Deuhip

Cen. 4

gj. 29. $,

Cen-4.1t,

Vtttt.i?
24

Gev. 9.6.

£x.ii,l2

Mcn Vl. Predikatt.
sorff steer dräpmcdh blodz vlhMtelst och ltjs-

wctz affhandande. Thet ar/ nar nagon aff haat och wrede
mn sin nasta/ offuerfaller holwm/ hemliga eller vppelibarli-
ga/ lnedh Swttd/Me/ Kntjff/eller nagon annan mordwM
tfa/ och hlZgger/ stmgerellerflar honom/ochaffhander honom
Kjffuet. Om sädanl drap talarDudh genom Mosen saledes j

sNen om nagon haftver haat emot sin nasta/ och
wachtar effter honom / och han gar astadh och
siaar honom Hans @t4l ihtal / och fiyr vcht een
aff thessa Städer. @a ssola the äldsta l Hans
Stadh siinda ttjt/ och läta hemta honom tädan/
och fa honom t Blodhempnarens Händer/at han
stal drapas. %qn ögon stola mtel ffona honom.
Ilt saoanl B<ap bedreeff Cain pä sin Broder Abel etc:
Itl sadant förradeligit Drap bedreeff loab pa
widz vchstickade ticnare/ i chel at han lZtz wilia Kyjsa honom/
och medh lhet samm,i siack honom i buken medh silt Swerd/
och Hans in elfwer gingo vlh pa lordena/ och han bleff död.
Ahab bedreff ilt p-nkeligit drap pa Naboch. ~ R, ix. 13.
Sädanamandraparcare förbanade/säsow Gudh sager lil Catnt
Förbannat ware tn pa lordenne etc. Jtem: För-
hannak ware then / som sin nästa hemliha fiaar/
etc. Gudh sager som vchgMttr MtNNt-
ffio Blodh/ Hans Blodh stal ock aff Menm-
stiom vthguNl warda. Jtem: som fiaren
Mnnistlo athon Böör/ han staldöden Döö.
Conf.Lev.24. 55.i6.Z1. Mat.26.52. ÅpQC.I3.IO.
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AoMthetfamteßodtt.
Gudh straffar oc? offta imb och Städer/for dräpochblodp
vlbgiillandesslll/ fäftm han giffner lllkänna/ nar han klaga?
öffuer lerusalems och ymkeliga tilständh/ tå
jager han thkt wara ffcdt aff Gudi/ chem til siraff/ för the

ratlferdigas och ostyldigas blodz vthgiutelse ffull/ "fhren 4?
ij*. Conf. Hefech. 9, 6. cap. z%. 2. &c.cap. 24.6. Gudh
säger: cm blodzstyldetl kommer effter chen
andra: lherföre stal Landet stä jtmmetlisaf och
allom tnbyggmrom illa ga, 'Cy ork Dmren pa' ,

Markene/ och Foglama vnder Himmelen/ och J' 4

Flssama i fyafvoti stola- förkomma. §ht\)tt/ at
lerusalems inbpggiare och' steenade Propheterna/hoo- M
tat Chrizws them medh förjisringh och vndergangh. Ther- mu **'

fSre/ paHet at Gudh'icke ffal fä orsak for drap j?ul/at liraft 34t
fa och Etaver medh äthstilltga plagor/ och at hwaroch
en matte vndwljka höga öffuerheelenes straff: tpstal hwar'i
fin stadh taga sigh grannerliga 11l wara/ och bivia Gudh U*
wara sigh och sinä hander ifra oran och Mennistis Rovz vth-
giutande. Then Gudhftuchlige Ofwerheeten / fpnesockmed
rattmatigh hamd/ och tilHrtyit Slraff/ öffuer mandrapare/
Ma Gudz wrede/ och förekomma almanncliga iandz/ Sla-
ders och Folcks plagor och förderff. Saftraffade then Gud-
ftuchtlge K: Dawid/ them som drapo. Isboseth/han lal s
sia ihläl them/ lat hugga lhem hander/ och ■#(«« aff/ och 14l ' •*

hengia lhem wid dammm j Hebwn.
Sedän steer-Dräp genom stamplmgar ochför- j^,

l«dertZ.° Thel ar/nar nagon icke kan ellcr wll Sielff drapa
fin nasta/ vlhan bestallernägon annan ther lil/ elitr gmenina-
M annat tjlM sölkortar sine nchias tM tljdh. Gsdan<



to Then VI. Predikan.
Drap achtade loscphz Bröder bedrifwa pa Joseph/ ttat che
kastade honom vihi en groop/ at han lher omsijder stulle döö

Gen.37* affhunzer. Oelila stampladeoch emootSimson/atthePhili-
*** siecr stuLe fa drapa honom. Sä stamplade Saul emooe

ludic 16. «Dawid ai the Philisteer stole drapa honom. Genom sada-,
i.S.iS.i7 nafiamplmgardrap Dawid lhen ostpldige Vnam medh Am-
fä- mons Barnas Gwcrd/ liar han genom sin Skrifwelse lil Jo-

Z.S.IU4- ab bestalle /at Vria bleff fialt vlhi fiendemas Hander. Sä
tåe - stamplade ludas emoot Chrisium Mat. 26.14. &e. HtZt

tJ.13.2S zznhg gck the som vlhi morkret/ellereliesti hemligit wG/siiälH
sigh lil al drapa sin najia. öffuer sädana dräpare/ faller
Gudh Dom sajaudco: Förbannat ware then som

vcut.ir* fm nasta hemllga flaar/ och alt Folckec stal scha/
Amen. Huru sadana drapare are alla siraffade/ finnes U*
whs i strifften manga stades. Gudh bewara sinä Barn U
fra sadaNl Brap.

m.' nast ffeer ock Draj) pa Mnnistlan mcd
siölande och staande. Chet ax/ ttat nagon östuerfalier sin aa*
fia medh hugg och siagh/ cher aff sweda ock wärck/ sinkdom/
stada och lyle för orsaakas pa Kroppen och iemmama. Thensom sä handlar medh sin nasta /han draper honom/ ja illa nog
nar han tager helsa och sundheet ifta honom. Sgdane drap
bcdrifwer mängen pä sin nasta/ ja vnderstundom pa sijnEch-
ta maka/sina Barn och Hwsfolck/ och msste altsa lange i
Werldenne see silt Drap pa thcm. Men huru stal theras
«rma samweet kunna wara wal lil pcch och roligit lhcröfwer/
«l the hafwa medh sinä hander stadl och förderftvat/ thet som
lcke alla Mennistior kunna för battra igen ? Ofwcr sadana
drapare och fäller Gudh SlclffDom schandes:

Eka-
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Skadar henne nagot f fom stagen blifwer) ta stal
han (som siagithafwer) gifwasiäl för siäl. ögha
för ögha/ eand för tand/ hand för hand/ fooe för
foot/brcknnande för brännande/särsör far/ bla-
nak för blanat. Conf. Lev. 24. 19.&c.Deut, 1^.21. 2i '***

Wachttsigh Marisinsiadhforsadanestadandeoch forderf-
wande. Hwad anlangar hwsmchlan och ffaligh agha/ sft
wer Barn öch Dwsfolck/ när chm behofwes/ sa förbiudes then
mutx Dock maste alt'ffeeAiedhbcstedeligheez/zjl föchaltrmg/
Vchiicke,tilKrderisi Gudh bewam hwars och ens i>
fra Fadande och fördsrfwandt'»

Wtjdare ffeer ock drap genom onda Menni-
stiow Tungor. Thet ar /nät nigon talar / och fager nägot
om sin näsiä / ,cher igenom han Jan räkä vehi och for*
derffpä wägnar/ blifwa illa medhfaren/ siagen/ cNer
ock alvecles grapen. Mn ONd och ftlff tUNNga. stger
David / är fom ens waldtgz Mrpa fasomEeld i enebarsraä. Jtem.- ogudachtiga och /2**:

falsta hwejftOna Uungo siisom en orm/ hnggorma
förglffe ar vnder thems lappar. sirupe ?fdx en öpen graff/ tzeras tungor bruka the til swek

'

huggormaetler dxvndertheras lappar ett. Conf. Ä«».;, y
Hiob. 5-21. Pro. 16.27. Syr. z%.%z. &c. Jae. z.z. 'Sai-
dana drapare stal HERren Gudh siraffa/fäfom David j%t:
%xx talar Heller ondt än godt/ och Heller salffe an
ratt. talargarnaalt thet somttl förderff timax)
medh ftlsta lungo: lherföre ssal ock GudhS medh
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mcdh allo förderfwa tigh/ och sönder krotza tigh/

si. 4- och vthur hyddonne ryckta tigh/ och vthur the lef-
f et- wandes Lande vthroota tigh. Then som nu wil vnd

wtjka Gudz siraff/thcn stal icke drapa sin nasta wedhfinTun-
go/ vthan lkyre sijna iungo/ och bruka henne eil Gudz ghra/
ti! sijn egen och sins nastas nptta. Gudh gifwe c| aOcm
-Nädh ther tjl.

v» Omsijder ffeer ock drap medh förtörnelse/för-
smadelst och wredsamma äthafwor/ Jtero medh haat och för-
föliklse.. Om sadanl drap talar Chrisius sajandcs : jhaf-
wcn hördk ae chem gamlom sagdt åx/ lu stallicke
dräpa. Mn hwilken som draper / r)an ffal wa-
ra styldigh vnder domen. Mm jagh stger lder/
at hwilken ftm förlörnaS pa sin Broder/ hanstal
wara skyldigh vnder Domen. Men hwllken som

mu ii sager Racha til sin Broder/ han ar styldighvn-
zl[ *

derRadet. Men hwilken som sager/ tn Dare/
~ han ar styldigh til Helfwetes Eeld. Joh. säger:

3/5 Hwar och cn som hatar stn Broder/ han åx en
mandrapare. Emedan om fStoatit Mtfp handlas j Ewang,
vom. VI. Port,Tr. ly spares lhel ther til.

Vl. Slpst sseer ock drap genom ohielpe samheet.
ar/ nar nZgon ster sin nasta wara siadd i farligheet och iyffz
nöt'h pa nagot satl/ och icke hielper honom ther vth / om han
kan. Thet steer/ nar nagon weet sin nasta wara hungrugh
och torstugh/ och spEar honom icke ther han hafwer rlidh til/
eller feer honom wara natot/ och klader honom imet ete. Thensom
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som säohielpesam ar emot finNasta/ han aren mandtapare.
En sadan mandrapare war then tQU frätzaren emot iazarum _

-

Emot sadant drapförmanarGudhgenomProph,Efaiarn |& Lu *\ u>

jandes: Bryt them hungriga tltt Brödh/ och the
somalendeäw/ haffvthi hws/omtu seer ennakot/
sakläd honom/och dragh ligh lckevnnan för tltt Utu bj.ss.%
tuth: sager./ at M stole hielpa och förfodra wär nasta lch
Hans ltM nödh. £>m the obarmhettigas och ohielpesammas

* strafftalas Luc. 16. At then tljke fratzaren blkff sirass,t v-
than barmhertigheet/ emedan han ingen barmhektigheetbewist
hade. Jtem, then strangia <ie«aren emot sin medh tienare.
Conf. M at. 25.4;.&c. allsablifwer lhel sanl/ som Apost Jacob MaUil''''sager: Dom vthan barmhertigheet/ stal honomösi
wergä/ som ingen barmhertigheet gwrdt hafwer.
Wachle sigh förchenstul hwar och en för sädant mandräp. /<,f>2

-
//«

Gudh beware hwar och en Christen Mennistia ifta alt theesom firafwer emot thella Bodel/ ochgifwc stn H. Andesnad/
til at practicera och efflerkomma the Dpgder/ som han vlhi
thelta Bodel befalt hafwer/ at hwar och en Christen Mew
mssia matti fakarieek til / at hielpa och förfodra (to nasta / badhe
medordochgarningar/tilthet som npltigl wara kunne/ Amen.

£srn Gmnde Predssatt.
TEXTUS

6. £u stalt icke göm Soor.
Hwadh ar thet/ etc.

M 3 hörde (G- V. W-) för 3 dagar stdan/ aff*Z 4* q . för-
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forklarningen öfwer lhet 5 Bodet/ hum HERren Gudh haft
wer omsiengt och ftidkallat hwars och e«s Menniffzos Irjff/
ja at ingen/ ehoo han air/ stal hafwa förloff/ eller ma fördri-

fia sigh til/ at dmpa sin nasta/Hans blodh offpldigt vchgiula/
elier honom nagon stada/ eller nagot meen pa kroppcn til foi»
gha/ wid Gudz hämd och firaff lil görande: vthass thella 6*
Bodet och thes förklarning/ fa wtj medh GudzNävighe tll
hielp. Hörg huru then ftmma HERren Gudh omfiengher
och ftidkallar/ hwars och ens mcht7 ahm och ledeljsheet/ at
ingen Menniffia sta! mä fördrista M tili at fsrkmnkiaoch
stamma/Ywnrken finegcn/ellereensannorslucheochahra/
genom hordoms lasi/ orenligheet eller oluchtighe forehafwaw
de/widh Gudz hanm och harda siraff lil görande: Vlhan
hwar och en stal föm itt renligil och mchttlisit lefwerne/ M*
dhe medh ord och garnmgar/ och hwar clsta och ahm sin egen
Echta wakai Wij wtlie iH ERwns Mmpn och i Hans
siuchtan / bettachea och öfwerwaZa chelt» kodel i Deelar.

E Slelfwaförbodet/och hwllköm chetangar.
li, Hurumnnga siagz odygVensom förMmedh

Hoor/ hwllka alla f&föuDa&. Gudh regere-
ch medh (Tn 0° AnVa Amen»

PJ K S FRI M A
il 3jbvrbodrt Ifönfät M ssalt icke gora Hoor.

Hvor förstas tuchtz och ahras förklankclfe och be-
smittelse som steer pa achMga satt/ cher omwtz fa höra i
then 2 deelen. Vthi chctta Gudz förbodet tagz ingen vndan
tzymken högh cker njdrigh/ rtzk eller fattigh/ lard ellcr olärd/

VNA
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vngh ellergaMal/tnsn ellcr qwmna:Ty
göw alla Ifjfo nipcket pli,ch<ige lil .at wschea sigh för horyoms
laji.

fftu angilrehetta förbodee/ först alla Echta personer/ Watt '

och quitinor/som til Echtenssaps Mndet are kompne/och thcr
vthl kftpn. (gsta fianiw ax tfyi aitta förjka och aldsta siandsom Gudh hafwer forordnal ibland Mennistiorna: Zp sa
snatt som Adam bleff stapal/ och een Qwima aff Hans sijdo
been bcredd/tablefwe thetwa personarna/ stras affGusi sam<wan fogade vlhi Echlenffaps siandel/ förr ahn the toge sigh
Nagot annat före at bcstalla/ och förr an nagra fieem Men-
niffior wore i Werlden. Thctca siandel hafwer Gudh wåU
signat/ icke allenast för syndafallct/ vchan ock effter spnda fio-
den/ sajandes tll Noach/hans Husirw och Barn: Förkojf-
tm tder vppa Jordenne/ och warer fmchtstmme r nfti
och föröken wer pa lordenne. Gonf. Gen. 9: 1. l
la/ Gudh hafwer ock f<£ bekräfftat och fiadigh giordt Echten-
staps ordnmgm/emellan man och qwinna/fa at oansedt %

Sam och Ewa/ isenom spndafallet/ bortmifie och förloradhe/
Mattga govä wilkor och ftGeeter/ doch talas icke thet ringasie
<het m/ at the blifwa förhtndrade i then.frtjheeten och godha
wllkorel/ at blifrva och wara en man och en qwinna/i Ech-
tenstaps vmgange/ och hafwa hielp och lröst aff hwar andr«.
Mcdh sadant Gudh/ icke allcnast sijn godhcet emoot
Mennistiorna 1 mitt vlhi sijn wrede: vchan ock at
det/ ar itt heligl och Gudi behageligit fiand. Vthi «hella
siandet hafwa mänga heltga man och qwinnor lefwat/ bädr i
Gam: och "ft: Tesiam: ther om chen H: Sknffe nogsawpe
Mtnar Christus Wille ock sielfflata sigh föda / affen fädan qwiNF
M Mwarförlofwat medh enmanvchiEchlenlkapsordnlngh.'
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Therföre Emedan cheita Gudz förbodet: stalk lcke gö-
ra hoor/ thet förpltchter alla Echta perftner/man och quin,
nor/ til at wachta figh för olucht och oloffiigh beblandelst /

<y stole the befiita sigh om euchiigheet / dygd och itt heligl
lefwerne/ pa minnandes sigh thet som Gudh sager: j sto-

lm.if.z len wara heltge: jagh ckr heltgh/ HERrent-
darGudtz.

". therfore stolen i Helga ider/ at j bliswe helige/ ty
*4' jagh ar hellgh. Gudh gifwe at alla Chrisina Echta ver*

soner/ kunne paminna sigh/ at the lefwa vthi itt heligt stand/
och altsa (effter Gudz wilie och befalningh) befiita sigh om
hellgheet.

ii; Sedän angar thetla förbodet alla vnga Mn-
«istior/ Vngeswanner och lungftwer/ och Pigor/
som annu mlet are kompne lil Echlesiänvel/ ey heNer hafwa
warit ther vthi. Nu sager Gudh sa öfwer alt och i gemeen
til alla sadana personer: Tu stalt lcke gora hoor/ sa at
ingen ibland lhen hoopen tagz vnnan/ vchan allom forbiudes
at gora hoor.

Har stola alla vnga ogiffea petsoner ächla och mmnae/ at
chem ar ass Gudi foxbmt/ li! al lefwa vthi otuchtigheet/lös,
achtigheet/ eller olofftigh beblandelsc. Ja thet förbmdesicke
allenast i lhetta 6 vihan ock manga annorstadcs i strifflcn:lev. 19. n p[a fC|!ia Potter til bolertj/pa thet

"'

at Landet icke stal bedrlfwa bolertj/ och warda
pe«,. & full medh laster. Jtern: Ingen ffökia ffa! wara

ibland Istaels Dotrar/ och ingen bolare ibland
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Iftaels Göner. Jtcm.- tighwara min son
for all storlchmt/och hait Ngh ttt mga andra/v-
-thanailena til tqm Qufinn VUe mannen fagher/
at en pnglingh stal iätä sinä Wagar wara sierran ifta een stökia
och stal ick nalkas in til hmnes hwsdör. Jtem: 2åt€t oD ,
icke Heller dttjfwa sasom somliga aff them f£0

'*''

besmlttade sigh medh horerij ett.
'

s,'
ar Gudz wilie idor helgelse/ at i ftyy bolerlj/ och
hwar och en aff ider weet behalla sitt faat ihelgel- .,

ft och ahM/ ett. Conf: A6L if. 20. Altsastolaall/' /,
vngapersoner/ vlhi fin vngdoms/ ltjdh wachta sigh wal ifrä
bolertj/ orenlighcet och otucht/ och sigh om/ at lhemed
Dygd och ahra / medh obesmiltat kropp och samweel/ och v-
lhj en ratt Gudzftuchtan/matte trada til sitt Echlcnstaps nar
then ltjden kommer. The stala minnas chet ssm Sprach sager
<&rn Dygdesamma qwinna är en lidla gaswa/och Sjr,m:
warder honomgistven/som ftuchtarGudh. Man
gen vng Mennistia förspeiar och förlorer i sin vngdoms tijd/
genom otuchligheet/bolertj och orenligheet/ällthenwalsignelse/
lufi och gladle/som hanFulle hafwavthi sittEchlenffaps ständ:
Men alla tnchtiga och dpgdesamma pnglingar/ finna mpcken
Gudz wälsignelse för sigh. Ingen vngh' ogifft person Fal
sördrista sigh 11l at bryla emot thetla bodet / therföre at han
kan wara hogh och fZrnamllgh/ rijk och förmögen / ellcr vlhi
storl anseende/ och (3 «enkia widh sigh ; hoo wil napsa eller
Arassa migh lherfore? ingen dtlster sigh at tala til migh
före. The stole tenkia pä/ at Gudh hafwer ingalugda vth-
Mkt them/ m han sager.- Tl) stalt lcke göra hoor /icke
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icke blifwa the Heller vtheslulne ifta bela«s och ffökiors straD

spk 5./. bolare eller oreen/stal haswa arftvedeel i
'' C'r'J: Gudz Rljke. Emedan <he hafwa giordt «ff Chrifii tem-
p' s'® 'mW stökio lemmar. Zhen som icke wi! blifwa vthDten u

ftå Gudz Rljke och then Ewiga saligheelen/ han tage sigh til
wara for bolech. Gudh gifwe hwar och en pnglingh M til
Dpgdochahra.

in. nqst angar och thetta förbodet alla
klingar och Enkisr/ som haswa lefwal vlhi Echtasiandet/ och
Gudh hafwer zhel bestutel och förandral wedh chem/ i theeae
han hafwer lagit chen ena Echla makan/ igenom Dödhen/ h
fta then andra. Thenpersonen som nn igen leffder ar/ antin-
gcn manncn/effter qwinnan/ ellerqwinnan effter mannw/
then ar föGichtat/effter thetta bodet/at lefwa luchleliga oc§
ahrliga/ ,vthifitl,Dzliga Mnd.

Säsom ffnklinge och Enkia ftånM/:at lhet aldra bedtöf-
weligajie och elendigasie jbland alla siand i Werldenne: AlO
hafwer ock Gudh aldM mesta och största mwh
önckan öfwet them som Oer! ssi ftadde are/ säsom Gudh thez
bädhe medh fitt ord och medh fidfw wäMt / Mnga %vm
gar hafwerbewist. Enkior are fötnidriga/ tinga ochförachlads
Men sa haswer %å£ftm Gudh fttt sighhögdt/
och seer vppa thet Mnga/ l himmelen och pä/or-
denne. Han dprälter then nnga vthur stofftet/ och
dplyffter chen fattiga vchur träcken. EnkioMndet
ar en bedröfwclscschola/ochtheare högdl bedwswadf/som lher
vthi are; Men sa ar doch Gudh hardt Nlir themsom itt förbrakat hlerta hafwa/och hlelper them

jom

88
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som itt bedröfwat modh hafwa. The synesboo alleml/
vlhi sorgh igen lcffoe: SSftn HERnN OIWH som
boor l högdenne/ och t helgedomenom/ han boor
ock nckr them/ som en förkropat och odmluk andha
hafwa/ pa thet han stal wederqweckla theödmiu-
kaS andha/ och hela the förkrotzadas Hierka.
The are bedröfwade: men the du doch sallge/ty theffo- Atoyi*.
le fa hugswalese. Them tllfogas affmangom oratt: Men
(3 ar doch Gudh sielff lhe faderlöösas fader/ och staffar En-
klom ratl. Gudh hafwer ocl ftidkallat them som vlhi lhet be- •£«"• *°*

dröfwcliga siandet lefwa. Exod. z%\ £z. Medh fielfwa warc- **-

ket hafwer Gudh Utet see fin medomkan öfwer Enkian iZar- *»R-fg.Vh>
pach. Jtem öfwer Enkian t Nain. Emedan nu Gudhhaft Lxc. 7.
wer en sadan medömkan och omwardnal om bedröfwade Enk,
lingar och Enkior: ly stole ock lhe befiita figh omett wchligt
och heligt lefwcrne vlhi filt siandh/ pä thel Gudh walt/haft
wa behagh/ til at trösia och hugswala them. Gudh gifwe
them ther til fin Nadh och Anda.

PA R S Se C U N D A

Then första odygden som förM medh hoor/ar/ i
t)åt nägon/ som ar stadder i Echlenjkaps standet/ begpnncr vth-
aff Sathans ingifwande/ fatta mishagh och haat til fin egen
Echta maka/ ancingen mannen til fin hujiru / eller husiruun
til fin man/ och fattar behagh til nagon annan mcnnistia/ giffl
eller ogifft / stpld eller ostpld/ och öfwer gifwer (a? at hafwa
ralt Echtenstapg karleek och vmgange/ medh fin egen Echla
roafa/ och begpnncr at hafwa olofiigit vmgange och otuchtighm. leblan-
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bcblandelse mcdh «hen andra. Hwilken vlhaffEchla pnfornr
man rNer qmtma forn tager sigh sadan odpgd söre/ och öft
war sigh thcr vlhi/ thcn samma gör hcor/ och en
gwossSpnd cmot thetla 6. Bodee.

Mahtia En jaoan hoorkarl war K: Herodes/then. thcr togh sins
2,Sam.n, broders Philippi hustru stgh til husiru. Jtem David nar

*. han besaff VrlX husiru. The som sa sialla sigh vthi sit Ech-
tenstap/ the orena sigh sielfwa/och dragä vchöfwer figh Gudz

feq. förbannelse /ja limmtligit och Ewigl siraff. Om fndana
Echtenikaps brytare lalar Gudh «l Mosen och sagher:
Om nagor warder befunnen / at han ligger nar
een hustru som en Hchlaman hafwer/ sa ffola the
bäden drapas/ mannen och qwmnan som hannar

Dmt.iz: legat hafwer/ och stalc tagha bore thet onda aff
zi./eq. jfvacU Jrem: som hoor bedrlfwer medh nä-

gorsmanshustru/then stal döden döö/ bade hoor-
r karlen och hoorkonan / therföre at han medh fins
iIT nästas hustm hoor bedrlfwlt hafwer. Conf.Pro.

f. toi. Syr. 2j. v. 25. Jer. 5: 7. feq. Malach. 3.5.
Thetta stole alla Echla personer bisinna/ och taga sigh gran-,
neliga ti! wara för olosiigh karleekoch beblandelse/ och befiita
sig om thet som lhen H:tuchems larer/nemliga hwar-vch en skal
elsta och ähra sin Echta maka/ pa thet at the malte vndwtika
Gudz och siraff/ som gemenliga plagar öfwer gaa
na otuchtiga mennistior/ och bekomma Gudz Nadh och walo
signelse/och ilt roligil samweel/ här tinit och ther Emnnerligha.
Gudh tngmte en vått Echlenstaps luchl och karleek vthi alo
la Echta personers hierta at the malte leftva Gudi lil behagh/
fvM theras siand jiichlat hafwer.,

The»
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tzhen andra odygden/stm förstas medh hoor/ //

ar oltjdigh och olofiigh beblandelse/ som ogiffca personer haf-
iva medh hwar andra/ förr an the äre lagligen och ordenteli-
gen kompne vthi Echlenstaps förbund tilsamman. The sen»sa vthi sijn vngdom/ öfwa figh vlhi oltjdigh och olofiigh be-
blandelse och bcgynna sill Echlenstap medh orenligheet och lalt,
ferdighcet/ the brpta emot thetta 6. Bodet/ och bedriftva en c .

wedelstpggeligh hoordoms synd. Sädana wore Sichem och em
vthi sin viigdoms ttjdh/ hwar aff mycket ondt folgde/e-

-medan <he begynle sitl friertj och Echlenstap medh oluchtW
heet. Saoanvngdoms synd och otucht förbiudcr Gudh mänga
stades i fin ord/ besynnerliga Levin. 19: 29. Lev. 21. 9.
Deut. 23:17. The som vtfy (to vngdoms ttjdh öfwa sigh vthi bo-
lertj och ot»chligheet/lhe bliftva sargade/ och faNa i forderff/
the wandra pä helfweles waghar/ och fara nider vchi dödzens
tammat, Prov. 7:26. 27. Och sasom Gudh hafwer allljd
siraffat Mennistiorna för andra grofwa spnder: Altsahafwer
han inlel lätit hoorkarlar och hooror blifwa osiraffade. The
bolare och stöklor vlhi Sodom blefwe siraffade medhEeld och Gen ~-

Swafwel aff fyimmekn. Vlhi Sichem siadh bleff alt matit
kön pnkeliga dödat/ för Sichems och Din< hoor stul. Nar GfH.frIsraels Barn bolade i Sittim/och theras vnga mans perso-
ner/ begynle bola medh the assgudiffe Moabilers tottm/ tå
förgrpmmade sigh HERrrans wrede öfwer Israel/och befal-
te Mose laga och vphangia alla öfwersterna för folclel/ och
thcn mannen / som befans liggia nar eena Moabitista qmnna
han bleff tilltjka medh hoorkonan / igenom fiungen medh een
knljff affprcstcn Pinehas / hwilket siraff Gudh latt sigh be- Num.if,
Haga / och aff wande plagan ifra Israels Barn. Gudh haf,
wer vlhi Gatm Tesiam.- gifwet een sadan lagh/ om chen somm ti m
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mhi sinä Fsräldrars hws bedrifwer bolerij/ och träder medh
besmi«atkropptilEchlenffaptt/och blifwer ther medbejlagen/
then stole föras vth för fins faders hwsdör och sieenas til
dödz/ ther före at hon hade bedrifwet en galenstap i

T> ut **•
0($ bolat i sins faders Hws/ och saledes stullc thel onda

Israel, Syrachsagher:, OchthesvMVM-gas medh stökwr/ the warda Wille/ och fa molt
OC& matk tll löön/ och torkas bort/ androm tll ilt
merkellglk ExempeL Gudh sager sigh icke kunna vm
ta sadana nädeligh/ som bedrifwa hoor/ och löpa vthi hore<
hws/och wrenstas effter stnsnasias hustru/ fisom walfodrade
stodhestar/ och ssulle jagh lcke sör sidanl hemsökia
ttzem/ Mer stulle mm siäl lcke hclm-

Qfoffr. pnas öfwer sadant Folck som lhetta ar. Ibland
andra.spnder och misgarningar/ ar ock hordoms last och ho*

Htf-4* &Jaxs> en orsaak at landet siar jemnierllga/ och allom
3.u. i#: tm iUa såu och foglarna vnder himmeten/ och fistcirna i haft
1. Cor. 6..xart. förkomma. Paulus sager7 Bolare stole lcke 4lffJ>"

r .f wa Gudz rtzke. Wachle stgh forfp hwar och en for ho-
L. <?#■}■• 5 terij och bolerlj/ tenklandes pH/ at wära kroppar are Aristi

bort lhel/ at wij stöle gora lhem tlli stökiolemmar/
och, thcn M haller tll- eena stöklo/ han. bliftver en
kropp medh henne: Klpr förthenjNll bolerlj hwar Ijm stadh:

l Cör. 5 Tp, all synd/ som Mennistmn gör/ ar. vchan kroppen / men
etotiw ty(a p m b&xtfmx boler(j/han fynbat Pasin egen
?2 p" * kroppa Mm som iköklor vppehaller/ han mlstar

sinä Beftkta llgh lcke medh stökior/
E. Mi lcke blWer tttt q»utt«. 329. zj »6.»?-.



Är om thet fielc Bodet.' 53

Gudh bewara alla vnga personer ifra bolerij och orenligheet/
och gifwc them lust och tåxkd til tuchl och ahrligheet.

trldie Odygden som har förstas medh 111.
Hoor/ ar oluchtigheet i ord / Snack och taal. T«l then ot
dpgden/are en fioor deel Meenistior/ bäde gambla och vnga
ja bade man och qwinnor/ mpcket bcnägne/ che ther icke hasi»
wa forsvyn före/ til at vthlala thet som oluchtight och stamli-
git är medh sin munn/ och allsa lata the andra första och we,
ta/ hwar aff theras hierta fult ar. Sadana Mmniffior are Pro, 19.11
tåtat/ ty the siuta stn anda allan vth. The som thet göto/ the
«synda emot lhetla 6. Bodel/och emotiulheri lara therhan sager/
at t»fl ffole föra ill reentigit och tuchleligit lefweme bade medh
ordh och garningar. Paulus warnar pna ahörare vlhi Ephw
io för then odpgden sajandes.- Jntet ohöwlstt
gange vfhaff tder mun/ vthan thet nyttlgc ar til g .

förbatcringh / ther thet behöfwes/ at thet ma them £

som horat til tacka wara. Bolertl ocallsiemheet eller
girlgheet/ latertbland ider icke ensnemda warda/sa-jern helgon til hörer. Och fiem ordellergäckerq el-
ler stämptsom icke höfwes/ d.thanHeller tacksejelse.
Bl the Collofler sqger Paulus, at man stal döda the Bph./ u
oluchllga lemmarna/ som äre beuchne til bolerq/ CoU«her medh han ock förstar omchtiga försmadelse och ffamligh *s ' *

ord vthaff Munnen. Thella stola alla Menniskior besin- c
'

,

na/ och wachla sigh för otuchtigt snack och taal: lp sadant for* or'

krancker goda seder. Ja ingen ffal brukalsm krop til orenlig- Ål'

r
hcet/ vthan halla sitt saat i helgclse och ahra. 'f*

Then fterde odpgden/ som förstas medh Hoor/ iv..m iti are



Then VII. Prcdikan.34

Nre oluchlige och lätfardiga slhafwor/medkroppen och lemmar,
na/hwar aff synes/at himat ar fult medh horettj och
Sadana lattferdiga achafwor stee medh {låta och smekiandhe
ord / sasom wtjse Mannen Salomon bestnfwer lallferdigha
stökiow athafwor. Pro. z. 16. J-tcm : cap. ;. 3. Jtem :

<&tt okyst Mennlstia hafwer ingen roo t sinom
-kropp / tll thes hon vptänder en Eeld. Hnneo-

åt all maat sööt/ och wändet
2*' icke igen tll thes hon fulkomnar thet. Jtem: wän

.
tigh icke tll eena sangersto/ at hon icke gnper tlgh
medhsiltsmecker. Jtem: Eenbollstqwlnnakcknner
manpa hennes otuchtiga syyn oc vppahennes ögon.
En part bewijsa ock sitt horista hierta medh lattferdigh flato
bonadt/ ther om Salomon talav och sager/ at the forn sa låu

Pro. 7: to. ferdiga och horista aro/ the komma och mööta i stokio klad^
mu Ewoot sadant larcr Paulus, at f?-
la prydafighlhöfwellgom kladedebonat/medh lyd-
achttgheet och kyj?heeti tcke medh fiatat haar/eZler

uTtrn. 2. gull/ eller parlor/eller kosteltgh kladnat: dlhansa-
?- Ie- ftm theqwinnor höfipes som Gudachtigheet bewll-

ft medh goda garnlNZar. Wij hafwe (s;empel i" chett
H. Skrifft om luchtige/ dpgdcsamma och kpsta Wcnnistior/
bäde man och qvoimor/ sasom Joseph Gen. 39. g. 9. Boas/
Och Ruth/ Ruth. 3 ;8. &c. Hcbecka Qen. 24. 16. &c. Sa-
ra Raguels Dottcr, Tob. 3.16. &c. Sufanna, v.23. Thes«
seallablifwa beröm).' in 11l Werldencs enda/ och sedän i E<
wigheet: men Potip),us Hustru/ och medh henneallaotuchtiga/
bma försmaoelse hlr Tim: och lh.r Ewinnerltzhz,. Wachle

f?3&



it <jfö chrt fttti Bodet. 9f

figh för then fful hwar och en Chrisien mennistia/ för owlhtig-
heet och och- elste mchl, dpgd och ahra vthi'sin
vngdom: och nar Gudh bestarer them/ at komma i Echlen-
fiaps siändet/ sa lefwe ock ther vlhi luchleliga och ahrlig<l/häl«'
landes sitt ständ vthi ahra/ sajom thet aff allom hallas bör. _,,,

Och emedan fpllerlj ochdrpckenffap vpagger ock Mennistion HtAJ*:£

m til okpstheel hoor och bolerij / sasom Salomon sagher/
at then som ar öftverfiödigh til at drlcka/ Hans &

ghon jee effter andra quinnor/ och Hans hierta ta-
lar offallgh tingh. Pro. 2s. 32. &e. Therföre stal
hwar och en wachlastgh för swalgh ochdrpckenssap/hwaraffltt
ostlckeligit wasende kommer. Hwad anlangar om thet Hoor/ SfittJhsom steer i hierlat/ medh olofiigh begarelseoch bräna/ therom
bllfwer framdeeles handlat öfwer thet io»Bodet. Gudh alz,
mechtigh lkapa itt rent och tuchligt hierta vchi hwar och en
Chnlien Mennistia/ och gifwe nädhoch Anda/til atbewW
Dcht och ahrllgheelmedhMNlMr/ordoch äthafwor/Amen»

TMOttondePrMan.
TEX T U S

>. Dt stalt icke GMac
stvät>ävtsetl&c.

M Hörde (G. V. ©u för s dagar stdan/aff
öfwer-thet 6. Bsdel/ huru HCRren Gudh

hafwer omfiengtochfridkallat/ hwarsochensmennlffiosluchl/
ahra wxMli&WbMtfcw som stadde gre jEchlenstaps sian-



Then VIII, Predikan.
del / sasom ock theras / fom ther vth om are fiadde/ och altfa
firangeliga förbudil/ widh Hambd och Straff lilgöratide/ at
ingen stal mä fördrista sigh til / at oreena och besmilla sigh sielff
eller nägon annan Mennistia / genom Hordoms iafi/ hwarken
pä ett eller annat satt: vthan at alla Mennistior ffola föra ett
renligit och tuchligt lefwerne/ bade medh ord och garningar/
och hwarochenstal elstaoch ahra sinEchta Maka- vlhilhetta
Siunde Bodet/ fa wtz/ medh Gudz nädige tilhielp/ höra/ hur»
<hen sammaHEßrenGudh hafwer omkringftengdl/och frid-
kallat/hwaw och ens Godz och Ilgodclar/ atingom stal wara
lofiigit/ at affhanda/ genom tiufwerij/ ps nasias egendom/
wid Hamd och Slraff lilgörande: Vthan hwar och en ffal
wara förplichtal/ al hielpa ther til/ at Hans nasias godz och
naringhma wHrdaförökat och bestarmat. Wh wilie.i HER.
rans Nampn/ och i Hans fruchtan/ belrachta och öfwem«ga
lhellaSiundc Bodet i 2. dcelar.
I. Huru stöld och tiufwert// bllswer aff Gudl

strangellga förbudlt. -

'

11. Huru manga siagz laster och odygder/somför-
stas vnder thee ordet/sitala/ hwilka ock alla
sörbludes. Gudh regere oh medh sin £•
Anda amen.

P A R S P R I M A
I. Emedan HERren war Gudh/ i t§m Bodet

omstanger och ftidkallar/ mennistlones andeliga och
himmelsta Egodelar/ vthan the lekammellga och jordesta: Tpbes
sinne wtj förji/ at HHRren Gurh giswer ch menmstlom / the
lkkammeligha och joroesta pa twaggichanda satt

och
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AomHttsiundeßodtt. n
och wijs ». Vchan warl arbele och omak. z> Denomwart
arbele och omak.
i. Hwad anlanga» the lekam.- lordeska och timmeliga gaft

wor och agodelar/ som Gudh gifwer 0$ wart arbtte ocP
omak/ sa are the manga / förnamliga och npltiga. En stoor
fömämligh och nyttigh G«dz gafwa/ som wst medh wättav
bete lneel pakoste/ ar «het/ at HERren Gudh gifwer och be,

enliuftigh/warm och frurhtsam sommar/estttr the»
kalla Winter tljden/ther öfwer/icke allenast Menniffioma/
vchan ock the ostäliga Diuren frögdas och hugnas/ för then
sioora nytla/ som samma liufiiga sommar lildh hafwer medh
sigh/ och medhdeclar alla/ hwarl cfftcr fitl sa« och mätt.

En sioor / fömämligh och nptligh gäfwa gifwer HEW
ren Gudh cp nar hanlaeer then klara/ warma och skinandhe
solen vpgä öfwer oj?/ och beskärer o§ dagen nallenes
mörcker och skugga/ ther til wlj medh wart «bete inttl kun-
na vlhratta.

Icke at Heller thel nagot ringa tingh/ at nar jordenarsom ev ,v
jern/och himmelen som koppar/ sa at ingen frucht kan wa>a 7

* *

vpaffjordenne/laöpnarGudhhimmelensfenfier/gifwerßagn De
*'

t 7y
pä jordcntie/och vthgiutcr öfwero^walsigneisc tilfpllestsatbade ,

' "

Mcnnistwrna/ och the andra Diuren fa fin södo och beet; Mallwther til kunne wij intel göra medh warl arbele. Nar wtj nu '

besinne/hwad fördeel och nylla winterenssnioochköld/säsom
ock nattennes dagg och stagga/ hassua medh figh/ ta ma\U
tt>tj/ medh ratta bekanna/at the are förnemliga Gudz gaffuor
och giffuas ojj vthan warl arbele och omak: manga anora her,
liga och nytllga stattcr giffues o(j vchan rnöda.

z. Genom warl mövosamma arbcleoch omak/ giffner
ren Gudh ch ock manga förnemliga .och npttiga gaffuor och



Then VIII. Predikan?
A'godeelar / hwilka tillika mcdh the andra Timmclig? och iv
kam: Gudz gaffuor / vpracknas och nampn giffuas/ affiuthj
i förklarningen/ öffuer thcn 4. Bönen vlhi Fader war. ■- Hnr
befinne tt>l| o£ wara plichllge til/ at medh loff och tacksajelse/
berömma Gudh war himmelffe Fadrr/ for sijn sioora nadh
ech Faderliga barmherlighect emot oi)/ i lhel/ at han ährligen
och dageligen/ medhdeelar och stancker of? sadana msnga/
%, och nyltiga statler och agodelar/ för vlhan war mödo/al
i»cj behöfwe inlet Mecra gora ther til an allenasi vchi een sia<
dighlroo och barnzligh tilförsichl/bidia honom lher om efflersom wij weela lhet wara honom behageligit. Wtj stole ock
lara/ at wara tolcmodige/ nar wtj medh mödo och tungt ar«
tzete/ masic förliena war maat ochkladev och komma i Hugh/
»t thet ar Gudz ordningh medh ojj/ effler spnde fallet/ at wtj
Mäfie medh bekpmmer nara oli pa lordenne / i alla wara ltjffz
dagar/ och ata wart bröd i war anlctes swett/ til lhcs wlj

€ea,i. warda ckertiijord igen/ther aff wij tagne are. Ja wtj ffole
$7 trösta ol) ther medh/ al oansedt wlj masie genom tungt och

Niödosampl arbete/ anamma manga saker aff Gudz til
Watt Zim: vppehaUe.- Sa anamme wlj ock olaliga mängha
goda gaffuor och ffattar aff Gudi / som wij hafwe Mlhcj

~ omat före.
H. Sasom O HRren war Gudh/ pa lwaggiehaw

ta satt och wljs (som hördt hafwe) gifwcr ch the iimiw
liga och Mäatt agodeelarna: Allsa besinne til thct andra
at HERren Gudh wil ock/ at the samma «godeelawa/ stole
pa twaggikhanda satt ochwys agas och brukas/ nemlig<i/lhen
tm deelen gemene eller samfall/ och lhen andra Eenstpll.

i. Hwad then förste declcn anlangsir/ som Gudh gifwer ost
pthzn mbele och omak/ja ar then ch allom gemen/och ingen
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3tt otn chtt siuttde Bodet,

Mmnistia blifwer lher ifra stangder: tp HERren Gudh la- M*i.&
ter sin Solvpga/ sa wäl öswer the onda/ som öfwer the goda. 4f

'

m
?

Han lalerregna/ sa wal pa theorattferd: som pa the rallferdiga.
' å

i» Hwad then andra dcelen ««langat/ aff thc timmeliga och
lckam: gafworna/ hwilken deel HERren Gudh gifwer gcnom
arbele och omak/ en pall mmf och een pan mindre/efflersom thct bchagar Gudhi/ sa «r then icke sa gemeen/vlhan«F
ghcs och affMennistiorna eenstplt/ sa at then som medh
fftc arbele nagol godt aff Gudi bekommil hafwer/ han hccler/
och ärmalsaghare ther öfwcr allena/och ingen annan Mennn
siia medh hono«n/ och han ar mechligh til at handla ther med
sä at ingen far biuda ellcr förbiuda houom/ eller affhanda
nom nagon deel ther aff/ emot mals agandcns wiNa och [cm
lpcke.

Nu are alla Menniffior genom spndenes forgifft/ sa föro
derfwade och forwande/ at the/ sasom vthi alla andra godaor-
dningar/ sa ock vthi lhenna ordnmgen/ are, obenagne/ til at
lata then bliffua wid macht/ at hwar och en ma niula och be-
halla sttt egil raltfängne godz. Thelta feelet scer och weee ..

Gudh/ medh Mennistiorna/gansta wal: och «herföre-hafwer
han omstantzat och fridkallat alla Mennistiors godz och ratl,
fangne agodeelar/ medh thelta 7 bodel sajandes: Q\ ff(At
icke stiala. Sasom han Wille : Ingen stal fördrista
sigh til / at pa nägot olilbörligit salt/ aff handa sinom nasta
Hans godz och egendom/ som jagh HERren Gudh honomges
nom Hans arbele gffwit och bestirdl hafwer. Har
lier/ at wtj stole lngalunda misvnua war nasia/ the Gudz gaf-
wor och walgarntngar/ samfalt medh 0(3/ som Gudh siclffgift
wel och vndl hafwer. Wlj stole icke Heller förlryls/ ellsr
gramma og ther öfwer/ at the ogudachllga/ nim sch nyttia

N il man-
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Then VIII. Predikan.
manga Gudz gäfwor ltjka medh osi/ sasom Solen/ Sfra/.rt/
och mpcket annat meer/ sasom ther om widlpfftelisa talas
Pf. 73. j. &c. jtem: Pf. 5:7. 1. 35. &c. Pf 144. 11. ad fin.
Wcj stolc och lacka Gulh/ som icke allcnafi glswer cst si-
«a god>i gafwor/genom wärl arbele vHan ock fridkallar chcm
medhsilt Bodh.

Wlj stole lata oj? nöija medh the agodeelar/ som Gudh tfo*
tes gifwa ch/ genom warl egjt arbele och ingalunda affhan-
da waröm nasta/ thet som han/ genom fin anlcles swelt / «ff
Gudi bekommel hafwer.- lp thet ar Gudz ordningh/ wiliaoch
befalningh/ at hwar och en Mennistia stal närä sigh i sin
gen anlcles swell, och icke i sins nastas/ genom silt egit lofiiga
arbele/ och icke genom fins nästas. Gudh giffue allom Mew
nistiom lusi och wilie/ tilat hallalhenna Gudz ordningen»

P A R S SS C U N' D A
©äfomMi hafwe hördti then i deelenhuru HER-

ren Gudh strangeligen förbiuder all siöld och
och tmffnat: Altsa witte wc/ dlht thenna u
dcclen formmma / hvmi manga stagz odvg-
der och lasier som försias dnder thet ordet/
stläla/och hllru the alla förbiudasaff

L- mnom 'Gudhi.
i. Then förffa odygden och lasten/ som förstasvn-

der chel ordet/ siiala/ ar lhet som talia» vppenbara tiufwerij.
Hwilket steer/ nar nagou aff Satans lngifwande och cffter
Hans rad/tagerborl jinsnastasgodzochcgendom/penningar
Mr anngt/anlingcn chcl ar förwaminom döwrochtaas/
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Äromthetsiundeßodel.

eller vthom/anlingen om nattttljch eller om dagen.
som sadan odpgd öfwar / han hceter och a'r tn tivff/ och rbryler emot thetta 7 bodet/ och bcdrifwer en gwoff spnd. '' '' '

En säyan 'liuff war Achan / <hcn ther siaal / och vnnan del,
de affthet Saledes bcdrefwe ludarna liufwerh 2Mac.ll
pä the Affgudiffa Clenofcier/ som the stolo och gömoe vnder «0.
flna kladcr. Sadant förbluder HERren Gudh w
thi lhelta siuende m<u ]tem. I ffolen lcke stlalaeller ,

'*'

liuga/ eller handla falstellgaden ena med drn andra. M£
3hct sauma repelerer Christus sajandes: *£« stalt lcke is.

'

Ma. Jrern: Paulus: Then ther siolit hafwer/k^.^.
han stttile lcke meer etc. Ilem. förbinder ock Petrus "-

tlufwerlj sajandes: Ingen aff lder ltjde sasom en tmff. '• *' *'

Om sadana tiuftvars straff talas mänga fiades l then H:
Skrifft. Gudh talar om mennifkio tiufwars siraff sajandes:
tzhcn som stial ena Mennlstlo och salier henlle/ Exod - iI:
sä at man finner honom dermed/ han ikal döden döö. D

l6'

Om annan liuffnadtz siraffsager G«dh x om Nagor siltil ".' *'

en ore eller itt faar/och stachtar thel/ eller salien
han stal glfwa fem orar för en oxe/ och syra far
för ltt faar. Om en tluff bestagen warder /at .

han bryter sigh m/ och fäar Hugg 11l dödz/ sastal '%£":
wsen blodz ratt ga öfwer draparen. Achan wedh
sinä Söner ochDötlrarbiefflil dödz sieenal/och titiqfa mcd alla H- 7:2**

sinä agodeelar/ dödt och qweckt/ vpbrander för silt tiufwen 2/.
st,,l. kauiuz sager /at lmswar stole lcke ckrswa Gudz'• C°r > 6
rljke. Hum sasom liuswarplaga blllkgt fa sm endalpckt lftä "'



tyln VIII. Predikatt.
Werlden/ och fin begrafningh vthl galgan/ thet witlnar
farenhceten. stal hwar och en Chr isten mennizlia
wachta sigh föt then grufweliga / lmfwerlj / och ho
Ma M om thcl som r2uluz förmanar lil: lher sio^
lit hafwer han stlcke icke meer / vthan Heller ar-

-Bpb.4- §cu mcty fm Qfafi(t thet godk är. Gudhbewa-
ra alla sinä Barn ifta tiufmm odpgd.

ti. Then andra odygden/ som förstas medh ehet or-
det/ fiiÄa ar falstheet/ som steer medh oratt mät och wight/
«her medh theu ena Mennistian/ aff hander ifta then andra/
Hans godz och agodeelar.Sadan odygdforbmderGudh schan^
des; Istolenmtecolljkahandialdom/medaln/med

Uv. 19. m%t/ medh mat. Ratt wagh / tätt pund/ täti
v¥- ftappo/ xåti kanna ffal wara na'r lder: Ty jag

är OERren idar Gudh. Jtem; ffalt icke
haftva twaggiehanda wM i tinom sick / större
och mindre/ och i lmo hwse ffal lcke wara twag-

veut.ir giehanda stappo; större och mindre. Tu ffalt
"- '*' "' haswa enafulla ochratta wGI/och ena fulla och rät-

ta ffappo/etc. Conf. Pro. 16.11. cap.n.i.cap.to: io.2j.
The Memiiffior som stdane bruka/<he meena sigh stola hafwa

fr 0,10.2. en fioor fördcel lher aff: .Men Salomon sager: oratt godz
hielper inlet/men ratlferdigheel fthar ifrädöden. Conf-Pro.
11: 4. Ty ffal hwar och en wachta sigh för sadan eråtttä*
digheel: TyhonarltttiifVerij. Gudhbewara alla Chrisi-
Na lfra thcn onda forsichtigheelen.

lU , Tndie odygven/ som strsias vnder thet
orde^/
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Är otti chet siwnde Bodet.

vrdet/ stiala /H fal|f awjrws försaliande / och ffeer / nar nager
dragar til figy sins nasiasgcdzeLcrpc^idgai-/fctodrgliga sa-
ker/ lhen som chet glör/ han ar en tinff.- tp han sager sinawn<
tot wara goda/ an doch <he are odugltgeoch fördcrfwade/ <a<°
ger myckel för them/ -och salcdes sttal han fins nastas
gar och godz bott ifra honom. Hwad anlangar köpande och
jaliande/ sa ar thel vlhi.sigh sielffl en loftigh/ godh och npllig
ordnmgh/ och man ftnner/ at the heliga hafwa hollit then
ordningen. Gen. 13.9. »Men misbrukct i then ordningeu
it hwilkei misbruk HERren Gudh förbiudersajandcs:
Om tu nagot salier tinom nasta/ eller nagot köper aff honom , --,

ssal ingen beswtjka finßroder: Conf. Jer. 9: 5. 6. Gudhsager sigh wara wred pa the orällradigha och falsta hanlingz, '+

Man. Conf. Syr. 27: 2 g. i: 2. Tp ffola alla hgndlingzwan MiMm

wal wachle sigh/ och minnas kauli lardom: och at ingenfor» Jf'f ,

trycker eller swijker sinbroder i nägon Händel: lp HERren ar uweH',
hampnarcn ofwrr alt thetta.

Flerde odygden / som förM vnder thet Vl'
ordel/ stiala/ ar oratträdighcet emot öfwerhceten/ och previ-
kantcrna. Hwilket ffeer/ nar vndersalare dölia vndan/ och
förhälla ifra sin öfwerheel/ lhen statt och tull/ som the them
effler Gudz ordningh/ och werldzligh lagh plichlige are. El-
ler ther ahörare dölia och färhalla ifra sinä larare/ lhen lijon»
de och ratligheel/ som the them/ effter Gudz lagh/ och of*
werheetenes ordningar ffpldighe are. The som then odygden
faufa/ the stiala/ are liufwar och synda ther medh emoot thet-
ta 7 bodet. At vndersalare are plichlige at gifwa öfwerheet
statt och tull/ thet wiltnar Chrlsius bade medh sitt egel Ex»
cmpel / och medh sin formgningh/ Mat. 17, 24. &e. Mat.22.
ai, Jtem Paulus» Rom. iz: 7. ?hk ftm ther pchjnnan are

oratta



Then VIN. Prcdikan.
oraltradige/ och beswljkelige/ the bedrifwa iiuswettj / wachte
sigh alla vndersqlare thcrfore. At ähörare are ffpldige til at
gifwa sinom lararom (csster Gudz ordningh) förfilingh och
ttjonde/ther om sinnas »nängha Skrifftencs wittnesbördh t
Mhaff offer/ som jfwte barn Helga och offra

„

"' prestenom/ stal wara h.anS/ sager Gudh. Och
Num.is: thet figer Gudh sigh haswa gifwlt Aaronochhans

s. u. Gonom och Döttrom til en ewlgh rcktt. Conf.
Deut. iB> i.&c. a.Par.3U4.ad 8. The ahörare som sajä:
then ordningen medh forstlingh/ offer och allenafi
i Gam: Tesiam: the mä ga lil Nya Testamenlet/ och ratto:
sigh effler ihee som Chriftus och Hans lar/nngar ther taala

Idat: 22: om ttyn ordningen. Chrisii ord ther ora lpdha (a: Gift
.?/>; wer Gudi thet Gudi lil hörer. Jtem: Arbeea-

muojo m4r zyerd sin maat. Jtem: Arbetaren åv sin
Lue.10.7 |^tt fttft, Pauli ord ther om lyda st: @<i hafwtl'*TP': HERren stickat/at the som förklmna Ewangelt-
r.(> 9: «m / stola ock hafwasina narmgh aff'

/4. ]tem: Then som vllderwhsat wardermedh ordom
G»ih-.6. an deelealtgodtmedh honom/ som honom vn-
i.Tim.f: tt ftqfa Vt . jtem: prester som walföresta//7 ' stal man halladubbelheder warda etu Conf.Tob.

4: is. The ahorare som göra/ aff mootwillogheel cmool then-
m ordningen, thcarctmfwar/ cmedan thebcswljka Gudh/och

~.,
, therföre are the förbalinade/ sa at all tingh förjwnmcr ttymvn*M
, nan handerna. (W. Ath r . t, ad..,.

3> v Then Femte odygden/ som förM vnder thet
VJdet/ stiäla/ar lienjie ti#o3iais/ och liwjie pigors otroheet

• och
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och försnmmelse/ vchi thet/ som thcras Hwsbonde och Matt
moder hafwa befalt them/ ther the gä fafengia/ nar the (pm*
ma lfta theras öghon/ sittia eller liggia lata/ eller laga sigh
.sit egel arbele före/ som inlee lander Hwsbonben och Mat,
modren «il nylla. Sädana tienstafolck are tiufwar: lp the
filäla/ icke allenafi Maat och töön ifrä Hwsb: och Matmo,
der/ vlhan the stiala och förnööla ock Gudz dagh
Wachte sigh hwar och en tienare och tienarinna för fidant
«lufwerh och oerooheetz syndh emot Gudh och Menniffior.
Gudh ingiule erooheetz och fitjtigheetz dpgd vthi alla tienares
och tienarinners hierla.

Siette odygden/ som förstas vnder thet vi.
ordet/ stiala/ ar mootstrafwigheet och owilia/ til at betala
Giald och Skuld/hwilkel steer/ nar nägon begarer lil läne/
eller borgar »fra fin nasta nägot/ gifwer sööta ord/ lofwer
godh och richtigh betalningh/ til thes han faar aff stn nasta,
thet han begarar/ men sedän bekpmrar han figh Mlhet om at

'

betala thet. Then som sa handlar medh fin nasta/ han fiial
Hans ägodeelar lfta honom/och syndar emot thella bodet. Om
sädana tiuffuar talar David sajlMdes : ogUdacklt- Pf i7 zige borger/ och betaler lNthet. Sädana are ock the,som förhalla arbetaren fin loön/ hwilkel ar ill tiuffuertj/ och
firaswer/ icke allenast emoot lhetla 7. bodet/ vthan ock emot
thet som Gudh sager: M Daghekarls löön fkal tcke
bllfwa nar ttsh m tll Morgonen. Jtem: uf' '*

icke förhalla lönen för then som torfftigh och fat- r
ligh är ibland tina bröder/ eller för fremlingen/
som i lino lande eller i tina portar ar: vthan ff alt

O slfwa
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gifwa honom samma daghen sin löön/ at Soolen
ther meVh lcke mdergaar/ effter hau nödstalt är/

zw %± och lher medh Vppehaller sijna fial/ pa lhet hanic-
kessalroopa til H HRren öfwertlch/ ochthet
Warder tigh kil ftnd. Jtem: Then som för tlgh

hafwer/ honom giff strax iljinJdon/ och
fsrhalt mgom Hans fortienea lodnXonf. jer.22.1?.,
£>m thcrasfiraff/ som saledes siiala ifra sinä arbetare/ talas vthi
<hm H.- SklM: @£j ardetarenas löön <öm ldart
land affbargae hafwa/hwtlken i them stvlkligalfra
hafft hafwen/ roopar/ och theras roop som aff
byrgde/ar kömmit i lebaotz öwn.
jae /: 4. Conf. Ma! 3: v. 5. Gudh° bewceke, hwar och m
Mmnlffia (il vpxichligheet emot |ln ??asia.'

m, Then Glwude odygdm/ som förstäs dilderthee
ordee/siitWstcer/nar liägon häller mchh/och samlycker tilandras-
<iufwertj/cNer ligcrochrotta medh lhcm/eller giömmer och f6»>
»arat lhrras tiufwe godz.Su6i«/chen som (*rt och wcelfulkom-

V*4* %a/fin granncelier nagÄN anan-bedrifiva/ elier hafwa btbtifwit
nagon affchessc vprachnade odygder/ oc wil thtt icke vppenbam/,
besynnerliga närhan blifwertherom «lftägal/chen sammearin-
m baltrc an en eluff/ och han gorsigh declachligh
spnd» The somfinna ensannars godzochdöiia thct/thk bedrifwa
och mffiwfy och spnda emot de< 7 botya* Gudhbewarq
nadckgen/ hwar och en Chnsten Mennissia ifta sadana Tiuss,
wertzs odygder/ som nu vprachnade are/och giffue godh wilic och,
karleekialiaswara> hicrla at n>tj alle inbprdes hiclpe dertil/ at.
warlochwär nastasgodzochnaringhmattt/ mcd Gudz. walsiK,

och beMmal/ Mm.. %ii>
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TEX T U S
8. O stalt icke bara falsttwimess

bprd emoot tm nåfl<t^m^mm
hvrde (G. V. W.) för s dagar stdan

Gurh förbiuder Md och och salcdes omstangier
hwars och ens lekam: gvdz och agodeelar/och'them fridkallar/

stal wara loftiglt aff hattda pnotn nasta/Hans egen-
dom pä nagot olilbsrllgit fatt/ emool Hans wllia. Vthaff
thetla 8 bodel fa wtj/ medh Gudz nädige tilhielp höra/ huruHERren Gudh förbiuder falffa wittesbprd/ och siledes om-
stangier och fridkallar/ hwars och ens goda Nampn och ahr,
liga rychte. wliie i H E Rrans Nampn/ och i Hans
ftuchean/ beerachta och öfwerwaga thetla bodet i 2» Deelar.

I. %mu Gudh fridtallar SSlmmffiomtä godha
Mmpn och ätzlllgha rpchte ftr ftlfft wllt-
nesbördh.

11. Huru mangha flagz odygder kunna fåxftäs
medh falstt wttnesbörd. Glldh regere os
medh sin H. Anda/ Amen.

P A R S P R I M A
Nqmpn och rychle/ tZr.pch hee- *
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tet $w at en Mennistia/bade för Sudh och för stn nasia/
befiiter sigh om Gudftuchnghecl/ ahrlighecl/ tuchlighret/ vp-

,
richtighecl och bkffcedelighect/och savant blifwcrNampnkun-
nigt hoos andm Mcnnlffior/ fa at hwar och en som honom
kannar/kan saja medh ratta.-Then Menmstian siäller och
förhMr figh i alla mätw/ som en ratt Ehristen Mennistia
egnar och böör.

i. Ett sadanl ahrligit Mmpn/och ar een kostelig/
herligh och fornämligh hoos Menmstian/ sa at-cheN'som thenrtjkedomen ager/och befiiter sighom at hafwa ochbeM
la honom/ anlittgen-lhet ar man eller qwinna/ fattigb eller
rhk elc. Then samma kallas medh tåtm »cke allenast en
deftm/ vlhnnock enGlldhftVchtigh Menniffta. Salomon

h:u:u sager/At tttgodt rychle ar kostellgare an stoor rij*
€cci. 7 -2

kedom. Jtem: )tt godt rychtt clr Uute/ an en
godh salfwa. Then wijsc lawren förmanar aU
la Mennistwr lil/ atbcfiljla siO om/ at aga och behalla itt
godl nampn/ och ?%r/ at lhet bllfwer wlpare/ an tu-

syr.v-is sende stoora Gu!d stattar.
2. Ett ahrligit ftampn ochgodt rychte/ arock en Uttom*

mm egendom hoos Gudhfwchtiga Mennistwr/ sa at the he!-
ler wilia misia andra goda agodeelar/ an itt godt ??ampn oc
lpchle. Ja thet ar iät nagot fafengl ordjprak som sa lyder:

' ar battre/ ak wara an ahrelöös.
Nnföi-e faZercckSprach: gqfWttWM fagodlsoMsmx ttyt im/ sawararchetdoch en ltjten lljdh:Men

*• itt godl Nampn bllskver
3. Ett godt nampn och tpchle ar ocksa een gansta nplligh

egen-
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Egendom: tp thet gör itt godt modh och roligil samweel/hwil, Pro Iffffa at itt taa/ligrt gastebodh. Thet gör ock Mennistioma Sx^m
beqwemliga / och befodrar them gen«enliga lil förnamllga Ew- lu
bele och tienjier i werldm/ sasom/ badhe chen H: ffrifft/ och pe( ,ftlJiförfarenheelen thet wilna: Men the joro itt ahrligitNampn
och rpchee icke äga/ the blifwa fiengde thcr ifra.

Emedan itt ahrligit nampn och godt rpchte/ ar en sädatt
kosielG/ karkomtuen och npttigh statt och Egendom hoos
Mennistian/ och Gudh laler figh sa högdt omwarda / til at
fridkalla then ffalten (som stole fa höra) ly stoleock
tttfj hwar och en Menniffia beftila oi) lher om/«ch ltachla es-
ttt/at wh medh ralla, och i sanning bara och förstrara/ wätt
goda nampn och rpchte: och thet steer/ nar wh befiljte ol)om
Gudfruchcigheel/dpgd/ ahrligheet/ redeligheet och besteedelig-
heee, bade för Gudi och Mennistiom. Mänga wilia kallas
och heeta/ ahrliga/ redeliga och vprichliga: Men the befthta
jlgh icke alla lher om/ al the sa i sanningh wara wälte. Ther

före/ sä mpckct som chel ar of) kardl/ at kallas ahrlige: Sä
högdt stole wij ock göra war fiijt/ alwarachrlighe/al Gudh och
wart egit samweel/ mälle bara ojj lher om wilnesbprd.Gudh
gifwe at alla Christna Mennistior wille lher om befiila sigh. ,

Bl thet andra/ i thenna/ Deelen/ gifwe xof\
"

acht vppä huru HERren Gudh fndtallar och omffantzar/
thenna kosieligha/karkempne och nyttiga ffatten/ nemligha ilt
ahrligit näm?n och gödt rpchte. Sielfwe fridkallelsen lpder sä:
Tu stalt ickebära falflt witnesbyrd emot tm nasta.
Thenna fridkallelsen repeterar Mose/ Deut. 5, 20.* Jtem:

19:19. Ma«.icM9. Jtem:Paulus> R0m.13.9.
Säsom HERren wär Gudh vlhi lhel 5 bodet /bewljser

tm stoor barmherllsheel emoot oi) mennistiom/ j chel /at han
Och ftld-
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fridkallar/ och omstantzar wart M/ hwilkee han fielff osi vn-
derliga gifwil hafwer/ och ar osi gansta kardt: allsa bewljsar
lhex samma HERren wZr Gudh c$ sin faderliga
Heet och sioora wmwardnat om ofj i thet/ at han icke allenalk
gifwer nädh/ at n>lf/ cfflw Hans befalningh och mlia/knn-

,na befitzta oj* om/ och omsijder bekomma itt af)tlisit nampji
och l^chte: Vthan han ock fridkallar/ och omstantzar chetsamma 7 at mgen wid siraff til gsrande/ stal fördrifia sisb til/
at thee i nagon matto förkleena eNer ffada. Och säsom werldz-
ttgh öfwerhect hielpa til/säsom en godh Gudz oroninsh/atför-
fwara wärt ltjffoch godz: Allsä hielpa the ock merkeligenttl
at förswara the rältsinnigas goda Nampn och ahrliga rychte,
Otz bör förchenstu! tack« Gudh Alzmechtlgh, for een sadhan
faderligh ftidkallelst och wmwardnat om ost: £»/ säsom wfo
n siender och fyaamt inut gåxna vnna o§ annat godt:
ja vnna the <$ ey Heller/ at behalla och niuta itt godt NaMpn

och rychee/ ja the hafwa sioor äeraa/ til at ffada chei/inen for
, Gudz förbolh/ och öfwerheetenes hamd och siraff stul/mäste

the medh silt ondha vpfaat hafwa fördragh. Och safom
<$ bör tacka Gudh för chenna ftldsillelscn: Altsa stole wtj
pc? bidia Gudh/ at han nadeliga wiile hallg öfwerheeten wid
macht/ och styrkia theras myndigheet/ til at simffa them som
fins nastas ZodaMampn och rpchte förklena och stada.

PA R £ S 8 C U ÅT BA

Sastm wij hafwe hördtithen /. Deelen/ huwHLRren Gudh förbtuder falstt wltnesbyrd
och thcr medh ftldkaiiar hwars och ens goda
Nampn ochrpchle: alffa wllle wh vlhtthenna

T.dee-
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ti Declen fömimma/huru manga stagzodyg-
der här försias medh falstt witnesbydh.

Först förftas medh salst wtknrsbytdh/ Lögn. £

Thet ar/ uåt nagonliuger pa finaåiU/ och bestpller honomför
nagon groofflast och odpgd/för hwilkey han doch kan wara ostpl»' ~

dtgh/ eller liuger för (in nasta/ och sagcr annorlunda om een
saak/ an som sant ar. ?hen som ehet gör/ han bar siilffl wit,
nesbprdemoot sin nasta/och fpndaremoot thetta s.bodet.Om
fädana taw Salomon f jtt ttOQet wltne titytt idt/ pro.i4.fi
men ittfalstt wltne talar dristeliga Lögn.

Thm första lognaren wav Saihan: han belogh först Gud
faiffeliga/ och, ftdc annorlunda om Hans ord/ wiiia och me-
ttingh/ an thet som sanl war. Eedan logh han för Eiva/och Gen. 3. &.

bedrogh henne lil at tagha ass thet förbudne traas fruchtvlhi
tustgarden/ sa at bade hon och hcnncs man alo bade cher aff/
och saledes forde Salhan <hem och lhcras efflerkommande/
medh fin lögn / vthi förderff/ bade pä kropfens och fialenes tt>a%
snat/ och cherföre kallas Sathan/ LögMNes
Thenna lögne faderen / effter folgde Jacobs Söner/ nar lhe
bow losephs Kiorlel blodigh til sin Fadher/ och lugoför/ ho*
nom/ fajandes figh hafwa funnet Kiortelen/ men inletpillen. Gen - *7°
Een sadan lögnersta war ock Potiphars Hnsirw/ när honfal« % ® c'

lsteligen belödh Joseph/ som doch offyldigh war. En sadan Gen-&\

lögnare war Gehafi Elilaei tienare. Ccnf: Å&. 5: 8. Matt. '7 * .
s& 13. Sädana salsta wltne blifwa Haalade/ bade affGudi z'Re&'S'
ech fwmmaMennistlor. Och therföre förbilwer GudH sa> "•

dan odpgd/ lherhan sager: I stolkN lcke Ma/ ellet
lllM/.eller HMla falsteltza chen eng medh chen L,3^
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andra. Dichta icke lögn emoot tin broder/ ellere-
moot tin wän:.Wän tlgh icke widh lögn/lvthet

Sjr '7 ' n ' ar en f?am\is wcma* Lögn dt en stem ssamftäct
pa ene Mennistio/och ät menligh nar oluchtigom
Mmnistiom. En tiuffclr ickesa ond/ somen thm
sigh lil lögn min / mm pa fidstonne komma the
bade pa förderff. Liuga är Mennistionne ensyr.ioM6 stamllgh lingh/ och hon kommer aldngh til ahro.

fo/u 25-
sager Paulus: Lägger bort lögnen/ och talar

Qois.9- sanningen/ hwar och en medh fin nästa. Jtem:
Linger icke för hwar annan. On, sävana lögnachn'-
gas straff/ talas vthi Whsheetenes book/ ther orden (3 ipta:
Sa tager ider nu wara/ at i icke ssrsmäden/och
haller idra tungor lfra bannor: ty thet i hemligha
lalen medh hwar annan i orat/ stal lcke sa ftfengt

s*p.iM. a^ayty then Munn som lluger/ dräper sialena.
Wachle figh förlhenstnl hwar och en för lögnen och befiyte
figh om sanningen: ty then H.Anda/ hwilkm Christus haft
wer lofwal senda ojj/ aff hwilkm wij stolalaras och lcdsagas/

jl~ tf han ar sanningenes anda/ och alla the/ som sanningen elsta och
'

«la /the regeras aff Gudz anda: Men the som lögen elffa
och öfwa/ the regeras affSatans anda/ och föras affhonom
ifra thet eto onda til thcl andra. gifwe at alla Chri«
fina Mennistior mätle fä kärleek lil sanningen/ och wedher-
sipggelse til lögnen.

ii. Sedän förstas medh fal sst witnesbyrd/ förrck-
Hwilket fieer/ nar nar nägon lögnachttliga beffpller fto

na>/
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Nasta / för nägon grooff mistgawmgh och spnd/ewoolGudh
eller öftvrrheclen/ och sälcdcs medh (ltt falsta och lögnachli-
ga bestpllande och wilnalide/ hielpcr til/ at then som oftpldigh
är/ kommer vthi ogunfi/ eller om lijfwel. Then (om sa hand,
lar emoot (to nasta/ han spnder icke allenasi emot lhella 8 bo- p
det/vthan ockemotthel5/ tphan draper stn nasta medh fitt """

falsta wimesbyrd/ säsom Salomon talar: som emot 'p'

fin mlsta falfft wimesbyrd talar/ han är ltt spiut/ p
pwrt> och starppyl. Jtem: Then Munn som lm-

,

ger/ dräper siälena/ si/n egen aldramast. I« s& /://*

dant förradeligit wiencsbyrd/ bar Poliphars hustrw emoot
Joseph. Sädana förradeliga witnesbprd boro the lwaße-
lials man emot Nabolh/ cffler then ogudachlige Dwtlningh
Isebels besiatningh. Conf. Hift: Sufan: v 2*.Mat. as; 5?. '•*%■ 2T*

Aä, 6: 11. 10'H-
öfwer sädana falska wilne/ klagar Davlcl/sajandes.-

Ther trada wrang wttne fram/ och the wttna tf*pf. ss. u.wermigh thet jaghmtet styldlghär. Conf.P£ 27: n.
Sädana falsta wilne haatar Gudh.kr0.6. 16.17:19. Och

therföre förbiuder Gudh sadant falstt witnande/ sisom ock lil at
lroochel/sajandes: (falt lcke lwo lögnachtlgt laal
saat lugörenom ogudachtlgom bMndh/ochwar-
der ltt wrangt wime vthan saak emoot tm nafta/
och bedragh lcke medh tinom Munn. Conf. Mar. Pro - #>?
ip: 18 Marc. 10:19. Rora. 13. 9. t9%

Huruledes sa"ana falsta wiene stole blifwa firassade/ ther
om hafwer Gudh gifwit ordningh / ther Orden sä lyda:
Om itt wrangt wttne gar fram emot nagon/ttlat

P witna
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tvitna öfwer hsnom nagon öfwcr tradnmgh.- <ga
stola ehe bada manncrna/ som saken pa gäller för

(td ftam för presterna och domare-
na/sow pa then ttjden aro/ och domarena stola
Ml ransaKkat. Och omchetfazffawttnethafwerburit falfft wktncsbvrd emoot fin broder: Paffo^-le i göm honom / sasom han hade achlat göra st-
nom broder/ pä thet at tu stalt ffilia thcn onda
ifta tigh / och andra ffola thet höra/ och radas/
och icke meer taga sigh före sadana ondk stycke gö-

Veut.tp: m tlgh. Tltt öga ssal icke stona honom.Prl7ps lrem.» Ilt faW witne blifwericke ostraffat/och
Bro.u;i% then ther lögn drlsteltga lalar/ han ffal lcke vnd-
Ap.ius ftlppa. Jteni: ltk lögnachllgtwltne stal förgas.

Alla lognares deel är l then ©ufo / som brinner
A medh Eeld och Swafwe!. Ma the som alsta och gö-

F°- n - li ia lögncn/the aro vlhanlll/thetar/ifrä Gudh och hansWrn
fiängde. Wachie sigh hwar och en Chrisien Mennistm för
sadana falsta och forradcliga witnesdörd/ lp Gudh läler jå%
dant «Nlet blifwa osiraffät. Gudh bcware op alla iftå the»
odpgden.

m Wi näst förstass medh ftlfft wttnesbörd/bak-
damningh och föreaal. Hwilkel ffeer/ nar nägon hemligen
eller pa baken (som man plager saja) lajiar'/ forsmader och

sin nasta /Hans garningar och förchafwande/
cher han dochkan wara offpldig/och mpckel ftomare/an thcn Hr/
tz?M honom baktalariellerM nägonkanhafwanägot fwaghech

Uttt
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tekn at dragas medh/ tä göra baakdanlare och fortalate chet siörre
an thel ar. The som sadan odpgd hafwa for sigh/ the spnva
emoot thelta Z.bodet. om sadana bakdanlare ealar Salomon/
sajandes: ther bakkalar/ han ar en Dare. #».».*/

Jtem: En baktalare röyerhwadhanhemliga Week
men then som iti trosast hierta hafwar/ han döliet
Het. Jtem: En lackare gör förstar acta* @& &l'"/£
dana bakdantare/ kallas ock klaffare/ och Nar the ilw
bortto/ wander trättan ater sager Salomon. Medh p^^.k?
sadana bakdantare stal man inlct hafwa vmggnge ellerwistas. *&

Sädana bakdantare/ woro the pharister emoot Christnm/na'r Pfo.2o.ifi
the fau tii Hans larjungar jL)wl vmgäs ldar mestare
medh Oyndare/ och äter medh them/ Jtem: ihesom kallade Chrisium en förförare/ stdan han dödher och b&
grafwen war. Sadan odpgd foibmder Gudh genom Mosen: Mai. 27."
Tu stalt lcke wara en baakdaneare lbland lltt folck ".

Apoft. Petrus lamv atnwn stal laggia bort alt fort.ial.)tcm: LeVt *&

Wrtaler lcke hwer anndn/ kare bröder/ siiger A- IS-

.

poft. Jacob, Psalmisten David P(: 15. saher/ at then 'i 2 ''

ssall boo och blifwa iH E Rran? hpddo/ och pa Hans Helga *'"•

bergh/ soM icke fötlalar medh fin tungo; ta gifwer han t\U
tcimaf at alla bakdantare och förtalare/ stola blifwa
«e. Gudh sager sielffgenomProph: Bawid/ sigh wilia sörgora
them/ som fin nasta hemligha baktala. oXtlCtafAdXC och p/^i.r.
bakdantare are warde dodhen/ siger Then
Mjie lafarenSyrach sager: Kare barn / läm halla Rmjj»
sftutmmIlp then honom haller/ Hall förtager sig fi*

P q lcke
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icke medh ordom: Sasom the oglldachlige ochför-sjt,i&fr och sialle/ ther igenom falla. Wachle sig
för then skul hwar och en Christen Mennistia/ för battan*
lande och förlaal/ p« sin nafia/ och sipre sinä lungo ifra lhetsom ondt ar: Ja wij stole befitjla om the dpgder/som tu-»
therns nemnar i thella bodet/ ther han sager/ at wch stole w*
saaka wär nästa/ «ala godl om honom/ och wanda all lingh
E lhee bafia.

§fa stole w$ achta/ at thet ar icke Gudz wilie ochbefal-
vjngh/ at »tj, ffole vrsaaka och tala godt om then som brotzligh
sr/ och wanda Medes Hans saak til basta/ at han stal blifwa
f?fj för thet firaff/ som han medh nägon vppenbara grooff
jynd förtient hafwer: ty pa thet sättel hender oMa/al eno*
styldlgh lPer meen och oratl i nägon malto, och lhen som sä
yrjäakar och befrijar Syndaren/ han gor emoot Gudz ord"
yingh/ och gor figh deelachtigh vthaff eens annors synd/ eme-
vanhan fiyrcfer honom cher vchi: Och Gudh roopar wee
öfwer lhem/ emedan the kalla thet onda godl/ och «het goda

Sf. f 20 vnbt/ the gora affmörcker tiuus/ och afftiuustt mörcker/ochJ' '" ' göra sött aff suuro / och suurt aff sööto. Jtero: Then som
tÄ then oglldachltga sckger: tu ast from/ honom ban-
m menwstlorna/ och solcket haatar honom. Conf.

thet ondtckr/ochickestvllriaför rckten/saat tueffter
Mker lfta thet täti åt tu ssalt icke bepry-

&«* 23. tja chen fmw l Hans saak. Jtem : j ffolen icke
Uv ir handla oräll t dome/ och stnlt icke ssona lhenrin-*

//. M och icke atzra lhen Mchliga/ dlhan ff(At döma
liuom.



Hr omlhelntlondeBodel.

«inom nasta rätl. Gudh fiprkie hwar och een shn'sten
Mennistia lil ch,t som sant och tått är/ at wlj alllgdh kun-
ne göra Gudhi lil behagh / Amen.

£sctt Tqonde Prcdikan.
TEX T U S

9. £u stalt lcke fytfm luft til tms
MsiasDIMS. Owadär lhett ett.

åclr til hafwe wy hördt sG- V- W.) vthi 8
prediknmgar/ huwledes ost bör halla Gudz bodh ochlagh i vthwertes mätto/efflerGndz wilie och befalningh. V-

chi the,. predikningar/som ännu fiå tilbakars/öfwerlhel n%*onde/och thet lhondebodel/fäwy medhGudz nädighe<ilhielp
höra, huruledes 4 bör hälla Gudz bodh i inwertes matto ochi hiertal/ sa at wart hierla/ hoO och begarelse/ stall ockkom-
ma öfwer eens wedh Gudz wilie och bodh/ sa frampl lagzens
gerningar stola wara fullkommeligaochGudibehasell'sa.Ochsasom HERren Gudh vthi lhee Siwnde bodel/ förbiuderal-lahanda liufwerh, som ffeer i vthwertes matto/medh handersvlhracklande til ens annors godz olofiigen.- altsä sörbiuderhani thelta bodet/ allahanda som steer i hiertalwedh begarelse til ens annors agodeelar/ hwilken inwarles fo
garelse/ esom offlast vlhbrisier/ och wander Mleligen/sorran
han vthwertes tiufwertj ästadtommer. Wtj wilie iHE R-
tans Nampnoch iHans ftnchtanbelrachla och öfwttwaga thet-u bodel i 2 Deelar.

P ilj I-Förfi
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I. Först Wille wij bestoda och förnimma/ at U*

gärelse til ens annors agodeelar/ hwllken
i fyetta 9 bodet förbmdes /aren sadan groff
synd/ at hon strafwar emot manga andra
bodh/ bade vthi then l.och z. taftan.

11. ylltllmanga siagz Fgodelar hclr förM med
warMstas Yuus. Gudh regere otz med
fmO* 2lnda/ Amen.

P Ä J PR 1 M A
ellerbegära/heeterthet/narenMn-

L nlffia inlet lalcr sigh noja medh sinä egna agodeelar/(Uit
sijn egcn lagenheet/ vthän lösier och trängtar effter andtas å*
godeelar/ hwilka synes wara fiörre/ och effter, andras lagen-
heel/ hwilken synes wara liufitgare: och begynner sa tanckia
'effter/ pa hwad salt/ och genom hwadh tllfalle/ han ssal kun-
na fa och bekomma sins nasias agodeelar/ och goda lagenheet vck
.der figh. THe som medh sadan begarelse wmga/the spnda ochSxod. emool thetla 9 bodet. Medh sadan begarelse spndade

3 " barn emool HERren Gudh/ nar the tnlet lätte sigh
N»/»."•• nfy a chcn Hijs och födo/som Gudh gaff them vthi öck
* ncn/ plhan lanhtadc effter then lagenheet/ som war vthi E-
N«w."'- gypten. Medh sadan begarelse spnd/ rchbrasi ock sa Achan til

s-fiq. tiufwerlj emoot Gudz wilie och befalningh/ i thet at han togh
lof7.i. ttx mUbegarelse/ affthet spllglffna. Vthaff sadan be-

garelse til ens annors godz blcff K. Ahab bedragen / lckc alle-
«

~, nafi til at affhanda ifra Mboth Hans Mjngardh/vthan ock til
? at offpldigt toa- drcha Naboch.

Vadan
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Sadatt begareise förbiuder HERren Gvdh icke allenasi i
thetla 5 bol»«/ vthan ock manga anttorMdes i then H.- striffl.
At begarelstn arsynd/lhet bckanner Paulus: ochsagersighhaf- Rom.f.j
voa tym kannedomen aff lagen / eliefi hade han thet icke wist.
Therfore/ narPaulus rppetcrar andra Gudz bodh för sinaa«<
hörare/ hwlika han.wil at the/ifftcr yttersia machl halla,fi!o-■ Ä L.
le/ ta sager han ock -tu ffalt icke begara. £)ttt> begarelse '3'

ech glrlgheet/ ar affglldadylkan/ sager rguluz Co£3vf,i\m ffole wlj sty. Gudh bewara alla sinä barnifta, begarelj»
ft och ätra lil andras godz.

Then onda begckrelfen til ensannors Zodz och ck- rä
godeclar ar oc? en grooff synd/ enioot mänga andra bödh ■%

tagh. Förvihan thet at begarelsen ar spnd emoot thet-
ta 9 bodet/ sasom wtz hördt hafwe/ sa ar hon ock en spnd/och

"'

moot firafwcr.
-i. Thet sorjia bodet.- tp therhafwer Gudh befalt/atwlj sto*
le icke hafwa fremmande Gudar. Then som nu hafwer U> Utsarelse 11l fins nasias godz och agodeelar/ han tienar lcke Gudh
pthan Mammon/ hwilken ar en Affglwh.

2. Begarelsen strafwar ock emoot thet andra bodet x tpther
laretGudh ofyat wlj icke stolemisbrnka Hans Nampn/vlhan wh
fiole/ sajom tuch. förklarar/ akalla thet i allnödh/ thet ar/be-
gara aff HERmn wär Gudh hwadh wlj behöfwe: Mnn
<hen som haswer begarelse til sins «Das agodeelar/ han bw- '

kar olofitga medel,i tll atkomma lhem vnder sigh.
'

z. Begarelsen ar ock spnd emoot thet mdie bodet i tp ther
bllfwe wg befalte/ al wtj stole Helga Sabbatzdagen/ thet ar/
Plla Gudz ord heligt/ höra och laea thet garna. Nu larer
Gudz ordh/ op at wlj ffole kasia war.wmsorgh pa HERran/ Pps&ii
och iam oi) nöpa mcdh Hans gafwor t Mn then som hafwet

'

bega,
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begärelse til ens annors agodeelar/ han häller mut Gudz ord
heligt/ han hörer thet icke medh fitjl, ep Heller lärer han at
minnas thel/ vlhan the wetldzligha owsorger och begarliW
förggngeliga rijkedommar/ och mycken annan fafengh begaZ

M*r. 4x relse/förqwefia Hans hiellä/at Gudz ord blifwer theroftucht
** sampt.

4- Bagarelsen firafwar och emool chee femle bodel: tp lher
sager Mdh: stalt icke dräpa. tutherus fötklarar
ehet si, al wtj stole imet stadha wär nasta lil Hans lijflv eller
honom emool brpla/ vlhan hiclpa och förfordra honom.i all
Hans ltjffz nödh: Men then som begarar sins nastas agodee<
lar/ han/örfordrar icke/ vthan stadar Hans lljff: lp han wil
hafwa Hans Maat och Klader ffra honom.

5. Begarelsen fitafwer ock emool thet 7. bodel: tp lhensom begärar/ och listeligen kommer sins nasias agodeelar vn, »

der figh/ han ar inlel ballre an en Tiuff.
Aff all «hella kunne wijförnimma/atbegarelsenar en grooff

jpnd/thenGudh intelkan lljda ellerwil lata blifwa osirafful.
Huru som Gudh hafwer firaffal Mennistiorna för lhenna

lpnden/ lher om finncs mänga Erempel i lhen H. Skriffe.
Iftaelilerna blefwe aff HERranom Gudhi siagne medh een
gansta fioor pläga/ för fin begarelse stul/ sa at the blefwe böt

N*m. //. de/ nar HERrens wrede förglpmmadeslghöfwcrlhem. För
33. sädan begarelse/ jande HERren Gudh brannande och förgif,

Num. m liga ormar ibland Israelsfolck/ hwllka belo them/ sa atman-
j. 6. ga blefwo döda. Achan medh sinä Söner ochDötlrar/ blefflöf. 7. steenat til dödz/ och tlllljka medh alla sinä agodeelar/ i dödtoch

/.%eg. qwickl/ vpbrand / för fin begarelse stull. Ahab bleff dödstu-
«. len / för (to bagarelse til Naboths wtjngärd / och hun-

Hans bls.ch/ effter HERrans Hrdh. Förlusia
och
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vch begarelse stul/ kommer Gudz wrede öfwerolwonnesbamsager Paulus. Coll. 3:;. 6. Hwadh ffada och förderff/ a>
righeetz begarelsen hafwer medh sigh/ thet gifwer ock Apoft.
Paulus tilanna/ iher han säger: Men the som wllia rij-
ka warda/ falla vthl fresielse ochsnaro/och iman-
ga darachtighoch stadelighbegarelse /the ther fin-
kia Mennlst/orna vthi för derff och fördömelse.

gmgheet är en Root til alt ondtt UI hwllken
somllgahafwahafftlust/och aro ther medh mlk
farne lfra tronne/och hafwa giordt sigh mycken be-
dröfwelse. Men ta Gudz MnnlKa/ ffy sadant'• ,

*

(sager Paulus) Conf. 1. Joh. 2.15.16. Altsi ffalHwaroch *</r*'
en Mennistia wachta figh wal för sadan jiraf-
lver/ tcke allenasi einoot thetla 9 bodet/ vthan ock ( som sagl
ar) emoot mänga andra/ weelandes at Gudz lagh krafwersa wal thcn inwertes heligheeeen/sasom then vthwertes. Gudh
bewara hwar och enChrifien Mennistia ifra olofiiga begarelser»

PJ RS Se C U ND A
Sason, wij hafwe hordk i then ;♦ Deelen/ at be-

gärelse ttl ens annors huuS/ godz och ckgo-
deelar/är en gwff synd/och bllswer affGudi
förbuden: alt sa wilie wjjf vthi lhenna ?.

Deelen förnimma/hurumanga stagzägodee-
lar här förstas mevh hwS.

Först förstas medh hws: Gard och grund / isom man plager kalla/ ther Mnnistian boor/ och hafwer fin
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hemwiji/ antingen thcn, som thct ägfir och besitter/ hafwer
thcn erfft/ ellcr köpl then redeligha för sinä penninKar/ och («Y
ledes heetcr och ar maälsaghande och radandhe ther öfwer.
Sadan 'gHrdh och gxund/ huus och hemwist/ ftldkallar, HER»
ven Gudh/ icke allmafi sa wijda/ at ingen stal fördrjsia sigh
til/ at meth wald ass handa thct honom / som thet ager och
bchtter: vtfan ock sa wijda/alingomstalwara loff gifwcl/
at hafwa lust eLer begareise ther til/ eller muunna thet honomsom thct ager/ eller prachticera och stampla effer/ at komma
chct vnder sigh medh nagot ikeen/ Uom thet stedtemedh ralt.
Och then som fördrisier-sigh ther iit/ han stal inlet vndwtjka
Gudz hamd och siraff/ sasom Gudh sagher sigh wara een
starck hampnare/tl! at straffa dem somhansbod öfwer ttåU*

«;. M fhei alwm förstas medh huus: akrar/ En-
giar/ ffoM och fizkewam/ sömen Menniffiakan hafwa arfft
ellrr eliesi ahrligen och bekpmmiti Sadan
blifwer olk aff Gudl ftidkallal i ttytta ? bodce/ at ingom (M
n>Zra loffgifwil/ at hafwa bcgarelst ther lil/ mistvnna thel ffc
nom nasta/ cNcr pg nagot sall komma honom thel ifta/ widh
Gudz hamd och siraff til gorande.j

Üb. Vl chee Tridie förstas medh hwuß: Npttigha,
och-gow bohagz cingh/ penningar och andta agodeelsr/som en
anlingen älfft. eller eliesi ährligen och redeligen
fat sigb< Sadana Koohagzlingh/ penningar och agodeelar/
ftidkallarockGudhhär/atingenmalhfm i hiertalbegara i*
ftssin nasta/ Mstonna honom lhem/önsta lhem i sitt wäld/
«llen fisiypla cffler/ at komma them figh til handa/ pä nägol
olofitgit sätt och wljs/ widh, Gudz hämd och straff.'

m.i M ehetFlerde förstas medh huus: ens Mn-
NijtM IoDZq kalj och embtte/ ther medb en kan sigh ahrliga

och
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och wäl tiara och sörssria. Eädant ftidkMr Gudh ockilhtt>
ta 9. bodet / at ingom stal wara lostlgit/al stampla tfttttiåu
ra och begara sädantiftä fin Ttasta. Sasom nuandra groft
wa synder och laster hafwa tagil öfwerhand/ och gä i swang/
inemoot werldennes enda.- altsa lil waxer ock ehennaodpgdm
vlhi mänga Men»Mors hmta/ nämliga/bsgsrclse tll ens
annors arff och egmdom/ til at misvnna honom chel/ och
stampla effler bade Natt och Dagh/ huru the kunna kommil
andars godz och egendom vnder sigh medh lifi/ swyk och o-,
rall/ och HZlla doch sädant ickc för nägon synd: Men Gudhsom ar en ratllvljs Domarc/ och Hämnare ther öfwer/ han
faller en hard Dom öfwer chcm / sajandes: Wee them /

som dragha thet ena husek in til lhet andra/och
komma then ena äkren in til lhen andra/ til thes/
at intel rum åt/ at the stola besitlia landet
allena. ?hek är ftr H Zebaothz öron/ %r. ti
hwad galler om icke the manga hws stole öde war- H\
da/och the stoora och stööna vkhan inbyggmre.
Manga are ock/ som icke kunna stpla fijn spndachtige bcga-
relse/ 11l sins nasias hws/ godz och penningar/ vthan vchbrisia
och önsta/ at thet stulle höra them lil. Sadant önstandhe
ar fynd emoot thella 9. bodet/ och ar ilt ochnsteligit önstan,
He. )a mangen aff begarelse önstar stgh thet/ som han aldrig
hafwer för hopningh om at bekomma. Sadana/oansedtlhe
inlet kunna blifwa rtjka/doch iljkwal wllia the rljka warda/och
falla allsa vchi ftestelse och snaro/ och vthi manga därachtigh
-och stadeltgh begarelse/the cher sankia Mennistiorna vchkför-
berffochföldömelse; gmgheet är en tilJ.Tm

O. % alt ft.



Then X. Predikan.
alt ondt. Sa gick thel medh K: Ahab/ nar han fick fregaV
relse til wtjngard/ la f6Q han och Hans ogudachtige
Drottning Isebel bäda vthi därachligha gerningar/ och vndcr

/ Keg.zi. @uds wredes straff, Sammaledes medh Achan / nar han
v.zi.feq. fick begarelft lil lhet spilgiffna/ta förtogh han sigh ther vppa/

gioroe cmoot HERrans Bodh/ och bleff grufweliga firaffat
therföre. Wachte sigh förthenstul hwar och en Chrisien för

1'0f.7:24. sadan begaxelst/ lil fins nastM hws/ godz och penningar/och
siample iclr cffler/ at fa lhet vnder sigh medh nägot ffeen/ sa-
ftm thel lkedde medh vatun : Vthan hwar och en IStt sigh
napa medh chet/ som Gudh täckes gifwa medh rallwljsan/och
hielpe alesa lii/ sa mpcket somman kan/al hwar och en ma fut
behalla och befitlia. Gudh siyrcke of, alla lher lil medh [?n
H. Anda. Amen.

TEXTUS
iO. Cu stalt kk begara tms M-

stas Dusim etc.
hörde (G. V. W.) föe 8 dagar sedän

förklarningen öfwer lhet 9. Bodel/ huru HER-
ren Oudh hafwer ftidkallal hwars och ens Mennjstios hws/arff
och'eZendom/ för a!»dras olofiiga begarelse/ sä al ingen ma/
strafftöst/ begara them i hiertal/ eller listeligen komma them
yndcr llgh,/ lsrä sin na<ia/ vlhan hwa.r och en stal wara för-

pltch-
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plichtat lil/ at sa mycket han fan och förma/ hielpa ther tilat
Hans nasta ma siltbehälla och befittia. Vthassthctta «o. bodetz
förklarningh/ fa wlj medh Gudz nadige lilhielp höra/ hurn
thm ftmma HTRrcn war Gudh/ ftidkallar hwaw och ens
Echta maka / lienare/ tienarinnor/ 0M asna öch hwadh som
helst enom medh ralta lil horer/ för andras olofilga begarel-
se/ sa <ll ingom ffal wara lofiigit/widh Gudz firafftil göraw
de at hHfwa nagon hifi ther til/eUer tllatlubba/draga eller \fo
da fätoM ifta fin nästa. Wlj wilie iH ERrans Mmpn
och i Hans fruchtan/ delrachta och öfwcrwagha chelta bodel

I. Forst/ at lhen begarelftn som har förbmdeSicke
allenast i Glgh sielff dv synd/ vthanockfö-
der andra grofwa synder och odygder vthaff
stgh>

11. Pa hwad säkt man stal en sadan begärelse
förhtndra ochforeaga/ at manther igenom lcke
stal rakavthtnagondödellgh synd ochförderff.
Gudh regere o| medh sin Q. Nlda Amen.

P A R S P R I M A
Then begärelsen som har förbiudes/

llgha vppä.trptingh.

nstorst faller thenna olofliga begckrelseu vppäEns l.oloannors Echla Maata/Man eller Hufirw.Hwilket steer
nar nägon man / giffl eller, ogifft/ aff Salhans inglfwande/
fatlar katleek och olofiigh, bcgarelfe i fltt fytuai lil ens an-
«ars mans husim/ til at bchlanda sigh mkdh henne.- Eller

<& llj nägon.
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nägon qwmna/ gifft cller ogiffl/faltar olofiigh
garelse i ftt hierla/ lil ens annars qwinnos Echla wan / lil
al beblanda sigh medh hsnom.

Sädan bcgarelse ock olofiigh karleek/ar en fioorochgroofs
spnd / och sieafwar
i. Emoot chetla ,0, bodel/ effter lhest lpdelse i sielfwa öiv

Gen $9 7.*m - m olofiigh kmlcek och begarelse/ war tyotit
i.Sam.u$m Hustrw vplandtil Joseph. David iii °BtU fyfitih

2. Herodes «il sins broders Husiru.
Sadan olofiigh lusta/ tåtkrt och begarclse til Cett ft(m*

mande qwinna/förbiuder Salomon sajandco:
deyellgheet icke göra tlgh lusta i lttthierla/ ochför

syr J. tagh tigh icke pa henneS ögnahwarff. Jtem:ff4rn
z6. tis/ al begära ens annors Hustru. Jtem:

¥u stalt lcke begara/ och fordrar Köttet/ dochicke ttl kali/ sager Paulus Rorn. ij. 9. ,4. Jtern:
r; @4 döder nu idm lemmar/ som pa lordenneäro/t<? ' 3,/* bolery/oreenllgheel/lusta/ond begärelse och girig-

heel/ ett. Jtem: ohella ckr Gudz tmiie/ ldor tzel-
gelse/ at < fiyy bolerq/ och hwar och en aff ider
wett behalla sitt faat vlhl helgeise och ähro/ lcke o-

irher.4 tht lustlgh begarelse/ sasom hedlllngar the som aff'3. 4 s.
'

Gudt imet weeta. Conf. 2. Tim. 2,22, Jtem .•

lderickesasom lii förenna/ laivthi fawlfko
leffden effter begarelstn: vthan effter honom soml-

/. Pet. n Hn Wat hafwer/och heiigh ar/ warer ock i helige
"' vchi
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dthi all idor vtWengelse. Jtem: kare bröder//ag
formanarider sasom sremmande och elenda/ati .

förwaren ider för kötzllgh begarelft/hwllken sirlj-^^""
da emoot Gtälenne. Wrj stole icFc clfti Kotzens bcga- ',/^.''"
telse/ och ögonens begarelse/ sager Apoft. Joh;
* Sedän ar ock thenna bcgarelsen synd / och firäfwer e,

moot thcl<s. bodet/hwllket \å lprer: lcke gora hoor.
?het gifwer Chrisius tiltånm medh Hm Ordh/ saljandes:
Hwilkensomseer pa eenaqwmno til al begära hen-
ne/ han hafwer allaredo giordt hoor medh henne UatSAZ
\ fitt Hierta. Thel samma Kiinat ocE Paulus/ at
telstn ät spnd emoot tagen/ hwilkct han sagcr sigh lcke hafwa
hafft weetstap om/ fön ahn laghen vppenbaradc honom thct. Rom.ij.
la/thennabegarelsen ar ock spndh/emedan han ar emoot lhen
heiige Anda/ sasom Paulus (%n Begarelsen ar affkött Gaä< ,_och blodh/ och hwad tkt och blodh vplenker/ thet ar ondt/

* s'

och ar altsä spndh. Begarelsen föder ock andra syndervthaff Sm ig.\o
M/ sasom Apofr.Jacob witnar: Hwar och en war- '
dsrfreM/ tckhan afffijn egen begarelse draghen
och lockat warder.. effter/ stdan begärelsen
hafwer aftat/ föder tzon syndm. Wen ta synden /*. /. /*:

är fulbordat/ föder hondöden. Exewpel haswe wq "°

ther om i chen H. skrG.. Potiphaw husirus olofiiga fagaV
relse/ födde chelta onda vthaff sigh/ at hon icke allenast sasom
tm stamligh och oluchligh qwinna/ affla anmodde Joseph til
al liggia nar figh/ vchan ock fedan nar han sädant nekade/fick
honom j Hans manttl/ och, sade.- ligg nar miKh/rpjllandes witu

ga \p
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gH honom lil at bedrijfwa synd och olucht mcdh sigh.Dawldz

Gen.39. olofiige begarelse/ til Vri<e Husiru/ drogh ock honom tll the<
onda/ at han bcdreff hoor medh henne/ och lat drapa hennes
man oförstpldt.Amnons onda och oloftiga begarelse til sin spfier

~ Sam.u Thamar/ födde ttytta onda affsigh/al han ickeallenast besooff
henne/ emoot hennes wilia/ vlhan ock fatlade til henne sedän
itt fienteligil haat och dreeff henne vth ifrä ilgh. Forfaren,

zJSnm.n heelen gifwer ock tilkanna/ at the som blifwa offEachanvp,
tande tll olofiigh begarelse/ the blifwa ock gemenliga <her u
genom dragne lil vppenbara synder och laster/ ja ock vndcr
lim-.och Ewigt straff/ om the icke batlra s?gh/ sasom Paulus
sager:Omtlefweneffterköttet/sassolentdöö. Mn
om i dödenkötzens gerningar medh andan/ sa sto-Rom s: j | efwa. Ty stal hwar och en Christen Menniffia ta-

•"' gha stsb wäl lil waar för lhen onda begarelsen, och för alla
the hwar vthaff han tan förorsakus. Wij stole
achla och efflerkomma Pauli förwaningh/ hwilken sä lpder;

c»i 16 WandrariÄndanom/sa fulkommen l lcke kötzens
' begarelse. Wti lkola halla warl faat/ thet hl Walt hiettä

i.Thef.4: och heela kropp/ i hclgelse och ahro. Wtj stole försaka alla
4» ogudachtigheel och werldzligh lusta/ och leswa luchtcligha/ tatu

??,.«.«. ftrdeliga och guveliga i chenna Werlden. Wtj stole fip
z.Pet.v.4 mttoetmn förgengeliga lusia/ pä thet wtj mägom blifwa dee-

lachtige aff Gudz Namr. Iawlj stole ockbidiaGudh och saja;
Gudh Fader och mms lllffzHerre/ be-

wara mtgh for otuchttgt ögha/ och wckidt lfra
mlgh all ond lusta: Lat migh lcke raka vehi jlofettf

*"%rA ' och okyftheet/ och bcwara mlgh för stamlöst
Vedan



sr om th« Honde Vodee. <m
Sedän ftller then oloftiga begarelsen/ som hckr

fstbiudes / vppa ens annors liensta folck/ Drangiar och Ptf,
gor. Hwilkel skeer/ när nagon förnimmer fin granne hafw<l
godt och lroget lienstafolck/ och begpnner sa falta lufia ockbe-
garelse lil them/ och seer gama at han kan $ them ifrä sin
Nasta/ til fizh/ och sa finom nasta, äthan Mhasi,
wa nägoe gagn ass them. Then som medh en sadan bega-
telse ar vptand/ han syndar rmoot ihetla lo bodel. Til sa,
dana talar Spwch sajandes: 'Sklim tlgh at bcgäm
ens annars tlenarinno / Syr. 27.

Thenna spndachtige begarelsen/föder och andra spndetvth-
«ff sigh: ly the som mcdh then begärelsen are vplande/ the
plaga ockgemenliga tubba och lacka tienstafolckel lftä fina Hws-
bönder och M«tmödrar/ och til sigh. The plaga ockgemenligen
lasta och förlala theras hwsbönd.- och malmöd: förtienfiafslckcl/
och säledes gora tienstafolckel olydige/ otrogne och mootwil-
ioge/ och komma altsä sioor förargelse astagh : Men Chri,
sius lalar om ia"ana och saget: Hee then stm förar-
geise astad kommer/ chet wore bättxe/ at enqwar-
nesteenbundes wid Hans Yals/ och han stngtes^,
i Öaffzens DIUP. Tp lkal hwar och en wachta sighför
ll>n ovpgden / tp hon ar en grooff synd/ och drager Gudz
wrede och straff öfwer chem/ som ther medh vmgaa. Gudh
gifwe at alla Chlisina Menniffior kunne taga sigh lhcrföre
til wara.

Cher näft faller then olostiga begärelsen/ pa ens malwors och å{w< Hwllket fteer/ nar nagon weet sin nasta
W tzafwg



Then XI. Predikan^
hnfwa gsda och nptliga arbetz Crealur/ som are siarka och,
beqwcmliga > iil at draga sioora lo§ / och bara tunga byrdor/

saledes sinom wäalsagare lil gagn och fördeel / och
fttlar sa lnsi och begärelse lil lhem (Itiöni
nasta/ som them ager/ önskar sigh hafwa them ifta honom
vchi sltt wald/ at han kunne hafwa nytta aff chem.

Then'ftm medh en sadan begärelse ar vptand och betggen/
han synder emsot lhella 10 bodet. Sadan begärelse och miD
vnnesamheel/ faller ock osita vppa andra nptliga Crealur/
ft>m nagon medh ralta ager/ och hafwcr bckommit genom
Gndz waljlgliclse. Säsom iaban och hans bam/ wGvndteGcmj/i Jacob thcn rkDgnelse/ som hc,n hade medh sin Hiord. <£äVsom nu thella ar vlhi sigh sielfft syndh : altsa foder lhet ock
annat ondt aff l)gh ; Ty the som hasiva begärelse lil sins tåi
stas nyltiga Lrealur/ the pläga ocF stampla chcr effter/al lhe
matte fa them sigh lil nptta/ mtec achtandes/ at theras nasia
hafwer lher stoor stada vih.«ff> Och sasom Sathan hafwev
vptändl then onda b?garelstn vchi lheras hierca: altja fore ftar
han thcm ock mcdcl,/ och hielper chem til/at the genom oloft
liga prachtiker/ dwga (hant ifta sin nDa/til sigh/ ther med

. «hc laggia then ma spnden pH sigh effter then andra/ och gär
lheti altja omfijdcr medh them/ som Paulus sager,: MtN
che fom teili* rizka warda / falla vtht ftestelse

ochi manga darachtlgh och stadellgh
begareift/ etc. Wachle sigh hwar och en Chnften försswan olofiigh begarelsc/ til lhel söM en annan mediatta a-
ger/och late sigh nöja medh sin beffedda deel/ vlhi Gudzftuch-
tan / chee at winningh nogh. Gudh wär HE Rre sorlaghe
all oloftigh och ond begarelse/ vthu allas wära hiettä/ochgift
iKojj lusioch wilic iil thee jömsllofiigit/ährlihjt ocherömeligit.

pars
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ÄrMWtijoljdeVödtt. tp.

PA R S S€ C U N D A

S6som wtj hafwe hördtithen ~ deelen/ at thenbegcirelsen/som faller vppa ens annors <&<%>
ta Hustru/ tienstafolck/ oxe och äsna / ar m
grooff synd emoot Gudz bodh: altsa wllie
wtj vthi thenna z deelen förmmma/pahwad
sttt wtl kunne then samma begclrelsen ftrhm-dm och sörtaga.

Först stole wlj (effter Lutheri förmamngh ) &

tvachla ofj/ at wlj icke dwgha/ läcka eller tubbe iftä wär
fia/ Hans husiru cller liensiafolck. Then önda begarelsen haf-
wcrchen arcen och nmtew at han dtGver Mmnistian (il
fieeraochandra snnderoch odpgder/ochbespnnerlyaMat dra«
gha/ lacka och tubba lil sigh thet/ som bcgarelsen faller vopa.
Och <hel ar lh« som Apoft. Jacob sager: tZedanbegä-
telsen hafwer aftat/ föder hon synden: Men ta

,

synden är fulbordak/ föder hon döden. Then som
blifwer vptand medh oloftigh karleek och begarelse/ ti! siira
nafias hustm/ then samma blifwer ock lalteligcn bcwcckl lil
at draga/ lacka och tubba henne lil sigh / ifra honom. ?hmsom far begarelse lil sins nästas tienstafolck/ han gör ock gar-
na sin fitzt at draga/ lacka och tubba them lil sigh. som
fär begarelse lil fins nastas cjca/ äsna eller annat/ hwad honom
«ilhorer / han gör ock snart sin fiijt/ at draga lhcm til sigh.
Nu är sä omöpeligit/ at aldeeles wara reen och ftlj för then
onva begarelsen/ sasom thet ar omöpeligit/ at kunna förmeena
en fugel sipgha öfwer silthwfwud: Men sssom man kanssa

R 9 mee-



m Then Xl. Predikal,^
meena fngelenbpggiasittnastevlhi hufwudet: attsakänwan
hafwafördrHg/med dragande/läcknde och lubbande; ifta (In Na-
sta/ ocanatthet somdenondabegärclsen wIU lackka enom lll.Ther<
fore ti! ae döda dw ondabegarelsen/ffole wtj wachla ejj/ at whk*
k ftaÖa Nti warckek/som begarelsenwil haswa oj)lil.Ther lilför<
manar kguluz sajandw: @4 låtet NU lcke syttden wäl-
dig wara iidar dödheligalekamen/faati henne effeer
fölien vchi henneslustan oc glftver lcke syndenne ldra

ttl orättferdlgheetenesWapn.- ochnärwtj
säledes icke Uta beZarclstn föra oi) ti! onda gemingar/ tå are
w/j lcs< vnder laghcti/ vthan vnder nadenne/ lhct ar/ oanstdl
bcgarelsen ar spnd/ fkallhondoch ickefördoma ch/tp wh sirtjda>
tmect henns/och fullborda ickehennes »ilia.Conf. Rom.B:s>.
10..11. l3, Gal <;-. 16. Gudhgifwe ost allom nädh/ til at
W"chta ofjj; för thet onda/ som begärelsen lackar efj tili

Sedän ffole wij hielpa/ siyrkia / rada och förmana thertil
at war nasias Husiru/ lienstafolck/ etc. Mage blifwa och gö-
ta hwadh the are plichtighe/ til fw mälsagares npllaoch gagn
hwarvlhisin ordningh> Echtamakar stole wljhielpa/stpr-
fta och rada til/ at elffa och ahra hwarannan/blifwa ochbos
«ar h-war. annan / estter Gudz ordningh/ (a lange Glldh thet
effterlater, liena och wara hwarsc annars hielp / {&. lange the
lefwa/ bäde i moolgangh och medhgänghz Wtj ffole pamin,
na.them heliga Mcnnistiors Exempel / humche hafwa effler
sin plicht stD sigh/ hwar emoot sin- Echta maka/ och alt sa
siyrkia och rada tilsamma dygd/ vchl sttt Echtenstap.
Fornimme.wljnägo.nwara.moolwllioghoch obmagen til,at
hewhsa fin Echla maka/ rall Echtenstaps karleek/ ahra/ hielp
o.ch btjstandh/ ta bör oi) förmana {åtam/ til at afffiä medhsjn.mooMlioHm/ emoot hwm annan/ och til atbliftvaoch



O otti chet ttlonde Bodet. »33
göra hwadh che aro hwar annan plichlige. War rastas tien,
jiafolck/ stole wij oek stprkia och rada/ lil at bcwljsa
ligheec/ trsoheel och ödwiukheet/ emoot sinä Hwoböndcr ochMatmödrar, och til al göra hwadh the aro chem plichtighe.
Sä bleff Hagar/ Sarai «ensta qwinna/ rädd och siprkt off
HERrans Engel/ at hon stule wända om til sijna ftw/ nar Gen.l6..
hon fiydde/ och ödmiuka sigh för henne. Huru wlj stole hlefc
pa til/ al wär nästas oja/ asna och hwadh honom «lhörer/
mage blifwa/ och gora/ lil theras malsagares nptta/ hwadh
<he are pltchlige/ chet larer Gudh ofj i fin ordh : %fr M
fiuner tms owiins opa eller asya/ som tigh haa-
tar/ liggm vnder bördonne/ stalt tu lcke lala ho-
yom llggia / pthan hielpa honom vp. Jtem: Mr 4 '-

fu tins broderS wa ellerfaar ster wllle sara/ sa stalt
tuicke draga tighcherifra/vthan stalt drtzfwa lhem
til tln broder lgen. Om tin broder lcke boor ndv/
och tu känner honom tcke/sa stalt tu taga them in
i tilt huuss/at He bltfwantir tigh/til t\t% tin.fr*
der söker effter them/och ta far tu honom them igen.
Sammalunda stalt tu göra medh Han 3 asna/ med
Hans klcide/ och medh alt chet jom tappat dt/
thec tin broder mP hafwer/ och tu finner thet/
dragh kigh lcke ther ifra. Om tu feer linsbro-
ders asna eller oxa falla pa wagenom/ Ga stalt vtut.w
tuickedraga tigh ther ifra/ vlhan stalt hielpa honom m-Mv
vp> Och saledes förlagev och,dödas lhen onda begänlsen/
och wtj blifwa allgdh/ meerochmecr fömMe vlhj war hlerta

% iq Gudti



Then XII. Predikan.
Gudl tacke och behagelige/ och fa niuta Hans nsdh och walfi-
gnelse til goda. Gudh gifwe ch allom jm nädh thertll/ at wtz
saledes som nu jagdt ar/ kunne dageliga dödha lhen onda be-
garelsen/ och aff hierta befitzta o§ om che dygder/ som äre
Gudi täcke och behagelige/ och ch beforderllge til en A
mgh Galigheee/ Amtn.

ThcnTAfftePrcdlkan.
TEXTUS. BeflumpHWGudzß.

Gwadh sager nu Gudh om ali
thettna Boden i Chrt fåsw fan :

JaZH GERren tm Gudh/ etc.

åar til hafwe wij hördt (G.V. W.) humHERren Gudh hafwerföreskrifwit fifn iagh och tijo
Bodh vthl twänm tafior. Vthl lhen forsta lastan hafwe
wh hördt haMas/ om lhen fruchtan och karleek/ som ost bör
bewhft Gudi Alzmechtlgh/hwilkcn thenna laghen vthgifwie
hzfwer. Vthi lhen änvra taftan/ h.ifwe wij forstadt/ hwad
karleek o§ bör bewEa wär nasta. Huruledes thenratla Giidj
fruchtan/och karleeken emoot Gudh ochwar nasta/bör»rae*
ticeras och vlhi warckel stallas/ thet hafwer H ERren wär
Gudhlätll ojjweeta/ i thcl/ at han hafwcr nampn gjfwit the (pn*
der och odygder/ som wtj/ effter Hans wilia och befalningh/
stola sty och wachlac| före / fajom ock the dpgder och gova
vjnM/ emo«l Gudh och war m\h/ om hwilka wlj o(j ock/

Wel
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Är omßcstutel pa ffjo Gudz B.

effter Hans wilia och befalningh / befiljla (tola / cch dageliga
b<wsa: Nu fölier (effter war
MelpäthennaGudzlaghochtijoboden/vlhlhwtlket HER-
»en war Guoh läter förnimma/huruledes han wil handlamed
ehem/ som öfwerlrada Hans iagh/ och bryta emoot bod/
newligha/ straff/ pa lhem och theras effter kemmande barn
lil tridie och fierde ledh> Ia- han läter ock förnimma / figh
wilia barmherligheel/ in til mänga lujcnde leder pä
thew som honom elsta och Hans bodh halla. i
HERrans Nampn och i Hans fmchtan/bettachta och
wagha thelta bestulet i %• s>ed<rn

I. Hwad ftato/ straff och förderff che fottittwsom öfwerlrada Gudz Lagh och Bodh.
11. Hwadh godt the hafwa at förwanta / som

ftuchm och ellka Gudh/ och Hans bodh häl-
la. Gudh regereotz medh sin Helga Anda/
A m E Vk

PAR S PK 1 M A
Hwadh anbelangar the olydigas stada/ simffoch förderff/som the medh fin olydna förliena/ och draga öfwer slgh/ @<*

kqllar Gudh thet/ foftt Fadernas misigarmngh pa barnen in
til tridie och fierde ledh. Mr HERren Gudh sagen lagh
ar en starck hcimpnare / la gifwer han tilkanna/ figh wara-
mechtigh til at straffa the olpdlga/ och hafwa manga rtjs/
thet ar/ satt och medel cher til/ afc bewljsa fin hätnd och fi«
firaff pa lhem olpdigom^

The bespnnttligafie och fömawsie Mfdllv hmlka H.ER-ren
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Then XII. Predlkan.ÄZ6

ren Gudh plagar bruka/ säsom ths/ til at hamd och
firaff medh/ pä the olpdiga/ them tlampligifwcr han siclff>
genom then Prophelen Gad, vavlch Eiyare/ 2. Sam. 24:
13. Jtem .• gmom prophelen Hezech 5:12. Jaock genomfin
egsn son lEsum Chrisium,/ Matt. 24.7.

i Sjrt första medlet/ hwilket HERren Gudh/
jasom ilt chs/ brukar til at hampnas pa the olpdiga medh /ar
krigh och blodz vthgiutelse. Medh sädanl rljs hootar Gudh
the olpdiga/ sajandes: J ffolkN fäftngt \å ldm fadh/
och idra fiender stola äea henne/och jagh ffal stäl-

„£.,*! la mlttAnsichte emoot tder/och i stotenwardasta-
<fo»i;.2j gne för idra fiender. Jtem: HERren stal lckta
24. *j. sia ttgh för tina Fiender/ pa een wagh ffalt tu

dragha vth 11l them/ och pa siw wagar stalt
tu ftyy lfta them/och stalt warda förströdd krmgl)
om all ri/ke pa lordenne. lekamm ftal til
maat wara allom himmelens foglom/ och allom
wtldiuromM' lordenne/ och mgen stal wara/ som
them affdriftver. HERren stal läta folck komma
pa tigh sierran effter tfra werldenes enda/ sasom
en örn fiyger/ hwilkeS maal tu icke första kan:

Vtut.iB. itt ssamlöst folck/ thet icke stal hafwa försyyn för
gamlas person/ ey Heller mlldh a*r för then

vnga/ etn. H E Rren Gudh sager ock genom Pwph:
llsiam^: förachta O E Rrans Zebaotz
iagh/ och försmOa thens hellgas ord i Zsrael:

ther-



Hr M pH tljo GudzB.' m
therjöre förgrvmer sigh HERrans wrede öswer
Hans folck/och vthräcker fijna hand öfwer them/ och
fiar them/ sa atbärgen bafwa och lheraskwppar a- ef- * 2*

roltzka som träckpagatonne. Con£ jer. 2/*

Erempel finnas manga i then H. Skrifft/ huru H E Rren
Gudh/ för sins folcks fynder och olydna stuli/hafwer siraffal
them medh krigh/ och gifwet them vthi theras fiendars hander.
Nar Israel ofwer gaaff HERren s?n Gudh / förlömade ho-
nom och tienle Affgudar/ ta förgrpmmgde M H ERrens
wrede öfwer them/och gaff chem i theras hand/ som them
röfwade/ at the them berofwa stulle och salde them i theras
fienders händer alt omkringh/och the kunde iä< meer fiä the,
las fienvar emoot: vthan ehwart the lvande sigh/ war HER-
rans hand emoot them «il theras ofaro/säsom HERrem them iltdie.z
sagdt otfyfwotit hade/och the wordohardellga pläghade. Conf,/'
Judic. 3: l. 7.8. cap. 4. l. cap. 6.1, Cap. »o: 6. 7. cap. 13; 1, ■Therföre/ säsom lhel ar ofj kardt och behageligil/at niutafred
och roligheetchoch wara frtj för krigh / blodz vthgiulelse och fi-
endars öfwer fallande: allsä stole wh medh wachta c|/
at wlj icke medh war olpdna emoot Gudh och Hans bodh/dragha
sadant grufweligll straff öfwer oj?» Gudh beweeke allas tvä*
ra hierta «il lpdna och i« bootferdlgt leswerne/och
för wara fienders öfwerfaOande.

Thet andra medlet/ hwilkek HERren Glldh/ lL
,sasom ilt rys/- brukar til at hemfskia och firaffa the olydlga

medh /ar pefiilenlie och stadeligh siukdom. Medh sadantrtjs
hoolar Gudh the olpdigc, / sajandes.- Och 0M l förstmle
ider vthi ldra ssal /agh doch siinda pe-

S siilen-



Then Xii, Predikan.
fev-, 2ö: sillentieibland iden Jtem i.. ie. Oa ffal DW ock

** gora ldsr thetta: lagh ssal hemsökia ider medh
forstrckkelst/ swulnat/ och ssalftvo/ at idor An-
jlchke sorsalla/ och tdm kwppar försmächta ftcicujtem: HERren stal lata pestllentie lada widh
ligh/ til,'theh han gsr enda medh ltgh/ pa lande-
va tijt tu inkommer ttl at meagha lhel. Jtem:

Www. HERrenffal sta tigh medhSwulnat/ SkÄfwo/«.a/ Heeta/ Bränno/ 'Corrheet och Bleckheet/ ochstal fsrfslia tigh/ til thes han forgör tigh. H«m
fom HEMen Gudh hafwer hemsöcht och straffat ihe olydi,
ga medh thetta thset/ nemliga medh pesiilentic och cmbtafåt*
ffrackeliga flukdomar / cher om smnes"erempel i, then H.ffnfft
För K? .Daxtdi öfwerlradelsestul/ sende Gudh pfsiilentie öft2.H«z. zper Israel/ at Giwliolustnde Mennisttor btehvo ther vlhj

««.. //• döda/pg tree wgaw 'lblandandra grufwcliga och for*
ffrackcliga plägor och rljs/ mcdh hwitka HE3MkGudh strasi
fade lerusaicms inbygMre / vthi ches fprsiöringz tijdh för
cheras plpdna / war och pesillcntia icke chee rmgaste. Miri-
am/ Mosis fyster/ bleff spitelsta/ for sin öft

srn /2. wererädelfe och sitt knorr. Nar K. Vsias föreogh sigh es"'

mool HERran/ i ehet ae han wille rökiapa rökaltareli lem*
plet/la fsrgrpNlnade sigh HEReans wrede öfcher hsnom/

£P4>,-s&.*s; HERrcnsioZH hsnsm medh spilclsto/ at han bleff dödh.■ Coof. Vft« 2. Sara. 6: 6. 7. Gehasl/ 2. KeZ. 5.25. (eq.
m. Zfyt ptöte medlel/ tzwilket HERrenGudh/säftm mrijs/ brukar iil al hemMa och siraffa the olpdiga

MMH /ar hlNlger. och dppr kljdh. Mch thcn plägan hootst
Gudh
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Är tm Besiuttt pa?P Gl,dZ B. I^9

Gudh the' olydiga/ säjandes: Ga staljagh ock förderf-
WO ldars brödz tilrad / fa m lczo qwmnor stöla
baaka fitt bröd vehi enom Vgn/ och idart bröd
stal man vthwaga medh wigt/ och nar i äeen/ ,
stolen \ icke warda malte. Om i ther tnedh an
icke hören mlgh/ vlhan wandren migh emosk/ ja
stal mgh ock i grpmheet 'wandra emoot lder/ och
ffal siwfalt mm nckpsa ider för idra synder stul/
sa° at i stolen dta ibta Söner och Döklrars Utu 2'-M-
Jtem: stait äta ftuchten aff tiu eget ltjff/ tms ~

,

Sons och tinne Dotters tttr/ som H HRren I)
tin Gudh tigh glfwik tzafwer/ ekc. Conf. jod.,.
4,8. Jtem: hafwer jagh ock l alla ldra
Stader giswet lder ledtga tander/ och btisyå Jms ,

bröd i ail tdor rum. Jtem: Msa sager HEr- e.'
renlebaolh: Seer hunl thet gar lder. Isaan
mycket/och fören Mut in/i äten/ och warden doch
icke måtte/ i dricken / och warden doch mlet.o-
wrsilge/ t kläden lder/och kunnen doch icke warma af9

n);
lder/ etu S)mu som HCRren Gudh hafwcr firaffat

'"' "'

stlliiga folck och !and/ medh hunger och dpr ttjdh/ ther ow wil-
nar ock ihen H. strifft t mangh mm:
lcms inbyggiare/ hwllkel theras förstörningz Hisiolia vlhwtj-ser. For olpdna st«l hafwer Gudh siraffat Istaels bam medh
siw ährs hunger/ vchi prophetens Elisa ltjdh/ 2.Rcg.u. feq.

Förpthan thchc vprächnade/ hafwer ock Gudh mangg'
S <j andrg



Then Xlf. Predikan^llchZ^

<mdm rijs och medel/ «l ae strassä medh / för olpdna/
ga the ElemejatcxM/ Wlttnet/ Wadret och'

tS&Hi ifi lorden. För spnd/ olydna och oboolftrdigheet/ straffavhe
u> Glwh che SodomittrochGomorreer/ medhEeld och Swaf- %Nunum w\ aft' himmelen. Fot synd/olpdna och oboolftrdigheet/'
sr. straffade HERren Gudhthen förre Wer-lden/ spnde

G™. 7.. flodenes W»ln. Jtero: fyme och Hans Krigzhar medh~Sxod> 14., roda hafwee. For olydna, firaffade Gudh lonam / medh>btti h. förstrackllgit storm Wäder. Jtem; Mr Gudh wille ige-
nom döden Hiobsbam affdagha ta: bwkade han wadret
ther lil/ som vthaff öcknmne stöne pä fpra Horn / ther
barnen wow forftmlade. För spnd och olpdna / fiwffadetiiob.n, HZRren Gudh Korch/ %*sm och Abiram, medh lor,
den/ i theli at han lat henne öpnas och rempna vnder lhem/ ochthe foro lefwMdw nider itylfmta/Uw huus och folcf.Ät«
fålmäfti Elcmenmm twtamcltl Hl the olpdiZflg straffoch

t Drderff/ nnr Gudh) tackes bmfä ther,' tik Ia / the
wildiuren maste. ocf wara lil redz at vthrattn Gudz

hamd och siraff/ nåtfymi wil/ fasom thel ssedde medh the 42.
Pillar/ hwilka z> Biornar. ihielrefive, för cheras begabban^

2;Maegi z; deemsot Prophkim Eiisam, Gwom thessa mcdel/ som tmtim*
de aw/ och manga andra/ bewEcr HERren Gudh W wHra>
mstarck hampnare/ och en nMffande Gudh ochDvmare/ spm icke M lljda spndcn/eller läta henne blifwa>osiraAt; Sajom sager: M^zH^^H^Gudh ilt oguZacheigt wchende behagar/

ff»?** chMMrond åt/JmMSmt: lckeW tigl^Dch
oanjMHTßren Gudh dröper/ medh en pa«spndares
t\mu straW doch laeer \m thew icke blifwa' osirassada/ cher

the^



Är om Bestutet pH fffo Gudz B.

<he framharda i thet onda. Han lackar lhcm wal medh sijn
langwodigheet «l battringh: Men om <he iligenbaltnngh
göra och bewijsa/ ta hemsoker Gudh lhem medh sa myckel
dare plaga och siraff: han te sa snart wred ttttfc
ra/ som han nadigh är/ och Hans wrede öfwer the
oboeftrdlga/ wander mtet ater. <s«s hanvladeGuv r ' s' 7'

medh Pharaone/ han drögde lange medh Hansfomenta firaff
men emedan Phamo syndade vchan botferdigheel/lp bleffhan Sxed.u.ock om fijdcr straffal vlhan barmhettigheet. Ty skole whzicke
framharda i thee onda/ lherföre at wij icke annu are straffa-
de: Vthan wij stole achla thet som Gudz Anda genom Da-
vid saget: j dagh/ om l HERrans röst hören / p/. pf.t:sa förstacker icke idsr hlerta. Jtem: ffaffer medh Philin.
ftuchtanoch bäswan/ at lftltge wnMm

Gudh KewHar ock sijn wrede emool synden thet medh/ at>
han icke alienast sager sigh wllia hemsökia/ medh firaff/föral-
drarna/ som spnda och olpdige are: vlhan ock lheras barn och
bamabgrn/ alt in til tridie och sierde ledh. Exempel lher
om/HHve wlj vthi Adams och Ew<« spnd och firaff:. tp the
mafie icke allena ficlfwa/ för fijn olpdna/ lijda firaff/ vlhan ock
alla lheras barn och ejfierkommaude. Allsa- mäste icke,
nafi the Israeliler/ som knorrade emocwGudh m*
thi öknenna/ ltjda firaff och vndergangh lherföre/ vthan thet
bleffock hemsöcktpä<herasbamochbarnabarn/tilmänga leder.

Boch stole tttfj; martta/ at Gudh firaffar icke the froma och
Gudhftuchlisa barnen/ för lhems föraldrars ogudachtigheel
ffu! sä/ at thet ffa! landa them til fördömelse: Tp om bar-
«en Gttdhsruchtige are/ sa lander thet firaff som the ltjda/
thM lil luchlan/ och om sijder til stoor nplch. Men <he

S. ig bnm:



Then XII. Pledikgn.

barn/som lcfwa lPka medh sinä ogudachtiga fsraldmr/ vchi
fynd och obolferdigheet/ the mäsie ock tillljka medhforaldrarns
plichtH chcrföre Ewinnerliga. Wachte figh hwar och en /ashanleke medh fina synder och olydna / drager Gudz wrede
och hamd öftvtt siöh "<$ slna barn: chet åt itt ondt arfwe
.govz/som the oguvachtiga föraldrar Uggia samman ach smswrn. Gudh bewara alla ther iftä.

P d R S S€C U N D A

Sasom wlj fyxfwe hördt l then j, deelen/ hutll
Gudh wil straffa the olpdlga/ ttl hwllkethan
hafwer manga medei: Allsa wilie wtj vtht
thenna z. deelen sörnimma / huru han wll
göra barmhertigheet medh thelydiga/ ther til
Han ock hafwer manga sttt och medel.

'Om the lpdigas gode belöningh talar Gudh salcdes:
Och gör barmhertigheet dppa mangtz tustnde %

som migh haswa kar och halla min Bodh. Medh
barncheliigheel forstas walsignelse / lycka och allahanda godh
ftamgangh/lher medh HERren Gudh
na/ for theräs hörftmbeet och lpdna cmoot Gudz Bodh.
Thella k<Mr Gudh/ öarmherliKhee?/ pa lhel iät ttagon stal
jchllla sigh kunua fulkommeliga halla lagen / och saledes för-

tienä aNahanda walsiZnelie och ipcka/ Mm en ralt maligh
löön/ aff Gudhi. Hwadh anlangar then rtzke löön/ och iw#
dergalning/ som HZHren Gudh aff näde och barmhertigheet
lofwer och tllsager chcm/ som elffa honom/ och halla Hans
hsdh/ ther om bandlas bespzuirrllga Deut. 23.1. &å 15.

1 zsrst

142



trom BMttl pä IHo Gudzß. m
Först bewc/sar HERren Gudh barmherligheet t

pächem som honom clsta och hans^bodh halla/ i thel/ at han
walsignar bade föraldrarna och theras barn/ at ihe fa. lefwa
mcdhhwar andra/ och lrljfwaZ wal. Ther om sägerGudh genom
Mosen: Och all thenna walsigelsen ffola kommn
öfwer tigh/ och drabba pa tigh/ lherföre at m
hafwer warit tms Gudz röst beut.&
WälsignalstalttuwaravllSeadenom/walsignat *.efc-
sial wara ttns lEz ftucht. Thet ar icke allenast ffa
aloromm och barnen lil stoorlmftigheet och ttöst/ at the ftl
mma hwar andra/ och lefwa lanzie tilsammans/ vchan chet
lender them ock pa bada sijdor lil sioor nylta och fördeel/ {&
som förfarenheeten witnar/ och sädant lofwar Gudh them/
fsm Hans bodh lpmge ml

Nl cheeAndrawilGudhbewhsaochgörabarm- IL
hertigheel medh hosheet/fomämligheet och anstnde.Ther om lp-
Va orden ss: @tf stal HHRren tm Gudh göra ttg
högst öfwer all folck pa lordenne. H H.Rren
fial vprätta tigh sigh ttl Ut heligt folck/ sasom
han eigh sworit hafwer / ttzerfore/ at lu H ER-
rans ttns Gudzßodhhaller/och wandrar ihans
wckgar/at all folck pa lordennc stola (cc at tn
nemd är effler Y Rrans nampn / och ffola
ftuchm llgh/ och ffal göra lightll huf- Deui. Ui
ms>/ och lcke m stlert/ och, stal alttjdh stväfwa i. 9
ofwandppä/och lcke vnderlMia.. Ulsswinnaock



Then XII. PrediKn.«44
the lpdiga och hsrsamma/ lhenna Gudz barmherligheetz vcåU
gerningen emoot stgh/ al the blifwa vphögde til ahra och m>
ftende/fram för andra i Werldenne.

ui. thet -Tridie/ gör Gudh barmher-
tigheel pa them lydigom/ medh walsignelse och lpcko til födo
och vppehalle/ aff fruchlen pä jordcnne. om lpda Gudz
ord sa: Walsignat stalt tu wara pa akrenom/ wal-
signat warder lin korgh och tina östver lefwor.
HERrm stal biuda walsignelsen/at han ärmedh
tigtz l tiu wlst huus/ och l alt thet tu före tagher/
och stal walfigna tigh i landena/ (om O <& Rren
tin Gudh tigh gifwlt haswer. Och HERren
stal göra/ at tu stalt öfwerfiöda i alla ägodeelar/
itms akers frucht/och HERren stal öpnatigh
fina goda hafwor/ himmelen/ at han stal glfwa
tino lande regn i siliom ttjdh/ och at han stal wal-

D<ut.u. signa alltina handers wärck/ och tu stalt lanamy,
cklo folcke/ och tu stalt taga ttl lans aff ingom.
Thet ar ock en stoor och förnemligh H E Rrans walftgnelse/
at fa godh och ömnigh chrs waxl, och Danl lofwer H ERs
ren Gudh them/ som honom. elsta och halla Hans bodh.

iv. 3il thet fierde / gör Gudh barmherllgheet emot
the lpdiga / medh w.ilsignelft pä bostapenom. Ther omsager
han.' Walsignat stai wara fruchten aff Mom bo-

Vtut.ii. sfap/ jruchten ajf tllt faa/ ftuchten aff thn Fäar.
Sadant ar ock en \6xwm',is\&Mi reDgnelft/ som them
lydigom stal wlderfaras. Til



Hr om Bestuttt pä tijs Gudz B. *4?

thct Fempte gör Gudh barmhemgheet pI Y--
the lpdiga/ medh wälsignelse och segclwinnjngh emoot sinä
fiender. Ther om säger han: Och HERrcn stal tltM
fiender/ som sigh emoot tigh reesa/ lcka falla för
tlgh/ pa een wagh ffola the komma vch emoot
tigh / och pa siw wllgar ftvy för tigh. Thct ar ock
en stoor fördeel/ och Gudz walsiKnelse/ al hafwa lpcka och
framgangh emoot sinä sienoer/ at ther the åu medh haal/wre,
de och lyranntj vptande/ maste che doch bllfwa öfwerwundne
vch gifwa lapt. Sädan barmhertighcet / sager Gudh sigh
mlia göra ewoot lhem/ fom honom elsta och halla HansBodh
och thcl lcke allenast til mdie och fierde ledh/ vthan lilmangh
wsende. Och laler allsä Mmimma/ at sasom Hans wrede ochhamd ar sioor öfwer the olydiga: allsa ar och Hans barwher-
tigheet mpcket större öfwer lhem som elffa honom och halla
Hans B. Sasom Gudh sager til Abraham* lagh (foj wara
tin Gudh/ och tlnne Sadz effter tigh. Sädanl silt förbundh/ Cen i7 7
hafwer ock Gudh hallee/ icke allenast medh Abraham / vthan

'

ock medh Hans effterkommande/ ther om thcn H. ffrisst wilner.
Medh Bawidz effterkommande/ giorde ock Gudh offea barm-
hertlheet/ och stonle them forDawidz stul. ■■ Sa ar hanannn
ldagh/redebogen til barmherllgheet och walgarnwgar/ emoot
alla them/ som Hans bodh belrachtaoch lydlge are/ sa at chew gär
somDawid sager: Säll ar then/som icke wandrariche p/.p. /.*;

ogudachtigas radh ett. Icein: Sall åx tym som
QåMwi ftuchkar/ then som sioor tnst hafwer til pr .

Hans bod. Hans sad stal wäldigh warapä lorden- f' m' *°

ml the fromas ftachteffal walsignak warda/ tiu' *' 4 '

Mwz wm ahrat Etvinnerliga/ Amen.



Then XIII. Predikan.
cap.il Then TrettondePredikan.
S ?E

M_
T E X T U S* Artk. I.

bolo. JaZH twor pa Gudh Eacher
MMächtiZan/ Mmmelens och Jor,
dennes Gkapare.

Hwadh ar thet/ etc.

åar til hafwewffhördt (G> V. W.) tfytftP
sta/wär LhnjieliseCatechismjhufwud sipckt/vchihwil!<

ket Gudz Qgh fötfaltaK/ och v z Taffior.
Vthaff bemake i. Hufwud siyckch förllarmngh/ hafwe trtj;
fornummll/ hwem wh ffole HSa för wär ratle Gudh / och»
hwilkens bodh «4 halla stolc/ naNliga/ then Gnden/ som ar
Eenigh i warelsen/ lrefaldigh i personerna/ och ar aff Ewig,
hcel för glltingh; honom stole »tz öfwer aN nngh ftuchta el*
(la/ troo/ tlllzZta/ och Hans lpilia och bodh hörsaN'llgenhal<!
!a och efflerkomma. Nu fölier i ordnmgen tfyt ändra hlif-
wudji: vthi hwiZkel Ewangelium hafwer sitl rum. Vthi ttyu
ta *♦ Hufwudsi.- bekcnna wii mcdh war Munn/ hwad wtj lroo-
i hierlal/ om HERren war Gudh/ om Hans warelse ochwi<
lie. Och sasom rctj aff chee i.huftvudst: hafwe förstadtlagm
wara Andeligh och fulkommliZH/ mm ch wara Kötzliga och
ofulkonllige/ och at laZen fsrdrar cen fulkommeligh hörsamheel
inwarlcs och vthwarlcs/ sä ftampt nägon stal kunna blifwa
jäligh senom iagzens garningar/hwilkcn fulkmnmcliga hör<>
famheet/ wtz weete ch mtet kWna bewljsa/och altfa intet hopp
kunne hllfwa sm salGceten/ assiaszms gamingar; Altsä
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* otll H" fsrfia Httiältä
bekenne wlj ock/ vthi chelta 2 hufwudst: «het som wlj i hicrlat
troo/ om wZr salighcet: Namliga/ae wtj lljkwai stole bllfwa
saliga/ affGudz faderliga lläde/ för lEfu Chrifii
förtienst/ och then H. Andes vplpsningh/ cher til wtj blifwe
förde / genom ordzens hörande och beerachtande.

Och emedan then ordmngen i lhct Gudommelige wasendet/
at ther are tree älstilliga personer, allenast för Gudz e-
gen stul/ vchan för war ftul och c$ til np«a: ty fa wtj medh
Gudz nadige tilhielp föwimma i lhetta 2.hufwudsi:hwars och
ens pcrsong/ bespnnerliga wälgarningar/ emoot c$ Menni-
stiom bcwtfici. Wlj wilie i H ERmns Nampn och i Hans
ftuchlan/ bclrachla och öftverwaga lhcn förjia Attikelen/ om
stapelsen / vthi 2 dcelar.

I, Om lhens första personens/ Nlimliga Gudz
Fadhers Nädh och walgärnmgar emoot
op/ hwilka wy effter wckr Hiertans troo/
medh Munnen bekenne.

li. Hwad wtj honom för Hans Mdh och wal-
g<ir: bewc/sa ffole/ sasom ltl betalmngh/
effter war plicht. Glldh regere otz medh
fin £♦ 2lnda.

P A R S P R 1 M A
första Gudz walgarningh emoot oh/hwil- L

ken han sasom cn Himmelst och Alzmechtigh bewist
hafwer, ar chct/ at han h.ifwer stapal 0p» Na'r wij saje:
lagh troor pa Gu>h Faoer/ la bekenne wij twaggiehanda /

som srnj ttoo z ,. At chen fötsta personen 1 Gudo-
tj men/
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ty» tzhen Xlii. Predikatt.
itien / ar chcn andra pcrsonstens ffadher/ och hafivcr honom
pä itt ovthranftkeligil sattfödt affEwigheet/ säsom HER-»
«n Gudh sager: 'EuästminSon/ ldagh hafwerjagh

&*\ födt tlgh. 2. At thenna Gudm och lEsu Chrlfii
Fadren/ ar ock war fader/ och ar/ och haswcr alnjv warit fa-

K/b /
derliga sinnal emool os/ aff Ewigheel/ förr an werldcnnw

■ ' grundh lagdev war.- Men besynnerliga hafwer han U*
wist sin faderllga nadh och walgaming emoot ost i thel/athan
haffuer stapat c(j/ ta wij inlel wore ti!. Ja/ HERren Gudh
haffuer vlhi stapdfen / bcwisi mpcket siorre nadh och walgar-
MnghemootosiMennistiom/an emot alla the andra Crealw
rcn (Englarna vnnan tagande) i itytt at han haffuer stapat

"""'». jjj Mennistior/ ja lil silt eget belale/ efftcr
itt bespnnerllgit radh och besluut/ och haffuer forordnat osi til

Gin. 1.28 Herrar och Regeneer öfwcr the andra lefwande Crealuren
pä lordenne/ och hafwer gifwet/ vthi stapelfen/ fulkommeli-
git förnufft/ forstand och fulkommeliga kraffler/ sävant rege«»
mmle til at föresta och vthföra. Chet ar ock säsom ittFort
nade warck och faderlizit kanne «ekn lil at berömma/ at han
hafwer icke ffapal och fttt H til nagon wm och öde werldh/
v.chan han haftver/ lil war nptta / först stapat Himmel och
lord/ och alla andra Chrealur/ och (å om sijder hafwer han
stapat of' och sall osii wttlden/som war medh allahanda godl
Keprpdd/sasom vthi ittrijkt huus/ och lil een god lagcnheet.

Thetta alt «.roo rcfj l wart hierta/ och bekenna medh war
munn/ saje: Dgh troor pa Guoh Fader'Alzmechti,
Kgn / etc. Hch sälcdes jwara wtj och beqwenliga /

och gifwa ja til thcl som HERren Gudh ffclff om sigh sagcr.-
arHMßnntm Gudh/mstaitmgaan-

dm &UHX hafwajeMsile mW Tp tabsrmmnzffmn



Hr om thet Ma Atticklen.
ero i hiertat/ och bekenna medh Munnen/ sajandes: lagh)
ttoorpaGudhFader etu therar/ lagh haller thet'sa före/ jagh troor och bekenner lhet ivara ftnt/som ta HERre Gudh/ om ligh siigdt hafwer och
an fckger /at m allena äst Gudh : Och thct hafwer
tu bewist i thel/ at lu hafwer stapat hlmmel och lordh/ och
alt hwadh lher vthi ar/ och altsa hafwer lu ock stapat rnl#
och alla andra Menniffior: och thcrfore troor och bekenncr
j«,gh/ och gifwer ja medh/ at TV/ och ingen annan/
äst GVdh / och at jagh och alla andra Menniffior/ are
styldige til/ at fruchla och elsta ligh/och ingen annan Gudh/sama all war troo och til tigh/och til ingen annan Gudh/
tkmf ahra och tilbidia tigh/ och ingen annan Gudh .- ?p
11l ast Alzmechttgh och ingen annan medh tigh. Sadanl
bör ofj tmkia vppa / nar wtj säle.- Jagh ttOCX pa GudhFader Alzmechtigan/ etc. Gudh gifwe 4mm s"
dana Gudcliga tankar och pa minnelser / vchi war lrootz
bekcnneise..

Then andra Gudz saderliga wälgärninsh och ll
NZdh emool op/ hwilken wtj troo i hiertat och bekanna medh
Ml».i«en/ ar at han haller ofy war Kropp och Sial wid macht/
falom han o$ ftapai hafwer/ och gifwlt osi Kropp och Sial/ögon/ oton och alla temman HERrcn Gudh hafwer ic-
t( whkel ifta/ och öfwergifwit Mennistian/ och andra sinä
stapade Creatur/sasom en handwarckzman gor silt arbetc/
tager löön therföre/ och sedän bekpmrar sigh intet meera om
thet han arbelat hafwer/,anlingen ihet bufwer bewarat ellcr
fftderswal. Sa bestuttr jcke Gudh t\{ at hafwa Wwärdnat

Z iti 0M
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Then XIII. Predikan7
örti sinä stapade Crealur, vlhan han häller them altijdh widh
macht/ al the biifwa vlhi sin ralta ordningh/ och hafwahwar
silt ratto wnrckande.

Sädan Gudz omwsrdnat/ och widh macht hallande/bebsft
we/ bäde wlj Mennistior/ och alla andra Creawr: ly säsom
ivtj Mennistior/ sa wal som che andra Creaturen/ äreicke aff
0$ sielfwe/ eller genom nagon hendelft tilkomne i werlden/
vthan HERren Gudh hafwer oft stapat/ effter filt behagh
och bestuut/ nar han wille; altsa ar thet icke aff osi/ eller aff
Vsgon hendelft/ at wl'i hallas widh macht/ och wara temmar/ögsn/ öron/ etc. are behäldne/ (?$ och fardiga/ och kunna
Vthralla hwar (1« warck: vchan thet vlhraltar och gör Gudh
Alzmechligh/ war HERre och Skapare. £he«a stole wtz
bcsinna/ at nar en Mennistia födes fulkommeligh til werlden
medh Ml och kropp/ medh fardlga och olplte lemmar/ ögon
öron/ ett. Och al Mennissian wa/er lil/ i förnuffl/
fiänd och kraffter: S» ar thet en synnerliKh Gudz faderligh
walgarnmgh/ och Hans nade warck/ for hwilket honom allena
bör beröm ofh tacksajelse/ sasom wij fa hörai thcn 2.deelen.

Narwt^ockseenägonMenniffia hassuafeel/päsinkropp
och sinä lemmar/ özon/ öron /rangan elc. eller pä sittsinne/
fömnfft och förstand.- ta fkule wlj besinna/at Gudh ther medh
lätit ojj see/ hwadh wij are aff ch sielffue/ nemliga oduglisha
och förderffuade/ iii alla wara lemmar och kraffter. Och
fsrthcnstul stolewlj icke begabbaellerbespolta them/ somhaff-
wa nagot feel/pä 11l eller annat sait/ pa sinä lemmar/ellerpa
sitt forsiand. Ecn part oförständiga mennistior/ bespnnerli-
gll ibland vngdome«>/ haffua sin lust lhcr aff/ at the fa jeethemsom sädana stMliga ftel haffua/ och bedriffua gabbcrtj och a*
pcspeel medh them/ och besinne tåa at the fyuffm siörre or.
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ÄromlhetförfiaArlickKn.
saak til at gräla och omka sigh/ öffuer sadanda alendiga m?m
mffiot/ an at lee ath lhem och narra lhem. The som sa be-
gabba them som ströpclige are/ the bespoltä lherss stapare/
hwilken ocfi finom ttjdh wi! hampnas öffuer sadana bcspotlare^

Tlldle Glldz faderllga waigKrmng emot 111,
olj / hwilken wtj i hierlat lroo och medh munnen bkkenne/ ar
then/ at han försörier o$ rljkeliga ochdageliga/ medh klader
och födo/ och alt annat godl pa wagnar. Thet ar
wäl Gudz ordningh och befalnnigh / ai wtj ffole vthi wär exit
tctes stvelt/ thet ar gensm arbete sökia wätt vppehaNe/ klader
och födo: Mcn om HERren Gudh icke sasom en lrogen fa-
der wälsignar wart arbete/ och saledes försörier os)/ och giftuer
ch klader och födo / sa ar wart arbete faftttgdt/ och wl) kunne
ther medh inle« förwarffua. Therföre noo wij ratt i wart
hierla/ och bekenna sane medh warmunn/ at Gudh wär h«m:
Fader / försörier of) rhkeliga och dageliga/ sa wal pa kropsens
ftm pä sialenes wagnar.

Therföre/ nar wtj rljkcliga hafwa wär krops vppehälle/ ge«,
nom wäre arbete/ medh klader/ födo/ huus och heem/ elc. Ta
ffole wtz paminna o(j/ och bekenna/ at Gudh wär him: Fader
haffuer ost ther wedh försörgdl/ och altsa bcsiuta hoos of): E«
meean HERren Gudh haffuer alt här til/ säsom en nadigh
och alzmechtigh Fader/ försörgdt migh pä kropsens wägnar/
at jagh ar intet annu förderffuat/ genom hunger/ törst/ na-
kenheel/ fiender/etc. altsä ttoor jagh ock/at han warder migh
har effter förjöriandes/ <a lange jagh leffuer/ och hafler migh
eii honom Han ar min fader/ han förgater iu lcke sitt barn.
En Kötzligh Fc,der haffuer icke hima til/at lam silt barn

mpcket mindre haffuer min him: fader hierla
t\U at \m mG sitt bam wam oförsorgd. Han försörier zu

ot»<*
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3hsn Xlii. Predikan.
flna bärn ly han ar icke allenasi en mild och nao
digh Fader/ vlhan ock en alzmechligh Gudh och HERre/
Ia han ar ocken tyk och förmögen H E Rre/ la at han förmat
och kan bewtjsa sinä barn/ sa mvcket godt som han wil/ bätt
pä kropsens och stalenes wagnar.

tv. Then Fierde Gudz ftderllgha wälgckrning u
moot c§/ fwilfYn wtj ihiertal lroo/ och medh munnen Ukn*
ne/ ar at han beffarmar/ och bewarar ofj ifrä ffada/ farlighett
och alt ondl. Sa arga / mechliga och mänga fiendar haffuett>|/ ochsa mänga och stoora farligheeter swafwe wlj Vlhi/ i
thenl:a wcrlden/ at retj aft'/ ellcr genom wära egna kraffler/
ingalunda/ ja icke itt ogncblek/ kunne bliffua/ eller wara be-
starmade och behaldne/ om icke Gudh war Fader ost
bejkarmade och bcwarade.

Thetla ffole wtj besinna och pZminna cs/t)åt wtj are wal
behaldne/ nät stada elier farligheet wcderfaw, pä
kropsens wagnar/ ther wtj wandra til watn cller land / nar
ojj ingen forgifft stadar och földerfwar/ i mat och drick/och
nar wlj vlhi pesiilcntz/ och andra sinittesamma jtttfoorne: lij-
der/ icke bliffua hasiigt aff doden öfwerfalne: tå stolle wtj
komma ihogh/ troo och bekenna/ at Gudh wär him: Fader ar
then som ch bcffarmar och bewarar /för sadan stada och far-
ligheel/ som pa farde ar: och altsa ther aff beslula : Thcltsom wil blifwaoch warabeffarmat/ ifta skaban och sarligheelen/
then maste befalla sigh vnder Gudz beffarm: lp vchan Hans
bcstarm/ ar ingen wal behallen. Wtj stole ock troo honom
om/ at han alttjdh bäde wil och kan bestarma/ jalä/ narfat,
jigheelen spnas w<wa aldra siörji för handcn.

Til sadana fadcrllZa walgarningar emoot osi/ troo och be-
fmm wtj HERren Gudh wara bcwekt/ affjw blotta nadh

och ft-
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Är om lhen första Articklett.

och faderligha godheet/ vthan all wZr farstpltan eller wardig<
heet: Ty/ lil at ff.ipa ofj Mennistior/bewekles Gudh icke aff
Maleriens stöönheet/ ther aff »fj ffapade are/ emedan lhen
inlhet annat war an een lordklimp. icke Heller bewektes Gudh
til at ffapa Mennlstian/ aff hennes egen/ sasom Materiali
herligheet och stönheel,effter syndafallet: Tp Menniffian fox*
lorade och beremiste str<lx/ lhct Gudz belalet/ til hwilket han
stapat war/och bleff sätedes siygg och wanstapelighför Gudh/
hwilket Gudh allaredo för fyndafallet fägh och wisie. Icke
bewektes Heller Gudh til at ffapa Menniffian lherföre/ at
han behöfde honom: Cp han hade wal för vthan vfj
stior kunnat wara i Gudsmmeligh ahra och herligheet/ sasom
han aff Ewigheel warit hlifwer» Tll at ffapa alla the andra
Crcalurcn/ bewektes ey Heller Gudh aff ofwanbemelte orsa-
ker/ ey Heller til at halla ejj/ sampt medh them widh macht.Cil
at besöria c| sa rHkeliga och dageliga pa kropscns wagnar/ochsa beffarma o§ iftä ffada/ farlighcet och alt ondt/beweckes
Gugh icke ther aff/ at wfl honom sa i alla malto lydlghe
åw och sadant förliena: lp wtj spnda och för see of) dageliga
emoot honom/ och altsa mera för orsaaka honom lil ondt e-
moot of)/ an til godt at bewtjsa. Thcrföre mä wlj medh
ta bekenna/ at alt lhet goda som HERren Gudh of) giorloch

.. bewist hafwer/ och an dageliga bewljsar/ thel ar alt aff h,ns
blatlanadhoch faderligha godheet/ vthan all war förffpllatt
eller wardlgheet. Then meningen och bckennelsen mafie alla
Mennistior hafwa/ ingen vnnantagaudes/ vthan hwar och en
ma medh ratla saja medh Jacob: Hagh ät förrtNga tll
all lhen barmhertlghFet/ och then trooheet / som
tn medh ltnom tienare gwrdt hafwer. Gen.

V Gudh
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Then Xlii. Ptedikan^
Gudh giftve of) allom tacksamma hieria emooe Gudh/ for
Hans sioom nadh och faderliga godheee emoot <s♦

VA RS S6C U N D A

@åfmwij l then l. Deelen/ hafwe hördt talas
om the mä«ga Gudz faderltga walgärnlngar,
emoot ost/ hwtlka han altOH bewlst hafwer/
och ckn dageliga bewljftr: Altsa wllie wij v-
tht chenna z* Deelen förnimma hwadh otz-
bör bewijft Gudl tgen/förstna walg^irnlngar.

£ Thet forjla som ch bör bewljsä Gudi ttl ahra/
for sinä bewista walgawlngar/ ar loff och tacksajelse. im%
sager: For hwilket alt tagh plichligh att honom tacka / etu
Ttl tackstzelsc förmwar oss then H. Anda medh sadana. ord;,

Kso u -^ffra Gudi tackoffer och betala chem högsta titt
'

loffte. Jtem: jKonungerl/kepa Jordenne/siunger
fyfav. Gudl/loWlmgerHEßranom/Sela.

skolamcka HHRranom for för
Hans vnder som han medhMllNlfklorsbarn gör/at

Pf.ro7,s.y n mfcter then wrffttga Men/ och fyller then^
*' hzzngmga Men medh godh ttngh. stola tac-

ka. och prijsa holwm i förftmlmgene/ och m för the
äidstn ioswa honom/ och offra tacksaftsse/och för-

pf.io7'tu tåha Hans warck medh g!ädlk< Tacker HERra-zM Mn/tp han sr mlid/ och Hans godheet warar i.
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Är M then första Artlcklen. *ft

§WiseeU Gudh fa>f ock stelss/ at när wij hafwe åUU
lat honom i nödenne och are ther vthholpne/lä ffole wH #/«.rnsa honom «hersöre. Altsa stole tacka och lofwa HER-
ten wär Gudh therföre/ at han hafwer stapat osi/ och .OQII ans»
dra Crealur/ och saja medh Dawid: gosftx} HERraN
mm sial och alt thet i migh ar Hans heiiga nampn.
Lofwa HERran min sial: HERremin Gudh/
tu cist ganffa herligh/ tu ast deyeiigh och alztitlges
wal beprydd. Llus ar tin kladnat som lu bppä
hafwer/ lu dthstrckcker tzimmelen sasom itt tapeet.
HERre huru aw tljn wärck sa stoor och mangh/
tu hafwer Mjfitga stickat them all/ och jorden ckr
sull aff tina agodeelar. Hafwet thet sä sioort och
wwt dr/ ther krdlar vthi vthan tal/bade sioor och
lijten Diur. Alt wänter effter tigh /at lu stali fsi\m them maat t sin ltjdh. lagh wtl siunga %£*
OERranom i mma lUzdagar/ och lofwa mm 27.31.'
Gudh sa lange jagh är lil.

BesynnerlW stole wij tacka Gudh therföre/ at han haft
wer stapat otz/ och häller op wldh macht / forsöricr ost mrth
aNahMda govl/ och bestarmer o§ ifta alt ondt. Ia wWole
säjamcdh lagh tackar tigh therföre/ at jagh.
vnderltga giord är/ vnderligtz dxc tin warck/och
thet besinner min ftät wäl.

andra/ som otz bör bewijsa Gudi ti! Hra/ 'li
M sinä btwijis walgewmgar/ bejynnerliga at hon hafwer

V $ stapat/



Then XIII. Predikan.
stapat op/ haller ojj widh macht och beffarmer lpdna och
hörsamheet. Easom tutherus jager/ at wlj stole honom ly,
dige wara. Thet ar/ effterkomma Hans wilia och befalning.
Och besynnerliga/ nar Gndi behagar/ at laggia op nagot
tungt vppa/ medh siukdom/ fatligdom/ etc. Ta stole wt]
paminna op at HERrm Gudh hafwer ch stapat/ han ra>
der om op och icke wy sielfwe/ och therföre tader han/ at
handla medh oi) huru. han wil. Och o$ Ht Utof\(a honom
lydna/ och wara lolige/ lil at lljda och thet ssm Hanoi)

i.sam.ls. p" lagger. Lydna ar batlre an offer / och behagar
21.' •' Gudt hogre. Lydna ar thet ratta offree. E/em-

Syr.is. 1. pel om Mennistior. ?loah. Gea. e: «. Abraham
feq. Geo. 12. 4. c. 17.' 9.23. e. 2%. v 2. 3. &c. c. 26.5. Moses

Exod, 4:18. c. 7:. 6: Maelittma. Exod. 24.3, Joseph och
Maria. Ma*. 1: 24.. c. 8, 22.. Petrus och Andreas,
Mat. 4. 20.. Luc. 5. /. tälMgama. Jph. 21 5. 7., Mat*
theus, Mat. p; 9. CHristus sidffPhil. 2. 8.

ia / ssm of bör bewijsaGlldl tll ährch
for (im bmifa malgarninZar/ ar llenstachtigheet. Therföre
hafwer ock H ERim Gudh stapat oss/ och gifwit off kropp
och (141/ ögon/ öron och alla lemmar/ fsmufft och alt sinne
och häller thet widh machl / pa lhet wlj stole medh war kropp
och medh alla wam Ummet/ eec. tienä honom «l ahm och
bcröm/ altijdh ja lange wij harlefwe/ och sedän iEwlgheel/
och ing<,!unda spara wara, lemmar/fömuftt, och sinne/ nlwar
Him- Faders och Skapares ticnst/ sa lange han haller sadant
wid macht.Mms tfytw O M.enuiffia/Gudh hafwer stapalng
han hafwer gifwit lig en helsosam kropp/ och fcrdiga lemar.Hanjjafa.cr glfwcl tigh fornuffl/ förstand och sinne.- Therföre stal

M lie.-.
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Är. om then första Arlicklctt.

tu tienä honom lher medh. Tu stalt ga i fprtfoft, ?u stalt
fiiligt höra Gudz ord. Tu stall lasa/ siunga och ptijft Gudh
tin skapare. Tu stalt gömma och minnas Gudz ord. ?u
stalt stalla tigh effter Gudz ord. Tu ffalt ock arbela medhtin kropp och tina Umnat/ icke allenast til tijn cgen buukfylla/
vthan ock chel/ som lander lil Gudz tiensien och Gudz ahw.
Och saledw stalt m tienä HERranom tinom Gu?h och
Skapare til ahra har ltmmeliga: S» fär iu ock tienä ho-
nom i ähra/ härligheel/ frögd och gladie Ewinnerliga,Gudh
hielpe ch alla ther til/ Amen.

THen Ewrtonde Prcdikan.
T E X T U S» Artic. IL

Och pa Msumlshnsium/haw
Enda Gon war OERre etc.

hörde (G. V. W.) för $ dagar stdatt
wlj före loghe of) zhetta andra/ wär Chrisielige

Calechismi/ hufwudfiycket til at bclrachta/ at then otdningen
i thet Gudomelige wasendet/at ther are tree athstillige perso-
ner/ Sonen och then H. Anda/ ar icke allenast för
Guoz egen stul/ vthan och för war fful/ och länder ch Men<
nlstiom til stoor nplta och sördeel / ja til stoora walgarnlngar
och mycken nadh/ aff hwar lhera versonen. Wlj horre ock
aff förklarmngen ofwer chen i+ Artic. Hwad nadh och wåU
gamiNM/ then försia personen / nemliga Gudh Fader/o^

V % giordt.
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Then Xiv. Ptcdikan.'
giordt och bewijst hafwer, och an dageliga bewtzfar/ ochbe-,
wijsandes warder in lil werldennes enda. Nemliga at han
hafwer stapat cs/ gifrcit ost kropp och sial/ ögon/ öron, etc.
at han haller o$ och wara lemmar/ja alla sijna stapade Crea-
tur widh macht/ för war fful/ och ofj til godo. At
Prier ojj rtzkellga och dageliga medh wått nödtoffliga vppe«
halle. At han beffermer ojj ifrä stada/ farllgheet och alt ondt/
ther til han icke beweckes aff wär förstpllan eller wardigheel'
vtban afffijn blatta narh och faderliga godheet. Och altsa
hafwer Gudh bewiji sigh wara / och wilia wara/ icke allenast
chens andrapersonens FaderiGudomen/nemliga finsnalurli<
ga Sons: vlhan ock wärmilde och nadige Fader.Wh hörde och
Hwad wij honom för sädan faderligh nädh och walgarningh
plichlige are/ nemliga/tacka/ loftra/lpdige wara och ticna i
alla wära ttjffzdagar. Vchi chenna andra Attikelcn/ få
höra om then andra personen i Gudomen/ nemliga/ IEsu
Christo war ftelsare/ at han ar GudZ Faders Gon aff E-
wigheet/ sinom Fader jcmltjk i Aizmechlighect/ahra
lighect. Han ar ock »Oton* So.i i lljdzcns ful bordan/ aff
then H: Anda aftw och aff lungftw Maria föddcr. Och
ar allsa san Gudh och san MennWa ien person/war Gudh/
H ERre och Fraljare. Wy wilie i HERrans nampn och
i Hans fruchtan/ betrachta och öfwerwasa thenna Areic.- l

!. Om then andra perstnens i Gudomen/nem-
jlga lEsu Fhrlstt/ nadh och walgarnm-
gar emoot op 3Nennlstlor<

IL hwadh wq honom för fi/n nadh och sina sto-
ra walgärnlngar bewlzsa stole. Gudh re-
gere op me)h fin O- Anda Amen.

PARS
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tnm then andra Articklen. m
P A R S P R l M A

ss"Hen försia nadh och walgarningh emot i,
ost Menniikior/ hwilken wij lwo i hiertat/ och bekanna

medh mamrnt ar ffapelse warcket. Ty tiar xti\ saje: Och
pä lEsumThrisiumhanZ/i. e.Gudz Enda Eon wär HER-
te: tåtxoo wlj i wärt hierla/ och bekenna medh war munn/
at then andra personen/ lEsus Chrifius/ ar war och alliligz

'3het ftmma meenar ock iuchems vthifötkla?ingen
ther han sager: lagh troor at lEsus L. ar sanner Gudh/
födderaffFadrenom l Ewigheet: Ty alt thet som ar Gudh/
och ar aff Ewigheet/ för stapelstn/ thet ar stapare. At then
andra perinen i Gudomen ar war och allingz stapare/ wilna
Hesta strifflenes rum: GetWM thet (ordel eller lesum
Ehristum) tiroalltmgh gwrd/ochtyförvchan åxim ioh.i.*
fyet glordt thet giordt ar. Jtem: Yimmelen ar
giord genom ord / och all Hans hciär p/. 3 j. tl
genomHansmuns2lnda> jtem; (3uty hafwer,.
allttngh ffapat/ genom IHsum s' 9*

Paulus. Jtem: ge«OM HONOM äts alittNgh „
,

stapat/somiHimmelenochpalordenneäro/ett. ,"''
Conf. Ebr. i: 2. At chen andra personen ar sannerGndh/
och Gudz Son/ chtt witnar han fielff i sitt samtaal medh
Jacob Patttar.- ther han säger: hafwer Mkd Glldh
och Mennlffw kempat. Con£ rs. 45. 7. krov. 8.6>». -Z2.
22, EC 9: 6. Mich. 5: 2, Joh.i. 1, cap. 8- 58. cap. 14. p.feq. is.
Paulus säger/ af Chrjstus, thet ar then andra personen/ ar %om,;n,
Gadh öftver MnO/ lofwat Ewjnnerttsa. Jteni; f)atl u,

mi



iSo Then XIV. Predikan.
mu*- wax i Gudz stepelse/ och Gudt jamlqk. Och l ho-

all Gudoms fulheet lckamligha. Tit*.
4. 1. Joh. f. 7> Ebr. 1.2. e. 13:S. Apo. 1.5.3. a. 17»

Cmeda-i then andra pezsonen i Gudomen/ ar EwiZH och
Alzmechtigh Gudh och Gudz Son: lp fölier cher aff/ alho-
nom bör ocksä Gudsmeligh tiensi/ ahra och wprdningh/ aff
oji Mmnistiom/ l alla mä«o/ medh sin him: Fader och
then H. Anda / sa at wtj ffole fruchla och elffa honom/ ti!
bidia honom/och sallia all war troo och ltzl til honom.

n Then andra Khnstl Nadh och walgärningh e-
*

moot o§ Mennistlom / bcstar i Hans Mandoms anammelse/
at han är för wär stul en san Mcnnistia worden. Ther om
troo wij saledes i wart hierla/ och bekcnne medh war munn:
Hwilken afiat ar aff then H. Anda/födderaff lungfrw
tia. Nota : <£|mi?u6 ar aftal aff then H; Anda/ lcke sa at
then Helige Anda ar Chrisii Fader/ eUer at Chrijius hafwer
fin Mennistlige warelse aff lhens H:Andes fubftans och wa-
relse/ sasom en blolt mennistla hafwer sin warelse vlhaff sin
faders (übftans: vthan aff och genom thens H.Andes war-
kande ar Chrlsius aftat / och mennistia worden i lungftw
Mari<« lhff. Al then andre personen i Gudomen/ ar afiat
aff then H: A. at ar Hans natturlige och kötzlige mo.,
der/ och han ar aff henne födder/ en san Mennistia/ thet mu
na strifftenes rum: Lue. 1. 26. feq. Ther star at
Gabriel Engelen war aff Gudi vlhsend til at bebova lung<
frw Marine /at hon stulle afia i sitt ltjff/ och föda en Son
hwllkens Mmpn hon stulle kalla och thm
Sonen stulle aftas geiwm thens H. Andes öfwerkomwande/
och thens hogstcs frajfe öfwerffpggiande / och lhrrföre stulle

han



sr om thett andw Mcklen.
han kallas Gudz Son. Jtem Lue. v. 7. zi. Iher stär/ at
lungfrw Maria födde sin strstf: Son/ och pä oltondhe
dagen nar han bleff omssoren/tallades Hans Ttampn lEsus.f)fa aff jynes sant wara / at vthi then andra personen / lEsuChrisio/ are twanne naturer, then Gudomelige, och then Mew
nilklige/ saat han/ at ftn Gudh och stn Pf.* 7.

Mennistla ien Person. San Gudh ar han aff Gudi g*/.*.*
sinom Him: Fader/ födder affEwlgheet. San Mennistlilar han aff lungfrw Maria födder i thdzens fulbordan.

En sädan person/ aff lwänne naturer / mafie hsn warau
Medan han stulle blidka Gudh/ som genom spnden fottamat
war/ och lijda för Mennistioköntt / som spndat hade/ochför-
styldtfördölnelsen/ och saledes sialla Gudhoch Mennistiosiach-
m t,l zhoopa igen i förlljkningh/som genom spnden wore längt Sf. S- 2illhstilde.

Har spnes ock aff then andra personens förnedringh och
mandoms anammelse, hwadh för en odrageligh stuld / wara
första föraldrar giorde/ och lade pä figh och alla fina Barw
vlhl spndafallel/hwilken them och theras efflerkommandom/
war omöpeligh lil at betala: Ia ibland ctta stapade Creaeur/
fans ingen statl, lher medh chen stulden kunne belalas: vchan
then anora personen i Gndomen mästeförthenstul blifwa men-
mstia/at han stulle betala för ost wär ffuld/och lil fridz stal,
la fin him: Fader/ och sialla ojj i Hans wenffap igen. Thella
stole wh daseligabesinna;nemliga/huru illa wh wore vchsial,
W och i huru stoor stuld wij wore komne/ genom Adams ochCwZe syndh<" sa wal som igenom war egen warck syndh.
ffole högdt berömma Chrijii förlienfi och betalningh för ofj/
ftögdas ther öfwer emoot war fiende Diefwulen/ tacka och
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Then XIV. Predikan.
lofwa wär Fraisare/ som oj) hafwer äeerlost/ och sclja: koms
tattlåux of gladia» HERranom/ och ftögdas för war jalia/

Pf.%.1.2. lrost. iat olj medh lack komma m för Hans Anfichle/
och ftögdas för honow medh Psalmer. Kommer/ la«r ost

ibld.v.6. tilbitia och knaböja/ och.niderfalla för H ERranom then
giordt hafwer. Ja/ wtj stole fulkomliga trösta och li]«a ps
lhenna war fralsare/och Hans dyra betalningh och förtienst/
och icke pa o§ sielfwe eller wär förtienst: Tp han allena/ at
ojj aff Gudi g>ord tll wtjsdom/ til rattftrdigheet / ttl heigelse?
och til förlosningh. 1. Cor ,: 30.

iii. Then mdie Nadh sch walgarttlngh e-
moot of,/ chcn wtj l hlertat tl 00/ och medh munnen bekänna/
ar alerlöjnmgz warckee. ?her om lpder bekennelse
salunda.* Mnler vnder Pontio/ eic. Vthi th?jse olben U*
kcnnc wtj medh mmnen/ «het som wH troo i hiertat/ at then
andra persollen / hafwcr lidit dödh och ptjna för alla/ och
pä chee saltet aterlöst ifra fördsmelsm. Huru sasom mcd
Hans ltjdande/ dödh och begrafningh/ ar til gängit/ ther om
handlas vchi?<zll:ons Historien.

Har aff synes Gudz Faders ovthsejeliga karleck emoot ast
Menmsttor/i thel at han hafwcr vlhgifwil sin ende och ka<
ra Son / för c$ / som wore Hans owenner/ och lätit hsnoin
ostpldlgl K\m en sadan försmadeligh dödh. ohenna sijn kar-
leek berommcr Gudh sieiff/ sajandes: @4 saNt som jagh
Zefwer / jagh haswer ingen lllst til thenS vgudach-

Be/ech. tlgas dödh /vchan at chen ogudachtige vmwen-
ih ii der sigh ifra fm wasende/ och lefwer. David

bercmmer ock thmna Gudz karleckcn / sajandks: BtllM-
herngh och nadellgh <lr wllgh och

«ff
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Sr om chen andra Arlicklett. #3
aff stoora mildheet. Han erater icke ttlEwlgh tqb/.
och wredgas lcke han handlar icks
medh oh effter wara svnder/ och wederMcr ch ■#«*/.
lcke effler wara mGgHrnmgar etc* ©5 ' ^//*

ock Chnstus sin Him: Faders ftjrferf emool ch/ säjandes:
Sa elstade Glldh Werldm/ at Hall vchgaff sin
enda Son / ett. For (Sun hang kärleek emoot os) / (fr*
le wij honom tacka och lofwa mcdh David sajgndes: gsffi

wa min siai/ och alt thee l mlgh äx Hans 1' '■
fy\sa Nampn/ etc. q'

H«r synes ock Christt ödmiuke lpdna/ emoot fin Him:F«-
der/ sa wal som Hans stoora öfwer osi och ware
elende/ i thet/ at han godwiiiogk hafwer iaglt pa sigh sawnt
hardt iijdande/ och (a forsmadeligh dödh. Thenna sijn lpd-
na emoot sin him: fader/ berömmer Chnjius sielff/ säjandcs:

wllte min Gudh/ gör jagh gärna/och thn lagh pf 40 - gm

hafwer jagh i mitt hiettä, Jtem: HERren
H^Rrenhafwer öpnat migh orat/ och jlagh.ckrs/ ,*,;
Ö*e ohörjam/ och gar lcke til baka. etc. e 0nf. Joh.
10. 17. 18. pr. 16:2.

Aff karleek och medomckosamheetemoot o^/Hafwer han ock
Mant godwilieligen ltjdit in til döden/som han stelff bekanner:
For the heltga som pa lordenne äro/ och för the
herliga/til them hafwer jagh alt mitt
Jtem : Mel, jagh M ftrloha themvthu helfwete/ Ho/.uoch hielpa them tfta döden/ etc. M sQ i<fktp ta*
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Then Xiv. Predikan.
cka honom för sijn kärleek emoot tfs» Wlj stole lara /at m*
w lydige emoot Gud h. Wij stole elsta lEsum Chrifium.»
ty han hafwer elffat e§> Wtj stole ock lara elsta war nasis
effter Christi e/empel och förmaninA Job. 13.34- 35.

w.. Then fierde Khristt walgckrningh och nädh e-
m<n« ofj/ hwilken »($ troo i hiertat/ och bekenne medh mun*
nen/« ha«K öfwer döden/ deiswulen och alla
hclfweles porkan Ther om gore wtz een sädan troost bekew
nelft: Mdersttgen ett helfwetlt/ pa ttldle dagen vp-
fianden tgen lfrä lhe döda. Thet ar/ nfo Chlifius
hade legal i grafwen få lange h<m Wille/ och stulle nw sedän
han äleewar lefwande worden/ vpM affdölx»/ tä begaffhan
sigh/ sasomen oforffrachc hielle/ fan Gudh och Mennistiai
en person■/■ tib the helfwetes oreena andar och allafordömda/
fåfomtil sinä modfalna/ öfwerwundne och laplgifwande fien*
der/ icke allenast til at bewljsa/ stgh nu wara, «hem öfwttmech-
tigh/ vthan ock til atförbiuda/ fsrmeena och föreaga all dieft
wlUens/ och the oreena andars machl och wald/
uistiorna/ som pä, lEsmy Christum troo/ och sigh til honom
hälla/ och siodh sa vp «ff deda/thet ar / «dde sigh för stna
wcnner til en och bewiste sigh wara en Segerherre öf-
wer döden och dödzens förstadiefwulen/allom EhristrognoM!
til TimmelW och Ewigh lrM

Och pa chct (äm- hafwer Chrilkvs lälet se/ at han ickeal-
lrnast godwiliogt hafwer gatt emoot sinä fiender/ vthan them

, ock/ fon* en.alzmechtigh HERre och- Segerwinnawfulkom-
mellga öfwerwunnil / fengzlat/ sch theras macht förlagit.

kunne wlj har aff befima t twm icke then argaste
«zch illi^sastcficndm/Sakan/beMförhonom.. Ep/ sa tutina

täim
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Är om then ändra Arlicklcn. i*
«I inga fiender för honom besia. Wtj h.isrre otsaak at ftotf
das öfwer lhenna Hans Seger/ lp lhcn Ecgren ar giord för
x»ät stUl/ och ost til godo/ sä al wlj kunna lriumphera medh
lauloochsaja: Döden är vpswolgen l Segren. m
dödh/ hwar ar tm vdd * lu helfwete jwar at IIN
segher i Dodzens vdd är Svnden/ Spndennes
krafft är laghen. Men Gudl ware tack/ som oh MHSegren giftvit hafwer/ genom «rar O«^Nra'
lEsum Khrlstnm. Wff lkole halla ofj li! Chrisium wär
Segecherre/ sä kan jngcn förderfwa off.

Then femte Lhristi nadh och wÄgärningemoot v.
ost/ ar Hans vpfarelse til himblav och sitliande pa Gudz
högra hand. titfo/ och huruledes Christus hafwer vpfarit til
himbla/och satt sigh pä Gudz högra hand/ ther om ar handlat
pa Christi ferdz Christus ar vpfaren lil hlm-
bla pä sin mandoms wagna/ si at han hafwer fördt och
fln anammade mennistliga/och nu odödeliga lekamen/ lillhen
Gudomelige högheet och herligheet/ som han pä fto Gudoms
wägnar hafft hafwer höos Gudh Fader aff Ewlgheel. Thennck
Hans vpfarelse/ och lhetta Hans stttlande pä Gudz högrahand/
lander osi til godo; ty Jason* Christus hafwer vpsatt sin a-
nammade lekamen/ til Gudomeligh ahra: alt sa wil han, och
ar mechtigh til at draga ost til M/ och sattla oss til. Ewigh 10h.i4.5loch ovthsajeligh herligheet / sa at ther han är/ ther stole Pf.l4.luwara / och förmmma llt lustigt wasende pä Gudz högra hand
Ewinnerliga.

Then fiette Fhristi nadh och walgärning emoot. vi.
4/i ar och besiar \ Hans domare Embkle/pa chen pllersta

F Ui dagm
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Baghen. Ther om göre wij ecn sadan rtas bekennelse:
lgen kommandes til <u döma lefwandes

och döda. Sasom lhen domen lander ta allom ogudach-
tigom och obotftroigom / til förskrackeligit firaff/ och Ewig
fördölnelse- aZtsa \hi han ocktä landa allom ftomom/ til ovlh-
sejcligh eröst/ hugnsi och Ewigh g!abie. Ther om bliffuer
handlal/ Dominion -'S. Poft Trin: Sajom Christus/Gudh
och Mennistia/ vthaff ovthsajeligh karleek til medh-
omckosamheet öffuer wart elcnde / hassuer förlojsat ojj ifrs

Htf.\hH hclffuelet/ och holpel ost ifra döden : altsä wll han ock wara
wardomarepächen ptlcrstadagen. Thettalanrer allomfromo
mom och bstferdigolN til sioor trost/ at wtj haffue m sa mildh
och ratlferdigh domne. Han ar mild emoot allom lhemsom
bekenna sinä syndcr/ och ödmiuka sigh för honom.. Men
om spndadekenneiscn och sVini-ckhececn stal beweeka honom al
mildheel/ sa mastc lhct ffec har i wcrlden / förr an Domeda-
ghen kommer/men pj domsens siund ar sadanl för sent. Ther-
fore stole wtj ingalunda !cfwa.i sakcrhect/ och xcata forsnm-
melige medh war battringh/ nu medan nadencs ttjdh ar: Tp
wij eros ja> i rnirt hlerta/ och bekenne medh war munn/ c»l
Christus stal wijsevliga komma pa en dagh/ til al halla
men öffuer iefwalidwoch döda/hwilken twos artikel ockbliff-
uer san ftrdigh/ sä wal som the andra arlickir are sanftrdio
ghe. låtom ojj bereda ofj i tljdh til cn san omwandel,
se/ ifra wart teffuernc/ pa thct wtj medh the wljia
lungfrwer «nalle wlpa beredde/at möota Boinaren/ war
Brudgumme och K: HERre lEGu Christo/ som nu m-
nankorlttjdhwardeekominandxs/pa lhelwtjmaghe biissua ho-
nom beh.igelige pa dimjens dagh/ och inga medh honom tll
ftögd ochEwlgh gia)!f- tp ftdana som W< finner ozj/sadana

dölmr
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dsmer hatt ock. Gudh giffue ch allvm nadh/ 11l at Chri,
sicligcn/ och i rijjty bereda ch lil domsens Dagh.

PA R S S 8 C U ND A
Casom haftve hördt t then /♦ Deelen/ om

lhens andra persollens i Gudomcn/ I Esu
Khristi nadh och wckgarnlngar emoot ost:
altsa wllie wtj vthi thenna ii Deelen sör-
nimma/ hwadh wlj effler war pllchl/ Me
honom lherföre bewtzsa.

Först stole wij kenna honom för ivar Himmel- h
ste malzman/.och ammmn honom för wär Alzmechtige Gudh
och HERre.

At han St/ och bsr waw wär Him: Mälsmatt/Gudh och
HERre/ thel giffuer Gudh tilkanna/ lher han sager: Effa
aff migh/ sa wil giffua eigh hedningarna til arffz/ och
werldennes endar lil egendom. Gndh formanar ost ocktil at
anamma Sonen saledes/ sajanves ; EoNM/ Nl P/,v,s,ii
han icke fSrtörnas/ elc. At han åt war Him: Mäls-
man/Gudh och HERre/ thet lroo och bekenne wss nar wh
saje- Och pa Fhrlstum hans enda Gon
war Jtem: lahh troor at
Lhrisius är sanner Gudh etc. Jtem : Pa thet

stal wara Hans Eghen. %rfo« stole wij o>
wer alltingh/ fruchtc och eljka lEfum Christum/ sisom »Zr
egen Him: malsman/ Gudh och HERra/ halla osi fasotn hans
egna barn, til honö/ (&«<, aU n>ar troo/ lljt oc bamzllge lil förllche

«lho,
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lil honom/ säsom lil waregen Gudhochmilde HERre. OH
sadanl mälsmans och HERre waldeager Chrisius öfwerotz/jawal pa mandomens wagnar/ som pa GudoMens/ emedan the
2. nalurerarcfä förenle/al sannerGudh och san Mennistia/ar
ett perfttt och en JHsus. Therföre sager Chrifius/qe
wtj åu hotwm glfne affGudt/ hwilket ärstedtpaman-
domens wagnar/ Joh. 17:6.9. n. 12.24.

il. Vl thet andra ffole wlj bewqsa lEsu
wär Him: Malsmm/Gudhoch HERre/lienst och ödmiuk
vnderdänigheee/ har iwelden vnder honom i Hansrtjke/thet ar/ vF
lhi Hans strPandeförftlnlingh/ hwilken ock kallasGudz försam-
lingh. Til sHdan.liensiförmanar Gudh sielffsajandes:

r/.i: //. HERranom mcdh fruchtan/och frögden lder medh
bäfwande. Ther om sager ock iuehems/atwh (toUWfwa och
lefwa vnder honom i Hans xi\U/ och honom liena: clc. i. stole wlj
wara honom vnderdHnige/ sasom wär Gudh och HERre. 2,
lewtj tienä honom / och göra honom 11l behagh ialla malto. z.
stole wtj lstla och tro,ia pa honom/och pä Hans rallferdisheel/som han hafwer forwarfwat / och beMa ofj o.N/atEf.6uio. wm medh then ractferdigheetcn bekladde: Tp then allena
galler för Glioi. 4. stole wch/ honom til ahra/ befiljta ost
om meenlösheet/ lhtt sry itt sachlmodigt och ofiraffeligit kfr
werne. s.ffole wh/hsnom lil otz omitt hellgt lefwer-
ne/ thet ar/ altcjdh sa lefwa/ at mätte doo salige Men-
nistior/ enar doden kommer. 6. stole wtz ock honom lil äh-
ta/ förnya/ thot 4r]/ förbatlra wart lefweme/ vpstä lfra wa-
ra förra synder/ säso n han vpstsdh aff döda och wandra i itt

Rom 6 lefweme/ säsoal i>an nu icke mecra dör / vthan lefwer och
ngnerar i Ewisheet pa tbet wlj mätle/ effter thetta lyfwet/

falff/
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fälefwa medh honom fsrvthan enda. At wh sa fun*
ne tienä HERwnom Gudi wärom Frelsare/har i Werlden/
i Hans siridande församlingh och rtjke/ pä thel wij ock mättc
fa tienä och ahra honom tillljka medh the H:Englar i alla
wigheel/ i Hans ttiumpherande fölsam: och rtjke/lher lil hielpe
cp Gudh then H. Trefalligheet/ Amen. ,

THen Eemfondc Predikatt.
TEXTUS. Artic. 111.

Jagh tworpa then GeltZaAttda etc.
hörde (G. V. W.) för s dagarsedän{SnSsvtty then andra wär Christeliga troch Anikel/handlas

om then 2. personen i thet Gudommelige wasendet/ mmltp/
om lEsu Khristo / Gudz och MarlX Gon/ at
han är san Gudh och san MenmMa l en person.
Wtj horde ock om Hans margfalliga walgarningar emot oi)
Mennistior/ och hwadh wij honom för sadana walgarningar
(il ahra och tienst bewijsa stole. Nu fölier i ordnmgen then
z. Artic: ther vthi wij warda larde om then 3. personen i
Gudommen/nemligha/om then Qt Anda/ hwtlken
dlhgar äff Fadrenom och Sonenom. Wij wilie i
HERrans nampn och i Hans fruchlan/ betrachta och
waga lhenna Artlklen i 2 Deelar.

I. Om thens O Andes walgärningaF och warc-
kande hootz otz mennistlor.n u.on-
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•11. Hum wH ost sialla stole emoot then H. An-

da / at han matte altOH hafwa behagh / til
at blifwa hoos otz/ medtz ssna walga'rnmgar
och sitt wärckande. Gudhregere oh medh
fin £>, Anda.

PA R S P R I M A
l Masomthen tridie personen i Gudomen/ är Nlz-

Gudh / medh Fabrenom och Sonenom / a!ID
är h<m ock Medh Fadrcnom och Sonenom/ war ffapare/wid
macht HDare/ forsoriare och bestarmare.

Men föwlhan thet/ sa ar thens H. Andes warckandeoch
walgarnmgh hsos osi mennlstior/ forfi thennav at han Helgat
och bercder ofj til en heligh almanneiigh Kprkia / och itl he^
lige ftmsimdh / genom then npa födclsen. Wij weele af

fi: 7. strifftcn/ at alla menniftior aro aff spndeligh sadh/ i synd afia^
hh-3;3.f. de och födde: och förlhenstni are wl-edennes och förlappeb
£j>b,2.i. sens bam/ höreicketil himmelnjket och kunna icke ga cherin:

Men H. Andes warckande och wälgarningh ar thet /

at mj tomme ther iw hwilket stecrgcnom then npa födelfen/
M.;:;./, sasom Christus talar til Nicoderautfi: VthaN eeN bllf-

*- wer född pa nytt/ kan han lcke ste Gudz tljke.
Vkhan en warder född aff wam och Andanom/
kan han lcke mga l Gudz rtjte. Sa ar nuthetla,«
ehcns H: Andes werckande/ hoos os/ och en Hans walgar-
Ningh emot ojj til war salighcct/ at han föder c§ pa nptt/ ochgör ch til Gudz barn/ ther wij are til&tefoe- satans barn /

han gör til npa Mmniffior/ ja ai t&i biiffuer sanl som
Paulus
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Paulus säger/ at alia ttze/ som drlifwas aff Gudz _

anda/ the are Gudz barn. OH saledes helgar lhm
™' *'

H. anda op/ som tilforende wore ohelige.- therfore Utiae han
ock then helige Anda/ ty han ar lcke allenast hcligh för sigh
sielff/ vthan han wedh declar ock androm helighect/ som sieift
wa are ohelige/ thet wij ock bckcnne/cffter n>ar troo/ nar wlj
saje: troor pä then H. Allda. Jtem: lagh
troor / at jagh lcke aff mltt eget förnufft ellet
krafft troo kan etc.

ilåt wH nu höre omt.,las eller stelfwe lankia pa/at wtzäre
affsyndeligh sadh/ och i spnd afiade och födde, och allsawre-,
dencs barn aff namren/ och säledes obeqwkMlige til Gudz
rtzke: Men doch gcnow then wordne Gudz bam
och arfwingar til thet Ewiga ltjfwet/ la Me ock pa min-
na osi/ at then npa födelsens kmffl/ ar thens H. Andes warck
och walgamingh/ och ar itt sadanl warck / som lcke nagon
Engel/mucket mindre nahon Menniskia kan vthralta: och alt-
(4 bestuta/ at then 3. personen i Gudomen / ncmliga/ HcnH. AndN/ som thetta höga och förnemliga warckct drtjft
wer/ och then walgarningen bewljsar/ han ar e.n alzmechng
Gudh/ jemlljk medh Fadrenom och Sonenom i Maljejict/
ahra och herligheel/ och at honom med ratta bör aff ol) Gud-
dommeligh timst och wpldnmgh. At then H. Anda ar ccnsanner Gudh/ wiltnar then H. Skriffl i mangh rum / hwil-
ket wore at vprackna / och onöbigt för o§/ som
ther om intet twifia.

Sedän bewtjser then •£)♦ Anda sin walgammg li.
emoot oi)/ och (ice warckande hoos ofj Mennistjor i thet/ at

lärer ot) xtot kenna Gudh/ vlhi hwllken kanncdow wär ioki7.3
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Enttga szligheet besiär. Och, altsä gcnom fin helighcel/ gor
han hellga/ochratta Chrisina Mennistior/ och utta l«n>
out/ ittyn hcllga almenneliga Kprkian/och vchi the heligas sam-
flmd/ehwar wlj boo i werlden. Chrisius sager/atwerlden kan
ickc vndfa then H. Anda / vthan che ratla Chrifina.Sa ar

hhiA-n thet lä ilt wist kanne lekn/ at wlj are ratle Christna/ om wlj
hafwe then H. Anda. Men nu kunne wij icke aff o§ sielft
wa komma ther til/ at blifwa våttä Christna/ wlj kunne icke
sielfwehielpa ojj ther til/ icke Hellerarfwe wij thcl affwara
Foraldrar/ at wij blifwe ratta Chrifinc, thel ar/ lara kanna
Gudh ratt: Vthan then H: Anda drijfwer och warckar thcl
altsammans hoos off/ genom ordcl/ sasom wij medh iuthew
bekanne: )agh troor/ at jagh lcke aff miu eglt
förnufft ellet krafft lroo kan / ett. Thee stmma mv
nar ock Upolta!.,?2u!us/.ther han sager: MenlheNNa-

r tmliga Mennistian fornimmer lNtet aff thel Gudz,
Mm.» m tll^m m jtQm: jmm kan kalla lE-
KCor.ir. fto en HHRra/ vthan genom thm H. Anda.,

Mr A poft Petrus giorde lhen herliga bekannclsew om Chri-
sto/ ta sade Chrisius/ at kötl och blodh hade honom lhet icke,
vppenbaral/ vthan Gudh Fader/ genom then H. Anda. (&>

medan nu ingcn kan blifwa sallgh för vthan Gudz sannakun,
stap och kannedom/och lngen kan komma li! then kunlkapen
och kannedomcn/ vthan genom thens fy Andes vplpsningh
och »arckande: Tp ar then #; Anda/ medh fina walgarnin-
gar och medh sill warckande/ cp högeliga! aff nöden. Thcr>
ftre / then som. ssiundar at blifwa saligh/ han befiljte sigh omr
at han ma hafwa. then H: Anda/ som wtjsat'honomwagen/
och förer til ftlWtten». Gudh wilsckgifwach then H.Andai
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em wlj bidie honon ther om / sasom Christus sager 1.uc.1,.1/.
LlHetföle stole wlj bidia Gudh/ at han alttjdh gifwer ojj fin
H: Anda/ och ojj genom honom vplpser.

Kher nast bewtzser then H: Anda /to wälgar- m.'
uingh och sitt 'wnrckande hoos o(j mennistior i thet / at han
försakrar ojj om syndernas förlälcl se. Thet bekänne wtz ttar
wy säje: lagh troor Svndernas sörlatelse. Thet
samMa for stär ock Chrifius nar han kallar then H. Anda en
Hugswalare/sajandes: Och jagh stal bldia FadreN/
och han ffal gtfwa lder en annan hugstvalare/ at
han stal bllfwa när lder Ewlnnerllgha. J0h.14.
16: z6. cap. 15. 16. oap. i6. 7.

THerföre/ narwfj raka vlhi andeligh eller lekamligh bedtös,
welse/ ta stole wh paminna ost/ at chens H: Andes walgar-
ningh och w«rckande hoos of) ar ock/at han tröster och hug-
swaler ofj/ och besynnerliga ofj om syndernas förlä,
telse/ hwilkel ock Ehristus, gifwer lilkanna/ nar han sager: uhjy*
Han (chen H.A ) stalbarawiltnesbyrdom migh. Thet ar
han ffal forsackra ider om syndernas, förlätelse för min för-
tienst och förstpllan stul. illhel samma förstar ock Paulus/
näl han sager: Ty l hafwen lcke fatt traldomsens
anda ater lil raddhoga: vlhan l hafwen fatt dth-
koradabarns Anda/ i hwilkom wq roope: Abba
K: Fader. Then samma Andan witnar medh
war anda/ at wq äre Gudz barn: äxc wqtm Rom~: s.
barn/ sackre wlj och arfwmgar/ nemllga Gudz u. 16.17*
arDlNgar. Thetär wal sanl/ at wlj som Chrisine are/

KG maste .
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mta manga handa nödh / bedtöfwelse och anfachmiyg

DNderkastade i werlden. Pa chcn ena sijdan behagar Gudi/
m sticka of) mangahanda kors och moole gangh til handa. Pa
then andra sijdan plagor och anfachter o(i/ han vpF
wacker ock chen arga werlden ther<il/al hata/ förfolia ochför-
<ryckia osi/ ja wärt egit hierla och gifwer ojj
ier inwertes nagon ftidh/ sä at thet hafwer itt sädant anscmde
för förnufftel/ sasom thet aldeeles wore vche ch.

Men närfi star tii/tå stote wlj pa winna thenhelige
Anda wil wara wär lrösiare och hugswalare/ han wil gifwa
og itt siadigt h»pp/ och ill godl tolamod/i war hierla/ at wst
jkolekunna gifwa ojj M fridz/ til lhes GudK hielp enteligen
fomma o(j til handa.

Sa hafwer then H. Anda tröstat Adam och Ewa cffter
■Geu-iJS. theras förjkracfeligi och stadeliga ftll. Sa warckade han

tröst vthi Dawidz hierla/ stdan han war salien j spndh/ och
z.Sam. 12 sighizen. Sa warckadc han tröst vthi Hiobshier^

"> ta/ at han vthi ssn sorgh / och i {!« elcndc kunne saja:
M/ och OERren wgh/ walsig-

Aä.7.fs.Ktä ware HRrmis Nampn. Jtea-biApoft.
och Mmyrernas hicrta/ nar thc stulle gä li! at plagas och
drap.is/ fasolN th't fages o«n 5. Stephano: ibat ovans a-
nimiz öc Ipe iua <h nna levabat. Sadanl wore enneM?N--
nistio omoyeligw vchaN thens H. Andes warckande. Ultfå
mi wij fl<lk«nliga forfee osi til then fy Anda / at han ar war
lröftare och hugjwalclre/ ia war högsta tröst i ali war nödh/sa nMj stunge vthi war Kprkio Psalm. Alt thella bekanne
w.z nal wtj saje.- tvoöx Splldernas föriatelfe.
Nar wkj fömlmlne oj? hafwa itt godt tolamodh i bedröfwcl-

sen/
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sen/ och ttmt försäckräok om spndernas förlatetse/ för Chri-
sii fkul/ ta ffole wij bekänna/thet wara thens H.Andesrrarc-
kande hoos 00/ och Hans walgammgh emool cp och altsä Mv
ka och lofwa honom therföre.

Wtjdare bewOr lhen Yelige Anda sin wälgar- i*V
<?inO emöot cs/ och sitt warckande hoos off i thee/ at hangsr
ost fulwiffaVe om wara kroppars vpstandelse/ pa then yttersia
Hagen / och effler vMndelsen iu (iwi&t ihff. Om the fc6V
das vpständelse pa then ptlersta dagen/ om fiåkme odödelig-
heet och om thet Ewiga ltjfwel/ effier vpstsndelstn / finnes
Mänga strifftenes wittnesbyrd/ bäde i Gam: och Nya ?he-
siamentet/ eher om wtj ock offla btifwa pa tmw och iarde,
Men nu k tfyt en sadan hogh och obegrGeiigh saak för men-
niffligit fornuffe/ at ingen kan chet lroo tVxt mhi sitt hierta
cher lil samlpckia/forr an then H. Anda gor Menniffian ther
om förwiffat. Har aff fölier/ at thel ar icke nogh til lroona
om the dodas vpstandelfe/ och iu <£wi&i tijff/ at wtj hörether
om offm predikas/ och thel bewtjsas aff strtfften/ elier at
na sielff ther om lcha: vlhan thcr lil behöfwes ock ihens /)*
Andes vplpsnmgh och warckandevthi Hierlat. Therföre sto-
le wh' halla för itt wist kHnneeekn / al then H. Ända boor/
och warckar vthi oj?/ när n>t} imet iwifia/ mhan tteo siadeo
llga/ ät wara kroppar stole vpsiä/ och lillljka medh fialarna/
fom odödelihe are/ fa iefwa Ewinnerliga. Sadan troo är
chrns H. Andes warck/fasom Chrisius ft'Zer: ar,. ,

Gudz warck/ at i troon pa lhen han sendt haswer. °'*' 2sr

sager ock kguiuz/ gf ftppfj Nl tcke HWKIs *.?& yt,.

MRS
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PA K S SS C U'NDA

Sasom wq haswe hsrdt i then >. deelen/ omthens
H. Andes wälgärnlngar emoot otz/ och go-
de warckande hoos otz: altsa wllie wlj vthi
thenna *♦ deelen/ förnlmma huru wq otz stal-
la och ftrhalla stole/emoot then H. Anda/
at wq althdh ma niuta Hans narwarelse.och
wälsarnmgar til goda.

i. Först ff ole wij bldia Gudh om then Helige An-
da/ och nar wij thel göre/ tä ahra wg then H. A. säjdm lhet
sigh bör: tp thel tingh som man ödmiukcliga begarer/ lhet el,
ftar mm/ och Hall r mpcket aff thel. At stole bidia
Gudh om then H. Anda/ säsom om then förnamsta och ka-
raste ffalt/ thet pä minnar osi Chrifius / nar han sager:
Kunnen mi j som onda ciren/ glfwa/ idor barn

Luc n goda gafwor i Huru mpcket meer skal ldor Hlm:
zz.

'

Fader gifwa then 9. Anda/ them som bidia honom»
Jtem nar han sager l:l sinä iarjungar $ jx>äfeT vch beder/

Mat. ut. at | lcke fallen i ftestelse. Christus sager sigh ock sielff
*'• wllia bidla sin Him: Fader om then H: Anda/ at han måttt

leh wi6 larjungomen och gllom Christrognom gifwen warda. Chw
sti larjungc,r hafwa och warit endrechteliga lilftmmans vthi
bönen/ om then H:Anda/ förran han sendes them pa Pin,

AB.i:t4> gesdagen. Petrus och Johannes hafwa ock bidit Gudh om
then fy Anda/ at ha>i m&ttu them/ som vchi Samaria bods

m-sjy Uf gifwin warda/ och Gudh hörde lheras bön/ och
sende
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sende fin £. 2lNda sfwer them. Narwij& bldia Gadh
om then H. Anda/ tä hewtjse »fj alla lree personema/ l @u<
domen/ ahra. Fadren / aff hwilkom then H: A. sendes.
Sonen/ i hwilkens han sendes £). Ande/
hwilken wij begare/ ost lil tröst och hielp. Säledes hafwer
Dawid ahral then H- Treefaldlgheelcn/sajandes: lekapa l
migh Gudh itt reent hima/ och glff mtgh m nyy PffJ nnH anda. Tagh icke rtn H. Anda lfra migh. U.H,'

Then frymodige Andan vppehälle migh. Jtem;
Tm gode Ande före migh pa en jampn wagh.

Sedän stole wi// them O- Anda rt! ahra/ fli- lr
«igt höra Gudz ordh. Och nar wg thel göra/ la få wij icke
allenafi then H: Anda til ofj/ vthan ock Fadren och Sonen/
effler Chrifii löffte: wt/ stole komma til honom/ och /«&./,. 2J
bllfwa boandes nclr honom. Conf. Joh. 6.6;. Gal.
j: 2, Och therföre kallar kaulus Predlkoembelkt/ thens •£)♦ 2/> ?,Andes embete. Nar Petri ähörare achtade fiitigl pä

'

6.
Gudz ortv la gaffz them then H. Anda. Altsa ar ordzens
fiiliga hörande och belrachtande itt medel/ ther igenom then
H. Anda kommer til at warcka hoos Mennifftoma/ och be-
wijsa sinä walgamingar/ och säledes blifwer han ahral.

Ther näst/ stole wij them H. Anda til ahra/ 111.
bruka the högwprdiga Sacramentftv ratl och Chrifieligen.
Nar wtj thet gore/ tä bekomme wll then H: Anda / sisom >

Petrus sager om Döpelsens Sacr: Görer biittNNgh/och
hwar och en aff ider lale döpa sigh i IHsuAhri-
sii Nampn / lil syndernas förlatelse/ och i stolen Mh2-^ :

3 vndfa
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dndfci thens Heltge Andes Gafwa. Altsä uumm
ia>i\oä) then H: Anda och muta Hans walgawlngar och

N tvmctande til godo/ nar totf %å offta til Abfolution och
Hsßrans?tattwardh medh bootferdiga/och wal bcpröfwaF
de hierea/ sä at wilblifwe gmom Ehrifii tekamens och Blodz
anammande/ medh lhen H. Andaföreenade/sisom Paulus sager:

*.Cor.i& wi/ äre Vlhi enom Anda alla döpte tll en lcka-
'*• men/ ehwad wff äu Invar eller Grekcr/ egne

eller ftq/ och hafwe alla drucket en Anda. Thee
<«/ genom Döpelsene och Altarfli* Sacrameni / bllfwe

Ke», F- föreenade medh Chrifio / och genom Lhnstum/ medhlhen £*
Anda: tp hsn ar Chlisti Anda.

iv. Whdare ffole wff/ chem Heliga Anda til ckhra/
bcMa o£ om een fan battringh / och omrrandelse ifra voåx»
sonder / och tm Gudh om nädh och förlatelse för Chrifii su\f
ochfa besiijsa o§ sm aliahanda Christeliga dpgder / hwilka are
ttoonnes fwcht. Nal wtz lhet göre/ rå wil lhen fy Anda
boo hoos t>§' och bewljsa stna walgarningar och jltt warclano
de iwära hierta. SäsomPetrus Dger: Gorer bättllNg
ett. och t stolen vndfck then £♦ Andas gafwa.
Gudh then H.Anda/somboorlhsgdenneochlhel-
gedomeuom/ han wil ock boo nar them/ som en
förkwffak anda hafwa/ och wil wederqweckia the
odmlllkades anda/ och heela theförkroffädes hierta/

m tzan wit lcke erättä Ewmnerltga / och icke wredhiö!r ' wara i Ewigh ttjdh/ vthan en Anda ffal blaft
M Hans ansichte/ och han ffal göra sager

hcm
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han sielff genom Proph. ECnhm. GeNoMtlooNadNd^
fa MAndans löffte siger?3uwB.

lhen som nu wil vndfa chen H.- Anda/ och blifwa ttd*
achligh aff hans wälgarningar och warckande/han stal wach,
tasigh for spnd och obootferdigheel: H HRratts
Anda kommer icke vthl ena arga sicll/ och boor w
ke vthl then kropp/ som synden vndergiftven är.

H. Anda/ som rcllt lärer/ han fiyyr the
Affgudlsta/ och wljker ifta the wrang **•" 4

Mrwijnu sa ställa cp som sagdl ar/ at Gudh lhen H.Anda finner ost wara fiitige i böönen/ finner ofj widh Guoz
ordz fiitige hörande / öfwer wägande och belrach: Nar han
finner lust och karleek hoos ost/ tilat wprdeliga bruka the H.-
Sacram: och seer o§ göra en alswarsam boot och båw lä wil
han boo hoos op tå wil han bewijfa fina walKarningar och
silt warcfande hoos op och vthi wära hierta/ oanscdl wij are
swage och elendiga spndare: och thet gör han/ icke allenast
för Christi bittra lijdande och hoga förtienst stul: vlhan ock
för Hans ödmiuke böön/ för ol) hoos (in S)m Fader/hwil-
ken föreböön han lofwar figh wilia gcra/ther han sager:
Dch jagh stal bldia Fadren/ och han skal senda
ider en annan Hugswalare/ at han skal blifwa ■ [4l

Nilt lderEwMNerllga. Then samma heliga Treefalllg-
* °

heeten. Gudh Fader/ Gudh Son/ och Gudh lhen Heliga
Anda/ ware toff/ Hra och PrtZs Ewinnerligha/ Amen.

iC^Ctt3'«
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RATIO
' * r

IEXTUS.
MINI- + eea. Mader war som asi t Dtmblom.

Hwadh ar thek/ ett.

§cir til haswe wt/ hördt (G. V< W.) aff war
Chrifieliga Catechismi lara/huru wtj stole rätt kanna

Gudh til fin warelse och wilia/ och thet Eendeels ass lagen
eller the >o. bodorden/ Eendels aff tronnnes Arliclar/ hwil-
ka wij har til hafwa hördtförklaras. Nu fölier thet z. /)uf>
wudst:hwilkel larer osi huruledes wij stole vmgäs medh HER-
tm wär Gudh/ then wij hafwa lardt kanna/ och huru wtZstole tienä/ ahra och dyrcka honom/ sä at han mätte hafwabehagh lil ch/och bewljsa ch bade andeligil och lekamligit
godl/ har tim: och ther Ewlnnerliga/nemliga wtj stole akal-
la honom/och begaraaff honom medh bönen/a!t thet wlj behöf,
we pä kropsens och sialenes wagnar/ i lhella och i thet til-
kommande tljfwel. Och emedan bonen ar och bör warathetforsta och förnamsta/ som stalfölia effterGudzkundstap/ och be-

ff.u6ao. synnerliga effter lroon/ sasom David sager: Hagh twor/therföre tolat jagh. Tp hafwer ock Christus lardt ostfalt och form/ huru wlj stole tala medh Gudh / nemllga/bl-
dia hsnom at han voille gifwa ojj thet goda/ och bewara otz
för thet onda/hwliket wtz medh Gudz nädiga liihielp fä höra psl
tbma z. hufwudsipckel/ hwilket wij kalla wär daghcliga böön.Mj wllie i HERrans l Hans fruchtan/ thenne

sängett
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sängen belrachta och öfwerwaM ingangcn lil wär daghelt>
ga böön i och thet l i. Deelar.
I. Hwadh een xått Böön är.
11. Tll hwem wq war Böön göra ssole. Gudhregere ch medh fin O* Anda/ Amen.

p a R s P R I MA
ar itt famtaal medh Gudh / vthi hwilket r -

wlj för Gudh tilkanna gifwa wär nödh/ och bi-
diehonom om thet/ som länder honom til ahra/ och ofj lst
ftoma. Och lhetta samtaalet medh Gudh ffeer:

i. Förfi medh hierlans innerligil suckande lil Gudh: ther
en Mennskia ar aff nöden och plägan/ antmgen sä swagh /

at han inlel förma gifwa tilkanna fin nödh medh Munnen.
Eller nöden och plägan gör honom sa bedtöfwat och modh-
fallen/ at lungan icke kan taala. Eller nödcn och bedröfwel-sen kommer enom sa hastigl/ och oförmodeliga vppä, at mm
icke kan sä hastigl/ vthföra nägra ordh/vthan suckar til HER-
tmi om hielp och tröst. Itt sadanl suckande ar itt samtaal
medh HERren Gudh. Saledes lalade Most medh honom
och giorde fin Böön til honom widh röda hafwet / nar the
Egyptier kommo hafilgt och oförmodeliga effter Israelsfolck/
och ingen vndfipcht syntes pä nägon fijdo/ vthan thet spnles
säsom heela Israels menigheel/ hwilken war til Sex hundra-
de gangor tusende Mennlstior/ stulle nu alldeeles blifwa
ruinerat och ihielslagen: lä suckade Mose lil HERrenGudh/
hwilken vplogh thet säsom i högdt roop/ och sade: sftje / « , -

hwadtz wopar lu tll Mtgh. Saledes giorde ock €fpi, „'
*

3 lh stUs
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U*t\ 7. ilus sijn böön til sin Him. Fader/när han botade then duttlbe

j*. och döfwa Menniffian, Och thel ar lhet som Paulus sager:
Slelfwe Andan manar godt för otz medh oscheli-

/to«.F: ga suckan. Men han som stodar hiertan/ han
%6.»7. weet hwad Andans sinne åt xTy han manar för

helgonen effter Gudz betzagh. Thetlaaro^eenfioor
trosi/ at nar wära hierla blifwa aff bedröfwelsen sä hafflige
belagna / at wfl icke kunna bidia medh orden/ sä wil rå Gudz
Anda som boor i hiertat/ mana gött för op medh suckande /

och thel wil Gudh Fader läta sigh behaga : Tp han tansaa-
ker wära hierla och llösier ojj/ ja han hjelper otz i nödennes
tijdh/effter sitt loffte. rs. 50. lf.

2. Thetta samtalet medh Gudh/ steer ock meth ite fiilla
och «yst bidiande. Ther en Gudftuehngh mennistia vthi sin
öngest och bedröfwelse/ för sigh sielff vlhi fiilheet och tpstheet
gSr slna innerliga och andechliga böner til HE Rren Gndh/
om hielp/tröst och.hugswalelse. Saledes laalade Hanna
medh Gudh och tilbadh honom/ nar hon war ful medh be-
dröfwelse/ öfwer fin oftuchlsamheet/ och then försmadelse
och förachl hon therföre ledh/ och hon badh nl HERren och
greet/ hon talade i sitl hierla / allenast hcnnes lappar rörde

t s** vAb f men hennes röst hardes intet. Itt sadanl fiilla samtaal
ika och sädan tystboön/ later ock HERren Gudh sigh behaga,
prt fis "ch gör hwadh the ftomma saledes begara/ sasow han bön^
J l hörde Hannam. v. 20.

z. Thetta samtaalet medh Gudh/ och bönen tii honom / steer
ock medh högdl roopande och öfwerliut laalande/lhet ar medh
lasande och siunganoe/vchi annorstädes. Säle,
des hafwer Pawid vidtt öfwerliudlvthi mangz sinä Psalmer.



sr cm F"der wär/ «z
Wcj stole förlp befinna/ hwadh för ilt warck wh hafwe

för hander/ nar wtj are stadde i wara böner/ newliga/ wtj a<
re ta vthi samlaal medh H E Rren Gudh. Therföre stole
tt>tj nar wtz wilie göra wara böner/kasia bortifra c| alla fäfen-
ga och onplliga tanckar vchur hierlal/ och laga sa/ at hlerlat
hoghen och alla athaswor/ wätie komwa ofwerens medh chetsom munnen tä laalar. stole icke allenaft nalkas Gudh
mech wär munn/ och hedra honom medh wara lappar/ vthan
wart hiertast.ilockwara therHoos. Eliejlbidie whochea- #*9'J«
la fafcngt medh Gudh. Thet ar 0$ cd lil stoor «röst/atwtl M#-t&\
wceta c»f; kunna tomma til samlaal medh Gudh i wara
böncr / nar wtj behöfwe at vppenbara för honom wär nödh/
och bidia honom om hielp och vndsallntngh. Thet ar swarl
at räkä i nödh/ men swärare ar lhel/ at icke fa taala medh
then som kan hielpa vchur nöden.

Bönen åx ock til thet attdra/ een besynnerllgh il
Gudz tienst/ hwilken hooe Gudz folck i alla werldenes ttjder/
hafwcr waril i bruuk/ och hafwer behagat Gudi wal.

Sadan Gudz eienfi hafwa gamla testamentzens menniffioz
lätit see/och bewist medh sill offrande/ hwilket war för them
itt satt lil at sora sitta inerliga och alfwar samma böner/o ch ther-
före hafwer Gudh lätit figh sädant wal behaga: Sasom om
Abels offrande förmales/ at Gudh sägh täckeliga lher til. r \
Eädan Gudz tienst bcwiste ock Noah medh sitt offrande/ se- ™ *•

dan han kom vthur arcken effler spndafioden/ hwilkee war icke
allenast ilt lackla'jelse offcr «1 Gudh/ som honom hade bewa,
«at medh alt thet soin medh honom war i arcken ; vthan thet
war ock ltl tekn tll en andachtigh böön/ at Gudh icke wille
offlare sä grufweilga hampnas öfwer werlden/ hwilket spnes

ther
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ther aff/at yENren Gudh lllchtade ther aff en
sööt lucht/ och sade i sitt hierea (säsom ut swar pä
Noahs böön) mgalunda stal jagh här effter för-

"- banna jordenna för Mennistlorna fful. yufi nät
HERren Gudh hade sendl Abraham lil Canaans tand i*
bland Hcdningarna/ ta lal han förnimma sigh mpcket wal
behaga Abrahams böön / och at han bönhötde honom gama:
ty nar Abimelech Konungen i Gerar hade förstdl sigh emoot
Gudh / i «het/ at han logh Abrahams Hnstru til sigh/ ickean-
nat weelandes/ an at hon war Hans spster/lä hootade Gudh
Abimelech medh döden therfore: menhan gaffAblimelechthee

Gento- tåiet/at han ffulle läla Abraham bidia för figh/ (3 wille
Gudh höra Hans bon/ och stona Abimelech. Sä taalarock
Most om Israels barnas herligheel/at hon fiod ther vthi/
at HZRren Gudh hörde thcras bön/ och nalkades themnar

Veut.4.7 the äkallade honom. 2lhet förnam ock Most sielff/ narhan
suckade och badh til Gudh widh röda hafwet, at Gudh wille
bewara silt folck ifta Pharaonis tpranlj/ tä hörde Gudh ho-
nom/ tröstade och viderwisie honom/ hwad han stulle göra

Exol 14.til at vndkomma farligheeten. Jtem: nar Israels barn knor-
rade emoot Mosen/ at the singo idt sa hastigt wam i oU
tienne/ och Moses badh för them til HERren Gudh/ iS

Exoa.ih^tU yang bön/ loswade sigh wilia staffa waln/ thet
han ock giorde. Allsa hafwer ock HL Rren Gudh hördt
Propheternas böner/ sa offta the hafwa roopal lil honom:
besynnerllga fins ther om Exempel, Dan. 9. ther siär a<
prophelen badh aff llt ödmiukt hierta/ la stnde Gudh Enge-
lcn Gabriel/ och lU a/nom honom förstä/ sigh hafwa hördt
Prophetens böön/ \i snart han begvnte bidia. Mr äalomun

- effter
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effler Gudz befalningh/ hade förfeedigal lemplet och ps mkb
u Gudi sitt löffle/ at han hade lofwat sigh wilia höm sins
folcks böön i sitl bws och Tempel/ tä kom Gudh aff himme-
len och lal figh höra/ ae han Wille hälla sitt löffte. Propheeen '•*'£#.,
Elias vthmttade sa mycket medh sijn böön hoos Gudh/ at han
igen lychte himmelen/ och lalt ineel regn komma i 3. ahr och
6. manader/ och aler medh (m böön bewekle honom til at 00
pna himmelen / och gifwa regn. Offta fins ock at David l &eg>rr.
berömmer Gudh therföre/ at han hörde Hans böön. Huru
kraffligh boönen är thet witnar Apoft: "Jacob, cap. j: 13. feq.
Apofilamas andcchlige böön hafwer warit sa kraffligh / at
tummet/ ther the wore/och giorde sm böön/hafwerrördtfigh
Aft. 4.31. «Rst Petrus war i ftngelse/ och Gudz försam-
lingh badh Gudh för honom/ tå ftidabe Gudh en Engel/som M.nq,
förde honom vlhur fengelsel. Mr Stephanus badh/ öpna-
des himmelen öfwer Honom/ och Hans böon warfä kraffligh/
at hon trengde figh genom stpyn. Sädan Gudz tienfi at
ock i brunk hoos alla rattsinniga Chrifina Menniffisr/vthi
Gudz förfamlingh/ an idagh/ och ther hoos then knnstapen/a<
Cwdh laler sigh fädan Gudzlienst behaga/och cherföre bewljfar
sinä lienare myckel godt. £)s bör affhicrtat lacka-Gndh/ jom
hafwer ock vlhi sitt ordh lardl e| weeta/ hwadh een räal bön
ar/ ochchuru wlj stole sialla war bön til Gudh/ at hon matle
behaga honom/ och at han wil gama höra theras böön/ fom Zachjz,
honom ralt tilbidia. Ia at han wil ock gifwa them nadh och Vt ]0
anda li! at bidia/ i hwilken anda wtj tmm drisielgha frm> Rom g

'

i&
trada til nave stoolen/ och roopa Abba kare Fadcr.

Huruledes boönen stal fmmMlas/.at holl icke m.
blifwer onpltigh och fafengh?

1» Aff«l alfwarsamt hieltä: lp Gudh tämflfå intetbeha-
Aa Za ecn
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Za een sadan böön/ som görs allcnast vthaff een nahna/ tf*
kr allenasi medh munnen, och hierot weet ther. intet vlhajf
hwad munnen beder.- Gudh achlar ieke thet taalet fox nagon
böön/ som icfe gär aff hiettat. Therföre stal en ratt böön
wara alfwarsam/ och gä aff hiertans grundh/ ja frampt hol»
ffal behaga Gudi.

2. Affltt öomiukt hiettä: (S at then (om wil bteis Gudhi
fil behägh/ chen skal affltt ängerfnlt hierta bckanna fina syn-<
der och fin owardlgheet: ty then böön jöm gar aff itt stolt
och högferdigt hierta/ hon mishagar Gudi/ochthen somsabe-
der/ hgn blifwer Gudz owan/ och Winner intet gott mcdh fto
böön. Sadan war the Phariscers böön/ lher om
ren Chrifius taiat/ sajandesj Och när tu beder/ stält
tu lcke wara som the strymtare i föfly the ftagär-
Na l Svnagogorna/ och l gatohörnen och bldla/

J&/.*/. at the ffola bliswa jedde aff MnnMomen-san-
Luc, rh nerllga sager jagheder/ the hafwa fatt fijti iöön/thet*'/'?■ ar/ sitt straff. Exempel / then högferpige Maristen /som giorde sijn böön i lemplet. Zlherföre stal wär böön gH

gff itt ödmmkt hierta/ som ar fult medh ratt &nsn öfwerwä-,
,a spnder/ sa at wtj effter fölia thct som Chrifius sager f
Mcn nar tu beder/ sii gack m t kln kammar/ ochsia dörena tiW och bedh tin Fader hemliga/ ochM*tj.6. tin fader som i löndom seer/ stal tigh thet weder-

£*<* //. qöUq vppenbarltga. Exempel / Puölicanen/ som bachH*

\ templct.
;. Aff itt bootftrdigt hieta/ (5 at then som wil bidia/och wilwm imot goot mtth flji) böön/lhm stalaW ifrä stna jpnder/

Pch
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sH gora een sann balttingh: ty the ogudachttgas och
obootftrdigas böön begahar Gudi imet/
bltftver til jynd. Gudh hörer icke syndare/ vthan
then som ar gudfmchtlgh/ och Mer Hans
effter/ tzonom hörer han. Nar Iftaels folck wow '
olydige och öfwerdädiga til al spnda/ta wllle HERren Gudh
Mlet höra theras röfi/nar the greloför honom/vthan lät chem veutvbldia fafeng<. Conf> Deut. 3:26. cap. 31. ,8. judic. 10. ij. .

/'*

1. Sam. 8' 18. TL 18, 42. Pf. 66. i5. EC 1. 15. Jcr. 7: ,6.
'y "'

cap. l«. i». cap. 14: 12. cap. 15. «. Efech.B.lB. Mich.3. 4.
Zaeh • 7. 13.

4. Boonen stal ickc ffee medh mänga ord/ vthan vthi bessede-
ligheel och korlheet: ly the fbm bruka manga ord vthi fina
böner/ och göra them widlyfftia/ menandes sigh ther igenom
wilia winna mycket medh stna böner/ the göra Godi een mis-
hagellgh liensi: lcke therföre/ at Gudh lcke kan fatla och be-
grijpa een langh böön/ vthan therföre/ at the are förmalne/som sadana bönerftamstaBa. Sädana wore Phariseemas
böner/ <her om Christus laalar/ sajandes: %fr ( hldlen/
stolen l lcke wara mangtaltge sasomHednlngarna/
tyfye meena/at the stola warda hörde fåtfw M**' %s%
mänga ord skllll. Cbnstus roopar ock wee öfwer them

**'

som fa bidta, Therföre stole wtj/ effter Christi förmaningh
och lardom/ icke wara them lijke; ly wär Hlmmelffe Fader
weet wal hwad otz giörs behooff/förr an wtj bidle honom.Wtj Moi 4 s
stole ftiligt öfwa ojj i then herllga och korta böönen/ som Chch
ftus sielff hafwer lardt ch/hw«ikcn sa lpder: Fader Wal
stm tlst l hlwblom ett. Then bönen hclcr £) £^rm?£21 a q wfo
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Vosn/ emetzan then ratta HER«n/ Ehnsius Wfts / f if*
wer henne lastt för ofjv och lardt o(? henne atbidia. Hon
kallas ock voåt dageliga 6oin/ ly ost bör dageliga bruukct
ne/ thet the ra«tfinnig<r ock ftiligt göra. Een sadan korl/ be,
ffcdelig och andechtigh böön giorde Publicanen i templet/ sajan^

uit"iv u* x Mlskunne sigh öfwer Mlgh Syndare^
Ltc i* Item. then Cänaneeste Kwmnan. Och sadana bönerhaf,

' 7* wer Gudh Utit sigh behaga/ och hgfwer bönhmdt ttym \m
"' sähafwa.bidit.

PAR F S&G HN D A

Sasom wlj hafwehördtt then ;♦ Deelen/hwad
eenräkt böön ar/ och huruledes hon Uxftcct
Altsa wilie wtj dchl thenna *♦ Deelen för-
nimma/ til hwem ffole ställa war böön/
och hwad oh til böönen beweeka ffal.

A War böön stole wij ställa allena til HERre»
War Gudh/ bwilken ar En,gh i warelsen och treefaleigh i
Personerna / Gudh Fader/GudhSon/och Gudh
then H. Anda/Himmelens och lordennes/ och
all och HHrre.

At wh jkole tienä och tll bidia H ERren war Gudh alles
«a/ thet befaler och lärer han sielff/ gclwm Mosen/ sajandes:^

tofuti. 6: Mstaltfruchta H HRren tm Gudh/ och tienä
*s\ honom. Iwm:YERren tin Gudh ffalt tuftuchta:Veut. ".honom ffalt tuliena: til honomstalt tu halla tlgh
*'■

, och swäria wid hansMmpn. Thttsmmarepelcrar
LM



Är om ffader »sr/ ify

Christus i Ttya Tesiamente/ sajandes: 'Zhel ärssristvlt/
tin Gudh stalt tu lllbldla/och honom Matt*u*'

clkna stalt tu tienä. Ibland annat / som Gudh Ufalte
leremiam föreffrifwa chem som stole bottförde warda/i thet
Badyl: fev&tfw ar ock lhelta itt besynnerligit/at nar the \å*
ge hcdnmgarna tienä och tilbidia sinä Affgudar/ «a stulle the
saja l siit htcrla: HcKRre tlgh ssal Man tllbldia. B*r*c&
VMa tllbldlare stola tilbidia Fadren i Andanom *• •*>•/•

och sannmgen: tyFadren wil ock sadana hafwa/ .

pm honom tilbidia ffole / stger Then h'm
ordmngen hafwer ock HERren Ehristus förestrifwit sinom Mat 6.~

tarjungom/ och ot) allom/ sajandes: stolM l
bidia altfa: Fader war ett. Chnfius hafwer t&mu*h
fielff hallet thenna ordningen /at han hafwer stalt sijn böön til S9.

Gudh sin fymi Fader/ bade i Ortegärden och paKorfel. Alk> Luc. zj,

lZstole ock wl) tilbidia HERren wär Gudh allena. i4.

Hwadh oh beweeka stal til at fiitigt tilbidia u.
HERrcn wär Gudh. Sasom wst are aff naturen owilioge
til alla andra goda warck: altsä are wtj ock owilioge och «rö-
ge til böönen: ly stola theffe effterföliande orsaaker otz dlhf-
Va och beweeka til een fiiligh böön.

~ FsrfiGudzbefalnmgh/hwilkensälpder: akallaMlgh pr ._
...

i nödenne/ett. Irem, «ar han förbmder tilbidia Affgu, J *

dar/ ta befalcrhanmedh thel sämma/at tilbidia sigh. Chw Bxod.ze,
fml hwllken ar sanner Gudh och Gudz Son/ sager ock: /.

Bn Glwh stalt lu lllbldla elc. ohenna, M«t. #

Aa ty pllch-



?hen XVI. Predikan.tZQ

plichlige at lpda och efftcrksmma werldzliga öfwerheetz fxfaV
«ingar: mycket mcer bsr of (ooa och effterkdmma Gudz be«
falningh: ly h.n, hafwer siörre machl öfwer os/ an nagon
werldzligh och lordeff öfwetheet.

2. Sedän stal e£ beweeka til bönm/ Gudz fadetliga Zod^
heel / emooe <hem som honom tatt lilbidia. HERren Gndh

wär fadcr. i. Ty han hafwer stapat och beredt off. 2.Ty
*. han hafwer aterlosi <s♦ z. Tp han lröfiar och hugswalar ojj,

Ja han ar wär fader/ tp han vppehaller/ försonfr och bewa^
rar ofj bade pa kropzens och Menes wagnar. Therföre sager
Häias: asill doch war fader/ ly Abraham weet
intät aff otz/ och Israel Unmx otz intet. Mn
(a ase war fader/och war förlotzare/aff
alder ar lhet tltt Ncimpn. HERren Gudh gifwer
sielff tilkanna silt faderligh.i hierta emoot efj / sajandhes:
Mon ock een qwmna kunna förgata sitt barn /

: fd at hon lcke förbarmade sigh öfwer sill ltjffz fctil
Bfi&v* och omhonallförgaten/sil wll jagh doch lcke förgck-

ta tlgh. David berömmer ock Gudz faderliga godheet
emoot <s■' Pf. ioy. 13. feq. Thenna Hans faderliga godheel/
emool lhcm som tått tilbtdia honom/seer ockChrisius p<l/oc§
wil at wQ stole lher affbeweekas/ lil at fiitigt bidia/ nar han

u 16 v 3 ffolen sa bldia: Fader wckr etc. Nlthews'.ty/;' sager: Gudh wll har medh läcka oh elc. Wrj stole
förty lilbidia honom/ lp han ar war fader/ och haf,
wer oj? kar/ och gifwer ot) thclwlj U%m cffler ha-ns w«lie.

Z. Zhernasi M ch beweeka lii bönen/Gudz Alzmechligheet
tiMie (Jefo talar Gudhm



HromFaderwar/ m
ficlfflil Abraham/ sajandes: WON HE RMNOM Na- Gen. iti
got wam omoyeilglt. ftem> lagh ar thm Alz-

Gudh. Thenna Hans alzmechligheel/ pälmn-
nar ock Chrifius ösi i bonen, och ml cher medh beweeka cf•
«il at filtigt bidia/ han sager: @om ast t hlmblom.
Allsä stat thet gora o§ fiilige och fttjmodige til at bidia/ at
Het; gode fadren / aff hwilkom wij begarc thcl goda/ han
fintil och ar mechtigh til at göra hwadh han »il/ han ar
jcke sa oförmögen/ som mennistiorna are / hwilka / oanftd< the
kunna hafwa «ovh wilia lil al böönhöra och hiclpa/ sa för-
Mä the chel inlet.

4. Wijdare ffal ock oss beweeka til böönen/ wär egen nsdh
sch brifi/ och thcn farligheet/ ther vchi wQ altljd are stadde/
har i werlden. Mj weete/ at diefwulen/ wcrlden och wart
eail kötl/ are wara hafftiga och arga siender/ emoot hwuto
wtz lnttl kunnawaria och försmara ost/ aff ol) stetfwe/vthM
wij bliftve latteliga aff them sfwer wundne. Therfore de-
höfwe wlj fiiligt bidia Gudh/han wilie bewara op at wij me
falle i frestelse/ sasom Christus fager ti! sinä lärjungar. r>»iU Mat. m.
ken förmaningh nar the förachtade/ blefwe the sö,nnoga/ och
försummelige lil at bidiä/ la föllo the alla vchi sioor freKlje/
Sch blefwe affellige ifta fin HERre och Mestare. Wgbe-
höfwe ock hari wer!dennebade stalennes och kropzens vppe-
Hall«hwilkel wij icke are mechtlZettl atförstaffa op aff 0% sielft
we: Therförebehöfwe wlj ftitigt bidia Gudh om säoantt lp han
allena ar meckng t\\ at gifwa 0$ lhel/ sasom han allenaradt r ther
oswer. Wij weete ock/ atwij har icke hafwe nägon b! 'war oe
i&\l vthan wg masie en gangh genom vödhcn ikllias här ifta:

tyar



Then Xvi. Prcdikan.
tp ar aff nöden/ at wg trolign och fiitigt bidie Gudh omeen
saligh hadan fardh/ och een ftögdefull vpftandclse pä lhen pt-
terfta dagen/ at wij malte vndfip alt thet onda som komma
stal/ och sia för Mennistiones Gon/ Lue. 21.36.

5. Sldst stal o{j ock beweeka til bönen / thet grufweliga firaff/somthcm stal öfwcrgä / ftm försummelige äre til at bidia. Ther
om taalar Prophelcn Jeremias sajandes: sslct\ gttlt llNil
Wrede dlh öfwer hednmgarna som imet kanna ltgh/

mx Mchte som imet akalla tiu Nampn.
Conf. Ff. 79- 6. Pa thet wh nu mage vndwtjka Gul»z
wrede/ onäde och straff/ ty lalom c$ wara fiitige och alfwar-samme vthi wara gudellga böner/och bespnnerliga vthi war
dszeliga böön / lalom henne wara vlhi dageligil brwk/ bäde
hoos gamla och vng v och elstom then boönen (å mpcketmees
ra för Chrisii stul/ som hafwer lardt osi henne/ och nar wh
<het gore/ta warda wij wlsserliga bonhorde/ och, fä thet wfj
gare aff HERranom warom Gudh. HERran Gudh effter
sill löffle/vchKiule öMr ch bonenes och nsdenes ands/nuoch
alltjdh/ Amen.

£srn GiwtondePrcdikatt. ,

TE.XTUB*
LBönenHclZat warde titt sXmpu

' Hwadh ar thtt/ ett.
€f¥j; hörde (G. V< W.) strsdagarsedän/

öfwer jngängcntil wär dagcligebön/
~ at bönen sritt saniM medh G«dh/ ther vtfynmn wlj för

Gudh
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Är om §jba veav

Gudh angifwe wär nsdh/ och begare aff hsnom chel som lan-
der lil ahra/ och op lil ftomma. Wtj hörde ock/ hus
tuledcs thet samlal« steer/nemliga medh hiercans suclande/
mevh lyst och fiilla bidiande/ och medh högt roopande/ siuns
gande eller lasande. z. Wlj horde ock /at bönen ar een U*
spnnerligh Gudz lienst/ hwiikcn alehdh hafwer wane i bruuk
hoos Gudz (Wrf / och behagat Gudhi wal. ;. Huruledes U>
nen stal framstallas/ at hon matte bchaga Gudi/ hörde wh ock/
nemliga/ affill alfwa?ft.mpl/ ödmiukl och botferdigl hierla/
vlhi kortheel och bestedeligheel. 4. Wlj hörde ocF/ at wlj
stole sialla wär böön til HERren wär Gudh allena. Wljhör-
de ock 5. hwadh orftaker som o§ lil cen ftitigh böou/ lil HER-ren Gudh beweeka stole. Nu fölier siclfwc bönen/vlhi hwil,
ken HERren Chrifius hafwer lardl of) hwadh/och huru män,
ga saker/ wij affHTßranom Gudi begära stole/nemliga
de andeligit och lekamligie godl. Bade thet som lander Gudi
lil ahra/ och oh lil nptta/ har i werlden/ och sedän i alla
wigheet. Och emedan vlhi thenna författas jiw siycker ellcr
böner/ sasom tutherus sager/ och thet för the stw bespnnerli-
ga tingh stul/ hwilka i lhenna bonen nampnas och wlj om bl"
dia/ och sedän bestules bönen medh thet önstandet/ Ämen:
Tp wilte wlj i HERrans namvn och i Hans ftuchtan/ thenna
gangen belrachla och öfwerwaga then forsta bönen/ lhee ar/
förnlmma hwadh thet första tingel ar/ om hwllket Cftistus
hafwer lardt och befalt ol) bidia/ och thet vlhi z. Deelar.

I, Hwadh Gudz Nampn bemärcker/ och huru-
ledes thel fan blifwa Helgat lblandh cj?,

ii. Huruledes Gudz Nampn bliftver ohelaat/
Bb pch
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Then XVII. Prediksn.
och om theras straff/ fom eheeohelga.Gudh
regere of medh fin H: Anda Amen.

P A R S P R i M A
l. stlVdz Vlmpn Umätdet först Gudh StM

At Gudh och Gudz n»mp»'/ bemärckm alt itt lingh /

kunne wtz fte aff Gudz egil tad medh Mose, tik HER-
tm Gudh befalte Mosen ga ti! K-' PharÄvnem i Egppeen/
<il at vkhföw Israels barn ifrä lheras traidom/ ta bcgarade-
Mofe weeea/ hwadh hnn stulle swaw the Egpptter/ mx the
words ftagande effler chms NaNpn/som hade stndc Mosen/
sade Gudh 11l Mosen: lagh ffal wara thcn jaghwa-
ra ffal. Jtem: jaghffalwarak/ han hafwer ftndt
migh ttl wer/ ja stalt tu sckja eil Isracls barn:

ldra FOers Gudh/ Abmhams Gudh/
Isaaw Gudh och Jacobs Gudh/ hafwer ftnde
mlgh til ider/ thctta Rampnet ar migh Hwin-

«*«£ j; nerllga: ffal wara mm äminmlfc ifxä bam
&.ftq.

'

och til bamabam. Ea ar m Gudz Nampn/ Gudh
fielff/ Fadren/ Sonen och thm *>. %*>
fsm nar Dawid lalar om HERrans Nampng loff/tämee-
nar han Gudz egil loff och ähra / sasom han sager:
dens Gudhi ali land/ lofffiunger til at Hra hans^
Nampn/prGrhonomherliga. SagertllGudh:

Fö&t* mm vnderliga aro lma garnmgar/ lmom fien-
4.'' dom sta! feela för tijna stom macht /all land til

bwie tigh och loffsiunge tigh / loMunga tino
Nampne
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stm che« fsrsta BöHc^/ m
NampneSela. Jtem: LoswerlHErrans tienare/
loswer HErransNampn/loftvOtwareHErrans pf^\
Nampn c chel Hr HERren Gudh.sielff) ar itt Msiott/
denraltferdiga töpertljtocwarder bestarmat. At iW»;
$Ma at tåtta förstanoet om HERrans Gudz Nampn/lhcl
gifwer G»dh tilkaana genom Efajam/ sajandes til
Jacobs huus altj^: stal tcke pa ffam komma/
och Hans anlele stal lcke meer stämmaS: ty nar
the fa (cc t§exas batn minä handers wärck tbland
them/ stola the Helga miu Nampn/the stola tzel-
ga then heliga i Jacob/ochftuchta IfraeisGudtz. V.

2. Sedän bemarcker Gndz Tiampn/ Hans ahrelittlar/ som
ar/hane alzmechtigheet/barmherligheet/ rältferdigheet/wtz»,
heet/ sanlfardigheet ochmildheet elc. Tp sasom man tilegnar
höga werldzliga Herrar theras förnamllghece/medh lheras lit-
lar; A!ll3 tilffrijh ock HZRranom Gudi thet aldra hogfis
Majefielet/ och thm aldra fiörsta föwamligheeten / ja Gu<»
domrligh ahra medh thcste ahre titlar. Och medh sadana
Nampn ech titlar ar HERren Gudh kand säsom m Skapa,
re/ HERre och regenlöfwerjalt thet som stapat ar/ ech allsa
cn ratt Gueh öfweralla.

3* Ther nast bemarcker oc? G«dz Nawpn/hans heliga ord/
hwilket han oi) vppenbarat/ och ther vlhi lart of) kan-
na figh sielff/ at han ar en Ewigh alzmechtigh Gudh/Eenigh
j warelsen och treefaldigh i personerna / war Skapare/Frel-sare och hugswalare. Säledes förstär ock Salomon Gudz
ytdh Mdh HERraus Mampn/hwilket han kallar titfaftyiett/

B b y ther
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ther til thctt rattfcrdige loper och warrcr bcstarmat.' ly GudzFf». is:io ord åt en markellgh warn och ill siarckt wapn emoot wara
1/&.5./7* andeligss fiender. Har aff synas/ at «he fara wiLe / som mee,

t»a at HERrans Nampn stat bemarkia och wara / the hcl>
siafwama/ mech hwilka HERren Gudh bestriffz/ och för
<hen fiul til mätä chem krafft (nar the bllfwa strifne pä ttå*
gol lingh) til at gora lhen siuka helbregra/ eller nagot annat
fadant til at vthralla/ meerq an «ndra blatla bok<iafwer.

ii Chet andra/stm wifglfwe ache pa ithennaför-
fia dcelen/ar/Hmuledes Gudz Nampn biifwer Helgat ibiand
H Mmniffior. Halga Gudz ick saledcs/al nå>
gon kan göra <het mecraheljgt/ eller chet kancLerbehöflrelblif-
wameera heligt/att thet ar: lplutherus sager: Gudz Nampn
ar i sigh siclfft heligtnogh etc. vthan Helga GudMampn stecr:
i. Aff Gudi sielff/ na? han vppenbarar of, sitt ord/ och thcr

vlhi larer ch kanna sigh/ til silt wascnde och til sin mlk/
ttemliga/ at han i warctsen/ och tmfal: i pcrsoner-
m/ al han ar en Ewigh och AlzmachtighGudh/alltings sta,
päre/ vppehallare/ följcriarroch bcstarmare. At ar milw
nadigh och barmhertigh emoct alla bootftrdiga/ för Ehrisii
ftul/ och ntjt elstande och sircng emoot alia oboeferferdjga.

2. Aff ost Mennlffior helgas Gudz Nampn/ bäde inwer-<
tes i wärt hicrta/ och vthwerles i war Gudztienfi. Vthz
wart hitrla helgas Dudz nampn/ nar wlj troo Gudh waM
Ddan/ som han sigh i fitt ord vppcnbarat hafwer/ och filedes
kannahonom ralt. Vthi war vthwertes Gudz liensi/
gaK Glwz $?, aff ofy nar wH gärna hora Gudz ord/ garna
lara lhet/ läsa och jlrniga thet/ och allfa lofwa/ prljsa och be-

- römma Gudz Nampn/ chel ar/ Gudh sielff/ och thet ickeal,
tenäsi för oj) sielswc/mhan ock bewkckt, andm ther tit/ at

Gudz



Är cm ttyn försia Böneli/ '97

Gudz Nawpn matle saledes aff och hoos mänga Helgat
da/ jasom thet sigh bör: Ia ther medh stal och heela wartles-
weme stemma öfwer eens/ al befiita ojj om allahanda
Christeliga dygder/ wachtsndes o$ för fynt> och ogudachtig-
'heet/ och altsa före ill heligt lefweme/ och laledes HelgaGudz
Nampn i hiertal/ medhorden/ medh garningaml och medh
athafworna. Och thet ar lhel som iuch: sager/ at Gudz
Nampn blifwer Helgat/ nar Gudz ordh xcu ochklarl lardl
warder/ochwtj i§4\%Us§it effter (Iljoin Gudz bam egnar/
HUdftuchlcliga lcfwa.

Vthi thenna bönen hafwer nu Christu? llrdl ofj/ hwarom
forst och sörnamligast stole biola Gudh vlhi wara boner/

nemliga icke om thet/ som lander ch til lekamnleligh medh,
gäng/ wällust/ ä.hra och behagh/ vthan at Gudz ahra matle
althdh ftämias. och thetsteer: nar wij bidie Gudh/ at han
tvtlle lata sitl ord predikas rent och oförfalstat/ och läea olj thet
behälla sampt medh the H. Sacramentcn/pa thet wlj saledes ~ .

matle ralt lara kanna Gudh/ och chen han {mu hafwer IE- -

Z' J*

fum C./vthihwilken kannedom thet Ewiga lljfwet ftarjtern:
Nar wij bidie Gudh om thens H. Ijndes vplpsningh/ at han
lgenom honom Wille lara o§ första/ och lroo ordet/och gif,
wa o§ lust til at ther effter lefwa har iwcrlden/och saja medh
David: Gudh ware otz nadeltgh/ochwalsignech/
han lale sitt Ansichte lysa ost Sela. At wtj pck
jordenne mage kanna Hans wagh / ibland a!ia p/äm-
Hedningar Hans Sallgtzeet. la/nar wtj bidie «&

got til wär timmeliga nptta / la stole wtj ock bidia/ at chee
fsrnemziM mstte landa Gudi til ahra och beröm/ at Hans
ikrnm matle vthi/och öfwer alt Helgat warda. sasom David

B b kj säger
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MZer: Icke otz HHRre/icke oh/vthan tmoNam-

giff ckhrona för tina MdeochSanmngh fful.
Aitsa ffal war muni, thet aldm maft begara och önsta/ af
Gudz Nampn matee alltlzdh hoos o£ Helgat och ahralwarda.
Gä önstade <snsUma/ nar Chrijius mt födder/ sajandes:

t»f.z./4 3!hra wareGlldhlhögden/ ett. Jtem/ David:
Lofwat ware H ERren Gudh/ Istaels Gudh/
chen allena vtlder ö& / och lofwat ware Hans
heliga Nampn Ewinnerliga/ och all land war-

**' Ve ful Mtdh Hans ähM. Nar sfwechechpersonervlhi
fin ahra och hsgheel / som the hafwa/ forswara och
ta chen tkta läran och religionen/ och medh fin machl och
myndighcet/ hälla fina vndersälare ril Gudz fruchtan och Ut
Lhrlstcligit lefwerne/ ta hieh>a the til/at Gudz Nampn blif-
fwer lilborliga Helgat öfwer alltingh. Mr Predicanter och
tarare ratl och medh alfwar predika Gudz otdh och fölkynna
Hans willa/ tå hiclpe ock the til/ at Gudz 51» bllfwer öfwer
alltlngh Helgat. N4r ahsrarena garna hsra Gudz ord/ som
för lhem prcdikas/ lara och mwnas thet / troo thet och Ma
fitl lefwcme ther effler / ta biifwer ock Gudz Nampn aff
them Helgat och ahrat. Sa Me nu alla Mcnmstior sa,
ledes sialla och förhalla sigh/ medh och vthi alla fm4 tanckar/
ord/älhafwor ochgarntngar/at thealtljdMaMdzNampns
loff/ ahra och berömmelfe/ effier kauli förmaningh/ hwilkensa lyder: Hwad lnu liten/ tikx drlcken / eller hwad

!:
"' i goren /ja görer alt Glwl t\\ ähro. Jtem. effler

ehrisii fsrmanmsh: Sa laler ldatt llws lpsa för



sr om then flrfa Bönci.,

snmmftwmm/ at the mage ste idm goda gär-
ningar/ och prqft ider fader fom Fri Mmelen. W** A*

fA K s se c a N D A

Safom wff hafwe hördt ithen ;♦ Deelen/ hwad
Gudz Nampn bemärcker /och humledes
chet kan bilfwa Helgat lbtand op Menniffior:
Altsa wilie wlj vthi thenna z Deelen ftr-
nlmma/ pck hwadh scktt Gudz Nampn bllf-

. wer ohelgat/ och hwadh straff the ffola fa/som Gudz Nampn ohelga.
Forst bllfwer Gudz Nampn ohelgat/ affalla f*

Såttatt och fasta tärare i werldcn/ the ther antingen
les fattia sigh emoot Gudh och Hans ordh/ Eller annorlunda
tmi taala och om Gndh/ om Hans ordh och the H:
Sacramenlen/ an som Gudz meningh ar/ och han thet vp,
penbarat hafwer. Säsom alla willa Zntfav/ aßa oforsiän-,
diga Hcdnmgar / alla forsiockade ludar/ aNa willefarande
Phariseer och laduseer elc. S)i\t lanta alla försnmmelM
tarare/ som are late tll at förkunna Gudz wilia/ the ther
predika Menniffiomen til behagh / och fotk (Tn egen fördeel
i lekam: mateo. Om theras straff talar Gudh genomProph.
fizech. 3. il»

Sedän buftver Gudz Wmpn ohelgat genom n
Gudz ordz fomcht/ hwilket steer asf lhem som sallan eller al«
drigh komma t\\ at höra Gudz ordh och predikan.
tas sirgff talar Gudh genom Prophelw Arno* fajandes z
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aoo Then XVII. Predikan.
' Stj ttjdm kommer/ sager at jagh

stal senda en hllnger t landet/icke en hunger effter
r bröd/ eller torst effter waln: vthan effter at höraAmi; O ÄRranS ordh.

ui. blifwer Gudz Nampn ohelgat mevh
otacksamheee for Gudz sioora wärck/ och wnlgarF
ningar/ andeliga och lekammeliga. Säledcs ohelgade 3|>
raelsbarn Gudz / ther öfwer Gudh klagar genom
Proph. Samuelem sajandes: förde lder Vlhur

och frelste lder vthllr the Egypklers
hand/ och vthur all Konungarijkes hand som lder
twlngade. Och l haswen i dagh förkastat idar

iSm.io. Gudh som ider vthur all ldor olycko och bedröfwelse
is.i9- holpet hafwer/ ett. Om Mcnnilkiowas olachamheet,

emoot Gudh/ och lhee jiraff somthe ther mcdh forliena/ handlas
vthi efflcrffnffne stclfftenes rum. EC. y. i.adz. Jer.2:s. ad
fsn.Ezech.i6.per Cotura cap.HoCrä,i.feq.Mich.6.3.feq.Sap
16 29. Mat.11.20.Luc17.18 J0h.a.46.Rorn.T:2i.2.Tim.3:z.

WHdare blifwer ock Gudz %lampn ohelgal/ genom itt o,
gudachligl lefwerne. Ofmt hwilkel Gudh klagar genom
kroph. Llajam sajandes: mitt folck warderförfördt/ oc

5//!./.äMittNampnwarderalttjddaghfra dag försmadak.
Then som mi wll vndwtjka Gudz wrede/ hamd/ siraff och
then Ewiga fördomelsen / then |?.?l taga sigh lil wara / at
hin icke pa nägZt satt ohelOr Hans Nampn/ vthan befiila sigh
om/ at Helga/ ahra/ lofwa och berömma lhel/ medh tankar
ordh, achaftvor och alia sinä garningar. HE Rren Gudh
hielpe op allom ther til. Ämen.

Then



Sr on, lhen andra Bsnen/

i^henAderwndePrMan.
TEXTUS»

2. Bsnen. TMmme tittRiM
Hwadh archtt/ M.

hörde (G. V< W.) för s dagarstdan/
(WLX»ff förklarningen öfwer lhen i. Bönen/ hwad Gndz
Nampn bemarcker/ nemliga/ Gudh i?<lff/hans ahrelitlaroch
Hans heliga ordh. Wtj hötde ock huruledcs och affhwilkom
Gudz Sfarnpn blifwer Helgat/ nemliga: aff Gudi siclffithel/
at han vppenbarar sill ord/ och ther vthi larer kanna
sigh/ hwadh han ar lil sin warelse och wilia. Gudz nawpn
blifwer ock Helgat aff «| Mennistior/ inwerles i wart hierla
nar wij troo Gudz ordh/och vchwertes l war Gudz liensi
nar wij liene/ ahre och dprka Gudh effler Hans ord/och
sialla hcela war wandel ther effter/ vlhi all gndachtighcel.
Wij hörde ock huruledes Gudz Nampn blifwer ohclgal/och
aff hwilkom thet steer/ nemliga aff alla katlare och falsta la-
rare/ som antingen sallia figh vp emoot Gudh och Hans ord/
eller annorlunda ther om lroo/tala ochlara/M effler Gudz e-
gen meningh. la/ Gudz Nawpn ohelgas ock aff lata och
försummeliga predikanter. aff ahörarena/genom
Gudz ordz förachl/ medh otacksamheet emoot Gudh för
Hans walgarningar och sioora warck hoos Mcnnlstiorna»
Wcj hörde och hwad straffthem stal öfwerga/som Gudz nampn
ohelga. Nu fölier i ordningen lhen andraBönen/ v<hi \xe\U
ken Chrisius hafwer lardt ch bidia/ at H E Rren Gudh

& f (hwll-
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(hwilkens Nampn ar i sigh sielssl heligt/ och bör hoos sch
aff osi helgal warda) han wllle forjamla/föröka och widmacht
Hall., sitt rchke / che* ar/ stjn forsamlingh har i werlden/ och gift
wa hennc sin näch och heliga Anda/ tll al föra itt heNgt left
wernc/ och sa begyyna at tienä Gudh har i welklden och wa-
*a honom vnderdanigh, al hon ock effter thetla ltjfwel matle
fa fultommeliga och vlhan forhmder/ lima / ahra och prlisa
honom i ovihsäjeligh ftögd och gladie for vlhan anda. Wlj
mlk i HERrans Nampn och i yans ftuchtan belrachttoch
öfwcrwäga chcnua andra Bönen iz, Declar^

I. Hwadh thet ckr för itt Rtjke / som wij bidie
om l ehenna Bönen/ at thet mätte komma
11l ch/ och pa tzwad M thet kommer lit
MennlMrna^

11. Huruledes thet rijket för hindras/aechet
mtet kommer til een deel Mnnistior/ och
hwadh för Rlzke sedän kommer til lhemther
vthz the maj?e wara. Gudh regereost medtz
fin H. Anda Amen-

P R S P K I M d

i. Aorflglftve wtj acht vppa/hwadh thet ckr förlte<=&3ii\te sim» om/ at. chel mätte tommaul ost. Hari werlven are, achsslLlge stagz rflfey lher ow i then H.Sknffl
«ck förmaics. Har are merldzllgeKonungerhke/ther vchlNz»

Lm,, iz. «an werlezliga Konungar regera/ och kallas nadiga Herrar.
zs. Och sädana tperldzliga rG förMs jnlhet \ tyrnna 2.

bönm
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Bönen. Thes for vchan hafwer ock Gathan silt rijke i mxb sp(j ti.nl
t>en/ ther öfwer han katias i Forsie. Jtera, .
na wcrldennes Gudh/ chcr vchmnan «the ogudachtiga ar<

'

Hans vndersalare och tienare/ lher om wlj fa meera höra»
then andrc, deelen On, sadanl rljkes fortgängh eller tilfam
melse bidie wh inZaiunda/ vthan Heller om lhch försiöringh
-och undergangh.

Mm i« fast förnemligare rijkes tilkommelse och forökelse
försiär Chrisius i chenna 2. bönen / nemliga Gudz rijkes tiU
kommelse. At Gudz rtjfc försiäs i thenna bönen/ thet giftver
Ehristus lilkänna vchi lnZänZcn lil bönen/ cher han sager:
Fader wär som ast i htmblom / ttu Thet k ock
markiandes/ at Gudz rhke ar lreggiehanda. Regnum,Po-
tcntiXi Regnum gratiee & Regnum giorias. Regnum
Potemia?, chet ar/ Gudz almenneltga rjjtV i werlden/ thcr
vchi alltingh/ 4a bade onda och gsda nre siadde/ ther Gudh
tätä öfwer alt. Itt sadant rtjkcs tilkommelfe bidie wlj icke
Heller om: ly thet kan inlel föchindras. Regnum graria?s

chet ar / Gudz Mdhe rtjke / eller Lhristeliga Församlingh
har i werlden/ vthi hwilket Rtjke Gudz ord predikas och för-
kunnas reent och oförfalstal/ och the H. Sacram: are i ratt
bruuk och blifwa elstade/ och vnver saterena ralla sigh ther
effler l heela f?« lefwerne/ och sÄedes liena sin himmciste
Konungh/ Gudi Alzmechtigh nl wilies. Om thelta rcjketz
tilkommelfe/ vthwidgelfe och forökelse/ bidie mtj i thenna u
Bönen. Och nar thet steer/ at thet samma Gudz Mde
Rljket kommer til o§ har i welden / la fölier ock ther pa om
fijder/at Regnum gloria:, thet ar Gudz herligheetz Rljke
kommer til ost/ hwilket ar thet frögdefulle tilsiandet och xsfo
ftndtt/som alla Gudz bam stola hafwa pchi himmeliljket/

Cc 0 effler



Then XVIII. Predikan.
esster chetta lifwet i alla Ewighee«/ emooc hwilket herllgheetz
Rhke och cheff, in wänare/ inga fiender skola mcera kunna/ el-
tet biuda til at strlM. Altsa/ nar wij saja: tilkamme lllt
Nljke/ ta bidie wij ae HERren Gudh Wille affnade laga
osi in i fitt Nade Rijke/ thet ar, kalla OJ3, lil stn församlingh/
och göea c$ tset deelachtiga aff the förnemllga pnwilegier/
som ther firmasi nemliga Gudz nädh och wanstap/ syndernas
förlälelse/ rattferdigheet/och effier lhelta lhfwet i!t Ewigl
tljss/ Hwilket-Thrisius med stltltjdandeförwarfwalhafwer.

Altsa larer Chrisius oss i ifyma, bönen / hwedh wilkor och
lagenheet wlz aldramast stola elsta/ önsta osi och begara har
i. wcrlden/nemliga/at wtj matu wara vndcrsatare vthlGudz
Nadeßtjke/ thet ar/ ratte Gudz ForsamllnZz iemmar och
Gudz lienatcv och niuta til godo Gudz Aadh som ther
tllbludcs och V,edhde<las>

En ralchnnigh och wal beeenkt. Menmffia/ söm masiehaft
tva en Herre och Husbonda li! at tienä hooe har i werlden/
han elffar/ önffar och begarer/ p han gör ock sin storsta filjt
at han mallc komma/ och mata l lienst hoos en sadan Herre/
och vthi ilt sadant hws/ ther han kunne wara walbehallen /

hafwa en from Hcrre/oc sttt nödlorfftiga vppehalle/ soltförswar
och godhlöön/ehmusiottomakochmodosamptarbele hanmäM

thceachearhan intce sa noga: altsa/ Emedan wtj mafie jw
wara lienarevnder nagon wis Herre har iwerlden/fsrvlhan then
werldznge öswcrheetcn, hwilken arGudz ordning: lp stole och wij
förnemllgast clffa/ öfijra och befiila ot) om/at wij matte wara
GudzwärHimmclste Faders tienare,/ och tkta vndcrsatare,i
haneRljke/chet atn hs«t> hclga sörsamling har i Walden/ oc sedän
ichimmeicn/ i fymxmmptemu församiingen/ hwilkw ar Hans
h,c«iiAeetz,Rljk,e., Och thetarihctsomEHrisius ickeallenast-

hafwer.
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hafwer lardt ofj bidia om/ vlhan ocfbefalech sökia först och
for alllingh lher efftcr / sajandes : @ofev först cfjttt Mat. #.&

Gudz Rljke och Hans rättferdtgheet. Sa hafwa
alla hcliga watit chcr om bekpmwdc/ och befiijlat sigh om äf
tienä Gudh vthi Hans Nadeßijke. Abraham lietite garna
Gudh vlhi Hans Mdertjke/ och elffade HERren Gudh mee,
wan sitt Favernes land/ sinä siachl och goda wänner/drogh -

ifr« sitt Fadernes land/ icke acheandcs at chtt war honom •
mödosampt/ al w«ra hoos obckanta en fremlingh. Moses/ oenn:u
oansedt han hade kunnat hafwa goda och wällusi vthi 4*

Pharaonis hooff/ doch wilie han Heller wata Gudz tienare/ ,.

och vthsta mödosamhect. Joseph wille Heller ftuchta och tie- Jf\na H E Rren Gudh medh itt kystt hlcrta/och wara vthi Hans cen L :gm
Mdertjke/ an hifwa wallust/ ochsamlpckialilsynden. David r'\
elstade meera at wara Gudz tienare/ och hafwa hierlans
frögd och gladie vthi Gudz, Nadertzke/ an hafwa mpcketkom-
och wyn/fom the ogudachtige hade/och sager: Wr jagh
hafwer tigh/ NE/ fragar jagh eff*fV*
ter Himmel och lord imet/ ett. Jtem; Meny-
thet är mm gladie/ak jagh haller nugh mUi Gudh
och Dter mltt hoop lil HERRAN /*.••

v.,28. Johannes Bapr. Wille Heller tienä Gudh/ än wara /?$.
Konungen nl behagh vthi ttyt onda; Alla och andra
stdana Gudz.tienare/ hafwa hafft sioor möda i jm tienst x>t

lhi Gudz men the haftva thet inlel achtal/vthan
stdtmcera ther pa/ at the tierne en from HERre och Gudh och
wore wal behaldne. Therföre hafwer och H E Rren Gudh
lsm lhem wal här limmeliga / och gifwit them en Ewig gla>
die.. Altsä stolc wlj.. fjtfrt achta eUcr förstwcklae för then-

C c \%K mödo^-



Then XVIII, Predikan.
MdoftmlM/ som alla Gudz vnbersalare och lienare wäfie
vchjiä i Hans Naderyke/ vthan sie pä HERrans godheel/
och lhm förnemliga löön/ som the hafwa at förwanla/ och
«altsa lieua honomtroliga/och bidie honomom sinnädhlhcr<tf.

il. Til chet andra gifwe wh acht vppa/ htlmledes
Gttdj rijfc kommcr til ost.
i. Förfi kommer Gudzrljke til ojj/ och wh blifwe ther ite

tagne vthi Döpclsen. Tyförr an wtZ gcnom Böpelsen
da födde pä nylt ass Watn och Andanom / are wij lcke i

£ph, 2. Gudz Mdertjke / vlhan vthi salans ja wlj are wre-
denes barn/ och fÄedes aff ojj sielfwe/icFe allcnast iftaGudz
Rtjke vthcsiengde/ vehan ock obeqwemlige lil at ga ther in/
Mm Chrifius ther om widlpffttligcn talar medh Nicode-
m o fajandes: Vthan een bllfwer född pa nytt/ kan
han icke ste Guvz rijke. Vthan en warder född
aff Watn och Andanom / kan han icke mga i

Job.}.v.3 Gudz rijke. Men vlhl Döpelsen blifwe wij 'vthtagne U
fra Satans rijke och Hans hoop/ och blifwe infördhe vthi
Gudz Mderijke och cil Gudz barnahoop/ thet ått vthi Gudz
ralla forsamlingh. Och thet kan wisterliga ste</ emedan
HERren Gudh igenom sin H. Andes krafft/ pä ilt ovthran-
sakeligit sall/ warckar troon vthi lheras hierta som döpte war-
da/ sasom iutherus sager/ at Gudz njke kommer til ojj/ nar
Gudh gifwer o$ sin H. Anda/ at wij genom Hans nadh fio
M troo til Hans helgi ordh.

Har aff jynes/ at wij affnaluren are landzfiychtige/ och
vtheficngde ifta Rhke/ och kunne aff egna kraffler icke
komma ther til/ vthan Gudh sendcr sitt rijke/ thet ar/ si»
nädh och och göl oK ther aff deelachtlghe:
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Eliest mafie wst blifwa vchi en Ewigh landzftychligh«et'och
/ammer/ vnder Salan i Hans rijke. Wtj fkole för ty vchan
äter wänvo tacka och lofwa HERren Gudh/ som läler fl«- rtjke
komma lii olj/ i thet/ at han vptager 0$ vchur Satans spn-
&e* och fördömelse rijke/ och salter ost vthi sitt näde-> och sg-
ligheetz rhke/ pä thet wij stole mm Hans barn/ muta Hans
nadh och gifne saligheetz medel til godo/har i thenna firidan,
deförsamblingen/och sedän blifwa HansSonsmedharflriw
gar «l thet Ewiga och ovlhsajeliga goda/vchi chen Trinmphe-
rande Himmeistä Församiingen i alla Ewigheet. För sadanl
stole wij loffsiunga Gudi och scha i Prljs ware tlgh E-
wmnerltgh / som oh then nadh bewlste/ at wq &

re Gudz barn medh tigtz/ o kare broder Khrisie m*
2. Sedän kommer Gudzrijke til'e§t och wij bkfwe ther

intagne/ genom ordzens predikande och HERrans H.Natt"
Tp ther vthi vppenbarar HERren Gudh sigh sielff/

tilbiuder oli (to nädh / och förmanar oli til en san balringh
ech omwandelse ifta wöra synder / laler ock fin H. Anda
(hwilkenardöreworden til GuvzMderijke och andeliga fara- lo&.mji
hws) öpna op dörena/chel ar/ genom honom warckar i ol) lroon/ -

6t wij genom Hans nadh sallia two til Hans H: Ord/ oc| sa>
ledes blifwe wij intagne och anammade vthi Gudz Naderljke.
Saledes kommer ock Gudz rijke til hedningarna/som arevchatt
vIN Församlingen.

Altsa synes har vthaff/ at Gudz ofb och thet fy Ptediks-
Embetet ar högeliga aff nöden: lp thet ar itt medel / ther U
genom wij bllfwe intagne i Gudz rijke: Men förvchan lhet/
kan ingen komma ther in/emedan then H: Anoa/ som ar do-
wwarden och stal ch stappa in i GudzriM / wil allenasi vlhl

ordet



Then xviii. Predikan.
mm och Sacram: wara kraffligh/ sasom ther om Exempel
fins. Aa. z. 41. 42. Atf. 8. 3s. feq. Tp stole wij fiitlgt
och garna höra Gudz ord/ och ahm Prediko Embettl/ ochbu
dia Gudh om then H. Anda/ som ar kraffligh i ordel/al wij
genom Hans nadh walle sallia W lroo lil Gudz ordh/ och
altsa blifwa intagne i Gudz rijkc.

Har ass synes ock/ at Gudh wil hafwa alla Mennistior
til silt nädenjkc/ emedan han hafwer ther 11l förotdnat sada«
na medcl/ fom allom are lofttga och sta fridl til at btuuka/
nemliga/ silt otd/ thet han laler prcdikas i heela werlden/och
the H. Sacram: hwila allom nlbiudes : vthi hwilka medcl
then H: Anda ock wi! wara krafftigh/och warcka hoos allom/
som them anamma och täti bruka. Tp ther vthi ffcer then

M 12 j> almenneliga kallclscn til lhel Him:bröNopet/at alla bade onra
' och gooa stole komma. Til then enda vlhsas och then an-

dcliga goda saden/ at heela äkren / thet at/ aUa Mcnnistiors
_ hiera/ Ma bara godh ftucht. Conf. Ezech.33. n/Joh,

25. 26. Oiex 2. 23.
3. <sHer nast kom ner ock Gudz rijke til o») /nar Gudh gift

wer ojj nadh/ til at ralt och wardellga vingas medh thetgo-
da/ som han hafwer kallat ch til/ som ar Hans H: ordh/ och
ihe H: Sacram: al h.m behaller och bewarar ot) stadigt ther
widh/ at wij kunne föra itt heligt lefwerne här i werlden/och
ftdan til Ewigh tijdh lefwe. Har affstrncs/al thet ar icke nogh
lilwär saligheet/at HZRren Gudh en gang hafwer kallat och
fördl ojj til sitl Mxrijke har i werldcn/ ehct ar l lil (In för-
samlingh/ och medh teeit c(j ther sinä goda gafwor; vthan
thet ar ock aff nöden/ at Gudh häller silt rijke widh macht/
thet förmeerar och bestpdder/ och altijdh föröker och förnyar

sina
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sinä bewista walgarningar emooe o|j vthi sttt rijke och gif-
wer ch altijd nadh til at lefwa sigh til behagh. Cp ar ockaff
nsden/at wij alli)dh bidie/ at HERren Gudh wllle alllijdh
läta sitt rijke komma «il säja : Käre
titt rijke är kömmit til oh/ lält thet annu alttjdh
til otz komma/ lcit alltjdh/ Gudh/ tin
Stadh lustigh blifwa medh fina brunnar/ ther
thens högstes heliga bomngar äro.
Gudh war nar oh vthi thenna tin stad/ ja blis-
wer han voåU hielp oh bittida/som tu oh altt/dh
holpel Gudh wlj förbqda tljna godheet
l titt lempel. Gudh sasom titt Nampn/ sa är
ock titt loff ale m til werldennes endar/etc. M #*'•»

stole ock befiila olj om itt Gudeligit och Chrisieligit \tfmu il-

M< at wij mätte rachnas aff G«di wardige/ til at boo och
wara vndersalare vnder honom i Hans rijke f. wachlom c§ ai .

wij icke göre of) pä nytl landzfipchtige ifrä Gndz rijke/hwil-
ket lätteliga kan ffee medh itt ogudachllgt lefwerne / sasom
wij l then 2, Deelen fä höra.

PA R S S€ CU MD A
Sasom wij haffoe hördt i fyn.n Qeelm/ hwad

Gudz rijke är/om hwllketz tilkommelse wi//
effter Lhnsti lardom/bidie stoie/och huruledes
thet kommer til Mennlstiorna i werldenne.-
Altsa Wille wq vthi thenna z> Dcelen sör-

* mmma/ huruledes thet xqttt sörhindras /

Dd 1 atthct
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ak thet lcke kommer til een part Mennifftor/
och hwad för tkl rizte sedän kommer til lhem.

i. Först gifwe wij acht vppa/ huruledes Gudzrq-
ke förhindras ifrä Mcnnijkiornc,. i. Forfi föthindras «het
ifra Mennlffiorna/ Nar Gudh ui&Qt fta ord ifrä them/ för
theras olacksamheet stul. Sasom Gudh hootar medhsadant
siraff/ Ef. ?: i. feq. Amos. 8: n. Ty nar Mennistiorna
förschca Guvz tilbudne nadh, ta fördölier han then samma
for them. Mat. n. z;. tättg; Gcwz rijke ifrä them/ emedan
the icke göra thch frucht. Alat. 21, 43. Sädant hc,fwer
HERren Gudh bewist pä chet högferdiga och otacksammc»
Juva folcket / sM ropade och sade: Qåt dt HERMNs?empel/etc. tager sitt rljke ifrämew
tiisklornaförtheras öfwerdadigheel och olackjamheel fful:tp j?o*
le wtj wachta op för sadana odpgder/och ödmiuka c$ for HER,
ren warGudh/tackandes honom för Hans rffrYs narwarelft
hoos the herliga priwllegier/som han der vchi hafwer vnee
och gifwit'otz.. Wtj stoZe ock bidia honom/ at han wille läut
<$ stadigt blifwa här i siil näderHke/ i thenna wcrlden sälän,
ge wh leftve/ och sedän intaga ofj i sitt ftögdertzke pä then
'ptwfta dagell li! sallgheet/ ahra och hariighec.
'

z. Sedän förhindras Gudz rljke ifrä Menniffiorna/ genom
falsta larare / the ther ora» och falftcligen lara och lala om
Gudh / om Hans ord och Mmnistiornas saligheetz wagh/ och
sälcdes föra icke allenast sigh sielfwa/ vthan ock wänga andm
Menniffjor medh sigh ifta Gudz rtjke. Sadana wore the
Pharifeer 1 öfwer hwilka Christns ropar wee / fajandcs;
Wee tder Sknfftlarde och pharifeer i Skrymta-
tt/ pm tilflmm för Mtinlsttomen/

Ä6^
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i gan lcke lher sielftve in/ och them som in wllta/
til ftäbitn l lcke inga. Therföre ffole wlj »achta ch för yt%

falska larare/ emedan the förhindra Menniffioma ifta Gudz
lljke/ achlanves Chrisii förmaningh then sä lpdenHachter
«der för the falffa propheter/ som komma eil ider Mat.7u%
i faraklckder/ ett. Och altsa halla 4 vchi enfaldigheet
til Gudz reena och saligh gsrande otd/ och fölia chsws iåu
dom essler / som lhet ratt förkunna/ efflcr then Pwpheliffa
«ch Apostolista läran. Mr wtj lhet gore/ tå kommer Gudz
rtjke til oj)/ och wtj blifwe ther vlhi tåtta inbyggiare.

3, Ther nast förhlndras Gudz rlZke iftå Mennistioma/ ge-
nom theras egen olroo/ thee are/ nar the mtet lroo thct wara
(mt/ som Gudh vthi sill ord förkllnnat haswer/ nemliga at
han wil walsigna/ försöria/ tröfta och hielpa fto försalnlingh
i gemeen/ och hwar och en ratlsinnigh Menniffia i fytrneu
heet/ som Gudh fruchtar/ licnar/ elstar och äkallar. Och ae
han ar en nijt Elstande och raltferdigh Gudh/ til at firaffa
<hem/ som are Hans bodh och befalningar olpdige. Themew
nistior som sa lwifia om Gudz ordz sanheet/ the föchmdras
ifrä Gudz rtjke / och Gudz rtjke kommer icke til them: ?p
nar iuthems sägcr: Gudz rtjke kommer .til ofj/ nar wl) ge,
nom Gudz thens iyt Andes nadh, sälliä lroo til Hans heliga
ordh: la beslutes ock ther aff/ at Gudz rtjke kommer imet til
»he olwgna. emedan olroo/ elicr fortwifian pa
Gudz ord och löffte / sienger och forhindrar Menniffian ifta
Gudz rijke/ och allsä ifra sallgheeten: tp stolewtj bidlaGudh/
at han Wille förlana ot) en fiadigh lroo til sitl ordh/ wachlom Bbru.fi.
osi för olro/ lenkiandes paal vlhan troon ar omopeligit lackias Rem. 74,
Gudi / och alt thee som lcke kommer aff eroon / thet ar synd. *j,

Bd« Vthi



211 Then XVIII. Predikan.
Vthi then H. strifft fins E/empel/ huru the otwgne are föp
hindradc och stengde ifrä Gudz xi\U. Then förre werlden-
nes Mcnnlstior/ när the intet trodde eller achtade Gudzord/

Gtn 7-zt
$m lia(s ehem förkunnade/ ta blefwe the medh spndefiodcn

'"' förgiorde/och saledes ifrä Gudz njke vthrotade. Nar So,
doms inbpggiare intet lwdde eller lpdde Gudz ordh/ la lait
Gudh ragna Eeld och Swafwel öfwer them/ förgiorde <hem/Ltn. 19: |j||rtw kommo the längt ifta Gudz ttjke. lp sager och Sys

*-* rach: Wee lhem som förtwlfta pa Gudh/ ech tcke
faste sta/ och them ogudachltga som böjer sigh htjt
och ttjt. Wee them förtwlfiadom /ty the troo

syr.2: mtet / therföre warda the och intet beskärmade.
'5- Christlw kl,l,de ep Heller at Hans larjungar wore kleen-

twgne. Alat. 14. zl.
4. Wijdare förhindras och fienges Mennistiorna ifrä Gudz

rkjke/när che föra i« ogudachtigt och syndefult lefwerne/
hwilket ffilier Gudh och Mcnnistian ifrä hwar andra/ (&

s/a. /f2. om t^m @fy wilner. Itt ogudachtigt lefwerne ar
alt lhel som firafwer emoot Tijo Gudz Bodh. Emedan nu
spndcn och ill ogudachtigt lefwerne vlhraltar sadan fioor sta,
da/ at meunistian lher igenom' fiengias ifrä Gudz rijke: ly
stole wij sty för spnden och itl ogudachtigt lefwerne/ thee
maste wij kunne/ i acht tagandes then H. Ilndes förmaning/
sä lydanves: 'Cwaar ider/ görer ider reena/ lagger
bort ldart onda wasende lfrci min ögon. Wän-
der lgen aff thet onda/ ltirer göra thet gott åi/

s/. 1: ie, jmv effter thet som ratt <lr. Jtem: sftm Gon/
,7- hgfwer tn syndgk/ fi wMdl lgen/ och bedh at thet
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fsrra giordt dx/ mä ock förlatit warda. Fly för
syndenne sifom för en orm/ ty om lukommerhen-
ne för när/sa stmger hon tigh. Hennes tanderäro
sasom Lejons tander / och dräpa Mennistiorna.
Hwar och en synd är sasom itl skarpt swärd/och gör s/r. iv. i.
sadana saar som mgen heela kan. «*•

M thec andra glfwe wc/ achk vppa hwad thet n.
arför i« rljke/som kommer til them/som isra GM njke bllf-,
wa forhindrade. Chrijius talar om twanne wagar ochpors
tar/ som Menniskiorna wandra pa har i werlden/ och ingäi-
genom:then ena wagen kallar han hred/ och thes port

och then drager tll fördömelsen. andra
wckgen kallar han smaal/ och lheS port ttåtis/ Mt.r.rs:
och then (lager han) drager til LEwet. Med then '*-

smaala wagen/och tränga poreen/ förstär Christus Gudz
näderijte/ thet är Gudz stridande församlingh i werlden/medh
ehen ordningh som lher vthi ar. Medh then breda wagen/
och wiida porien/förstar han Salans spnde-och fördömelstt
tijke/ ther vlhl the fiadde are/ somifra GudzNäderijke läea sigh
förhinvm. Sä ar nu Satans synderijke som kommer til thie _.. __

ogudachtlga har i werlden/ ther vthithe leswaochliena Satan/ 2, Cor »*•

hwilken kallas werldennes Gvdh och förfie/ thet ar/ en tb *
,

dande öfwer the ogudachliga weldennes barn/ som slgh W
Gudz hafwa afffindrat. Och nar the sa hafwa
gätt här i werlden/ pa then breda wagen/ thet ar / wandrat
vlhi Salans synderijke/ sä föller tä omsijder then wlda pot-
een/ thet ar/ Salans» pijno rijke/ ther the wäste «l at
pimas och plagas för vlhan enda.

D d iij Sä



Then XVIII. Predikan.
Sa förnimme wlj nu här/ hwar the åte siadde och hafn?a

silt ti\tt/ iin Herre och Konungh/ som icke are i
dertlke/thet ar/l Gudz försiimlingz gcmeenffap/ nemliga/
lhe are vchl Satans thke/ höra honom «17 och liena ho<
lwln til bchagh / och aff honom få the om sijder een gruf,
«eligh och forffräckeligh löön/ säsom han sielff ar en ond/
grufweligh och fö.rskrackeligh Herre. Hwllka the are/ som äre
siadde vthi Sathans rcjke / lhet hafwe wh hördt/nemliga/
alla olacksamma emool Gndh och Hans walgarningar/ifrä
hwilka.Gudh tager sitt ord/ för theras olacksamheet fkul.
Alla Kallare och falffa iarare. Alla olrogna Mennifkiorsom lwifia om Gudz ord och löffte. Alla ogudachliga /

jom lefwa vthi grofwa spnder och laster vthan nagon bot*
ferdigheet och omwanvelse. Alla theste/ säsom the aret»
thestutne ifra Gudz Näderljke: altsa are «he siadde'vthi
Satans syndenlke/ ther ifra the pa lhen ptlefia dagen/ ja/
nar the stilias hadan/ stola trada til Satans pijno-> och fördö-
Welse rijke/ thet ar/ til the oreena andar/ ther at ptjnas/
och säiedes vpbara löön för silt onda lefwerne l alla
wigheet. Thetta stal tienä allom them til päminnelst och
förmanmgh/ som har til hafwa pa nägot satt Hällit l)gh i*
ftä Gudz Nädertjke/ lhct är/ lefwat vthi nägon groffsynd/
at the lata kalla figh ifrä Satans spndertjke / lil GudzNäoertjke igen/pä thet the ock mälle blifwa friade ifrs
tZatans pljno, och fordömelfe 3ijke pa thcn pllersia da-
gcn/ och blifwa allsä vthi Gudz hcrligheetz och frögde 9?lfc
te inlagne/ ther al ftogdas medh Gudh och alla Hans vth-
walde barn forvthan enda» Gudh hiclpe ch Ha ther til/
Amen..

Then
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Är om then mdie Bönen/

Nittonde Predikatt
TEXTUS»

3.BZneft. Wcc tijtt wilie/ stsom i
Dimmcktt/.etc.

hörde (G.V. W.) sors dagarsedan/
>ff förklarningen öfwer lhen u Umw huru HERs

wi Chrljws hafwer lärdt ch bidia/ al Guhz risse mätte
tomma til ost Mennistior/ chet ar/ at wlj mätte bllfwa in-
lagne vthi Gudz Mderhke vch Chrisieliga församlingh har
i werlden / och fä niuta til godo the herliga pnwilegier/som
HERren Gndh sinä tienare och vndersatare ther tilbiudet
och meddeelar. hörde ock huruledes thel samma
Gudz Nade rijkel komcker til olj / vlhi döpelsen
vthi ordel och vthi then H. Tiatwarden/ Jteca> nar Gudh
gifwer oi) nädh til/ at tätt och wardeliga vmgas medh Hans
tllbudne och gifne nädh / medh iti Christeligit lefweme.
Wlj hörde ock huruledes Gudz rhke förhindras/at lhtt icke
kommer til em part Mennilkior/och hwad rhke sedän til
them kommer/ther vthi the blifwa mafie/ nemliga Salans
syndertjke har i werlden/ och Hans ptjnortjke effter thetlalif-
wet. Vthi thenna 3. bönen sa wtz medh Gudz Nadige tib
hielp höra / hnru HERren Christus hafwer lardt c{j bidia
at Gudz wiiie mätti ssce hoos of) vthi Hans nädertjke/ ("&

fom han steer. vthi htmmclen. Wlj wille iHERrans
Nampn och i Hans fruchlan/ betrachla och öfwerwasa then-
na z. Bönen i Dcelar.

I. Hwad
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Then XIX, Predikan.
I. Hwadh thet är för eenn wllie/ som

haswer lärdt otz bidia/at han matte stee/
och huruledes then wiltan steer hoos otz
Mnnlstlor.

11. Pa hwad satt then wllian bliftver förhin-
drae/ at han icke steer. Gudh regere oh
medh sin H:Anda./ Amen.

P A R S P R 1 M A
ystörst giftve wtj acht vppa/ hwadh wilie wi//1. Chtisii lardom/ bidie och önste at han mätte ffee
«ch fullbordas. Vlhi then H. Skrifft talas om äthflllligs
fiagz wilia. »< Salans mlk/ hwilken ar ond/ til emt
bcnagen/ saftm Salan arficlff ond. Salans wilie <fr at dra,
ga Mennistian ifra Gudh/ til M, istä saligheelen/ lil för,
tzömelsen / Uiob. ~ li. Luc 22.31. Mat. 4.3. feq. Om
«henna Salans wilies framgangh bidie wt\ inlel i lhmna
bönen/ vlhan Heller/ at han mälle blifwa förhindral och
förtagen. z. The ogudachligas wilia i werlden/ hwilken ock
ar bcnagen lil thet onda. Om lheras wilies framgäng W
die wtj icke Heller/ vchan at hwad the ogudachliga garnawi,

prmlO
*'a/ H" mälle om imet blifwa. 3. Wärt köttz wilia /

c t 1 hwilken ock ar ond och emoot Gudz wilie. £>m then famma*" ' '

wär kötzliga wilies framgangh bidie wtj ock ingalunda / eme-w* '

dan han icke allenafi sirafwer enioot Gudh/vthan ock emoot
wär egen wälferd och salighcet.

Mcn een fast battre och hcligare wilia/ hafwer HERren
Chrijws lärdl bldia och önsta/ at han mätte ffee/nemliga

Gudz
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Äromlhentridie Bönen/
Gudz Gudomeliga / gode och nädige wllia. At Gudz wilie
forsias i thenna 3. bönen/ thce giffuer Chrisius lilkanna i
i lngangen til bönen / ther han sagcr: Fadher War/ etl.
Hwad Gudz wilie anlangar/ om hwilkens fwmgangh
fius hafwer lardl ofj bidia/ i thenna bönen/ at han maltestce/ •

ja ar lhen ofj vppenbaral/ endeels vlhi lagen/ och endeels i E-
wangelio. Vthi lin lagh haffuer H E Rren Gudh vppenba-
rat of? hwadh han wil at wt\ lkole göw och läta/ nemligawlj
stole kanna honom för wär Skapare/ Gudh och HERre/
och elsta honom öfwer all tingh/ och war nasta zi.

fortl sielftva. <Vthi Ewangelio hafwer H E Rren
Gudh vppenbaral op thenna wara Hans wllia/ at rctj genom
troona pa Chrifium och Hans- förtlenst / stole hassua Gudz
Nädh och wanjkap/ fyndernas förlätelfe/raltferdlgheet och en
Ewigh faligheet/ emedan wy kunne icke fulbordalagen/ och
bliffua ther igenom salige. Altsa/ nar wlj saje: lZkee tIN
Wille ett. la önffe wlj icke Gudi konst eller kraffler/ til at
fulborda sijn wllia: vchan bidie at Gudh wllle gifwa ost
wilie/karleek och kraffler/ til at efflerkomma och fulborda
Hans hcliga wilia/ i alt thet han otz. befalt haffuer/ och wil
hafwa affol)/'sasom David beder sajandeg: gåx Mlgh gö«-
ra effter tttt behag/tin gode Ande före mlgh yåp/j4U(,.

een jempn wagh. lp fager ock imh: Gudz gode och
nadige wilie steer wal wära böön sirothan/elc.

Altsa stole wtj Vlhi alla wära handlingar/ vlhi all wartfö-
rehafwayde och i heela wärt lefwerne/ ja/ vlhi alt thet cp fan
handa och wederfarao har i werlden/ ondl eller godt/ lpcka
eller olpcka / mootgang eller medhgängh/ icke allenast lala otz

H e nölja



2IF Then XIX. Predikan.
nöija och wara wal lil fridz mcdh Gudz wilie: vihan wlj stvle
och alttjdh onffa och bidia /at Hans wilie måtte ffec. Jawlj
stole ock på lhct högsta beftita c£ om/ at ralta war wiUa och
«Qa wara garningar effter Gudz wllie: ty Hans wilie ar a>

• tijdh godh/ men war wilie ar genom wara första Föraldrars
spndefal ondh worden/ och säledes emoot Gudz wllle Gcn.
6 5. Gen. 8. 21. Mat. 15.19 Och om Salans onda wtlie
eller war kötzlige wilie ssulle ffee/la lande chce Gudi uiman*
ahra/ och 0$ til fördcrff. ?p stole wij allidh bidia sasomChristu/haffner lardt ojj i chenna 3. Bönen. Sa haffuer
ock Christus fldff bidit/ at Hans hunmclffe Faders wilie mai>-

Mau i6\ le stee/ chcr medh han ock lal sigh nöija/ och gaff sigh lhcr
39. vnder/ lil k hörsamligen fulborda GVdz wilie. Sa

lal och Eli sigb medh GVDZ wilie / sajandcs:
i,Sam.}: fc HER«N/ hatt göre sastm HONOM gott

'*' tyckes. loab stridde emoot the Amoniler och Syrer/
la sade han: 2ät otz sta fasta for wart fold/ bch förz.sam. 10 ftäx Glldz Stader i Men HERren göre hwad ho-
nom tackes. NarDa vid fipdde for Absalom/ ta sadehan:
Om jagh finner nadh för HERranom/ sa laler

z7i6 S han migh wäl komma igen tiu Men om hansa-
'

ger: jagh hafwer mtel behagh til n'gh/ ly har ar
jagh/ han göre medh migh säsom honom läckes.
Nar ludas Äaccabeus stulle strtjda emoot Gudz folcks

i.Mjc 3. sicnder/ la formanle han sinä bröder til frljmodigheel/ sajan-
-60. des: Hwadh G.udh l himmclen wll/ thet ffee. Conf.

Aä. 21. 14. i. Cor. 4: 19. Hebr. 6. z. jae. 4. 1;. Altsastal
thenna wara war dageliga wijsa: MtN G«dh
lvilallljdh thet stee/ Hans wilia tfr chen Wa.^a
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M thet andra gifwe wij achtdppa lhet u
piet I hwar effter Gudz wilie stal stee hoos ost har pa
lordenne. Thet vchVhser Chrisius/ sajandcs; lZastm thlmmelen sa ock pa lordenne. Medh ehcn Guvz
wllian/som ffecr i himmclen/ sasom Christus har sager/ för-
sias u Gudz fordolde och hemliga wilie/ hwilken är obe-
gripeligh och ovlhnwsakeligh. 2, Gudz oforandreliga wilie/ Kom - r"

(om ar/ at Gudz Son stuNe blifwa menniffia/ och ätcrloösa ■**•
mcnniffio stachtet. Ai han stal komma iil at döma lefwan- v* 4°: s-
des och döda. At the döda stole pä thcll pllcrsia dagen vp' 9%

sia/ och the goda och onda alhstilde warda/ och hwar til fut
tum whsie blifwa. 3. Chrisii godwiliogheel ti! al managot
för o(?/ ther han nu ar pä sins Faders hogra hand. 4. En-
glarnas wilie til at loffstunga Gudi/ och tienä of? til bestpdd.
s. Alla Gu?z helgons wilie til at prilsa ochlofwa GuditillW
medh Englarna/ och til al langta effter/ at wij matte kom-
ma til them/ och fa see then frögd och gladie som the nu see/
och then aga och npttia tillijka mddh them Ewinnelliga. Sa-
dhan Gudz wilie steer i Himmelen/ vlhan förhindher/
och vthan moolsirafwigheel och lwängh/ fulkommeligha
och godwiliogt / säsom tuthcrus. fager : Gudz gode
och nadlge wilie ffeer wtil wara böön fördthan/
ele. Effter thenna Gudz wilians ordningh och E/ewpel/ sta!
och Gudz wilie (som han ch vppenbaral// och ofj befalt has-
wcr at effter komma) stee hoos oj; Mennistior har pa
ne/ plhan förhinder och motsirafwigheel.

Altsä/ om nu Gudz wilie stal stee hoos/ och affoj;/ (frsom thetbör/ at Gudh mätti haffna ther behagh til/ tä stal
war wilia ther til icke wara molstrafwigh och lrogh/ cller laea



Then XIX. Predikan.
tuomaa sigh til al effler komma Gudj wilie: lp en twungen
Gudz tienst ar ingen Gudz lienst/ och een twungen wilia ar
lcke een tått wilie som Gudi bchagar/ vthan ar een asnc wi-
lie/ hwilken blifwer siagcn och drlfwen lil at wllia.

Thella stola the besinna/ som nödigt effter komma Gudz
wilie och befalningh/the som hafwa ingen godh lust och wu
lie cher til i hierlat/ vthan läta lwinga sigh cher lil / the--
tas wilie och Gudz lienst ar Gudi intetbehagellgh. Sada-»
«a are ock the / som ga nödige vchi Kprkian til at göra lin
Gudz «ensi / och hafwa mecra lust lil at liggia hemma/ eller
fara effter sin leekammeliga fördeel. Och om the stola kom-
ma iKprkian nagon gängh/ sa steer lhet til then enda/ at the
matle wara fttj för mennistiors til tal och bestpldningh/och
«het ringa straff/som Mennistior kunna laggia pa chem/
men för Gudz wrede och siraff fruchta the intet. Een part
laea ock see sijn lwungne wilie lil sijn Gudz lienst/ medh sof-
wande i Kyrckian/ medh hwilket the wal stulle hafwa fördragh
om the hade godh wilie til at tienä Gudh/ och effler komma
Hans wllia, sadana Mennistior liena intet Gudh räll effter
Hans wilie. Therföre stole lhe achta then H. Andesförma^
ningh/ hwilken sa lpder? Warer lcke safom Hästar och
Mular som mtet förstandh hafwa/hwllkom man

?f 31: 9.
maste laggia belt och betzl i munnen/ om the lcke
tll tlgh Wllla. Wtj stole förlp waw godwilioge och o-
lwungne li! at efflerkomma Gudz wilie/ säsom Englarna: w

Pj-roj. anftdt wij icke fulkomllga kunne honom fulborda / sasom thet
stcer i himmelen/ sasom sagt ar/ doch skole wh har i werlden
wania o{? begynna, thet som wij i himmelen skole
fulkommeliga tuntia/ wij skole lara aff Chrisio/ at garna gs,

Pf- 40- 9. t(f Gudz wilie/ oansedl wii icke kunne tm fulkomliga.
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thet tridie Qifwe tvq ast rppaY huruledes m.
Gudz wllle skeer hoos ofj Menniftior har pa lordenne.

i« Först skeer Gudz wilie hoos ofj/ nar wlj betrachla och
öfwerwaga Gudz lagh/bodh och befalningar/ och bestijta oi) om
at halla thew thet namste wll kunna/ bade i inwartes ochvth,
wartes matto' sa at wlj fruchta och elffa Gud öfwer all ting
och elffa war nasta som ch sielfwa / wachtandes of?/ at wtj
lcke i- nagon malto wcelandes och wiliandep brptc emot Gudz
bodh och beftlningar/ vthan Heller befiita op om the dpgder/som HERren Gudh fodrar aff altsa föra itt Christe-
ligit och vprichligt lefwerne. Nar wtj thet göre/ tå steer
Gudz wille hoos ofj / sasom Sprach sager: som

fruchta/the göra thet honom liufft dx/ s z jpl
och the som hafwa honom tdx/ \ty halla lagen xdtu

Allsa/ nar wtj bidie och safe: Skee tIN Wille / ett.
tå stolewljpä minna ost/ at thelarGudz wilie/ al wtj ffole lef-
wa och sialla heela wär wandel effler hans laghoch bodh/och
altsä lcke allenasi snsta at thet mälle stee/ vthan cd befiilaotz
om/ at »f| thet iwarcket sialla/ som Gudh aff efj hafwawil/
och icke göra som the ogudachliga och oförstandiga mennistior/
nar the hafwa önstat och bidil/al Gudz wilie mätte ffeehoos
och aff chem/tä wända the sigh sirar lil at brpta emoolGudz
wilie/ thet masia the kunna / medh tankar/ ordh / athafwor
och garningar/ och säledes göra / icke allenasi emoot Gudz
lagh/ vthan ock emoot sijn egen giorde böön. Sädant stole
wlj taga otz wara fore/ och bidia Gudh/ al han wille förhin-
dra wär kötzliga wilie/ och förlaga all ond radh och diefwuls
anstagh / som kunna foresalla / och gifwa op nädh til at Irf*
m, effler sijn wilie.

E e i$ ti&*

221
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z* Sedän ffeer Gudz wilie hoos c|j / nar wtj medh een (fa*
digh troo halla til lEsum Chrisium/ ltzta pä Hans förlienst
och lrösia c| ther aff/ at han hafwer fulkommeliga belall föt
wäta spnder. Nar een sadan saligh görande ttoo fins i wart
hieltä / och een sadan förlrösinlngh boor vthi wart samweet/
tä snt Gudz wilie hoos off.

Har aff synes / at sisom thet ar Gudz wilie/ at alla tutti*
nistior stole blifwa. salighc och Etvinnelliga behaldne/ för
Christi förliensi stul: altfa ar och Hans wilie/at alla stola thee
fulkommeliga two/ och ther om inlel twifwels malbaw/ eller
medh sin olroo ffilia sigh ther ifrä. Tp stole wlj ockpa thet,
la satlet lata Gudz wilia stee hoos wlj medh een lljff»
achligh troo halla ög til Chrisium och Hans förlicnst i Ty

~/oö. /.genom troona öftverwmner man werlden och
t Genom troona reenas Mnnlsttoneshler-

i,Pet+s. t<x* Medh troona ftdx man Dlefwulen emook.
a.lhef.y Och emedan troon är ickc hwars mans/ vlhan H E Rren

*• Gudh han gifwer lroen/ ja han stylker ocffa / och behaller
Mennistian fast ther vchi/ sasom iuth: sager: lp stole »tj&t*
die Gudh om lrona/och bruka the medel genom hwilka Gudh
wii gifwa oi) trona/ som ar Gudz ordz fiiliga hörande och

/4' belracheande.
3. Ther näst stecr ock Gudz wilie hoos os)/ när wtj medh

i« Chrisieligit tolamodh lijdha och..vlhsiä hwad cftt effler
Gudz wilia/ pakomma kan/ medh siukooN/ fatligdom/ olpcka
och mooeegängh etc. Nar wst sävanl eolcmodeligen emool
<aga och ltjda/förwantandcs omsijder Gudz hielp och emgod
förlofningh thcr ifra/ ta stm Gudz wilie hoos ofj/ sasom
Sprach sager: 'tzhe som ftuchta £) <£ Wtt / the

sticka
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sticka silt hierta/ och ödnuuka sigh för honom/
och scha: wtj wilia Heller falla vtht
Hander/ an i -MennMors Hander/ ty Hansw»2. 20
bamhertighcet ar jw fa stoor som han sielfwerär. 21.

Qilt(å ffole wlj ock h.ir vthlnnan lata Gudz wilie skee hoos
clj/ at wij are iolige/ och giftve oji tti ftidz vnder kors/ mot,
gängh och bedröfwelse. Thcrfore sager Aposi: ly tolemo-
det är lder behooff/ pa thet t magen göra Gudz eh.io.iö
toilia/ och fa thet som lofwat är. T»l tolamovig-
heet vnder korstt/formanar Gudz anda sajandes: MIN @OtJ
sorkasta ide H E RranS tuchtan/ och war lcke p-
toligh ta **».*«£

pa r s se caN D A

Sasom wlj haswe hördt i tfym ,. Deelen / hwadh
thet ar för een wilia / hwilkens framgängh
wtj önste och begckra i thenna 3. bönen/ at
han matte stee/ sa har pa lordenne/ sasom
han steer i Himmelen/ och huruledes han
steer HOO5 op: altsa wllte wt/ i thenna t*
deelen förnlmma/ huruledes/ och aff hwilka
hanförhmdras Hart werlden/athan icke steer.

Först forhmdras' Gudz wilie aff them / som eff- r,
<er |ljn Kötzliga wilia/ lusta och onda begardlse lefwa vthi aU
lchanda spnder och lcijicr/ emool Gudz wilie/ lagh och bodh/som är.' truldom/' swäriande och bannandhc,

Gudz
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Gudz oldz forachl / Sabbatzens ohelgande / olpdtta emooe
föralorar/ öfwcrheel och fönnan/ haat och förtryck emoton
nasta/ hoorcrtj/ orenlgheee/ fyllcrij/ tiufwetij/ swick/ bedra-
gerij/ lögn och förtaal pa sin nasta/ ele. Che som llt (fr
dant köttzligit lefwerne fota/ the förhindra Gu?z wilie/alhan
icke ffecr hoos chem/ emedan the efflerfölia Diefwulens on-
da radh och ausii?gh/ och förgala Gudz wilie och bodh.

The som nu lcfwa mhi sädana spndcr och laster som nu x>p*
rachnade are / the are Gndz fiender/ och vppenbara owenner/
emedan the sa«ia stgh emool Gudh/och föchindra Hans Mia/
och lherfore hafwa the intet annat at forwanta aff Gudi/ an
Hans hamd och onade/ limmeligit och Ewigt straffi lp en vn-
dersatare/ som satlcr sigh cmoot sin Konungz wilia / och biu-
der tilat then förhmdra/ then hafwer icke nägon gunfi at
förhoppas/ eller nagon hielp aff sin Konungh, vlhan siraff
och för dcrff: aleja the mcnnistior/ som mcdh sitl ogudachti-
ge lefwerne saltia sigh emoot Gudz wilie/ och then förhindr.a
the hafwa Hans ogunst och straff til at forwanta: ty f&som Konungens Wrede ar dödzens senninge bodh:
altsa dx Gndz wrede fördömelftns sennmge bodh.
£9 stojc alla the som rcllia bcgara och forwanta nägot golt
aff Gudi/ och wara i Hans wanffap/ laga sigh til wara för
synd och Gudz bodhs öfwertradelse/at the icke ther medhför-
hindra Gudz wilie/ och göra sigh sielfwa til Hans owenner:
ly Hans owenner hafwa aldrigh wunnil i spclet/ vchan hafwa
alltjdh kömmit pa stam/ lhcr om then H. ffrifft wilnar.

n Nl thet andre förhmdras Gudz wilie genpmo-
tron och p3 Christum och hans förliensi/chetsteer/
när Chrljtusmldh fin fotim\i bilfwcr förachlal ochfärsmadal/

jasom
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sasom thet steer aff alla warckheliga. Ellcr nar han medhj?n
förliensi blifwer ringare ffaltal/ an synden/sasom thel ffedde
aff Cain och luda Ischarioth/ etc. Pa chet sattet förhm-
dras Gudz wilie. Och pa thet sallel siräfwas emoot Gudz
egil taal hwilket sa lpder: @4 stttt som jagh lefwer/sager ZHRren/ Jagh haswer in-
gen last tll thens ogudachtigaS dödh/ ecc. Conf.
Joh. 3: >6' Alat. 11. 28. Syr. 2.14.15. Jer. 31.34.1. Tim. 2:

4.2. Pet. 3:9. Tv lkolc wtz ingalunda twifia om Gudz nao/
eller linga achla Christum och Hans förlienji/ emedan sädant
ar emoot Gudz wille.

Tll thec tlldie förhmdras Gudz Wille genom
toligheet vnder korset och bedröfwelsen. Saledes
de Israels barn Gudz wilie medh sijn otoligheee. Conf.
Exod. 15: 24. cap. 16. 2. cap. 17. 2. Nurn» 14. t cap. 21: ;.

Hiob. 3: 1. Jer. 20. 15. The som sa äre otolige vnder korset och exe*' *k
bedröfwelsen/ the förhindra Gudz wilia/emedan the icke/ eff< "'

ter Gudz wilia vcharda vnder bedröfwelsen. Syrach roopar
wee öfwer thcm/ som säledes medh(to otoligheel förhindra Gudz
wilia, salandes: wee them si>M lcke vthatda: hlllU
wil them ga/laDERren them hemsökiande warder. s;r.v. ifc
Om the otoligas straff: Num. u. 1.10. cap. 14. »2.28. 2?.capt
21.6. Gudh regere of) medh fin H. Anda/ etc.

DuZundePredikan.
TIITUS*

4.Bonen.Mtt dagckgeBrödh giff
chidagh. ett.
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Then XX. Predikan.

horde (G. V< W.) för 3 dagarsedän/

ren Chrisius hafwer lardt ch bidia/at Gudz wllie mätte stee
sa har pa lordcnne som han steer i Himmeten. hörde
ock/ at GM hifwer vppenbarat ch sijn wilie'/ Ec,lideels v"
thi lagen/ och eendeels vthi Ewangelio. Wtj hörde ock/ at
medh Gudz wilie/ som skeeri himmeten/förstas Gudz' fördol-
de och hcmliga wilie / Gudz oförandreliga wilie/ Chrifii godh
wiliohgeet lil at maana gotl för of)/ the heliga Englars (am*
hclliga wilie til at loffsiunga Gudi / och bcwtjsa o(j menni-
stiom sijn tiensi/ effler Gudz wilie och forordningh/ Jtem,
alla Gudz helgonv wiliogheet/ at tillijka medh Englarna lof,
wa Gudh/ och langta effler sinä bröders i. e. alla Gudftuch,
lighas herlighcetz vppenbarelse. Och sasom Gudz wilie skeer
i Himmelcn vthan twängh och förhinder: Altsa bör thet sigh
wara medh Gudz wilie hoosch har pa hörde ock/
atGudz wilie skeer hoos och aff Gudz lagz och bodz
fiiligc belrachtandc/ itt Gudhftuchiigt och Lhristeligit lefwer-
ne/ Een siadigh troo och förlröstningh pa Christum/hans för,
tiensi och Hans förwarfwade railftrdigheet/ /rem, genom itt
Lhrijicligtt tolamoty vnder korstl och lijdandel har i werlden.

horde ock pa hwadh satt Gudz wilie förhindras/nemliga/
genom itt ogudachtigt och synvefult wasende/genoM ölron/och
genom ololighceten vnder korset. Tiu fölier i ordningen then
4. bönen/ vihi hwilken HERren Chrisius haffuer lardt ofj Ui
dia Gudh om wart dageliga brödh/ thel ar/ hwadh wtj behöff-
we til war krops walfard och vppehalle/ fa langie wlj leffue
i werlden. Thel ar och marckiandes/ at HERren Chrisius
haffuer gifwit-thennabönen effter.the z.försia böncrna/

HWtl-
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Är om thenfierde Bönen/ %Vf

hwilka böner pä see och anga Gudz ähra / och Nast för the?.
sldsia bönerna/ hwilka/ pa see och angä/ lcke allenast (säsom aU
la tfy andra bönerna) Gudz ahra/ vthan ock wär ewiga wåU
fäld. Medh hwilkcn ordningh Chrifius wil päminna c|/
i. at wlj vthi wara böner stole bade forst och effterji/ bidia
om lhet som länder Gudi lil ahra/ och o§ til Ewigh wal-
färd och saligheet. 2. at wlj mi« vthi wara böner/och i,
bland annat/ som wij o«n bidie / stole ock hafwa loff til at hu
dla om war krops lekammeliga walferd och nödtorfftiZe vp„
pehalle: £)p lil lröst vthi war korps swagheet/ nödh och u
lendigheet / hwilken icke allenast dageliga paminner of) thenna
4* bönen/ vthan pck drifwer och twingar nastan meera
lil thenna bönen/ an lil nagon annan bön.
Poft Cdeftia ,

terrenps quo% Mceftitatibut TettaU
locum fecif.
Confequenter pofl etiam terreftria poflula- u „ un.
mm,fed tamen mceffaria* Wij wilie iHE RRAns

och i Hans fructzlän belrachla och öfwerwaga then-
na 4. bönen i 2. Deelar.

I. Hwadh brödh hafwer förstadt/ ther
om han hafwer lardt otz bidia i thenna bönen.

.

11. Om the dygder/ som LhriM dthi thenna
bönen Mler otz för ögonen til at prachtl-
cera. Gudh regere otz medh sin Q; 'M*
da Amen.

PA RS P R 1 MA

%\W then H. strG talas pa alhMlga tum , I.
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2Z& Then XX. Predikan.
om Brödh/ och saledes nampnas/ mm doch bemarcker lhct

Mar 7-zj lcke pä alla rum alt itt siagz brödh. Medh Blödh försiar
hh Ai Ewangeltj kundstap. Medh llffzens eller hinimels

r brödh/ försiar Ehristus figh sielff. Bröd förordnar Chri->
Mat x6- 6us til medcl/ ther vthi/ vnder och medh han gifwer fin leka-

2's ' men vthi then H. Nallwarden. Om stodebrödh talas i
Sxodir m ama Mosis book/ hwilka HE Rren Gudh befalleleg<

'
' gia fram for sigh pä chel gyllende bordet. Sadan ffode bröd,

Lev 2 •
kallas heligh. Om öfwernaturligit och Himmels bröd/hwil<

5. s. ta ocf kaUades 55?atl/ talas i then andra Mosts bookc. 16:
i r Sam.n 4» IZ* »5. Om sadana siagz bröd förstas intet l thenna bö>

4> nen/ icke Heller the Christnas tåve* och bedröfwelse brödh: t»

Pf, So\ 6 tfycmi thenna 4. bönen förfiäs thel nalurllga brödet/lher med
'

wtj mennlstior gemeenliga stäckia och stilla hungeren/och
vnder thes nampn alt annat lekamligit godl/ ther medh war
kropp kan wara wal behallen har i werlden/ säfom tulh:chet
»nefiedeels vprachnar och nampnar i förklarningen öfwer then-
na bönen.

Har hafwer nu Chrisius lättt o|j förnimma/ at oansedt
HERren Gudh, hafwer allaredo hoos sigh besiutlt / ja ock
vppenbarat sigh wilia widh macht halla/ försöria och malta
alla fijna stapade Crealursom lijta 11l honom/och wil gifwa
them lheras sptzs i fijnom lcke allenast ch Menni-
ffism/ som effter Hans belele/ och. til saligheelen skapadeare:p J' T4-5' vchan ock the ostaliga Creaturen. Ia icke allenast sinä lie-

Mm. 6. the fromma och gudfruchtlga l welden/ vthan ock the
pr' .

ogudachliga /sa at the offta öfwerfiöda i thet lekammeliga go*
il da/ och stn krops «m: vppehalle/ hwilket icke allenast then
/. 73-/2. t^{ wmt/ of^an sörfarenheelen vthwtjsar thel/et'" l"" «"". Hch wherus saget ; Gudh glfwerockwal



Är om then ficrdc Bönen/ 215

vthan wara bddn dageligit brödh/ allom Menili- /i# ,,

skiom. Lat: Etiam rnalis horninibus. Doch wil feq.
lhen samma H ERren Gudh/ at Hans barn stola bidia ho-
nom om saoant tim: och lekanunelige kropsens vppehalle och
dageliga brödh. hafwer ock Chrifius lardl ofj bio
tia/ sa wal ttyma bönen / som the andra nödwandiga
na : Hwilkel sta! tlena 0$ lss förmaningh / at wh are fillige/
sa wal i chenna bönen/ som i the andra. Och säledes göre
wh en athffildnal emellan cs/ som Gudh fruchta och ratl
tienä/och the ogudachliga/ som honom intet tått liena/ ep
Heller lilbidia honom om kropzens vppehalle/ mpckel windre
tacka honom therföre/ oansedt the hafwa thet til öfwerfiödh.
£. Thet fftjl ock tienä cf til lröst/ at Gudh wil gifwa
allenast thet andeliga och ewiga goda / vthan. ock thet lekam;
och limmeliga. Ia han läler ther medh föraimma sigh be-
hasa/ at wlj icke allenast stole tienä honom til beröm/ medh
wära böner: vthan w$ ffole ock.tienaol) stelfwom 11l siälenes
och kropzens wälfard.

Hurumanga stagz dageliga brödh wq behöfwe 11.
pa kropzens wagnar/ om hwilka Chrifius hafwer lardl oh
bidia/hwilka ock Gudh wilgifwa sinom barnom som <hem begara

Oansedt brödh nampnas i lhenna 4. bönen fingulanter/
ffiom allenast iltbrödh: doch förstas ther medh äthstlllige siagh.

1. Fölsi försiäs medh brödh/ Panis accretionis five fuften-
tationis, wär lil warstz och vppehallelses brödh: Hwilkel bröd
t«th:kallar lila och dttcka/ ]tem>ä?et/ bostap och
bohagh i Ty medh ala och dricka/ förstas Cibus vei potus
preeparatuS) & ori hurnano adaptatus, (Het at/ Maat eller
drick som ar tillagal/och älh Mennistionesmnnn beqwemligh

F f ltj giord.



?hcn XX. Prcdikan.
giord. Cil sadan maat och drick behöfwes aker/ ther vppä sa-
den waxcr / hwar aff brödh och orcck beredas stal. Jtem,
boskap/ icke allenast lhen/ som aff Mennistiom wachtas
och stölas/ vlhan ock andra, Crealur/ foglar aff lufflen/diur
aff ffogen ochmarkenne / och fistar aff walnet. Nar sadandt
blifwer til maat och drick beredt/ tä tienar thet til menniffio,
nes til wart/ vppehalle och stprkio/ Uom kunnogt ar.

Altja hafwer Chrisius i thenna bönen lardt och laiil ost
förnimma/ at thet ar Gudz wilie/ at stole bidia honom
öm lycka och wälsignclft til ware akerbruuk/ och allaandra wå*
ta loftga Näringz medel/ theraff wh behöfwe/ och f antia
fyafwa voåt maat och drick: ly nar rofj bidie Gudh om lpcka
och walsignelse/ vlhi sadanl wart forehafwande/ tä bidie a>flhonom om dageligie brodh/ effterChristi lara och befalning.-
Altsä skal ingen wara försummeligh til at bidia Midh om lp,
cka och wälsignelsc til {ma nalingz midel/ wyckct mindre lijla
pa sin konst/eller tilstlifwa sigh siclff then lpckan som hankan
hafwa: vlhan om lycka och walsignelse stole t»i] bidia Gndh/
och lacka honom för thet samma.

2. Elf thet andra.försias medh brödh/ Panis Sanitatisi
Sundheetz brödh. Thet brödet kallar tutherus: helbregdtl
vchi sijn förklarningh: ther medh han gifwer tilkanna/ at
helsa och ftndheet ar itt goll och förnemligit sipcke aff wart
dageliga brödh.

f, Har laler ock Chrisius förnimma/at HERren warGudh.
wil ock dageliza w?rda bioen om godh hclsa och sundheet:
thenna Glldz wilian stole wtj effterkomma / och alltjdh bidia
honom om en helsozam kropp/ sasom Syrach förmaNar sa-
jandest Min Son/ när iukranck äfi/ fä förachla

thek-
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Sr om ehen ficrde Bönm/

thettaicke/ vlhan bedh OHRran/ sa gör han
ttgh Helbregda. Ia voi\ stole hitia Gudh om helsa och Syr ' iS 'y%

sundheel/ lcke allenafi mx wlj SM( och swage ha vchanock
«at wtj are widh hclsiin/KtGudh wi3e lataosilange thcnniuta
och behälla: tp han allcna fan HÄa wart itjffoch war sundheel
widh wacht/ och nar helsa och sundhece fattae ch/ la hafwe
ttfj ingen sioor lust eller nytta *aff maat och dnck. Wtj sto-
le ock allHdh lacka Gudh för helsa och sundheel/ när han tm
ner ofj en helsosam kropp. Och emedan spnden och ogudh-
achtigheelen ar een orsak/ hwarföre Gudh offta tager helsan
ifra mennistian/ säsom Sprach sader: som för si-
nom stapare syndar / han maste komma låtiw* sjrMt
NOM t hander. Sätalar ock Gudh genom proph:sajandes;

ckr tmne ondstos ffui/ at tu sa plagat war-
der/ och tinne olydnos at m sa napst warder:/^^.,^
3y stole wtj bidia Gudh om spndernas förlätclse / och taga
yi) til wara för spnden lhet fiiligaste och masta wtj kunne /pH
thel Gudh matle hafwa behagh til/ at vnna ofj m helsosaln
Kropp.

3. Til chel z. förstäs Medh brödh/ Panis confervationis'
Het är/kwpzens beffydz brödh/ hwilket tmh: kallar s\fo
der/HuuS och Hem/ Godz och Peningar: lp med
sadana saker/ nemliga Klader/ til at stpla kroppen medh/ huus
och hem til/ at boo vch»/ godz och penningar/ til at köpaföre/
och til at göra vlhlagor medh/ kan Mennistian wara bewa-
rat ochbestyddat pä kropzens wagnar/för köld/frostoch an-
ttan stada/men nar sadant fallas/la ar mennistian snart för«
dtrftpalps kropzens wagnar/ säsom förfarenheelen thel witnar.

Altsa



Then XX. Predikan.
Altsa are klader/ huus och hem/ godz och peningar/ ocksä ilt
förnemligit fipcke aff dageligit brödh/ ther om »fl stole bi<
dia Gudhz at han wllle gifwa och vnna e$ tfyt/ Ia wtj stole
ock lacka honom thcrföre/ nar »Q sadant aga och hafwa.

4. Tll thet 4. fsrstas medh brödh/ Panis Jucunditatis, lm-
fiigheetz brödh/hwilket tmherus kallar ftom HllstM/
fromma Barn/ from liensta folck/ lucht och ah-
ra/ goda wänner och granner/ etc. Tp fimt
alt lander Mennistian til lim: och lekammcligh/ doch lofiigh/
Uuftigheet vlhi sill lefwerne. Hwadh för een liufiigheee /een
dpgdesam och from Hustru och maka ar finom man vthi huu-
set/ thec witnar chen H. Ekrlfft manga siades: tphon blifwer
licknal/icke allenast widh npltiga och förnemliga saker här pä
lordenne/ sasom widh köpmans stepp/ som förer kosieliga och

p nyltiga wahror sierran effter/mängom lil gagns: vthan een
!' v' *' dpgdesam och from Qvowna ltjknas ock widh Eoolen/ som
s

?6ii *F e" pwdelse pa fymmdm. Hwadh för en liufiigheet och
' gladie thet ar/ at h.,fwa fromma barn / <om elsta lucht och
ahra/ och ther om beftijta sigh/ thet witner strifflen pa man-
ga rum/ och förfarenheetcn vthwqsar thet/ ther som fromma
och tuchtige barn are. Hwadh för een liufiigh och nplligh,
tingh thet ar/ at hafwa fromt och. troget liensta folck/ ther
om finsock mänga/badestrifflenksochförfarenheetennes/wll<
nesbprdh. Sammaledes beprtjser oct strifflen then sal/ som%,.*s:>. hafwer goda grannar och wanner. Oöök hwart widh sin tiu
tkl i Bib. Regift:

Alt thelta som tiu vprachnat är/ och lander til Ktopzens
liuftigheel/ ar ock ill förnemligit sipcke affwart dageliga bröd:lp
stole wtj ock effler lam och förmanjngh/ fiiligt bidia

Gudh
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Sr om thm fierde Bönen/

Gudh lher om'/ emcdan sädant godt kommer alt asshonom.
WWole ochtackahonom alicna/när wijhafwe sadanlliufiig<-
hcetz brödh / vthi/ och vih om chatt hws.

5. Tll thel;. förstas medh brödh/ Parns Defenfionis, för-
swarelse-brödh: hwilkcl tuch: kallaa goda och lrogna öf-
werheet/ godt Regemente och Fndh. Sä ar nu
fwm och GOftllchtigh öfVecheel/ och ehel Mege-
,menttt son, öflverhcclen ftrer/ ftmpl thcn lekawliga fndcn
och thel goda förswarkl som rctjj lher igenom niutaochhafwa/
een förnemligh deel aff wa« dagcligä blsdh:'ly öm chen
ningen icke wore/ ta sunne ingeulange waw bchWcn pakrop-
zens wagnar. Thcrföre fager mMeclm: lher tfy Sap ,

wlzse mange äro/ ttzer star wal 11l i werldenne/
"

och en klok swws a'r folckzenff waifärd. jtö|
är ock thetta ill förnetfillgtt qch högnödigt/ stpcfe fom wll
DoleWa Olldh om/ nemllga om fromme och lrogne regen-
jcr och öfwerheetz personer/ och at han wiUe bewara lhew iftä
qlt ondt/ tvälsigna them i theras Embcles förrättande/bestara
chem ilt lpckoftmpt och frideliglt regemente/ godh helsa och
sundheel/ och läta them lange lefwa/ rcgere och Gmn* Sap.fw,
nerliga räda. Wtj stole ock lacka Ondh/ som hafwer gifwit
H en ftom/ Gudhfruchtigh och Trogen öfwerheel/ som föker
Me wara och kroppals walferd öch basta/ at Hans
Gudomelige Alzmechligheet laler Hans MaGY Regemente
wara lycksamt/ och vnner c$ ftidh och wligheel/ H ERrm
Gudh lale sa lange wara och tilsiä i Sweriges R^ke.

P A RS $ SCUN D 4
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Then XX. PredikaN.
lhet ar för ilt brödh/ fom shristus hafwer
lardt ch bidia om l thenna bönen-- altsii wllie
wtj vthi thenna T.deelen förnimma the dpgdsr
fom Lhnstus otz före staller lil at
lära och prachtlcera i tfyetma bönen.

Then,. dygden <fr mattellgheetochnsijachllgheet
medh ringa föradh och spijs. %\\ then dpgdhen wil
Chnstusförachmedhthetordtt/ brödh. Oansedtvnderthel
otdet brödh/ förstäs alt hwadh wtj behöfwe pa kropzens wä,
gnar/ sa nämpnar doch Chrisius allenast thenna eena deelen/
btödh. Och wil han ther medh päminna ch /at oansedt
Gudh icke gifwer och beikarer o(j i hoope wys / alla
the deelar/ som wtj behöfwe pä kropzens wagnar/ vthan n&
gra allenast/ doch stole wy lata c$ noija medh lhen deelen/
som Gudh hafwdr tacktz gifwa/ säsom en laler sigh
gör sin mållfjo/ som icke hafwer meera/ an icl stycke brödh/
och inga fiera rättcr. Och sasom han kan wara behällen och
lefwa widh lhe« blolta brödet; Altsa kunne wH ock wara be-
häldne och lefwa medh lhel ringa/ som Gudh gifwer och
bestarer 4

Thenna dpgden ffole wij Minna ofj och beflita om/
nar wtj icke hafwa sa mänga och kräseliga ratler och dpradrpF
ckarlil wara malltjder/vlhan masie vnderstundom gälilbordz/
ther som icke annat ar lil basta/ an wam och brödh/ la stole
wtj lala ch nölja/ och päminna ch/ at Chrisius hafwer lardl
ch bidia om brödh allenast/ och wil at wij Me lhel taga lil
godo medh tacksajetse. Ia om Gudh lackles bestara o£ rlj<
keljga wall dagcligabrödh/ stole wij lljkpal elsta matleligheeten/

och

234



Är om chen fierde BZ«en/ 23?

och icse allttjdh baraftam tU öfwerfiödh/ oarfm radh kunne fin-
nas i huuset. Chrn dpgden sssle wij ock bruka och öfwamed
kladerna/ huus och gärvar/ bostap/godz och pennmgar.Ta<-
ckes Gudi gifwa osi medh fparsamhecl/ sa lalom oj) nötja/ bc,
hagar honom gifwa rljkcliga och rundeliga/ sä wachlom
Misbwk och öswerfiödigheet/ och befiilom e$ om mälteltgheeä'
uni tp sadan dpgd wil Gudh hafwa affofy och thm är ho-
now tack.

andra dpgden ar vprlchtigheet och tatu li,
tadlgheet/ tll at förwarfwa wart brödh. Til thm dpgden
wil Chrisius föra ojj medh thet ordee/ XOåxU. Ther medh
wil Chrisius paminna oi)/ at lhee brodet (om wy befåtå och
förwanta aff Gudi/ thet stal ickc lyda nagon alinan mennistia
til/ vthan thet stal wara walt och höra Of) til) Thet ar,
wch lkole icke medh «ufwmj/ sweck och bedragertj/ eller vthi
latia sökia wart brödh / och saledes röfwa thet ifra andras
munn/ som thet medh ratla agha. Vthan wij stole effler
Gudz ordningh föda op vthi war egen anleles swelt/thetar Gen. %

genom Watt arbele. Om lhenna dpgden stole wg oij befii-
ta/ pa thee wij kunne medh itt golt samweet öidia thenna bö-
nen/ medh förhopningh/ at Gudh stal gifwa oi) wart brödh/sasom ockmedh ilt gotlsamweet ala thet brödet som oh bestaras.

lrldie dygden ät wär dageliga lorfftlg- IN,

heetz betenkiande och bekännelse. Til lhen dvgdenwil
Chrifius föra oi) medh thet ordel/ dagellgss. Ther medh
wil Christus päminna cij/ at wl) ingen dagh/ limma eller ö>
gncblek/ kunne wara thet brödet för vthan/ sa frampt wh stole
wm bchaldne pä kropzens wagnar/ vthan wtj behöfwe thee

G-g q altljt)



Then XX. Prcdikan.
/ (3 lange wil lefwe har i werlken. Thenna dpgdensto-

le wh ingalunda läla förfaUa och förgaeas hoos ojj/ vthan da-
geliga öfwa ost vlhi betankiande och bekannelse / om war nöd<
torfftigheet och lrängz mäal pa kropzens
stal ock fölia atWij dageliga och vihan äletwando/ sä länge
wij lefwe/ öfwä ol) vlhi thenna bönen til Gudh om da-
geligit brödh / och hwadh wij pa kropzens wägnar behöfwe.
Nar wij ock hafwa wart brödh/ tä stole wij bidia Gudh at
thet mälte rackia til för otz och the wära.

IV. Then fierde dpgden llr täit betttmclfe/ föctom
wart dageliga brödh tommet. %n vpgvcn förer
Christus op til medh ehct ordel/ giff. ftfr medh wil Chri,
sius pämmna ch/at wij ingalunda stote tilffrlfwa war filjl/
arbete/möda/ sonfi eller snalheet/ at wij htifwe wärl dagelii»
ga brödh: vthan wij stole til ikrifwa <hcl HERwnom Gudi
och bekanna/ at h»n gifwn ch thel aff näde/ ja icke o£ alle«
nast/vlhan ock allom chem söm dageligit bröd behöfwa/sä-
söm wij bekanna i war bord lafa: Alles ogdN lhta tll
tlgh/ etc. Och therföre bldie medh r««a honom aljcnz
om dageligit b^ödh.

Thennä dpgden stole wij ock dageliga öfäta/ äl wij beka'n-
ne / at HERrcn Gudh wär Himmeiste Fader wärt

brödh/ thel ar/alt hwadh wij bckomme och hafwe
pa kropzens wagnar/ sa wal som alla andra goda staller/ sä-som Aport: Jacob bekänner: All godh gckftva/ vchall
fulkommeltgh gafwa kommer ofwan effter ifra lm-

he. niö. tzens Fader. Och pä thenna dpgden skal billigt folia/
at wij halle c$ allena til Gudh/ lijta pa honom/ och bidiaho-
nomom alt thel goda som wh behöfwe/ och tacka honom atlena

sör
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it om then fierde Bsnen/

för the< goda/ som wij bekommit hafwe/ och dageliga bekMF
fo och Mwanda och bmka alt «het goda som wij hafwe/
nom iii chm/ berom och brhagh. Och thct ar chen lackse-
jelse/ftm han wil hafwa och lala figh aldrabasibehaga.

Then femte dygden ar richligh brödz vthdeel- v,
ningh ibland the torfftiga. Til then dpgdm w,l Chw
stus sora 4 medh thet ordel/ otz. Ther medh hanwilpä-
Nitona ö$ lat nar medh wär böön hafwe bekommit aff
Mudi wart dageliga brödh/ tå stofe wij icke förgala thet bro-
der stapet/ ftm ar och bör wara emellan alla mennistior/sä
lval fattiga som rijka / ep Heller then broder karlige vthdeelnin-
gen pä (thet aff Gudi gifne) brödtt/ som bör stee emellan the
orfftiga: Emedan wij saje icke/.Mmigh milt brödh/ vthan
gtff ptz War dageliga Bröd. Ther medh låtet Chri-
stus oj/ at wij icke allenafi stole dageliga bidia för wär nafia/
at Gudh wille gifwa/ sa wal honom som of? / dageligit brödh:
vthan wij stole ock dageliga vlhdeela thet gifne brödet lil wär
«asia/ som torfftigh ar.

ohenna dpgden/ som ar giff mildheel emoot then toffliga/
stole wij ingalnnda förgala/ tanckiandes pa/ at the <lre wara
bröver och systrar/ och hafwa lillljka medh o§ bidu Gudh om

ja kan stee fiitlgare och offtare an.wij: och
cherföre bör them ock een deel aff thet giffnebrödet 3p säsom
lekammeliga föraldrar (Nar alla «heras barn hafwa begarat
Maat)offta gifwa malenach ett barn/icke at thet stal allena alt be-,
halla och förtara/ vthan at thet stal deela maaten ibland the
andra/ som intel finge sinä deelar: altsa behagar offla Gudl
ai gifwa then eyaMennistian meera/ then andra mindre/then
ttidie syncs hafwa fått imet / oansedt the alla hafwa bidit

G g Gudh -
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'Gudh sm dageligit bröoh: nu gifwer Gudh sä oMt/ och olij-
%t isfe at hwar stal behMa och förtara sajom han fätthafwett
vthan at chen som meera hafwer fått/ stal gifwa ach then som
lljlel eller mm hafwer falt. O then dpgden/nemliga gtflv
mildheel/ fsrmanar Chtisius saMas: Gifwer/sawar-
der lder giftvit. JtemRack then fattiga ttjn hand

LucJwfä tyettu stalk rqkeliga wälsignat warda /och lin
H/.7.5/. walgarnmgh tigh tackan gör/ för alla leswandeS

Mennistior. Och sason, fölaldrawa fä mishagh tilat
gifwa nägot siosn ath thet barnet/ som intet wll deela ach st-
na syffon: Altsa fk Gudh mishagh lil at gifwa ruftdcligl,
a:h then/ som ar obarmherligh emool the fattiga.

vi. Men siette dpgden ar Nölzachtlgheet medh Nllr-
warande dagz brödh och vppehälle. Til <hen dpg,
den wll Chnstus föra of; medh thet ordel/ < Dagh. Har
Medh wil Chrisius icke allcnast paminna ost then dagcliga bö^
nen/ som wij hwar vagh/ jaaftä timmar stole göm «l Gudh
om dageligit bröd: vthan han wil ock har medh förtaga then
omattellga girighe.tcn/ och ochristcliga buuk sorgen/-förmor,
gondagen och lilkommande thder. Ja/ thella ordel/ldagh/
före haller ,o$ ock icke obilligt wär dödeligheet. Och wil
Chrisius ther Medh förhindra ch ifrä then owissa och falffa
försacklingen om morgondagen/ til at la lcfwa och behöfwa
brödh/ mycket meera om manga ahr: och ther emool wil

« Chrisius/ at wt\r eMr Syrachs radh/ stole altijdh tanckia pä
M*t e « war endalpcht/ och effeer Christl egen fsrmaningh / stkia först5 effter Gudz rW och Hans rckttferdtgheet/ och aW

wara bekpmrsbe om ehct och Ewiswawnde goda/
cher



Hr om chen fierde Bönen/

cher ifrä wlj aldxigh flilias stole. Och fsrchenstu! hafwer
Christus intet wljdare ftalt voäu bekpmmcr och vlhseande i
chenna bönen/an allenast lil then narwarande dagen.

Sasom thet nu ar een syndeful sakerhcet/ at vpstiula medh
sijn böön och annan GudMnst (som dageliga bör stce) til
morgondagen: altsa ar thet ock fafengt/ at i omätleliga
bekymra sigh tfm morgon dagen/och the tillommande tljder:
allchenfiund ingen/ som idagh lefwer/ar vppä at han
stal lefwa til mergondagen. 3y ffal thelta wara wärt stör-
sia bekpmmer/ at wij idagh fiittligen bidia HERren Gudh on,
wärl,dageliga brödh / och gora troliga warkallelse/ förhoppan-
des at Gudh war Himmelste Fadcr/ som weet hwadh ost .

göw behooff/ han gifwer oss lpcka och walsignelse/ och besta-. Uåt*'*\

rer oss war deel. teftve wtj i morgon /sa wilie wh göra
«het samma/ och chet ar nogh/ at hwar dagh säledes hafwer t
M om sorgh och plaga medh sigh. Mat. n 34.

T E X T U S*
5. Wtten. Och Mt ost wam

stulder/ ccc.
hafwe hördt (G. V. W.) vthi thettee

bönerna/ huru HERren Chrisius hafwer lärdl
ol) bidia om thet sam pa seer och angar/ förnemligasi Gudh
och Hans ahra, doch ther hoos ocksä war Ewiga walferd och
salighett/ nemiiga/ at Gudz Nampn mätte aff o{? lilbörliga
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Helgat warda/ hsns rtjke tilkomma/ och Hans wilie ffee.Ther
pa fölier then ficrde bön<n/ hwilken wlj för 8. dagar stdan
hörde förklaras : vlhl hwilken böön HERren Chrisiushafwer
lardt ch bidia Gudh om warl dageliga brödh/ thel ar/ale
hwad wij pa kropzens wagnar behöfwe har i werlden/ sa lan-
gie »t? har lefwe/ sasom wtj thet hörde i then 4.bönensförkla-
ningh. Wu folia the lree sidsta bönerna/ hwilka förnemligast
pä sce och angä wär Ewiga och andeliga walferd/ doch (av at
Gudz ahra ther medh ock sökias/,sä wal som i alla the andra
böncrna. Wlj wilie i HERrans och i Hans ftuch-
tan belrachta och äfwerwaga/ «henne gangeu/ then 5.
hwilken nu i ordninscn fölier. och thet i 2. deelar.

I. bönen cm synderyas sorlalelst.
11. Om'then förplichtelsen/ medh hwllken

(Gudi tll tackftmheet) lofwa og wllia för-
läta war ffulder. Gudh regere otz
medhsinY.Anda/ Amen.

P A R S B R l M A

ASrst Ufmm wq hwad Het ordee/Mlder/be-
i. Skuldh eller gäldh kallas «het/ som Mennistiowa

hoos hwar andra/ nar nagon begärcr och bekomwer 0 G
nasta nl läns/ gsdj elle penning«,r/och lofwar figh thFt ftam,
deeles wttia belala: Sadaue hceler och kallas en,Mdh/ (8
längie thet är obetalt. En sadan ffckdh förstas intkl i then/
Na 5. Böncn.

2. Skuldh kallar ock thea Romesse Pafwen thel/ som gsrs
och
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Är om then ftmie Bollen/

och handlas emoot Hans Pafwiske traditiones, siatuter och
ordningar/ ja han wil ock göra thel til en gwoss spndh. En
stdan ssuld försias ep hclicr i lhcnna böncn: pchan med stuld
fölstäs/

i. Forst wara synder/ ther medh wil hafwe öfwer tmdt Gudz
lagh/ i lhet at wlj hafwe bednfwit thet som H ERren
Gudh hafwer förbudil/ sch försummat lhet goda / som h.,n
hafwer befalt op göra. Al lhella ar rätta forsiändel mcdh
thet ordet/stulder/ gifwer iuw lilkänna/ ther han sagcr:
sorlat oh wara synder. Thenna lkulden hafwa wa- Luc ' li'4

ra första Föraldrar giordt/ och lagdl pa sigh/ och cp fin*
ham och effterkommande/ emedan the aldra försi öftrerlwd«
de Gudj lagh/ och syndade ther emoot. ohenna stulden haf,
wer ingen vlhaff Adams och EwV baw kunnat förminffa
medh nagon betalningh / vchan wij hafwe alla förökal lhen
stulden medh wära mänga wäick fpnder och misgarningar e,
moot Gudz tagh och Bodh.

2. Sedän försias medh ffuldh/thet strasset/som wij med
Wära synder och öfwerlradelser hafwa förstplt och dragit öf-
wer nemliga/ Gudz wredes och grpmheetz firaff här tim:
och een Ewigh fördömelse ther Cwinnerliga/ sa framt stul-
dcn blifwer «cke elareral har i werloen/ medh een san boot
och battrmgh.

;. Ther nD försias medh ffuldh i lhenna Bönen/ then' U*
styldningh/ förwtjtelse och förekasielse/ som wt) hafwe foV
stpldl och vpwachl emoot o|j/ medh laZzens öfwcrlradande
och medh mlsgarningar.

Aitsä synes har aff / huru Mpcket ondt Adam och Ewa
hafwa vchrattat medh flm olydna emoot Guoh och Hansbodh/
nemllga/ »he hafwa ther medh giordl och p<i fördl/ icke allenafi
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Then XXI. Preditan.'
sigh sielfwa en sioor och obooteligh Md: vlhan ock salt ost
«Da./ ptto burn ttyt »sif ic?e (ii then enda/ eller i then fett
hopningb och meningh/ at wtj nagon ttjdh ffulie kunna chen
fiulden forminffa och betala medh wclr formögcnheet: vthan!
at wkj medh them/och ehe medh ofj/ffrifle cherfore lhda Oudz
wredes och grymhecy sirajf/ Hans rättfttdige,
forwljtclftr och förcka<n'ifer/ har timmeliga och lher Ewinner-
liga/ l ecn,Ewidh fördöme?s' och förtappelse. <£t) stöle wtj
lcfe achta Adams och Ew«r syndafall for nagon ringa saak/som fögo kommer ch Wldh/eller stadar oft siott l vthan rotj
stole besinna/ at wtj a?e alle lher igcnom förde och komne pä
ewigh olpcka/ och obolcligh stada/ om Gudh icke hade förbar-
mat sigh Zfwer o|j/ och iäm fin Son )Esum Christum gä i
betalningh för c$ och Wm ojj ifra stulden medh

pr Ja Wij ffoie besinna och betanna / at Adams stuld Hr wärL J' V' 7- Duld/emedan wtj arc Hans barn/i spnd afiave och födde.Thee
ar ock hcgeiiga aff nöden/ at wtj granneliga tage ch wara fö»'
warcksynden/ thtt at/ for olpdna emool Gudh och hans bodh
me.dh ilt ogndachtigt och] spndcfult lefwerne/ emedan sädana
warcksynder föröka war stuid / och föra mennlffian alttjdh

Sf. sp. z, langre ifra Gudh och Hans näoh/ och sallia spndaren dinpare
Vthi Ewigh fördölAclsc.

[it CM andm ordek/ som wh besinne i thenna /♦
deelen/ heeter föriat. Förlata bemarcker i ffrissten mep
glehanda. u Ofwergifwa/ borlglömma/ förstiula och in?
gen hielp bewljsa. Om ett sadant sörlalande talat. David,
saMoes: §Mät migh lcke min Gudh/war lcke langt tftä migh: ffpnda ttgh tilat göm

p/y:22. migh bijlMH/.s£, sre min hzelp. @«Mne
förla-



"åtom then semleßönen/ ?4?

fåtlåtatfoc fojMs in cl i thenna böften. z, %il thet andra be-
warcker fåiiåw aff gunsi/ nädh och bamhcnighett tilgifwa
enom hansbwl och misgarningh/ och then icke effler hogsia
ralten «lrachna. £>m een sadan forlatclst bövh David, thcr
han sadhc; Gudh mx Mlgh nadellgh' effter tljna
godheet/ och affpiana mma jhndh effter tljnastoo- pf-
ra barmherttgheet/ etu Een sadan förlatelse sinnaallc,
botferdiga hoos Gudh sielff/ och pa Hans wagnar hoos'pre>«
diksembctct/sisom alla bootftrdiga spndare then funnii haft
wa/theromskrifflen Mmänga nm witnar. Och chcnnaar/
<hen forlatetftn/ som Chlisius fjafröir låfct cp bidia Gudh om
l thenna 54 bönen. Sa ar nu / effter thenna bemarcklsen/
fdtlätCU 1. Gora spndarens brot och misgawingh til inlet/
icke sa athan-blifwcr vlhan spnd och stuld: vthan at Hans
spnd och stuld blifwer öfwerstpld/ til gifwcn och imet lilrach,
tiat/ sasom thet steer medh em gald och ffuld/ ttåt hand strif-
len blifwer sönderrifwen/ som förplichter honom ttl belalning/
och galden blifwer tilgifwen affthen som krafia stulle. 2, ®ö*
ta spndaren frtj för thet siraff och som han medh fljn pr -

misgärningh förtiene hafwer: sasom en fänge/ som döden för" V'?2'l'*'

stpldt hafwer/ ass gunst blifwer slapt vthur fangelset/ pa fri-
/an foot/ och frH giord för straffct. z. Förstoona spndaren
för efftertaal/ förwcjlelser/ beltylntngar och forekafiande: ffosom man in«t kljfwar ellet lralar pa then / som han hafwer
til sagdt wanffap/ eller stankl honom thet han stpldigh war.
Sädanl förM medh thet ordcl fMätä/ och om sädanthch

wer Chlisius lardtoch befall ol) bidia thmna bönen.
Sä är nu thenna then endesie wagenfor komma vthi

wanstap och föllijkningh medh Gudh/ hwiikoD wij een sa sioor
O \ $ summg
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summa styldlge are/ ncmliga/ icke at wfj kunne aff cgna för,
mögenheel och kraffler betala wär ffuld/medh nägra wara go,
da gämingar/emedan war puno/ cen sädan

Mat. is. famma/ som ingen menniskia belala kan: vthanal HERren
, 24. Gudh affnäde förlätcr ofj war stuld/gifwer hecla summan til/gör

# ftq för warl förtienta straff/ och aldrigh meera i ewigheet
förckastar/fönvljter/ cller wrackier ost war ffuld och broth.
Hwilkee wlj medh thenna 5. bönen/ effter Christi lardom och
brfalnmzh / hoos Gudh anmsda och begara. Therföre
sager ock Pädm : @4 halle wif nti thet/ at menm-
stian warder rlitkferdigh aff troona / vthatr lag-

Rom.yzß zens gärnittgar. Conf. Gal. 2. 16. EC 45: 25.
Jer. 23. 6. Jer. Z3> 16. Dan. 9: 24. Saeh 9. ir. A&. 10. 43.
c. «z 39. Rora: 3. 22.24.1. Cor 1:30. Phil. j: p. Tit, 3:7.
Har aff spnes at the fara Wille/ som wilia sökia syndemas
lälelse genom sinä egna goda garningar / emedan syndernaS
förlalelse ar allena ilt Gudz uade warck/ för Christi sorlienfi
fful/hwilken n>fj genom iroona och een fiitigh böön bekomme.
Ty skole bidlaoch saja: Kare HIM: Fader/
förlat ch wara ssulder för Lhristi stul / then oj?
befalt hafwer at bldia om syndernas sörlatelse.

Thet stal ock wara war ttöfi/ at Gudh garna wll/.ajf «&

de förläta o§ wara synder/ emedan Chrifius som ar en san
Gudh och ltt med Fad: och then H: Anda/ haffuer lardt och
befalt 0$ bioia om spndemas förlalelfe. Allsa stal ingen bocO
fcrdigh spndare twifta om Gudz nadh/ och spnd: förlalelfe/
vthan Heller lrösta sigh cher widh/ at Christus haffuer i lhew
na 5. bönen lardt och fölftckral ofj cher om. Conf. Ezech.
p, n. c. 1$: 2). lagH Ml förlata them therasmts-gärnin,
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gärnmgar/och aldrigh komma theras svndermee-
ra lhögh/ sager HERren Gudh genom Proph. ler^t: i*
ar en sadana Gudh som M ast csager Micha) chen
ther synder förlater/ och til gtfwer tinom igen-
lefda arswedeel/ lheras mishandel / then lcke be-
haller sijna wrede Ewmnerliga/ ly han ar barm-
herllgh. Han sta! annu förbarma sigh öfwerotz/
sia wara misgarningar neder/ och kasta alla wa-
ra synder vlht haffzens diuup. Tu stalt halla
Jacob ercheet / och Abraham then nadh som m Mf*r-wara ftder l forteen sworit hastver. Cxmf. ts' Jeq'

A&« 10: 43.

Uet trtdie ordet som ftty besinne t thenna bö- M;
nmt hee«r/ wara stulder. Vchi thelta ordet föresial.
U$ 0$ lwasgiehanda at achla och betenckia. 1. At wtj #
som bröder/ ffole hassua bekpmmer om hwarsalzdras/ sa y»al
ewiga/ so.nl timmeliga/ sa wal sialenes/ som kropsens wab
ftrdh. 2. At wlj alle are syndare/sa at ingrn ar,frii för
stuld inför HERren Gudh. Och allsa bör of) vchi wära böner
ihoghkomma och pa see war nastas nödh/ och «hen tilltzkamedh
war egen fram sialla för Gndi i bönen/ och bespnnerliga i
andeligh matto och pä Menes wagnar/ som ar then stoora
stuld och bprda/ som war nasta dragz medh/ sa wal
som wy. Then nöden stole wlj säsom bröder och spsirar haft
wa medh ömkan öfwer/ och altsa bidia Gudh för hwar an-
dra om syndernas förlalclse. Thelta ffole the bestnna/ som
are mm/ til at önsta öfwer «In nasta Gudz hämd och siraff/

O h tlj och bl,
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och bidia Gudh at han aldrigh wille lata honom blifwaostraft
fau <&>föant fienleligit önffande/ emoot bwar ant»ra/ar
lwere emoot chenna 5. bönen. Allsa ffole wh Heller bidia wal
for hwar andra inbyrdes. lil förmanar Proph. Barueh
sajandes: Och beder för oh tll H war
Gudh: ly wq hafwe jyndat emoot D ERran

B».r.rb war Gudh/ och Hans grymheet och Wrede ar k*
k lfta oh wand alt ttl thenna dagh. Conf.Eph,
6:18. Coll. 4: 2. 1. Thef. 5: 25. 2. Thef! 3: 1. ». Tim. 2:1.

feq: Jae. 5: i6, Exempel om förböner for Hwar andra
Gen: 20, 7. 17. Num. yz\ 13. 1. Sam. 12. 19. 23. 2. Reg. 19.
T. is>. Jer. 42. 2, Rom. 15.30. >. Reg. 13. 6.1, Par. 22.17.
Ad. 12:5,

Ingen Mennissia kan eller bör tfjl sigh fth för spndh/
eller förringa sin ffuldh för Gudi/ vthan hwar och en mäsie

kekanna sigh wara deelachligh vthi stulden. Och therföre
stal hwar och en Mennistia meoh David fijat haf-%.sm.n cx syndat emoot HHRranom. Jtem: Gudh"' warmlghnadeltghefftertcjnagodheet/ochaffpla-

# s>< ;. namina synd effter ttzna stoora barmhertlgheet.
P A R S S 8 C U N D A

Vasom wcj hafwe hördt t then /♦ deelen/ huru
H ENren Lhristus haswer lardt oh bldia
Gudh om wara synderss foxlåtdfei altsa wt-
lle wlj i thenna- 2« deelen tll see hnru vo\\tll tacksamheetz tekn för wara Synders

förla-
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förlatelst) förplichle otz til at förlata war
nastas stuld och brot.

För pllchtelsen lyder sa t Sastm ock W förla- l

te them oh styldlge aro. Vthi lhesse orden hassue
wlj lwaghiehanda til at marckia. l. Een .bckannelse ther vi»
thinnan wlj bckanne oj) wara plichlige lil at forlala och til
giffua war nästas stuld och brot emool op, i. Ett löffle
och een forplichlelst / al wlj wilie och stole befiHta of? omf
ttyt masta wtj nagon tW kunne/ at forlata och tilgifwa war
Näfias ffulv och btou Och säledes förhoppas wg kunnabe-
weeka Gudh til at förläla o§ wa>a stulder / ther tii Gudh ock
wil wara benägen/ effler sitt löffle. Altsä bckanne icke
allcnast medh thenna bonen/ ost wara stpldige och vlichiige/.
til at föllata war Nastas feel och brister: vlhan wtj ock har
medh förplichle och lilsäje op wilia och stola medh hogstafitjt
thel efflcrkomma. Thetföre skole wtj ock lhet ingalunda för<-
gatä eller försumma/ vlhan wara ther til redebogne och god-
wilioge/ pa minnandes ost wara ther til styldige vthaff namren/
emedan wtj are alle bröder och syfirar/ then ena Mennijkian
medh then andra. Ia wtj are ocksii alle lljka emoot hwar an-
kxa/ lil at bryta hwar andra! emoot. Wtj förbinde ot) ock
dageliga ther lil medh wart löffte och lilsajclse i thekta orde.tf'
cZasom wlj sörlate them ost styldlge aro. £h4 ui
förmanar ockEhnstns säjandes: 0M 11l offrar tt-
na gafwo pa Altaret / och kommer sa ihogh/at tln
broder hafwer nagot emoot tigh. Sa lagg ther
tina gafwo nedh, för altaret/ och gack först bore

>ch
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och förlljka ttzh megh tin broder/ och kom sedän
Mrf.j.#os offra tina gaswa. Conf. Mat. xB. 22. 35.

Til thm dpgden ffanKnar ock Paulus sinä ähörare/ salandes:
Men warer inbyrdes lil hwar annan wanilge /

godhlerklge/ och förlam/ chen ena them andra/
c , schom ock Gudh genom Khristum hafwer forla-
yi°4* 2 tit lder. Conf. ColL 3. ij. Sprachsager: Förlak

tinom nasta hwad han llgh emoot brutlt hafwer/
och bedh ta/ ja warda tina synder ock förlatna.
Ecn Mennlstia behaller wrede emoot chen andra/ och wilsö>
kia näde nar HERlanom/ hon at obarmhertigh emool lin ltj-
ka/ochwilförstnaspndelbidia: hon åx lcke vthan Kött

.s*** och Blodh/ och bchalter Wrede / hoo tvll ta för-
yfy lata henne sinä synder i E«mpci om lhemsomhaff,

mfotlåtit sins nastaö feel och vch brot. Joseph emoot sinä
bröder. Gen. 45. 4/5. Daviä emoot Saul. 1 Sam. 24.5.
cap. »6, n. Altsä stole wlj waw godwilioge til at förläta
wär nastes brot/ pa thet Gudh malte hassua behagh/til at fet*
Ulia o|j wara skulder. />ir stole wtj achta /at wlj kunne icke
medh war förlätclse emoot wär näjia / sasoM medh en UtoU
nins förtiena/ at Gudh ffal förlacc, op war stuld. Icke ar
Heller war nasias |fj(o emoot efj lijka sioor medh wär skuldh
in för Gudh: voi\ bliffue vaminte har medh/ at wlj
äre pllchtige lil at fa godwiliogt och hiertcligen garna förläta
wär nå\ias feel/ la offta han hrpter o(j emool/ sasom Gudh
argodwiliogh lil at förlala oj) wara nzänga och jiora skuloer.
Här förstäs lcke hck.r/ at wtj (a fulkommeliga/och pchan war
swagdcetz förhindran?e kunne förläm »är nasias brot/ sasom

Gudh



2fr om chen ftmte Böncn/

Gudh vch.n, förhinoer tm förlala ojj wär stuld: plhan at
wtj ffole sirafwa lhcr efftex/ emoot tpar sivagheetz
de: Och lhet stole wij paminna cp /så offla n>q saje;
Förlat otz wcira stulder/ sasom ock tct{ ftmte
them oh ssyldtge aro 1 lp om wlj icke lhet göre/ ta pipie
wlj emoot stelfwa j thenna bönen.

andra som wft besinne i tfyetma t* beekti/ ii,
är lhen stuld wlj stole tilgiftva och förlata warom nasta. Thetvlhwtjser thenna partjcula/o»)/ hwadh thetar för en
ar icke thm skujden/ som war nafta/ ar vthi hooZ Gudh/ sg
wal som wlj/ mhan then ffu'den som han ar vthi hoos osi/lhet ar/ lhec han emoot ch h.ifwer förftdl sigh/ oansi-dl thet ar
ock emoocGudh: ly nar nagon syndar emoot sin nasta /och sa-
ledes söndersliter thet Karlcksbandet som ffulle medh rätta w«,
ta heelt/ la syndar han ock emoot Gudh: Mm sa ar Gudh
sielff hampnare thcr öfwer/hwjlket och sa mpckel meerstal be.
weka ch lil/ at lata war wredefalla/ och wärhamd sia tilbaka/ # W*
emedan. Gudh wil i sinom ttzdh hampnas. Allsa stole wlj Deut -n.
förlata och tilgifwa warom nasta then skulden allenast/ som an- /■*
garosi/ thet som tilfoger war person nägon stadaoch miSfördeel
j lekammeligh mälto/aff hwilkct whdoch kunne wara behaldne
ochostadde pa slalenes wagnar. Men hwadh
Spnd/försmadelse och last/ som steer emoot Gurh/ Hans
ahra/ lagh och befalningh/thel stal wgalunda bllfwa ostraffat/
vthan hampnat affthem som wederbör.Altsa förbiudesickepradi-
kanceral straffa syndoch odpgd/och läta lhcm lljda psn oc plichl/som thcr vthi öfwa sigh/ly spnden steer icke emoot theras Per-
soner/ vtan emotGudh/ och lhe sia vthi Gudz ställe.lcke förblu,
des Heller öfwerheetcn medh silt om belrodde swald/efflerlagh
oc rält/at straffa olpdiga och ogarningzmcmstior: lp thcras stuld

ll' ar K'



?tM XXll. Predikan.
ar icke aNenast emool öjiverheelen och cheras cmw%ävi v<
than ock emoot Gudh och Hans l<igh. Ickc fölbiudes Heller
färaldrama/ al straffa sinä bam och huusfolck/ nar the Mlla
sigh lp om the stola altljdh för lala och tl! gift
wa barnens brol/ och lala them altijdh ostraffade blifwa / la
förökades bädc föraldrarnas och barnens ftuldh för Gudi.
Icke förbiudes Heller vthfordra och laga belalningh för silt
vthborgade godz/ gch sijna vthlanta penmngar: ly om mun
ffulle alt sadsnt förlala och lilgifwa/ tä tåttöt man vlhi obo,
teligh fattlgdolN/ och kunde icke langie wara behallen. Om
köpandc och saliande / borgande och betalande/ och gialoz
vpfodrande/ finnes mänga Lxempel i lhen H: stliffl.Gudztilampn ware arat Ewinnerliga/ Amen.

t e x t u s*
å&otten. Och itckd of] icke i fresielse.

hörde (G. V. W.) strs.Dagar se-H>)oan/ aff förkiammgen öfwcr thcn femte bönen/hwadsom förstas medh ffulder/nemliga icke nagonKöpman o gald eller
stuld/ ickc Hellerlhet som Pafwenkqllar jknld och jpndemot fijnd
tlacUtionez-vthanmcvh wära ffulder förM wara spnder ochmisgamingar/hwileen stuld Adam och Ewa aldra först giordl/
och pa sizh och sinä barn lagdl hafwa/ och lhen stulden haf,
wer ingen vthaff H Meilnlstior/ medh nagon belalningh kun-
mt ylhan fasi mwa medh wara warckspnder sör-

okat
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Äromlhensittießönen/

ökat/ och mäste wlj för then stull bidia HERren Gudh om
förlatelse och lilgiffi pa thenna stulden/hwilken forlätelft ffcer
aff näde och barmherligheet/vchan war förtiensi eller wardig-
heet. MH hörde ock hwad thet ordel/ foxtäta/ bemetcker/
nemliga/til gifwa stulden, göra fch för siraffel och hafwa
then stpldige förffonter för förwiitelser och efflertaal. WIZ
hörde ock/at thel ordet/ wara/ päminner o(j thel almanneliga
broderstapel emcllan alla Mcnnistior/ hwilkel förplichler <$ til/
at bidia för hwar annan/ sä wäl om syndernas förlätelfe/ som
omannat nödlorffligt. Ia the« päVinnar ch ock/at wtj alle
are spndarc/ och stadde vthi stuld för Gudi/ och ingenfärsa<
P sigh ftlj therföre. Wlj hörde och huru wtz bekanne osi
tvara stpldigc/ sasom ock förplichte ojj wilia wara benäg-
ne/ til at förläta war nasias stuld och brol emoot ojj. V-
thi «henna 6. böncn / jorn nu i ordningen fölier / fa «>tj
medh Gudz nädige tilhielp förnimma/ huru HERren Chri-
fius haffuer lärdt bidia at han icke wille inleda of) i
frefielst. Hwilken böön wij wilie i HERrans Tlampn och
l Hans fruchtan belrachta och öfwerwäga i i deelar.

I. Hwadh frestelse wt) bega're at wara fty före
i thenna bönen.

11. Hwadh wapn och medel wtj ffole bruka e-
moot thenna ftestelstn/ ther medh wlj kunne
emoot sta/ och medh Gudz tilhielp öswer-
wmna honom. Gudh regere oh medh fin

' K. Anda / Amen.
Il n PARS
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Then XXtl. Predikan.z^z

P A R S P R 1 M A
i. SQg bestnne först hwadh thetta ordet/ stesta eller

frestelse lemarcker.
i. Forsi bemarcker ftesielst ellet ftesta / pröfwa och

försokia nagons sinne/ lroo/ tolamodh och stadig-
heet l thet goda. &åkm prsftver och försöker Gudh
slelff Mennistian vnderstundom t icke iil ondo/ vlhan tilgoeo.
Saledes pröfwade och ftestade Gudh Abraham/ nar han U<

Gen.iz. falle honom offxa stn Son Isaac. Saledes fötsoktc och
hb i' ftestade Gudh then lolemodige Hiob Medh sorgh/ olycko och
Sxodif plaga. S« ftestade och försökte HERren Gudh Ijraels

2/
" '

barn offla/ sasom Mose sade til lhem i Frllchler ider ineel/
ctp.iö-u ty Gudh ar kommen til at försökia ider/ och at Hans ftuchlatt
Veut. s- wara for idor ögon/at i icke spndett. Ecu sadan ftestel,

' se forsias inlet i thenna bönen/ ep Heller hafwer Christus
Sxoä 10: lardt of fciwa/ at wtz måtte wara ftlj för sadan nyttigh fte»

20.
'

steise/emedan then lander c$ til godo/ säsom stlissten/ bade
£f.zB' 16 mcdh ord och Exempel wimar.

2. Scdan bemarcker frestelse eller ftesta / förtörncl
Gudh/ medh olydlm/ondt företagande ochogttv-
achttga gerningar emoot Gudh/ Hans wllla och
befalMNgh. Hwilken frestelse manga stades i striffen for>
biudes/ bespnnerliga Exod. \j. z. 3. veut. 6: i&. Judith. 8.
n. Mae. 4: 7. l. Cor. 10: 5. Emoot sädant förbodh/
de bam Gudh manga gangor vthi öknen / lher öfwer
han ockklagar genom Dawidz roinin P£ 5)5. 9- Sa lilgt fre-
sta Gudh/Me.wlj wachla ch före/ och bidia Gudh bewam

ther ifra.
z.Dher



Är om then sielle Bönen/

3. Ther nafi bemarcker ock ftestelse eller fresta/ bedra-
gande / förfömnde / läckandt och beweekande til
wanlroo/ förtwlftan och andra grofwa synder och
laster. För lhenna frestelsen/ bldie wlj Gudh i thenna fcfo
nen/ at wlj Matte wara frlj/ och icke blifwa i chen inlcdde/e-
Medan Mennissian ther igenom blifwer ftestal til ondo/ sa
wljda som sieifwe ftesiaren kan astadkommat / om hwilkett
wlj str.:x stole fa höra.

Har aff spnes/ at wij medh wara synder hassua forliml/
och dageliga fouktw icke Myast al Gudh stal inlcda osi vthi *

sttt saderliga ftej?elses schöla/ thet wh ojfta bliffua
och tuchtade/ säsöm Abraham/ Job clc. ftu medh hierlans
angesi och bedröfwelse/ sioort bekymmer och
tu wg stole bara o$ äth och wara behaldne/. tiu medh pla-
M och fiukdomar / nu medh falligdom/ lalidzfipchtigheet/
förfölielse och förlryck/ elc. Vthan wlj haffue ock fouittw
och dagellga fortiena/ at Gudh stulle slappa ef vthur (jn f>
derliga ftefielses och luchtans schola/ och in vthi thm förskrs-
ckeliga frefielsens scholan/ ther wtj stulle bliffua bedwgneoch
förförde til wanlroo/ förlwifian och andra grofwa spnder och
lastcr/ och enleliga til then ewiga fötdömelsen/ och säledes Pfalm.ö,
siraffa ch i sinne grpmhcet och wrede. Therföre haffuer
Chrijkus/ til at sävant paminna 4/ lardt ost bidia och (a> ;

Inledh otz tcke i ftestelse/ emedanhatiwifie/at wtlmed
' wara spnder hade sadattt förlient. Ia ingen synd ar sa rin-
ga/ at Gudh icke lherfore skulle hafwa orsak/ at föra /yn-
daren vihi frestelsen och fördömelsen/ pä ftopzens och fiålo
nes wagnar. Thetta haffuer David besinnat/ och för thcn-
ffull sagdt: Om m HERre wllt tllr<ikna synder- p/'^«

sm m/hoo
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?sen XXII. Predikan.

na/hoo katl bllswa beständandes. Emedanspndenför,
sa myckel ondt öfwer op: <y stole wij wachla osi för

henne thet wefie wtj kunne. W<l stole ock wara «olige,
nar Gudh tackcs föra eg i sin faderliga ftestelses och wchtans
schola/ säsom han gwde medh Abraham/ Isaac/ Jacob/ y>*
seph/ Dawid/ Job elc. Paminnandes osi/ at wtz hafwa
fiörre och wane freftelse förllent/ och altsä saja: Jagh

bära wrede/ ly jagh hafwer
jyndat emoot honom. Wtj stole ock trösia otz therwedh

tcor n at Gudh frester mgen öfwer sin förmago/ vlhan
' ,1 'gör medh srestelsen en vthgangh/ at wtz kunna

fer. /; n- dragat. Conf. 2. ker. 2.' 9. Åpoc. 2: 10. Apoc.
z: 10. Icke Heller til ondt/ vlhan til godo.

„ andra som wtj besinne: ckre ftesiarena/aff
hwilka Mennistian föres i frestelsen. tulherus sager: Gud
srestarmgen. S)åt förswarar hatt Gudh/ at han ingen
frestar til ondt eller til sörderff. ?her näst nämpnar han
frestarena/ och sager hwilka the are/ nemliga/ Dtefwulen/Werlden/ och wärt eglt Kött. Thesse 3. are Mew
Nistionnes arga fiender/ och halla aldrigh vp medh filt frestan<
de til Mennistionnes förderff.

Diefwulen ar en sädan fiende och frestare/somman medh
lekammeliga ogon icke see kan/ then ock icke gar vppenbarliga
«l warcka medh silr frestande och fienleliga vpsäl/at Menni-
stian fär weeta Hans meningh: Vthan han sökier fijna arg-
lifiiga wagar/ ochpraclikesta ansiagh/ «lal komma eennemen,
nistlo nar medh (1« frestande /saat nar mennistian ar som aldra-
sackrasi/ och aldraminst tancker p 4 tyri» iWiMet/ tö ar han

för
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Ar om then stette Bönen / 25$

för och oförmodeligen ansialler (?fn ftestclse / och S<fo
tcligen bringer en Mentiistia til fal. Sasom förfarne krigz
nian weela mänga ftratageraata och krigz behandighccte?/
ther igenom the stoJ fiender lalteligen förraska tutinat Allsa
weee ock satan mänga illisiigheeltt/ til at föra Mennistian
vlhi sijn ftestclse och pä obestand. Sädant gör satan bäve
i lnwertes och vchwertes matto hool) mennistian. I inwer-
les malto frefiar han mennistian /medh mänga handa beswar-'
liga lanckar/ om thet ewiga näde walet / om syndernas grof-
heel och mpckenheel/ sasom han pa thet sallet frestade och op
wer want Cain/ Saul/ Achilophel/ ludam Ischariolh etc.
Een parl inbiller han/ at olpdna och synde emoot Gudz lagh
och bodh/ ar sa ringa/ at Gudh thet fogo rachnar/ och men>
nifflan haswer ther aff ingen stada. Pa thet saltel ftestar
satan manga i werlden/ och saledes förer them om sijder til
fördön<elsen. I vlhwettes matto frejlar satan saledes/ at
han gifwer gran acht pa/ til hwadh mennistian ar aff
ren benägen/ och effter ens eomplexion/ förestaller han sa<
dana medel/ ther igenom han lalteligen kan komma mennistian
lil at synda/ säsom han giorde medh Ewa/Dawid etc.

Werlden/som ar then andra war fiende och fresiare, ar
wal en sadan/ som wan medh ögonen see och begrijpa kan/
men doch ther hoos (3 lllistigh och ilifundigh/at hon ar satans
när stplde francka/ och trogne hielpersta til til at fresia mew
nistian/ sa at hon offta medh fina iWiga och förargeliga E-

oförmodeliga förförer itl enfaldigt och
tai och förer thet pä störsia olpcko och förderff.

Mennistionnes Egil Költ och Blodh/ som at then ttidie
fienden och frestaren/ ar en sadan/ som hwar och en förer i stö,
m hoos sigh/ om hwilken r»uluz takt/ sajandes? lagh

. lpeek
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wcet al vlhi migh/ thet dx/ i mitt Költ boor itu

rom. 7-au godt/wllian pfwx jaghwal/mengöragodl/
,8, thet sinner jagh iät* -Cp thel ar ware Kötz alt och «a*

tur/ at chet ar benagnate til thet onda/ an til chet goda/
ther öfwer Gudh klagar/sajandes: MeNNlfflolNa Wllla

Gcn.i-.3- iät mtx lata min Anda siraffa sigh/ ly the aro
Motl. Jtem; MnmMnes hierlas vpsath ckr

<?«.*"• Mt alt iftan Vngdom. Jtem.: Köttet hafwer
cd.yi7> begarelsen emoot Andan/och Andan emotKöttet.

Thenna Köttzens strid hafwer giordl Pauli lefwerne sa bes«
warligit/ at han ther öfwer jemmerliga klagar / sajandes:
Jagh arma Mennlstia/ hoo stal lösa migh isra

Ront, 7: Henna dödzcns kropp. Thesse;. arga fiender och fw
24 ' stare aro vthan ateswando och vppehald beredde til at anfech,

la alla Mennistior: ty ffole ockwäV vthan älerwando och
försummelse/ bidia Gudh t at han icke laler lhem blifwa op
öfwermechtige/ Vthan et wtj malle them öfwerwmna/ och
behälla Gegrcn.

Christus hafwer ockmedhchenna bönm lälet c$ försia/ at
Gudh ar mechllgare/ 11l at bestpdda sinä barn/ för diefwulen/
wcrlden och wart költz an alla thesse tree fiender are
nl at fkada Gudz barn i nägon matto/ eller öfwa nagon fre-
sielse emoot them. Therföre/oansedt Gudh frefier ingen/som
tuch:säger/ doch hafwer Chrisins lärdt oh Ulia Gudh / at
hanicke wil inleda 4 i fresielse/ thef ar/lilstädia lheffa fiender
theras wilia : lp the kunna intä meera vthratla emoot c{s/
an thcl Gudh thcm tilstader. Thenna kannedomen landeral-
lom thcm til trösi/ som halla sigh til Gudh/ at inga fiender

eller
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eller frestare stola kunna stada them/ nar the bidia Gudh om loL /.

btjstand och bestpdd. Salan Wille garna fresia Job lil för-
dclss/ men Gudh förwcnte ho»om <het. Satan veitte of- Mwerwmna Christum i ökncn/ men han bleff siclff öfwerwunncn. 4°

Chrifius hafwer ock medh thenna bönen lardt op / at wh
vihi alltingh stole gifwa Gudi ahrona. Oanfedl Diefwu-
len/ Werlden och wart Költ/ are rcara fiendcr/ som föra H
l frefielfe/ doch hafwer Christus icke lakt o(j bidia lhcm / at
the wtlle stona os/ han hafwer lardt c| gifwa Gudhi
then ahran/ och bidia honom/ at han icke wil mkia osi i fre<>
stelfen/ vlhan förhindra fadana wära fiender/ theras vpjaloch
frestande. <&ä gaff Job Gudi ahrona / nar han aff Satan
frestal/ och aff onda Mennistior plagat och bedröfwat war/
sajandes: HERren gaff/ och HERren tos/ Io&J.

wälsignat ware HERrans.Haylpn. Jtem: haf-
we wq fatt golt aff Gudi/ stole wtj ock lcke anam- urna thet onda i

PA R S SS C U N D A
Sasom wtj §afm hördt l thenna /♦ deelen/hwadftestelse wtj begckre at wara ftq ftre / ochhwtlka wara frestare dxc : Altsa wilie wy v-

thl thenna 7. deelen tllfee/hwadh wapll ochmedel wtj stole bwka emoot ftestelsen / och
them som fresta Milla/ ther medh wl) kunne
wmna och behalla Segren.

första wapnet och medlet/ som wtj stola r-
brnka ot) td wain emoot Dirfwulens / Wetldlnnes och wart

# k Kötz



Then XXII. Preditan.
Kötzftestelse/arGudz ordh. Om thetta wapnee talar Paulus
och formanar alla mennijkior tiV at Hfrt medh bewapnisigh/
sajandes: tager pa lder saltgheetenes hlelm.ochAn-
dans swerd/ som är Gudz ord. Och «$« medh/sä-
gerPaulus, at en mennistia kan wara siarck l HERranom/

«, . och i Hans starckheey machl / och kan emoot siä dleftvulws
J, '"' lisiiga anlop. Altsa ar thct högeliga aff noden/ at wlj öfwa

'7' o§ ftitigt vthi Gudz ord/ och hafwa thet alttjdh for ögoncn/
emedan thet ar krafftist til at strida medh emoot. Saian/ och
andra wära arga fiender och fresiare/ och them öfwerwinna.
Therfsre stole n>tj elsta och lara Gudz ordh/ och waraaltijdh
ther medh bcwapttade emoot Satans / werldennes och wärt
költz frestelse: ey/ sasom en tått öfwat krig; man weel besteed
huru han medh sinä wärior stal förfachla sigh emoot jinafi-
ender: altsa/ then som fiiligl omgas medh Gudz ordh/ han
wcet godh konst til at strtjda emoot diefwulen/ och honom of-

MaU werwinna. Sä war Chrisius ther medh bewäpnat/ til at
1 4* öfwerwiima diefwulen/ nar han bleff frcsiat aff honom ibh

nm. Medh chetla swerdet ffole ock wtj befttjta o£ om at
wara bewapnade/ pä «het ock kunne sta emoot och öfwer-
winna Salan och Hans fresielse/.hwjlken allljdh ligger o§ wu
der ögonen.

ii. Mee andra wapnet och medlee/ som wl/ stole
wara bewapnade medh emoot wära fiender och fresiare/ ar
lroon. Om then warian talar ock Paulus sajandes: §Mn
sfwer alltinghtager troonnes stöld/ medh hwllken
l kunnen vlhstäckia all hms ondas gisdande ffott.■ f' s*ji6m: Star honom emoot Mge i troonne.

Jtem;
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Jtem: ohenne a'r Segren som öswerwmnerwerl- z./sö^
dena/ war troo. Vthi wår afflon böön eidie wy cck/
at wh mage medh een fiadigh troo siä difwulcn / lhm listlghe
frefiaren / manliga emoot. Altsä/ lhe som hafwa <m siadigh
troo/ the an? fiarcke siridz Man emoot Salan/och Hans lifiiga
anlop: lp ffolc wtj befitjta olj om the mede!/ genom hwilka
wtj bekommetroon. Rom. 10.14. WljstoleockbidiaGud/
at han fölöker i ch troona/ at rctj jaledes måtte wara sialcfa eth ' 6

i HERranom/ och i Hans fiarckheetz macht.
trldie wapnet och medlet/ som wi/ ssole in.

bruka emotdiefuulene, werldenes/oc voaxtkötz frestel (V/ar
och wederfiyggelse lil thel/ som thesse fiendet och ftcsisre wils
ia föra ost tll. Ty thei som Man sipsges widh/ och hafwer
NlGaghtll/therlil läter man ftgh icke lalteligen öfwertalaochbeweeka/ vthan wachtar sigh therföre medh fiörsia M Om
Ewa hade hafft mish<,gh «l at laga thel förbudne lradzftucht/
tä hade hon icke låut sigh ther lil öfwerlala och bewccka aff
Satan: men effter hon lat sigh thct behaga/bleff hon aff Sa- Gen. 3 g.
Um frestelse bedragen och öfwerwunnen. Then werldennes
dolleren/ Potiphars Hustru/ anmodde Joseph til at bedrifnxl
otucht medh sigh/ men effter Joseph hade wedersipggelse lher
widh/ och lat sigh thetmishaga/tp öfwerwant han hennes frestelse. David samlyckte sitt Költz onda begarelfe och ftesielse/ lp &»!?.&

bleff han ther aff öfwerwunnen och bedragen til at bedriswa fefy
hoor och mord. Dina lat sigh behaga Sichems bcgaran/lp *•<£»*.//»

bleff hon aff honom stamd och bedragen/ ther igenom ock alt 4>
mankön bleff drapit vlhi Sichems siadh. Aitsabilswer thenMennistia lalteligen förd i frestelse/som later sigh fresiarens Gen. 3r.
be&fcan behaga: men lhen som stpgges ther widh/ och haf- 2/.
wkr mishugh ther tili han kan fia emoot/ winna ech behallaKk (J seger.
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Seger. Therfsre stsle wiz ingalunda elska/ samtyckia/ eNer
läta ost behaga thet/ som aremoolGudh och war saligheet/
ro thee lyckes wara. Therföre Apost: )oh.
sajanves: lcke werldena/ lcke Heller the tingh

'irto twerldenne äro.etc.
iv. Thet fierde wapnet och medlet/ som wl) ffole

tnita i ojj lil warn emoot diefwulens / werldenes och wart
Köttz frejiclsc/ ar een nychler och wakande böon. %\\ lhel
wapnet förmlmar Ehrifius sinä larjungar/ nar han
ficlsen för handen/ sajandcs: Haaker och beder/

m,/ 26 a* l lcke fallen l frestelse. Jtem: Men wachter t-
-4,. 'der/ at tdor hierta lcke fsrtungat warda medh

Luc. %u ftvalg och dryckenstap. etc. Jtem.' warer nych-
u- tct och waaker: ty tder fiende Diefwulen gar om-

scksom ltt rytande let/on/ och söker hwem
han vpstuka ma. Jtem. och tager pä lder sallg<
heetenes hielm/och Andans ftverd/som ärGudz
ordh. I all böön och akallan/ alktjdh bldmndes
j 2inDanom/ och waker lher lil medh.

Altsa ar ihet bögeliga aff nöden/ at wst som willa öfwer-
winna diefwulens/werldennes och wärekötz frestelse/ winna
och behalla Eegren/ at wtj are nychler och wakande til at
fcidw wachlandes o|j för spndenes sömpn och säckerheet/eme-
dan wära fiender och fresiare aldrigh sofw» eller försummc»
sigh. Thet ar sa fatl medh osi/emoot wära fiender och fresta-
re/ dicfwnlen/ werlden och wått kött/ siisom medh krigz man
emool wcrldzlisa fiender. Tp säsom m krigWan chen ther

hafwer



Är om then siette Bönen/

hajPer gifwitfigh an til at ftchta och firida emool Em
Kngzhar/han maste wara achlsam om figh/ halla sigh wakan-
de och npchler/ och hafwa sinä wapn och warior i godh be-
redstap/ emedan han weet stgh ingen limma frfj och sackerför
ftendernas infaUande: allsa ock wlj alldensiund wh hafwe v-
thi döpelsen gifwit o(j an/ «l at strida emoot diefwulen/werl,
den och wart köttz förderfwade natur: tp mäste ock wtj altidh
wara ther til bcredde/ vthi godt betenkiande och npchlecheel.
och ther pa ligger sa mycket ftorte macht/ emedan al-
lenast åie osackre för theste fiender/ vthan wti iveete/at theal-
tidh fölia c$ effler i hampn och hal och höllä aldrigh vpmedh
sitl fienteliga frefiande. Salan ar en nargängen fiende/ ly
han ar mndt om krmgh ch/ocharen anda/och kan hastigt wa-
ra hwar han wil. -Werlden ar ock en nargängen fiende vthi
hwilken wtj alttdh wistos/ (3 at hon ar fZr osi/ effler op och vä
bäoa sijdor. Wart kött fölier ost ehwart wtj gä/ och är när
ojj/ ja medh ost vthi stölel/ ehwad wh göre/ sofwe eller wake/
arbela eller are fafengie. Altsä fallas hoos wära fiender/
hwarken fiijt eller lilfalle/ «il at wachla pä op och til at
förrasta ofy sä ftampt wij icke see ost wal före. Therföre
emedan wlj weeta/ at wära fiender are sä wakande/ beredde
och oförsummelige til at fresta och forderfwa ol): ty stole
ock wtj/ säsom förständige stridzmän/ wara wakande/ npch-
ter/ beredde och oförsummelige til a« göra them motstandh
och waria op pä thet wtj/förmedelst Gndz nädige tilhielp
och wälfignelse/mäge winna och behälla segren. Ther til
förhielpe oi) lhm H.Treefaldishceten/ Amen.

261



Then XXIII. Pled«

och tridiePredckan.
T E X T U 8*

/.«VZnett. Vchan ftelsostifrä ondo.
hörde (G. V. W.) förs.Dagar st-
aff fölklarningen öswer then 6. bönen/ hwadh

thel ordet ftesta, eller frestelse/ bemarcker/ huw mänga siagz
ftesielser are/ och ifrä hwad frestelse wh begärc friadewarda.
Wtj hörde ock hwadh wapn och medel wij stole bruka emot
wåta fiender och frestare/ Dliwulen/ Werlden och wärte-
get Kött/ them nl at (medh Gudz Mdige tilhielp) öfwer-
winna och behälla Segren. Nu fölier i ordningen then 7
och sidsta bönen/ vthe hwilken HERten Christus hafwer
lardtosi bidia vthisulnowtjs/atGudhwär Him:Faderwillenä-
dcllgen ftalsa otz ifra thet otaliga myckna onda/ som of? har i
werlden/ bäde tll kropp och (141/ godz/ heder och ähra/ qwal
och anfachtaf/och enteligen gifwa chengodh endalpcht/och nH-
dellgen taga otz lil sighi Himmelen/cher wtj sedän EwmnerF
llga för alt ondt tunne fch wara. Wtj wllie iHERr«ns
Nampn och i Hans frnchlan/bmachla och öfwerwaga chenna
7. bönen i 2. Deelar.
I. Hwadh fomförM medh ondo/ tfytiftäwq

begclra frälste warda.
11. Huru wqda thel samma ondha plckgar ost

mennlstior t werlden/ och huruledeS tt>fj bllf-
lve ther lftä srälste. Gudh
fin H. Anda Amen.

PMS
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Hr om then siunde Bönen / %H
PA R S P R I M A

förstas medh thetta ordet/ ondo/ Sachan/ i.
är ond och fsrsta orsaken til alt annat ondt. At

Sathan eller Diefwulen/ medh sinä andar/ar ondh/thet gif-
wer Paulus tilkänna/ nar han lalar' om mennistionev findh
emoot Biefwulens listiga anlop/ och jager at wtl mennistior
hafwa stridh emoot the onda andar vnder Himmelen.
Jtem, the glödande stott som wtj stole vthslackia medh tm*
nes stöld/ kallar Paulus HmS oNdas stott/ thet ardief. spkö.ii
wulens. Thet san<ma wienar ock Apost: Johannes sajandes: 16.

lagh lder l pngllngar: ty l haswen ös- /. hh. 2l
werwunnil then onda/ thet är Diefwulen. uyfa

fyat afffölier/at Sathan kaningom göra godt/ emedan
han icke allenasi arfielffondh/ vlhan ock begynnelsenochsprins
gekällan til alt thet som ondt at/ och sa kallas: ?y lata the
gwfweligen bedragha sigh/som ltjta pa Sathan/ lilbidia och
«ena honom/ och meena at han stal tilfoga lhem nagon lycka
ellcr nagol godt. Sathan lilbiuder sigh wäl åt wilia gifwa chelsom godt ar/ säsom hansiorde Ehristo lpffte omrtjkedomar och Mat.
herllgheet/ men han liuger för them som han tilsager nagol
godt. Och thetar lcke tilat förvndra sigh ther pä /at han lofwer
och liuger/ lp han ar en lögnare aff begynnelsen/ och nar han
taiat lögnen/ lalar han affsilt egit: han lofwade Adam och j
Ewa/ at the stnlle blifwa wtjsa som Gudh / men han lögh

' 4*

för them/ the miste ther igenom sijn fornemliga wtjlsheet/ at
the lrodde Hans löffte. Therföre hafwer Chnsius lardt oj) ci thenna 7. bönen/ al stole bidia Gudh bewara och fral-
-8 ot) ifra.SachM/ emedan han ar ond/ och hlparken wil el,

ler



Then XXIII. Predikan.
lcr tan annat an ondt vthratta hoos mennistmn. Thelta fko<
la the befinna/ som h<'fwa kulwffap medh Sathan / och bwta
Hans konlier p<s nägot sa«/ mecnandes sigh ther igenom stola
hafwa lycla och winna nägot godl/ at <heras meeningh och
före hafwanve siär them ftclt/ Sathan bedrager them/ han
kan intet godl lilstpnda them/ ey Heller hafwer han ther wil,
ia tili ti) han ar stelff ond/ och lil alt ondt benagcn. Wachte
sigh hwar och en Chrisien Menniffia för honom/ och bidie
Gudh fralsa slgh ifra honom.IL Zil t§et andra sörstas medhthetta ordet/ ondo/
Synden/som aff chen onde fadren och spnngetalla diefwu-
len ar vlhkommen sasom ilt ondt afföde. Allahanda fiagz

fykwi. sy»dh kall<»s i lkriffftn ondsto. Jtem, ondsso och arg-
At spnden ar ond/wimar ock Paulus säjandes:

jagh weet at t migh/chet är/ i milt kött / boor
inthet godt. Wllian haswer jogy: men at göra
godt/ thet finner jagh tcke: ty thet goda som jagh

Kom • wll/lhct gör jagh tntet t vthan thet onda ( lhe<™'ip' nm) som jagh lcke wll/ thet gör jagh.^poll.
Paulus talar ock om spndenes onda warckande/ ther han {å*
ger hmne wara mechtigh til at bestvika och drapa mennlffian.

ibid.v.n.% 1 Paulus försiär synden medh thet onda som han säger boo
i sigh/ glfwer han lilkanna klarligav. 20. sajandes: (g 4 gör
lcke nu jagh thet: vthan synden som boor l mlgh.
Then wtjsa lararen Syrach kallar ock synden ondt/ nar han
sagcri Gör mtet ondt/sa wederfars llgh tntet ondt.

SjK7:i Om the ogudachtiga jkonungar som gmfweliga spndade/säger
ffrlfflm/ ae the gordethet ondt warför HE^ranom/

thet
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A'r em lhen siunde Boncn/ **

lhet ar/ the bldlifwe sptidh. Ifta lhclea onda / ncmllga ifta
spnden/ bidie wlj at Gudh wille ftelfa c§.
t

Emedan spnden ar ond och ffadeligh/ och Chrissus hafwerlardt os) Ulia/ at Gudh wille frelsa c| iftä thet onda: ly
stole wachta cl) för hcnne lhft mafia tvfj kunne/ wcetan,
des/ at oanscdt spnden lpckes mxa liufiigh och lält til atbe-
drifwa /fä ar hon dochen ond och stadeligh förgiffl/ setti förderftl
war syndaren badc pa kropzens och sialcnes wqgnar.
fore Dger wljse lararen Eprach: Mm SON/ hastver lu
syndat/ sa wändt tgen/ och bedh at thet forra
giordt ar/ma ock sörlätit warda. Fly för syn-
denne sasom för en orm/ ty om tu kommer henne H,./2./.
för nckr/ sa stmger hon tlgh: HenneS lander äro H
fåfcm Lchons tander/ och draper mennlstwrna. %**'Jö -

Hwar och en lpnd ar sasom ilt starpt swärd/och ®"f Jt'

gör fföana saar somingen heelakan.Conf.Syr4 e. r.i2/^
6-7.1a/wH stolehafwawederstpggelse til spnden och fipförhen- e/a. uij.
ne/ emedan hon ar Satano rcär hufwud siendes onda cfffce/c.s.l?.och hafwer ass honom sitt vrsprungh och stn begpnnelse.Wlj <•, /7. //.

skole fip för spnden/ emedan hon ar sa ond/ at hon äthstilier c, «-."*.
'

Mennistlan os®uty ifrä hwar annan/ förstpler Gadzan-
sichte/ at mennistian lcfe warder bönhörd/ sisom stnfften 'ier

*

s
'

luMangestades wilnar. O synd tu onda och (tWlta,a cingh/ Cm

*

Sh
' '

ligh stulie alla mcnnistior haata och fip.

thet tttdie/ förstas medh thelta ordet/ondo/ i il.
allahanda spnda siraff/ andcliga och lckam: t\mm<Usa och G
wiga : som ar allahanda olpctor/ mooigangh/ haat/ sötsclicl-
se/ föltrpck/ fatngsom/ siutdom, blodzvkhgllttelse och2 l alla-



' Then XXIII. Predikan.
allahanda andra plsgor pa kropzcns waglickr/ in lil then
sidsia kropzcns timmeliza plägan/dödhen/ kommer/och twin,
ger kropp och 0 iftä fymtt annat. Jtem allahanda Siä,
lenes och ftmweetzens plägor och anfechlningar/ här i l(Jf»tf/
och esster thetta lljfwet thel qwal och siraff/ som the oboott
ferdiga mastc ltzda vthi pinorumniet i alla Ewigheet. Thetta
at/ och kallas ondl i then H: strifft. Genom Prophelen
Nathan, sgg<r Gudh ssgh wilia vpwackia ondt/ lhet ar spnda

i.Sam.n sirafföfwcr David affhans egithuus. Hiob ftjflar sinjemmer
"- ochplaga ond/ochsagersighchenmedrattaanammaaff HER»

cap.z.-io. taftd handh. David kallar ock/ alt thet menniskian lljda mfo
sie i thenna werldennes mölke och bedröfweljedaa!/ ondt/ och

pr 2f * f%ir sigh lhet intet fruchla / nar han hafwcr HERren Gudh"*' hoos figh til twst. Gudh kallar ock sielss sadant lekam: syn-
Efa.Af.j dajimff ondl/ och sager sigh ffapa thcl/chct ar/ leggia thctpä

' ' för spnden stul. ??ar Gudh genom proph. Icrcmiam Vppew
barar för luda folcket/ thel straff/ som han wille hcmsökia
them medh för lheras spnder fful / tå sagcr han / at nordan

ler.i.i* kftler stal ondt komma öfwcr alla the som i landena boo.
' Conf. Syr. 3: 29. 30. cap. 5: 4. c. 7: 1. Amos, 3: 6. Ärock

nagot ondt/ lhet ar syndasiraff/istadenom/ thct HERren
lcke gor? Isrä sädant ondt syndafirass bidic wij Gudh l then-
na 7. bönen/ at han wille frelsa tf,/ och lcke lher medh hcm<
sokia oy sä hardl som förlicnl haswe/ vchan nadeligen
stona ost. '

Sa föriiimme wh har/ at oansedl n>*j medh wara spnder
hafwe förlienl och dragit öfwer ost mycket ondt / mängahan-
da siraff och plägör/ och Gudh hafwer godh ratt til/ at leg,
Zia ch chcl onda vppa: doch lcjkwal ar lhet Gudz wilie/ at
wij stola affdidia thet onda/>ch bidia honom m förstoningh

och



1,

HloMlhenstundeßZnen/
och forlosningh ther ifta -. och thcrföre hafwer ock Chn'siuslärdt ofj bidia Gudh ther om. Och emedan thet onda somost
qwäal ochanfachear/arsa ololiga mycketoch mangahanda/at
wij thet icke alt vprachna och ttämpna kunne: tp hafwer
Chnstus fattat thet alt lncdh ilt ord/ och lätit ost fömimma/,
at thet ar namdt och vprächnal nar ttij satje?
ffrels oh ifta ondo. Wlj stole förlp inlet lwifia om
Gudz Willie til at frelsa of? ifta <hcl förtienta onda/ emedan
Gudz Son hafwer sa lardt ofj bidia. Thet stal göm
srijmodiga til böncn. Wij stole ock lasa thenna 7. bönen,
sa wal som the andra bönerna/ medh godt belankiande/ eme-
dan hon begriper sa mycket och wichtjgt vthi sigh/ nemliga/
hon innehaller och handlar om forlosningh/ bade ifta thet k*
kammeliga och andcliga/ timmcliga och Ewiga onda.

PA R S S£ C U ND A

Sasom wq i t§m i.deelen §aftoe hördt/hwadsom
sörstas medh thet ordet/ ondo: Altfi wllle
wtf vtht thenna z* deelen sörnimma/ huru
wqda thetta onda plager ojj/ och huruledes
wtj bltfwe ther tfra förlapade och stelste.

Först plagar och anfächtar thetka onda o£ pa
war krop. %låt <tsat§an som ar fumrnurn malum» och
begynnelsen til alt ondt / fär tilsiadlelse aff ®uW ta plägar
han mennistionee krop pä lhet ömkeligastek vndersiundom tll
at göra mennistian rasande och vrsinnigh / och salkdcs kastar
lhen arma kroppen i Eeld/ i Wam/ emool stockar och steenar
mtjder och siittr honom grufweliga./ säsom stliffltl, cm theL l q bcht-
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Then XXIII. Predikan.
besatle förmä!cr/ och förfarenheelen ajfla <hel wilnar. Vn,
derstundom til at forlaga mennistione Spnen/Hörslen/maa-
Ice etc. och pa thel sattet plagar han mennistiones krop öm,
keligen/ säsom Ewang: Histon thee ock witna. Vndersiun-
dom til at sla mennistiones krop medh gmfweliga siukdo,
mar/ siisom han handlade medh Hiob/ hwilkcl Hans

wljdlyfftellgen.
Huruömkcligen och förstrackellgen Spnden/ Satans onda

afföde/ plazer mennistiones krop/ och besynnerliga nar
ftian stal vpstarahennes fruchl/thel ar/ vnderga allahanda spn,
dastraff/ chct vthwcjser ickeaNenasithen H:stlifft i mang mm/
vthan ock sielfwe forfarenheeecn wilnar chet. Vthi veut.
28. cap. v. 15. 2cl fin. talas om månsa grufweliga och
ffrackeliga plagor/ som syndcn och hcnncs löön förer pa men-
nistiones krop. David klager ockömkcliga vthi nmnga sinä
pszlmcr/ at Hans krop och lcmmar wore aff spnden och spnda
siraffel jennnerliga pl<3zadc ochilia medfarne. Pf. 6: 3. 7. 8.
Pf. 32: 3. 4. Pf. 38. i feq. Pf. 102. 4. feq. Pf 14;. 3. Ja
tvtj see ock dazcligH/ bade pa «$ sielfwe/ och pa andra menni-
fiior/ huru lhcn arma kroppen blifwer/ för spnden stul/ aff
öthjkillig, siW ondt ömkcllga plagat och M medh fareu/och
enlcligen aff lhcn timi doden omkul siigen.

Emedan rrij dagelizen see och förnimma sadana kropzens
onda plagor/ so nnu vprachnade arc / och manga ftcra/ bade pä
ost och pä wär nasta: ly ffole wlj ock dagcligen pa,
minna cfr at chet ar roärck och spndenes löön: och
therföre/ cmcdan Salan sa öfwar sijn ondsto och sitt lpran-
nlj pa war arma krop / och spnden pa förer war krop sa
tnangi, onda plagor/ ffole wlj för lhcn stul dageligcn firida e-
moot diefwulen och Hans ottoa-(åfy/ och icke thel ringaste
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Är om chrn siunde Bsnm/ 26Z
medh wara lemmar göra behagh/ wachtandes ost
för synden och ogudachligheelen/ och altsä tienä Gudi lilah-
ra och behagh medh war krop / pä thet ro(| mage beweeka
honom til at bönhöra ol) / nar wlj bidia och saja:
Frels Og ifra olldo. Mm lhe sombruka sin krop Sa-
ihan» til tienst / v<hi spnden och thet onda/ hum kunna
the ifrä thet onda ftelfia warda: emedan the wiliandes och
weeeandes föra sigh sielfwa cher vthi dageliha dagz / meer
och meer.

Tll thet andra plägar och anfächtar thetla onda il
ost mennistior pa wär sial. Huru grnfweligen Diefwulen/
Synden/ i« ondt samweel/ Förtwisian/ Helfwelel och then
Ewiga fördömelsen/ plaga och anfachta mängen mennistios
Sial och Hierla/ thet wilnar strifflen i mäng Rum. Sadan
Sials och Hiertans plaga och anfechlningh förnummo Adam
och Ewa/ när the gömde sigh vnnan för Gudh vthi örthegar-
den/ sedän the hade spndal och säge sigh wara nakna. Sä
förna» ock Cain Sialennes och HKrtans plaga/ narhan sade: Q
Mm mlsgarningh ar siörre/ än at hon ma Mlgh tts££
förlalen warda. Jtem, Saul och Hans wapn dragare. 4. /.

Jtem, Achltophel. 2. Sam. 17.23, ludas Ischarioth/ Mat.
27: 3. feq. David som »ar en bolferdigh man/ förnam ock
Sialennes pläga / hwilket han bekanneri mänga sinä Psalmer.
Pf. 6: 4. Pf. 18. 5- 6. WN Slal/ sager David/ a'r
swarllga sörstrackt. Jtem, Dödzens band has-
wa omfattat migh/ och Belials backar förssracht
migh. Helfweles band hafwa omfattat mlgh/
och dödzens snaror tfmtfalkt migh. Ja Chnsius

i? l iij sielff



Then XXIII, Predikan,

Siclff tlagar och sagcr: Mm Sial ät bedröswat in
Mat. i6. tll döden. Sadan Sialenncs plaga bidie wll/ at Gudh

38- wlllc frelsa ost ifra i lhenna 7» bönen. .

Har aff synes huru mycket ondl synden hafwer vchrattat
pa ojj mennistior/ \\\tt at icke allenast kroppm/ som igenom
spndafallet ar blefwm dödeligh/ vthan ock sialen/ som odöde<»
ligh är/ maste ltjda ondt/ och plagas för syndenes stul. Och
thethendericke allenasithemobolferdigom och fördömdomvthi

, \ 6.
pinorummet/ vthan ock mangen from och bootftrdigh menni-

' stia masie sädanl Sialeqwaal ltZda och förnimma har i teaU
H*

den/ sa allenafi the ogudachtlga/ vthan ock the gudh-
fwchtiga/mäste har i werldenne kanna en smaak i Hierlat
och pa sijn Sial/ affhelfweles pläga och lhen Ewiga fördö,

F/.iS.ytf. nielsen. Och ma för then stul thetta klage möalet medh rafc
ta höres i hwars mam munn: Mn hwat Man ma be-
klagha thet/ at synden är lnkommen medh/ wart
regement hafwer hon kränckt/ och ost medh sigh
i döden stinckt. Ifra sädanl Sialenes onda/ ffole n>g
dagcliga bidia Gudh frelsa och förlosia ch/ och lagha osi til
wara för synden/ pa thet lcke sielfwe föröka thet ondo pa
wär Sial/ medh wära mistgarningar.

iii. W thet tridte plagar och stadar thet onda ost
pa wära lckamltgha godz och agodeelar/ hwilket stecr genom
tiufwar och röfware/ genom Eeld och Waln/ genom olycka
och moolgängh. Saledes förnamHiob thet onda/ i thet at
fytii borlmistc tcke allenast qU sinä kare vthan ock aliahb i.n\ agodeelar pa en kort lljdh.

I*l Altsa mästc icke aUcnast mennistian/ som spndat hafwer/ \%t
ffad» cch förderff pIM sielff/ for öfwerttadelftn

'M/
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2?romchen stundeßönen/ i?i
stul/ Vthan andra godha och nytliga saker/ ftm mennistian a*
ger/ och intti brutil hafwa/maste ock förSathans onsto och
för menniffionnes olydna ssul / offea ltjda meen/ stada
dcrgängh/ genom Eeld/ Watn och andra ömkeligha nlMe
och handelstr/ ja at icke allenasi then som siin egendom saöm-
keligen mistar/ hafwer orsak at grala och qwida ther öfwer /

at honom ar sadanl ondl wederftirtt: Vthan ock andra/ som
sädant få (povia/ the beweckes ock til medömkan och sorgh ther
öfwer. Om rn* Gudh icke ffonar sädana ostpldigha saaker
för ruin och förderff: Huru mpcket mmdrewatder han sto-
nandes them för thet ewiga förderfwet/ som vchi les-
wa och fram harda vthan ballringh och omwanselse. Ther-
före/nar wlj sädant medh sorgh och war miffördeel see och förfa-
ra masie/ ta stole wlj wachla o§ för spnden / som ther til een
orsak ar/ och bidia Gudh at han wille frelsa o») ifra sadhan
stada/ och besynnerliga ifra thet Ewigha onda. »

Tll thet fierde plaggr och anfechtar thet onda lv.
ol) pa war heder och ahra. Hwilket steer medh beliugandhe/
förradande/baklalanoeochondt rpchles på förande/emootthet
8. bodet. Jtem medh vppenbara tasiande/ Bespottandi och
Försmadande/emoot thet ;. bodet. nar nagon mcd Sml2sitt spndachlige lefwerne forlorer silt hederliga och ahrligha z'

* '

Nawpn/ sasom David nar han giorde Hoor och Mord. |2l# 7r '„;
chan nar han staal. Ananias / nar han lögh för Gudh och °J'''
Apostlarna. Sadant ondt pä fin ähra förnam David aff |> Ai4''

lnafiender/ ther öfwer han klagade och sade i piltti langhe f
'

stal mm ahra ffämd warda. Qåtam förnam och 2 Q 16.

Chrissus aff sinä fiender/doch ojkpldigt/ sasom the Phariseers '

I}

'

och Hfwersiaprestelnas besspldnjNM och kiagemaäl emoot ho,
nom pchwUi, lsiängestades.

The



Then XXIII. Predikan.
The som beliuga/ förräda och baktaala sin nasta och komma

honom ondt lychle pä Heller vppenballiga lasia/ bespolla/ för<
smäda/ hada och stamma honom/ the bcdrifwa icle ringa ondt
emool honom/ och lilfoga honom icke ringa ffada: tp en ahr-
ligh mennistia lljder inthet mindre plagha affsorsmadelse/lsgn
och fortal / an affannal ondt. sasom hwar och en
Christen Mennistia stal elffa och befiijla figh om itt ahrligit
Nampn och rychte/ om heder och ahra/ wachlandes sigh för
syndh och last/ther igenom heder och ahm kan borl mtfias: alt-
(2 stal hwar och en wachta sigh/at han icke tilfoger sin nästa nägot
ondttil Hans hederoch ahra: Ty Gudh laler them intet blifwa
osiraffade/ som sins nafies heder och ahrastada och ondt lilfogha.

/ Ree v Simei bannade och försmadde David/ therföre bleff han dra-
-9 penvnderK: Saiomo/ effter vaviöz befalningh.

andra stm wlj besinne i thenna z deelen/ ar
huruledeS tt>ij blifwe ftelste ifra thelta onda.
LukheruS siigeriforklarmngen: Wll bldtel
thcho böön sasom vtht een summo/elc.

Först förlotzar Gudh oh vthaffalt ondt lsa matto.
l. i. At han förhindrar Salansfientellga vpfit emot ch/ och lilsia-

dier honom tcke at tilfoga of) sa mpcket ondl, som han i sinnel has-
wer.SaledesfrclsteGudhHiobiftäSatansondlko. 2.Al han
bewarar o§för groffaa spnder och vppenbara laster/och om wlj
tåta synda/ sa gifuer han ojj Nadhlil albatra och omwandach.
Sältdcsfrelstchan vävici.ochmängaandra. z. Alhanleg,
ger icke större straff pa efy 4hn mljkunnedragha. Sa
sade han Pauluny etc. 4. At han lacer icke altljdh sa fioor o*
lpcka/ farligheet och moolgangh orabba of,/ som spnes wara
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förhanden. Ealedes ftalste han lonam vthur Hwalsisten/
Baniel vthur tetjonekulan/the 3 Mannema vthur brmnande
vgnen. Eadant är förlosningh ifrä ondo/ oansedl wtZ förnim-
me nägon anstööt aff lhtt cnda sa lange wlj lcswe l thenna
werlden/ jasa mangahanda/al wlj icke kunna nampnatalt/v-
-«han effter Chrisii lardom/falta wtj altsammans vnder <het
ordet/ ondo.

Emedan wlj weele/ atsa olaliga mpcket ondt arosi e-,
moot i thenna werldcn/och siar tilredz at förderfwa o£: Och m)sce ock ther huru offta och vnderliga rrlj vndslippa, sa-
dant ondt/ och föresiaande farlighecler: Tp stole wlj
päminna ojj/ at sadant ar itt bespnnerllgit Gudz nade warck
emoot osi/han hörer war böön/ och ftclser olj ifra otaliga
mpcket ondt/ bäoe til krop och sial/ goez/ hrder och ahra.
Biefwulen gar omkringh som ill rplande iehon til at fitia-.i.Pct.jX
hwem han vpsiuka kan: Mcn H ERren Gudh fralser osi ifta
honom. Spnden ar machtigh 11l at santia mennistian i fötv
dömelsen: Men Gudh förlater osi wara fpndcr för Chnsii'' m'*~

stul. Alla Gudz stapade Creatur kunna rjj söldclfwa/ och 9'

wara osi til syndastraff: Men Gudh bewarcr esi/ och ftalstr
osi ifra olpckan/ och laler oi) icke ther vihi förderfwas. Helf-
welet vpgapar medh slna kaffler emoot ch: Men
ar then Ewiga dödenom een förgifft/ och helfwetet til cen '' *'

plaga/ och förlossar cp ther ifta. Wlj stole «acka Gzith för
thenna dageliga förlozjningcn/ och bidia at han Kofk cjj thcn
dadeliga bcwhsa.

thel andra förlostar Gudh ossdchaff alt ondt/ nnar han glfwcr of; en godh och saligh cndalpcht / och kFdeliga.
t<'ghcr ch vth.iff chcnna sorgedaalcn ttl sigh t Och
«hella ar then fulkommcliga förlosningm \\tä alt endl; lp m

M m ivlhe-



Then XXIII. Predikan.
tulhems fäger: Och nädellga tagher ost vthaffthen-
na sorgcdaalen ti\ sigh i Himmelen / ta gifwer han
tilkänna / at oansedt wE har i werldcn offta blifwa fralste v
fta mpckct ondl/ (» ar har doch icke annat an een jemmerdaal/
vlhi hwllken wlj icke aldecles och fulkomliga blifwa fralsteoch
förlossade i]tå ifyt onda: Mm pä then yltersia daghen steer
then fulkoVlig<, och ratla förlosnmgen / i hwilkmGudh stai
tagc, ost lil sigh i Himmelen.

Altsa hafwc wij har i werlden ingen fulkomligh frijheee
för thet ontw emedan här är en sorgcdaal/ sä at thcn förlos-
ningen ifrä ondo/ hwilkcn wH i thenna 7. bönen begare/ och
Gudh ejj i mängahanvc, matto gör och then ar be-
blandai medh fangelse/ sorgh/ nödh och olpcka/ salange wtj har
i werldcn lefwe. Och then lagenhcelen ar allom grmeen/ sa
rijkom som falligom/ sä Herrom som Tienarom. Therföre sager
Sprach: &m Vsel och lemmerllgh lmgh ar medh'

z. u alla Mennzstiors lefwerne/ etc. Mcn nar war siund* .■'' är kommen/ och Gudh Zifwcr 0$ een godh och saligh
lycht och hatun ftrdh/ ifvå thenna sorgedaalen/ igenom then
timmelige döden/ och scdan pa dommedaghen lager ost lilsigh
i him nelen/ ta blifwe rorj frij giorde och fulkommeliga förlos-
sade ifta alt ondl.

Therföre stole wij icke Itjfo pa thenna werldennes frhheet/
emedan hon ar beblandat medh myckct ondt och medh mpcken
ofrljdh: Vthan wlj stola wanta effter/ och ä<iunda then fuU
koinmcliga och Ewiga ftljhcetcn effter thetta lUwct. Wij
ftole cp Heller wara ololighc och gramma ojj nar wij ste hum
tx>MJ mäiie wara manga handa ondt vndcrkaftade har i werlden
(ajoin pthi ltt ftngelse/ och masie boc> sthi en sorKedaal sa länge

W^
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A om then siutide Boncn/

wtj lefzve: vthan wtj ffole mcdh i<l Chrlsieligit hopp och godt
lolamodh förbljda/ then fulkommcliga förlojjningen/ som wtj
stole bckomma genom chen tim: dödhen/ och lhcn Ew>gwa«
rande ftijhcetcn för alt ondl pa then ptcerjia och se-
dan förvthan enda/Hwilkcn forlosningh och srijheet cfj beffä--
re och giswe/ Gudh Fader/ Son och then H: Anda/Amen.

TEX TO 8.
Bestutet.

W Rijktt ar tf«/ och
och OerliZheeten i EwtZheet Amen.

jj horde (G. V- W.) för 8 daghar st-(Sjtsftan / aff sörklarningen öfwer then 7« bönen/ atmedh
«het ondo/ förstäs i. Sathan/ som ar icke allenast
sielff thel siörsia och försia onda/ vthan ock en begynnelse och
toot til alt annat ondt. i* Spnden/ hwliken ar then onda
fadrens Sathans onda afföde. z. Allahanda spndasiraff/
lekamliga och andeliga/ timmeliga och Ewiga / hwllke are sä
otaliga mänga/ at the aff ingen mennistia vprachnas tumat
vthan masic alla författas i thet ena srdel/ ondo. Wh hör-,
de ock huruwijdachel samma onda plager menniffiorna i wtU
denne/ newliga tl! kroppen/ vÅ sialen/ lii godz/ hedcr och
ra. Wlj h>nve ock hurulcdcs wtj blifwe/ efifar par Hbw
iftss chct onda ftaljtc och forJcfljor/ nemliga nar H ERren

Mm lj war
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Then XXIV. Predikan.
wär Wdh/ har i werlden förhindrar Sathans wilia och on-
da vpsäth ,emooe,otz/ förlater ch wära snnder / stonar ojj för
warl förtienta spndastraff/ och bewarar oij för the mang?far«
llgheeler och olyckor/ som of? esom offlast spnas wilia nalkas
och til handa komma. Jtem ?tar Gudh gifwer oi) en godh
endalpcht / och nadeliga tager oi) vthaff thmna forgedalen til
sizh i himmelen. Nu fölier besiutel pä alla lhejfa 7. bönerna/
hwilket bestut wij i H ERrans Nampn och i hans ftuchtan
wilie beerachta och öfwerwagha i 2,. Derlar.

I. orftaker som op stola beweeka/ lil at sial-
la thenna war dageltga böön/sa wäl som
alla andra gudellga böner/tll Gudh/effler
Fhristl lärdom och befalnmgh.

11. >)wadhthet ordet/Amm/bemalcker. (Bti&jj
regere mcdh»fin• £), Mda Amcts.

t for(la orsaken / fbm ost bewecka ffat tik dl
\UQa tfcnna bönen til@aty Faoer/ ar §am allmanneliga

och sulkominliza HERre walde/ och rädanvc öfwer alllinZH
hwilket Chrljius hoos Matt. gifwer tiltatma medh lhet ordet:
Ty rcjket ar tltt/ ttyt ar/ (« åff en Konungh/ Gudh ochHERre öfwer alt/ emcdan m hifwcr stapat hIM och jord/
och alt lh?e thcr vthi ar/ och altsa menmffim; och thcrförebör mennistlan medh ram riiUHa ttM och aff ligh begärH
ehet som nödcorff-lgl ar/ all thcn stund alt godt hörer tlgh 111.
Thttla ordee ar grundat pj gzmla 2. Par. .'o.- 6.
Ther orocn ja lM: K) HMe wam FaderF Gudh/
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it otti BeMl pa Fadtt IM/ w
ast icke lu i himmeten/ och rader öfwer all
Hednmgarnas Rczke/ och t tume hand ckr krafft
och macht/ och mgen är ftm emoot ngh staa katt.
Conf. pf 145 11. Har medh siämmerock öfwefeensthet som
Paulus säger/ At Gudh dr allena en wäwigh Ko-
nungh öfwer allaKonungar/ och en HHRre #■ ?,.#»».*

wer alia Herrar/ honom ware ähra och ewtgt is.iö.
Rijke. Mm. vchl )oh. vppenbarelsc: Nu ar war Gudz
sallgheet/ och Krafft/och Mke/ och Mcht Hans 4*£ "-

worden.
Altsä bör op medh ratla tllbidia H E Rren Gudh allena /

och aff honom begara lhel behöfwe/ cmedan han allena
tatit öfwer alt godt/ och ingen annan. At skole lllkldla Dtut. s:
Gudh allmal tlyu tefakt Gudh siclff genom Mosen / hwil- J3.

ken befalningh Christus repetcrar/ sajandes: cap.wio.*
te(3uty (falt tll tilbldla/ och honom allena ffalt M«w
tu tlena. Här afffölier /at the äre vthi stoor wilfarelse
siadde/ som tllbidia Englama / helgonen ellcr diefwulen/ the
bllfwa tntct bonhörde: tp the som the tiibidia/the rada intit sa my»
cket/at lhe kunna gifwa nagot godl: menHEßreNwat
Gudh hanrader öfweralltingh/han hörer bön / han Pp4f.lt
gor hwad the Gudfmchltgabegära/och hielperthem n>
Thtlforc stole wtj tllbidia honom alllNi».

Then andra orsaken / som oft beweeka skal til n.
at lilbwla Gudh / ar Hans Alzmcchtlgheet til at gtfwa ol) chet
retj begäre. TheromtalarChrizius sajandes: ttmarmach-
theN. Eä,ow £an Mc saja: tu allena asi m Uzmeckugh

Mm ilj Gaoh



27*" Then XXIV. Pttdikan.
Gudh och HERre och ingen meer: therfore stal mau tilbidia
«igh 0$ ingen annan/ tu förma när tu will/ huru tu wilt och
hwadh <u wilt allena/ och ingen annan: ffola alla
mennistior medh ratta tilbidia tigh allena i och ingen annan.

Thel stal gsra ost frimodiga til at bidia/at Gudh aff
ken wls bcgara thel goda / han är mechligh til at gifwa alt
hwadh han wil och wect wara o$ nptti&L Mennistiorna wilia
offta garna gifwa «h < som affthem begares: men the kunna
intetJ ey Heller hafwa the radh ther til/ hwilket ock offta ar
orsaat til at the inect blifwa anmodde om nägot: men hoos
Gudh fattas hwarken rädh eller konst til at gifwa och #dpa/
ly stal ey Heller hoos ojj fallas wllia/ frljmodigheet eller fitjt
til at akalla honom.

111. trldte orftken/ som ssal beweeka otz til at
tilbidia Gudh/ ar Hans Gudommeliga ahra och herligheet then
wij altijdh stole sökia. Ty sager Chrisius: tl/N är herllg-
heeten. Eäsom han Wille saja: Tigh Gudh Fadher bor
medh ralla all ahra och herlighcel/ nu lander ock thetla tigh
til ahra och beröm/ at tu bilfwer tilbiden / j.i thet lander tigh
ock til ahra och beröm / at tl, gifwer thel som mennistiorna
aff tigh begara i thlrfore stal man tllbidia tigh allena /pa thet
at tu allena <na behallg tin lilbörliga ahra och herligheet. At
sadan ahra malte ©irti ffee och bcwijfts/ 6n{?arPaulus sajandes:

s.Ttm-6. Qmm ware ahra och Ewlgt Rtjke. Apoft : pe.
j6

'

tms sager ock/ at wij stole sa jiallaojj l wart laal och embele
*- p*'-*:n

at Gudh bltfwer ahral l all tingh. Jtcrn : HONOM Ware
Attjv ty™ macht Ewmnerltgha. Sadan ahra önska ho-
'

'

nom medh ratta alla Creatur i himmeitn och sä jordenne.
%:'fo.' ' Allsä/ the som fiiligt tilbidia Gurh/ och förwanla chel
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goda aff honom / the ähra/ prljsa och berömma honom/ och
ahre honom lacke och behagellge: Men the som honom intet
tilbldia/ vchan lilbidia Salhan eller andra ffapade Creamr/
«he wanahra och bcspotta Gudh, the spnda emool thel andra
bodet/ the mtzbruka Gudz H. Nampn/ cmcdan the rollia icke
akalla thet i all nödh/ lilbidia/tacka och lofwa thet/effter Gudz
wilia : och eherföre fa the en gang förnimma/ at H ERren
stal icfe läta them blifwa ostmffade / som 'stampn \å Sxod.ia,
mHbrukat hafwa. 3he skola förnimma/ at emedan the has- *• 7-
wa wanährat och förachtai Gudh / ty stola the ock komma i^am. «°

pa stam. Therföre ffole wij ock pa thelta sältet sökia Gudz i°t
Nampns ahm och bcröm/at «tj fiitigt tilbidie honom och in,
gen annan. Och bespnnetliga stole wtj Gudi til ahra / fil,
«igl öfwa of? i thenl»a war dageliga böon/ Fader voåt/ emedan
Chrisius hafwer lhen sielfwer lardl ch/ och befalt ojj then ae
bidia.

P A R S S 8 C U N D A
Sasom wtj hafwe hördt l then ~deelen/ the m

fafet / hwilka otz beweeka stole til at sialla
war dageliga bön til HERren wckr Gudh
allena: Altsa wllie wq vtht thenna z. Dee-
len sörmmma/ hwadh thel ordet / Amen/
btmarcker.

Först bemärcker/ Amen/ itt wiliogt samtyckie h
til nagon mcningh / som blifwer proponeral och framstält.
Mcdh sadan bemarckelse fins thel ordet/ Amen/ Tolff ä«h-
stlllige ganger infördt i then 5. Booken Mosis 17. cap. Ther
HERren Gudh genoly Mosen beftlle och (omtmwat nar

3swJ



Then XXIV. Predikatt.
Israels Barn worekomtte öfwer Jordan/ la stule 6. slachler
sia pä thee bergel Gnsim/ lil at wali?gna Folcket som Gudz
Bodh lpdige wore / och the andra 6. siachtema ffulle fia pä
«het berdel Ebal/ til at vthropa fölbannelse öfwer the olpdiga/
och ta stulle thet andra folcket/so« emellan bergen stodh/gifwa
sill ja och samtpckie ther lil medh thet ordet / Amen. Sa-som the mlle saja: Wij samtpckieoch are nögde ther medh/at
the lpdige warda walsignade/ och the olpdiga warda forbanna-
de. Medh hwilket Amen och samtpckie/ the ock
de sigh/ at wilia hiclpa lil/ at the olpdiga menniskior/ochGudz
H.tagz öfwerlradare/wälle fä fitt förtienta firaff/ essler thcn
ordningh som Gudh hade giordl i lhen 3. Booken Mosis/2Q.
cap. ?. 9. &c.

Til Gudz wilie/ mecningh och ordh/ stole wg effeer thetla
folcksens Exempel/ gifwa ja och samtpckie/ och alltjdh wam
ther medh nögde/ antingen thet lander lhem lpdigom til wal-
fignelse och beskpdd/ eller them olpdigom til fötbannelse och
siraff/ pä minnandes osi war wanllge Psalm: /)wadh MM
Glldh wlt attlcjdh thet stce/ Hans wlllaarthen
bcista. Men til thet/ Corn wtj förnimma Vara emool Gudz
witte/ meenmgh och ordh/ stole wlj ingalunda gifwa ja och
ftmtpckie/ oanjcvl wlj kunne bliflra cher lii anmodde/
gon ogudachtigh mcnnistia : ly man mäste meera lydha

4M..#* an Meunlstlor.
U. Til thet andra bemarcker thet ordet/ Amen/ itt

hierleligit och alfmarftmpl önffande til Gudh/ ai fan wille hs,
ra war/ elier andras bön («n biren 4* i och lata stc lhetsoin

sr/ thet ftm lgOer Gudj lil och ojj niennlffiom
tli tlm;
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2?r M Besluttl pa sa*er »Jr/ 2.8l

til Tim: och Ewigh nptta. Medh sadan bemarckelse sins thcl .

ord«/ Amen/ effieralla Gudeligaböner/och sammabemarc,
telse hafwer thel ock i thenna ttåt dageliga bön. Megh sä,
dan bemarckelse fins chet ock manga siädcs vthi Pauli, Pe-
tri och Johannis, (S tsål fom i chc andra Apofl: Epiftlar.

Nar wh Höra «ampnas chella ordel / Amen/ eller lrij
ölhwpa «hel sielfwe/efflerwära böner/ta stullewij lcke hälla thel
för nägon ftdwanligh och onhllighbeprpdelse widh Unen : vthan
för itl hierteligit och andachligt önstande/ at HERren Gukhveitte höra wära böncr. Och förthenfful stole wij <het että
medh störsia Gudeligheet vlhnampna/ sa wal chm ena/ som
then andra: ly vthi thet ordel/ Ijmell/ repeleras pa nptt
heelabönen/som förrwidlpffteligarelasenar/saal lhensomgif-
wergran achl pä bönen/ oanseel han intel rörar s?n wunn förr
an han medh andechliMt Mer Zlmen/ han görchel sam-
ma/ som then gör/ somheela bönen öfwerliudt vplaser.

ZH thet tridie bemärcker thet ordet/ Amen/Een in.
fiadigh och wls försackrlngh om bönhörelsen. Thet gjfwcr ivi>
therus tilkanna ther han sager i förslgr: At/aghffal WNM
wls vppa / at sadana böner aro warom £)m
Fader tacknämliga och aff honom hörde/tc.

Vthi wära böncr ffole wh aldrigh twifta om Gudz wilia/
til at lala sigh wära böner behaga/ och bönhöra cf/ och gift
wa c$ thet efflcr Hans Wllic om bidie: Emcdan han hch
wer sielffbefalt c§ bidja/ och lardl of?/ fonn och sa<t/ huru
wtj bidia stole/ och nampn giswet hwadh wij bcgara fiole.
Gudh sagcr ock gcnom Dawidz munn: Falla Mlgh l Nö- pr «.,,,

denne. Chnsiussa-ger: TherforeMenibldlaalesä: L^ s,Nn Fa-



Then XXV. Preditan.28£

Fader war som äst < himblom/ ett. Jtem, Be-
£«.//.* lDer ffa| Öfywer warda eec. ClMus ml

ock medh llknelsen / om Enkiali och then ogudachliga Doma,
Luaz.u ren bewecka osttil at och icke lröltas widh. Conf.

Joh. is 24. 1. Thef 5. »s Coll. 4: 2. GudH haflver ock
loftval sigh wllia bönhöra «$/ och gifwa ch thet uos ombidie.
akalla Mtgh/ säger GudH/ l nödenne / sa wll jagh
hlelpa llgh. Conf. Joh. 14. »5.14. c. \6.
Sadant ffole wij paminna ossvthi chetta ordet/ Amen/ och
altsä läm thet icke wara nägot fäfengt liudh i wäe munn/ v,
than Heller ill hierteligil önstande/och en fiadigh lilförsicht och
försakringh t\[ GudH om bönhörelsen. GudH gifwe otz Bö-
nennes och Nädennes Anda/ Amen/ Amen.

DLba. X EXTUB.
MO

IS " Dm Dopet. Matt. 23. Marc. 16.

Gaar bch t heela Werldetttte/ och
Prediker/ ett.

J» alla werldenes tl/der/besynnerliga effter
/ hafwer HERren Gudh allydh/ icke alle,

uafi vchiochgenom s?lt ordkunvgiordl mennlstiomen sijnwilie/
giordk sölbllnd lredh lhem/ lilbudlt <htM |?jn Nakh och then
Ewig 1 silisheelrn:vlh.,nh^nh.:f>verock savant bekrafftalmedh
och genommZngahandakannemkn/ sasom medkraffllgalnseg»!.
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Vthl Gam: Tefiamettlel förordnade Gudh (förvlhan ätfåib
liga offer/ hwilka ahn dock the wore icke nägra Sacmmenta/
wore the lijkwal krafftiga insegel lil Gudz ord och «ilbudne
nadh) lw föwemliga och kraffllga kannetäckn lil sitt ordh
och nadeforbundmedh mennistioma: Thelena vlhi Abrahams
tljdh/och chec andra vchi Mosis lijdh.

Vthi Abrahams tljdh/ nar han war ??lliZo Nije ahr
gammal/ förordnade HERren Gudh honom och Hans esseen
kommandom omstarelsens Sacramente lil fltt förbundz eeckn/ Gin, i?-?m han wille wara Abrahams och Hans Sadz rL
Gudh och HERre. J v

Vlhi Mosis tijdh förordnade HERren Gudh thee andra
förnemliga och krafftiga förbundz tecknet/ nar han btfalle/ at
Moses/ ftmpl alla Israels baln/jkulle ahrtigaflachla och ala Sxod.ii'Paste tambet. Sädana förbundz och Näde leckn/ hafwa i.r eq
sterckt Gam:Testamentzensfolck i lroona om Gudz ordz sanheee/
och om then tilkommande MHia/ som vthlofwat war i Pa-
tadijset / hwilken stole blifwa theras och alla Chrisirognas
Ewiga saligheel och rällferdigheel.

5W vthi Npa Tefiam- haftver ock HERren war Gudh/icke allenast kundgiordl olj sljn wilie/ och barmherlig-
heel emoot op vthi fltt ordh: vthan ock sädan sins ordz san-heet bekrafftat och beseglat medh twänne förnalnliga Sacra-
menlis och kannetekn/ nemliga/ medh döpclsen och then H*Nallwarden. Hwilka heliga Sacrament (när wlj lhem
ralt bruka) icke allenast försakra ost om Gudz StYjdj}/ spndcr»,
nas förlälelfe och een Ewigh saligheel: vthan the göm oi) ock
lii ilpa och andcliga Mcnntstior i inwerles malto. smep
dan nu fölier i ordningen, i war Christeliga Catechistno/ thee
4. Hufwudsipcket/ vthi hwilket blifwer handlat ow Döpelsens



Then XXV. Preditan.'
Sacramenle: Ty wilie wlj i HERrans Nampn och i Hans
ftuchwt, öfwerwaga och beerachta chetta Hufwunfi:i;.deelar.

I. Hoo Dopelsen sörordnat häfwer/ och befalt
at bruka honom.

11. Hwllka lhetta Sacramentet fönatta och
meddeela stole.

lii: Aff hwadh Materia Dopelsen beMr.
IV. OmDöpelsens warckande och nytttgheeter^
V. HwllkomthettaSacramenketmeddeelaS stal.

Gudh regere o§ medh fin O* Anoa Amen.
PA K S PR IM A

AWilken lhens H: DöpelsenS Autor och första
waril haftvcr/ thel gifwer Ewang. tucas tilkan,

«a ther han fager/ at Gudz beftlnittgh kOM tll Jo-
hannem Gon lötttenne. Och han kom

T talla then engden wldh Jordan/ och predikade
""'" bätlringenes döpelfe til syndernas förlälelse. Här

aff spnes at Gudh stelffar autor tll döpelsen/ och thes Sllch-
tare. At Johannes icke ar aff egit godtpcke kommen til at
döpa/ chct witner han sielss lher han sager t Wett thett
11l Mlgh : etc. Sadan befalningh til at döpa/ gifweröck
Gudj SoN/ som ar itt medh stn Him: Fader/ ther han sageri

n Wat förthenssul vth/och lärer all folck och dö-
/p. '

per them t Namptt Faders/ och SönS/ och ttzens
Hj Andts. Har afffoiicr/ at then döpclfen ar iti

hcligt
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heligt och hsgwyrdigt Gacrawent/ emcdan Himmelens och
lordenncs HERre/ Gndh och Skapare/ hafwer then siich-
tae och förordnat. Öm en heligh och högdt vplyst prophet
hade forordnal then fyQypelfeta/mstt mm wal bekanna then
tvarä sioor/ heligh och fömemllgh. Ähn störrc och heligare
te Man bckenna then wara/ om m Gudz Engel haoe i(kn siichD
<al och in salt: Men nu hafwer hwackn Engel eller Pro-
phct then H: Böpelsen forordnal ( ey Heller hafwa Englarna
elle Mennistiorna macht lher «il) pihat» Himmelens oth
loröennes HERre/ Gudh och Skapare/hafwer
ehen forordnal/ «her tilhan ock allena mechligh art «y ka»
ingen Mennistia then H:Döpelsens högwyrdigheet/ heligheet
och förnemligheet nogsampt berömma och vthlaala. Gudh
är Döpelsens fiichlare/therföre kallas den medh ralta then
nya och andeliga föoelsen/ hwilken Gudh sielff forordnal haf,
wer o$ mennijkiom «il saligheet. la, högwyrdigh/ heligh och
fornemligh ar Döpelscn/ emedan «hen heliga Trefaldigheelen
Zr sielff «ilstades/ «her som thenna Gudz orvningen HÄs isilt
rätla bruuk/ fssomGudh lofwat hafwer, sajandes: Pahwad
NIM jagh stlchtar mtnsNampns aminnelse/ther Bxd- m
Ml fas komma til ltgh och wälsigna ltgh. Och *4'

effter «hella löfftet hafwer HERren Gudh warilltilstades
nar Ioh: Baptista och Christi Apostlardspte. Han «rock u .

ähn nu tia® och alla Dagar in til Wcrldennes rndä lilstä- Mat' -'

des/ ther döpelscn förrältas/ ja/oanfedl n>f] icke fte then H: ZOm

Trefaldigheelen widh döpelscn/ (3 ar dock«her Gudh Fadher,
tilsiades/ och anammar them som döpte.blifwa/til sinä baw.
Ther ar Guvz Son «ilstades och anammar them för sinä
btsrer/ spstrar och Wdh arfwinsarzil.lhen Ewisa säligheetcn.

Vt n iq Ther
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Then XXV. Preditan.
Ther <ir then H. Anda tilstades/ och föder bamen pä ny«/

&£./. helgar och gör them beqwemliga lil at inga i Gudz SftjrV,
Ty ffola wf\ hälla lhen H: Döpelsen i störfia ahttwprdning/
icke lagandes nägol ther iftå/ eller laggiandes nagot ther HU
vlhsn hwar och en stal hälla then effter Gudz egen
ningh och befalningh. Och emedan döpelsen ar itt högwpr,
digl, hcligt och förnemligie Sacrament/ nu i Npa Tefiamen-
<e insalt i Staden för omstarelsens Sacramenc/ som war i
Gambla Tastam: Ip stola ock sildana Mennistior thermedhvmgääs/ som «her til stickeligeare/och sin egen döpelse och Chri-
stendom ralt och Gudeiigen besinna kunne. Thelta stola thei acht tagha/ som stola lala döpa sinä bam/ och begara ther
til Faddrar/ som stola swara för barnen/ och wara witne til
theras Doop och Chnstendom/at the begara saoana Men-
nistior ther til/ som tuchtige/ dpgdcsamme/ frome ochGudh-
fruchtige are: Emedan the som sta Faddrar stole bctrachtaoch wara bekpmrade icke allenast om fin egen Chrifiendomt
vthan ock barnsens/ för hwilka the swara widh Döpelsen.
Allsä are the obeqwemlighe och owärdighe til at sta Faddrar/som lefwa vlhi vppenbara Spnder/ taster och odpgqer/ ochstola medh ralla borlwysao/ nar the komma och tilbiuda figh/
at swara och witna lil nagons Doop/ som äre:

> ~ Alla the som are aff nägon falst ReJigion, och then j
nägon Mättö förfechla wilia.

2. Alla the som vmgäs medh Twldom/ Epädom/ Eignerg
eller

Z. Alla the som are alt förgrofwa til at swäria/ bannap ochGudz Nampn.
4. Alla the som äre lata och försummelige lil at gä i Bpv

tian/och saledee förachlaGlldh/hgns oidsch ortsenslienare
L.Alll,
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5. Alla the sow vppenbarligs förachta/ försmada/ bespolla

och wanähra sinä Köräldrar/ förmän och lärare.
6. Alla vppenbara mandrspare och blodlsrfiige / sins nafies

haalare och förföliare.
7. Alla vppenbara hoorkarlar och hoorkonor/

och lattferdiga.
8. Alla vppenbara nufrvar och röfware / ssm Ma ifra fto

nasta Hans egendom.
9. Alla vppenbara lögnare/baakltialare och belackare/ som gar-

na komma sinom nästa ondl rpchte vppä.
m. Alla the som icke hafwa fm fulkommeliga weei och för-
nuftt. Jtern ihe som are alt för vnga / och icke ratt sörstz
ehcn saascn/ the stola lher lil icke begaras/ förr ahn the fan*
na betrachta sin egen Christenvoms plichl. Sadana som
nu vprächnade are/ stola ingalunda tlllatas st fis Fadder/förr ahn the vppenbarliga hafwa giordl battnngh/ och blifwe
eher lil wärdiga och beqwemliga: lp huru kan lhen belrachtatfot siltembele wid ens annors Chrifiendom/ som sielff icke
belrachlar sin egen Christendoms pllcht ?

PARS SecUNDA
personerna/ som thetta H: Böpelsens

mentet sörrätta och adminifbera stole/ äre alla
predikaneer och lärare besynnerligha och förnem-
ligast ther lil förordnade: <&* at icke hwilken Mm-
Nistia i församlingen som wil och hafwet lust ther til/fäarthtt
adminiftrera och vthveela/ sorvihan vthi stötsta nödfal/sem
wij firax fä höra. At predikanler och larare i fötsamlingen/
fomamllgast stole adrninifttera Döpclsene Sacramentel/

kunne
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tunne wlj see aff <hen Gudz befalnmgcn öch ordningen lil
lohannem Baplistam i öknenne/al han stuljc icke allenast

Luc. i. predika/ vthan öch Döpa. Jtem, aff Chrifii besalningh lil
sinä tarjnngar. Hwilkcn sä lpder: Eaar förthenstul

M*t. zs. öfy f och lärer all folck/ öch Döper chem etc.
'9- Jtem affÄpostlarnas Lxempe!/the hafwa icke allenast pre^

AB.2'4 U i\tat/ vthan bä döpt i thens H: Trefaldigheetz Nawpn /

A8.8.V- hwilkel ar at see aff Apostla Garningarna. Men vthi nöd
M.?:rt- fal/ nar barnenfödas medh litet jil werlden/ och döden
Aä.io.tf synas wilia nalkas chem/ tsfa thet bqltre/ at en priwat per-

son/ man eller qmnna/ döper barnet i thens H; Treefaldig,
hcetz ?tampn/ ahn at barnet stulle döö odöpl/ emedan döpel,
sen ar barnena sä högeliga aff nöden/ effter Christi ordh: v*
than en warder född pä nplt/ kan han icke inga i GudM^ke.
Jtem effler Zipor<e stxem: chen ther omffar sin egen Son

lohi- vlhi nödhfal: Altsä kan och mä en GudhfruchtighMen-
Sxod. 4-nistia/ som jcke ar prest/ vthi nödfal döpa ilt barn/ och

2/- then döpelsen ar fulkommeligh och kraffeigh/ sä frawpt then
steer effter ratto ordningen / nemliga/ medh Watn och Ui
Gudeligil Fader wär/i chens H: Trefaldigheetz Nampn: men
vthan Nödhfall/ ma jngenpriwat person döpa nagot barn/ ly
thet wore en fioor förmatenheel. Sä spnes nu har aff/ at
predikanter och larare stola hallas i ahra / nar the lroliga för,
latta sitl cmbeie/ och thet/ för theras embetes högheel fful/
hwilket the effter Gudz ordning och besalningh förratla. Thel
bcfaler Gudz Ande genom Paulum medh sadana ordh;

j.T"».f. prester som wäl föresta/ stal man halla dub-
ti- bel heder wärde/ mest the som arbeta i ordet ochsr- h3U laOomen. Wförmanar ock sajanrcft: Fruch-
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ea HERranaffalthlerea/och halt hansprester^"'"'
j alla ähro/ ett. Om tattfimi&a lararee wetdighee tatit i.Cor ±t
tytttSy. Skrifft mängestades. The kallas Lhnstl tienare. Coll.vz%.

kallas Gudz VLvomu Skaffare tll Gudz hem- 1- Cor i s
llgheet. The kallas Gudz Skaffare. ' Sännlnge ** *

bodh lLhristlStadgenom hwllka Gudh förmanar. tof.h
l\ AK S TE R TI A "'

Aff hwadh Materia Döpelsens Sacramenee
bestar/ lhee spnes klarliga aff tutheri förklaringh öfwerdö-
pelsm/ ther han sager: Döpelsen ckl lcke blotta watn
allena/vlhan åt waln författai l Gudz bodh/
och förbundet medh Gudz ordh. Medh hwilka ord
tulh: giswer tilkanna/ at Döpelsens Sacmmenl bestär
deelar. Then ena ar jordest/ nemliga watN. Then andra
ar Himmelst/ nemliga Gudz Ordh. I Hwllla2.de-
lar <hen H. Anda warcker then npa födelsen. At Chrisii A- upostlar stulle thesie deelar bruka wtjdh döpelsen/ befalte Chri> M '

siusthemsielffsäjandes: Gaar förthenstul vth och lck- MalP; i6.

rer all folck/ och döper lhem ett. Tp Baptizare el, 'ti
döpa/ bemarcker tndoppa i wamet, eller medh »am U*

flåntia och wäät göra. Medh siidana deelar döple ock )oh. MBaptifta i lordans fiodh/ effter then befalningen sow tyn mt*r,u
sager (igh hafwa fatt> Joh. i. 33. Jtem, döper l-
Ux medh WatN / men han/ Chrisius/ stal döpa U
der Medh then O* Anda/ lhet ar/ jagh/ som en tienare

O 0 giuter



2Zc» Then XXV Predikan.
giueer walnct pä ider/men Chrisius/som m Gudh och
re/ gifwer ther til fin H: Anda/ och saledes ar lhen döpelsensom jagh förrältar/ aff watti och andanom/ eller aff walnel
och ordet/ vthi hwilkct chen H. Anda ar krassligh/en ratt dö><
pelse och ny födelse. At lhesse 2. Deelar behöfww til then

A 3: /. npa födelsen / gifwer ock Christus tilkanna / sajandes: VthaN
en warder född aff Watn och Andanom/kanhan
lcke lnga l Gudz Rljke. Och therföre sagcr Paulus/at

*->Jp;* Shristus hafwer gtordt sirsamlmgenreena lwatn-sens badh gcnom ordet. Therföre ock döpelsen kallas
>t**f- NyafödelsclSbadhoch lhens H.Andesförnyelse.

£)£ böör medh glädie och tacksajelse til Gudh/ tåntia pä/
at HERrcn Gudh h.-.fwcr bcwljlt o(j i npa lesiam: en bespn-
ncrligh nädh och walgalnuigh/ i thet at han hafwer förordnal
osi itt liufiigare Sac'.amttite och förbundz tecfn/ ahn omsta-

ifl.ls.lo relsen war i ®.mh lestam: onlstärelsen tt?ar ilt swarl ook/och
mödosaml Sacramente at vlwergää/ tp ther medh steddc blodz
vthgiuttlsc/ sweda och warck pa krovpen i nägra dagar bort

\ öth: sasom ar at see pa the Siebemiter/ at <he hadc swcda
3A- och wärck/ effler pä ltidie dagenom. For sadan

25- »arck stuld/ drögde ocf Israelilerna medh omstarelsen pa sinä
°f- s- /. barn/ Midan the rcste i ökncn. Zlpora/ Mosis husiru war
fel> högeliga bedröfwat och oläligh öfwer sin Sons warck och

sweda som HZn ledh aff omstarelsen/ therförc hon ock kallade
£*«*. 4- fin wan BlodbiUsumme/ som befalle henne omstara26- Soncn.

P A K S QU A R TA
Awadh anbclangar om döpelsens warckande

och
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och nylligheeler/ lher om tdat imfytm altfåt Döpelsen
hafwer medhsigh ochwarkar syndernaS förlatelse/
elc. här glfwer iuch: tilkänna 3.för ncmliga nplllghekler/ jcrn
döpelsen warkar och hafwer medh sigh.

1. Först wattat top#n Svndernas förlalclse. yn •

sa/ at alt hwadh pä nägot salt ar och fatt hQoe fynti lagz a!-
deeles borl genom döpelsen/ sä ai mmniffian fom iost biiftm
stulle icke meera kunna kallas en syndare/ eLer kunna spnda :

Vlban saledes warcker döpelsen spndcwas fåtiåtdfe/ at
den icke mm lilräcknas syndatenom / vthan öfwclstplcs ochförlälas för Christi fömenst fful. Saledes ft'gz/at HER-ren Gudh hadetagltDawldzsynd bore. *.saa>.i*.
13, Icke sa at Dawld wande igen at wara en spndare: vthansä at han wande igen at wara oboolferdlgh / och fölthenffulfick han syndemas förlätelse/ och bleff saledes en sal spndare:
emevan öfwertradelsema blefwe honom förlalne/ och Hans Pf. sv u
fynlxt öfwerstplle.

2. Sedän hafwer döpelsen then nyttigheecen medh sigh/ at
han frelscr ifrä döden och diefwulen/ lhet ar/ifta lhen Ewiga
fördömelsm och förtapelsen/ och iftå diefwulens walde/ vnder,,
hwilket mennistlan ar städd förr ahn hon aff Waen och An- loh- vs'

danom född warder. fyh. 2:3.

3. Ther nasi hafwer ock döpelsen lhen krassien och nyltig,
heelw medh sigh/at han glfwer Ewlnnerllgtt Lljff/
thee ar/ Mennistlan som twor och blifwer döpl/ blifwer be-
qwcmligh 11l at ingää i Gudz rhke: Tp nar Chrisius sager i

May
' m

vchan en warder född pa nytt/ aff Waln cch An- f %

danom/kan han lcke mga t Gudz lä s\mt
'

Ooy han
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han lilkänna / al then som aff Wam ochAndanom född war«
der/han kan ingä i Gudz xi\Ul oct) ther lefwa Ewinnerligha.

Emedan ta döpclsen hafwer sädan sörne,rl!gh kraffl ochNytta medh sigh: ty ffole wh halla lhen i jiörsia ahra ochwyrdningh. Wachtandcs ojj för che oförstänoigas wana/ the
ther swaria rpidh Sacramenlkt/ och kalla thet som ondt ar/
Sacramentischt.

Wl jkole hugna ost ther widh/ at »fj are döpte/ och säle,»
des Thristna Mcnnlstior/ ther igenom få mpckct godt ar ©|j
handt och wederfalil/ nemliga / al wij hafwe fä« syndernas
förlätelse, are ftelste iftå then Ewiga döden och fördömelsenoch are förwissade om ltl Ewigt lljff/ och en ewlgh saligheet
Sä hugnade Dawid sigh/och war ftgmodlgh emool Goliathkheraffat han war omsturen/ men Goliath oomsturen. För-aldrarna stola vchan drsgz,näl läta stna odöple barn kominaljl thet nyltiga badet/ ther them sadant go« wederfars.

PA R S QU IN TA
Anbelangande them/som medhrckta stole blif-wa delachlige aff döptlsens Sacramenle / sä lända lher «il

alia Mennistior/ som ahn odöpte are, antingen the are gam-
bla eller vnga. Al alla bade gawbla och vnga/ som ähn nu
lcke äre födde pä nptt genom walnct och Andan / bööre medh
talta blifwa deelachtiga aff döpelsens Eacramentc/ splies aff
<hen befalningh somGudh gaff Abraham/lpdandes at hanstul,
le låta omstara/ ickeallenast sinä barn och barnabam som vnga

letuj.p. wore: vthan ock slgh fielff/ som war Nyo och ähtfeq. gammat. Allsä emedan döpels nar insalt i Staden för om,
starelsen: tp böre ock alla nu t 'Nya Tcst: bäde vnga ochgam,
to/ som then icke ahn nu haswa Uipmmtf blifrva aff lhm

deela-
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deelachtiga. Christw sager orf «l fina larjungar/ at the ffulle
Vthgä l heela Walden och döpa alt solck i thens"" t«:
Ht Treeftldtghcetz Nampn. m förftäs medh <A\ M

"-

äfolck/ och alla Hednins<,r/ bäde gambla och vnga. Then orfc*
ningen til at döpa bade gambla och vnga/ som odöple wore/

"'

hafwer ickc allen.,ji Johannes Baptisiahallet; ?r* i;/*

sii Apostlar/ the hafwa medh sijn preditan vmwänl heela fa-~5 I:t\

mlnerna och döpt heela hoopen lhwsen bäde gambla ochvn-
ga// hwllka synes aff Apostla gamingarna pa älhffzlliga rum. c' /*
Ia Chlistus slelff glfwer ock tilkanna/ at alla mmnistior/bä- c ' 9' t% '

de gam: och vnga'bchsfwa bllftva deelachligeaff then nya födel- caHo: *?

fm/thktch/ döpelsens Sacramenle,sä frampl the stola togff '«»«f**
I Gudz tt\te ochblifwa salige. "'

Har aff a< alla Menniffiot födas groofwa spndare
til werlden/ och ingen förer nägot fy}( medh stgh genom they
tötzllge födelsen / ther ass han kanberömma sigh/säsom?2ulu«sager: Ajla samman äro the syndare/ och hafwch *

ineet beröma sigh aff för Gudi. Ia / »<* mäste M «•

bekanna medh Dawid/ och saja ; @g jaghal aff synde- pf
llgh Slidh född/ och mm moder haswer Mlgh l synd J' s "'-

aftat. Och medh kaula: q£q worom aff naturen ePb. -.;«

wredenes bam / sasom ock the andra. Men aff
'

GudzWdh blifwe wij Gudz barn/ochsallge/ ge-rnom then nya födelsens badh. Tp är lhel falstt och
|: /#

som'en part meena och saja/ at froma/ dpgdesamma
ock Guvhfruchtlga Föraldrar/ föda aff sigh heligare bam/
ahnlhe ogudachtigas bam ähre: om sa wore/ sii folgdetber
<# at en dttl barn behöffde dopelsen/ och endttl behöffoe

O o iq ltllet
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imet/ &»äfrt ar'.falssl ochonmmeligit/ja lwert emooeGuds
ordh. ?he Echta folck/ som bljfwa affGudi wälsignademedh
bam och liffzfruckt/ the stola icke lange dwpa medh, at läta
döpa och Christna sinä bam och säledes förhindra them ifrä
then nya födelsen/ lhen the sä wal behöfwa/ och ar them s<*
hsgt aff nöden. Vthi gam: Testam: befalte Gudh wld högt
siraff <il görande/ at alla Pillebarn stulle pä ollonde Dagen

Gtn.n.ii effter födelsen/ omstaras/ sä at ther lhet försummades/ stulle
/4. theras siälar vthrootas vthu theras folck. Mr Moses for*

dlögde til at omffara l?n Gon/ tå wille Gudh lata sin Engel
drapa Mosen/ men sä snarl han lal omffara barnet/tästonte

Bsol 4- Engelen honom. Therföre/ emedan barnen/ sä langie the as
i- tt odöple/ icke kunna see Gudz rijke eller gä ther in: tp stole

10h.3-3+ wlj thel förfie och snaraste wij kunne/hielpa them ther til/la/
emedan the sma barnen/ sa wal som alla andra menniskior/ äre
vihi dageligh liffz fara: ly stole Föraldrarna vthan för
sumclsc och drögzmal hielpa til at barnen mätle wara beqwem<
liga til al igenom then limmelige döden/ ingä til thel Ewiga
lljfwct/ enar han kommer them tilhanda/ och allsa vthan för,
summelse effter kowma Christi befalningh then sa lyder;

farao, i>avmn til migh och ftfrmeener them lcke/ty
sädana hörer Gudz Rtjke til. War npa fövelse stal
ock bcwceka och drffwa of) til dageligh boot och ballringh/sä,som iulherus sager/ at sädana döpelse i Watn betydcr/
At then gamble Adam i otz stal genom dagellgh
anger och bättrmgh fördlänkt wardaoch döö medh
alla synder och onda luster/ och ater dagcllga vp-
komma och vpsta lgen en ny Mnnlstla/ then i

xfou
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tättftrdlgheet och reenheet Hwinnerllga förGudt
lefwa stal. Ifytta stole wtj dageliga pä Minna ch/ at wh
are gcnom döpelstn twagne och rcene giorde ifta arffspndsens
oreenligheel: tp ffole wlj icke emooe samwcelcl oreena op pä Li "™*u
tiptt igen / vlhan dageligcn vpsiä och reena o$ iftå warcksynden 'e 1m

och sasom Lhristus cir vpwächt ifrä the döda ge-
nom faderens herllgheet: altsa stole ock wlj dage-
llga wandra i iti nykt lefwerne. Gudh regere ochhiel-pc ch lhcr «I medh [to H. Anda för Chrifii stul/Amen/Ameu.

T E X T U 8» ?* p
T
°

AOm Hlmmelrqksens Nycklars krafft. Mat.ls.lB, „
feq. Luc* 10. i<s. Joh. 20: v. *i, feq. C L A-

Vppa chttta Oällcßergct
<W /Kt Cjjriftoe är lcfivandcs Gudz cm

1

Gon/etc. r
l
u°m.

HERren GudH dthi thek werldzliga
Regemente/ icke allenafi hafwer fowrdnat och gifwil '4

lagh/ sialuler och ordnmgar/ hwilka then werldzlighe/aff
Gudi tilsatte öfwcrheclen/ stal/ pä fitt embetz wägnar/ vnder
wtjsa sinä vndersaler/ och them lher til förmana och fiyrckta:
vtym ock gifwil och ombelrodt öfwerheettn i thet werlyzlighe
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Regcmentc ilt Swerdh/ lher medh <he fromma och lpdM
flola blifwa bessatmade och HÄdne widh lagh och ratt/och theRom.ii .3 dpHsa och mootwilioga straffade och twungne/och säledes

/<?- til lagh och ratt häldne: Altsi hafwer ock HERren Gndh
vchi thel andeliga Regemenlet/ thet ar/ vthi prediko Embelet
icke allenast gifwit silt ordh vlhi tagen och Ewangelio/ hwil,
let predikanler och larare/ stole pä filt Embeles wagnar/eff<
«er Gudz wilie och befalnmgh/ kundgöra och lara fina åtfta*
W »tfy Gudz Kylkiä och FSrsamblingh: Vthan Gudh haft
wer ock gifwit och ombetrodl Predikanterna twenne Nycklar

Mat. 16. hwilka the stolabruuka/ then ena til at öpna Himmelrtjkee
loh. to. medh för the lpdiga och boolferdiga/ och then andra til at u

gen (Ma himmelrtlkee medh för the olydiga och obootferdigs.
Emedan then läran om hiwmelriksens Npcklar och ittratt

strifflermääl är ock insatt i wär Christclige Calechismo/ och
nu fölier i ordningen til at förklara: tp wilie vot\ i HER-
tane Nampn och i Hans ftnchtan / then laran belrachta och
öfwerwaga i 2. Deelar.

I. Om the twenne Nycklarna/ nemliga löse Np-
ckelen och btnde Nyckelen.

11. £irni wq mennlstwr stola sticka ost/ at him-
melrqet/ mätte bltftva otz vpläst och lcke ffr
siueet. Gudhregereotzmedh fin H.Anda/A.

pA R s p r 1M A

j Thel första som wq befinne i thenna j.Deelen/h hwadh som förMs medh fy\mm\xt\t\ms Npcklar.
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S)wat som förstas/ Jtern, mtth [ofa yeh blttda/ lhet g,'G
klarllga tilkanna hoos Ioh: Ewang: ther Chri<ius sager l:l
sinä iajungar: tzager then H. 2lnda / hwtlkom i
förlaten jyndelna / lhem äro the förlälna / ech 2(f . zs,

hwllkom i befyålkn thcm/ thcm äro the behaldlu.
Sä ar NN thetla ratta förstandet om HlNiWlrlkscns Npcklar/
nemliga/ the aro cn fulkommligh fulmacht,lil at filfa bootfet*
tya fofåaxtftq och lösa ifra stna spndcr/och thct jfr-effV? som
thc medh sinä synder förlient h.ifwa : Jrem tll at binda/be-
halla och döma the obootferdlga vlhi lheras fpndtr/vntcr straf"
ftt och en Ewigh fordömelse.

Sa see wö; har aff/ at Gudh wil icke Ula thrr widh bU(*
wa/ at predikantcr och lamie ffola lara och fcxtimtux lascn
och Ewangelium/ vchan thenna laran stal (ä föras/ct hon ar
en löse och binde Nyckel / och pä ahörarena jftil noga acht gifwas
icke allcnast igemcn/ vthan pa hwar och en i spnnerhcel/ hmu
the lefwa och Ma sigh efftcr Gudz ordh/om the göra san
batlringh/ eller lefwa framgcnl l synden om the öfwa sigh i
lroona eller ep. Och ther effter wil Gul'h/atPredikanlerna sto<
la silt Embete hoos hwar och en person/ förräna/ ja at the
tilslula himmelrljkct förthem ogudachligom/chetar/sajath/m
fövvtfy at om the lefwa och framharda i (to ogudachtlghecl/
och icke i l«jdh ballra sigh/ lä kunna the icke bllfwa Gudz
barn och Erfwa himmelrljket och en Ewigh saligheel: vthan
the mäste bllfwa vchesiangde isra himmellljkel/ och vlhi thct
Ewiga fördömelsens fengelset innesiutne. Sadant böör en
larare medh största filjl förehälla sinä ähorare/ icke i
gemeen/ vthan ock i spnnerheel/ Nar han förnimmer / at then rgcmeena {tomamn&n jntetgaller/ at han lä i spnnethect kal, Luc!f-*

pp lar
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In §tt »HftfanVc faret/ thet ar/ takt then obootferdiga
daren li! Mdh Mana otdh: Cu förachtarPredlkan och
Gudz ordh / tn gaar lttthet tll strlffkermal ochHERrans Naktward/ lu tifwx vthi groojwa
synder/ och ästadkommer then ena forargeisen es-
ter then andra/ om tu sa framhärdar och tcke gsr
san boot och Mlrtnqh/ sa warder lu wlsserilga ha-
dan sarazzdes vthi tina synder/ och tu blifwer «A-
-winnerliga förtapat. Tiltfå och om Gudz Mdh/ spn,
detnas fotlåtåft/ rattferdlghcet och thct Ewiga lifwet/ maste
en predikani iefc allcnäst i Kcmeen lara/ vthan ock i fytmev*
hect/nar hA) fömimincr cn me.iliistta wara boolferdigh/la
stal han vndenrijsa och lrösia honom medh savana ordh:
Omtujaangrartmafynder/bcderGlldh om förla-
lelse/troor honom om nadh och barmhertlgheet emot
tigh/ aff staar medh thet onda/ och beftlter ttgh

e/a.i:i7.m tfyt fom gott och ratt ar för Gudhi/ sa ma tu
wara försakrae och ful wis om hlmmelrqket och

©ämm hecler hafwa acht
c.33'7.' p" llgh steiff och pa aitan Hiorden< %^t st .tått
Mat is beMa slll wächtare Embete/ lhel tll Gudh predikantema

2*_
' salt hafwer. Thel heeeer Zara thtM HÄla alt thet Lhtt-

M. zus stus befalt hafwer. Hpa ih« sawt biifwa JMChw
sii Dr tildörllgen föddc rffecr Chrijii wliic och befainingh.

11. M lhet andra befmm wh/hoo thenua fulmach-
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hafwer. Thetsiffz tilkanna hoos Ewangelisiema Mat.odi Joh Mat IS.

Gtldz SoN/ftN GIKH
'

i 9.

och Mnnlstia l cen person hafwer giftvit lhenna ™/>>'B /«

befalningen och fulwachlcn/ säsom rcij ock hörde
ne *c*i> /e^.

Therföre stolepredikanm och lamre bcfinna/at Gudhj[Wff hafwer btfalt ihem bruuka löse ochbinde Npckelcn/thet
ar/ tl! at erösia the boolferdlga/ och försackra them om %\va*
melrijkel och saligheeten/ och lil at jiraffa the ogudachliga och
obootferdiga/ och hoota them lhen Ewtga fördömmelsen/
$ ftampt the iät bfctta f?gh: Och thelföre stola thelcke ba«
ra fäftngl/ ellcr läta lhem liggia och lostas.:
vihan che stola bxuuta them ratt/ efftcr Glwz lvilic/ orvningh
och bzfalnins/ som them gifwit haffuer. Vid. Efa. 40.1.2.
3. 4. Efa. 58; 1° Helech. 3: 17. feq. Exennpe! otti lhcm somhaswa ratt bruukat löse. och binde Prophelema.
loh. Baptifia. Chrisius. Chrifii Apostlar. Paulus l.Cor
5:;. 4. s. Sa stole predikanter ratt bruuka thcssa Npcklar.
Vid. Hefech. 3. ,8. i<>.

barn förachla bäde löse * och bmde Nyckclenesom offtast/ sa at predlkanter och larare/som simmaNpckel
bruka stole/ hafwa orsaak til at sucka ock qwida ther öfwer/e-
-medan theras embetc spnes wara fäfengl / och thcras anwaw
de möda vthan fruchl. Mr fä händcr ta stole predikanler
vch larare lcke falla modet/ eller öfwergiswa fm Gnbele: v<
chan paminna sigh.Chlisti ord/ hwilka sa lyda: Sasom Fa- Ichderen hafwer migh stndl/ sa sender ock jagh lder. /0!^7!
Sasom nu Gudh Fader HZffu<r wane medh sm Sen/ och
warckat altgyh medh hcnom : Allsa »il cct Chr sius wara

P p q mcdh
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lAat. 2S. medh stna timste alla dagar in lil Werleennes enda. Ja/

20. han wil icfe allenast wara medh them/ vlhan han wil ock wa^°
ra krafftigh i theras Embete/at theras arbele stal icke wara

rCor.ir. fäfengt i HERranom. Ja säsom Christus medh itt päblä-
-23. sande/ gaff tarjungomen lhen H: Anda / lhen them ffulle

trösta/och göra bystand medh sin krafft i «hcras Embetes
förmttandc/ at the «cke (tulle arbela fäfengt/ vlh.in kunna be-
wceka åfyotavenas hlerla lil battri»?g: allsa wil och Christus an

Luc. m gifwa ordzcns lienatom/ sa wal som ahörawm / sow U*
'3« dia honorn' then H: och wil genom honom wärka och

er wara krafftigh/ bade h«)03 larare och ähölare / at ordet som'^'"'prcdikat wawer / stal warda ftuchlsampt/ efftcr Gudz löffte.
lii. Tll thet tridie besinne wlf/ hwilkom Lhristus

hafwcr gifwil thenna fulmZchlen/ lil at lofo och binda. Thee
gifwa oif Ewangclisterna lilkanna/ al han hafwer gifwit lhen
sinom tasjungom/ hwllka han h.ide lagit och kallat ifra fst*
ttyt/ haffi i fin schola/ och nu stulle vthsmda lil at predika/
lcke allenast Petro ( som the Pafwiste meena och saja) vlhan
alla tarjungama/ som finge befalningh lil at predika/ the
finge ock.fulmacht lil at bruka löse- och binde Ttpckelen. fy&tsce wlj/ at HERrcn Gudh laeer sigh offta behaga/ at gifwa
een sioor fulmacht/ och sallia lil förnemliga Embele/ themsom förWerlden ringa och forachtadeaw.SäsomPaulus sager;
Och thet som war oadla och förachtat för werl-
denne/haswer Gudh vthwalt/och thet inlet cir:

~ c*r. u pa thct han stulle göra thet tll mthet som nagot ar.
z*> Sädan fulmacht hafwa alla ratlsinniga predikanler / ehum

ringa the are för weldenne. Sasom nu allarattsinnige predi-
kanttr jkolcmedh xåttA wara frljmodighe affsadan fulmacbl:Alt-

(a sto-
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säffole alla ähörare ingalnnda fördristasigh tilat förachla
predikantema/ för theras ringa anseande stul/ och för thens
stul icke halla them lil godo/ at the säja rundt vth sanningen.
2lhe stole tänkia pä at Gudh hafwer fielff vthwalt them til
ill högl Embete/ och gifwit them stoor och förnemligh fulmachl.
Ia the stola tomma i Hugh/at then som then, hörer/ han ho, Luc.io.
rer Christum siclff/ Men then som them förachtar/ han fö«l ,<j.

tachtar Christum siezff och Hans himmclste Fadher.
Til lhet Fierde besinne wtj / när Fhrlstus gaff lv.

tarjung?<nen thennafulmachlen. ?hel gifwer Ewang: Ioh:
lilkänna / ncmliga / om c-fflonen pa samma Sabbaten nar hh.20.1p:
lEsus war vpständen ifrä <he döda/och kam lil tarjungarna
inom lychta Dörer/ betcdde sigh för them/ och sade sigh mj
Wilia vthsenda them ti! at predika och lara/ säsom hans Him:
Fader hade honom sendl ther lil. 9tor nu <£HW|?us sadana
befalningh hade gifwit them til at vthgäa ock predika lä/ gaff
han them fulmacht til at fötlata them boolferdigom theras syn-
der/ och binda the ogudachtiga och obootferdiga i sinä syn, M*t. *6*
der. Thenna fulmachlen hade Christus lofwat them lil fö- *L
fendeSädantsittlöfftefulboodarnuChristus/och giffuerthem Mat. is,

<hen fulmachlen/ som han them lllförende lilsagdt have. @5 '*•

see wtj/ at nar Gudh sender nagon til at vthralla nägol för-
nemligit Embele/ la gör han then ther lil beqwemligh/ som
han senda wil/ och giffuer fulmacht ther til/ sä at/ oansedt en
Mmnistia/ bade för sigh sielff och för androm>synes wara
aldeeles obeqwemligh och oMachligh/lil at förestä 11l sä högdl

Embete/ doch blifroer han ther til beqwemligh nogh/ och fär
ther lil fulkommcligh fulmacht. Chrisil iarjungar synles
wara obeqwemliga och omechtiga lil prediko Embetel: men
Chrijius giorde them ther til ffickelige och fulmächlishe/nar

Pp han -
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hlin Wille scnda lhem. Moses beswarade sigh f?«ff ofiwffc
obeqwcmlighcet och omachligheet.: Men HERren Guds
soln behagade senda honom lil at tala mcdh PharaoneKennn
gen i Egppten/och lil at bliftva Isracls bawas a.iförare vthu

Sxd a Egyptilandh/ han giorde honom ther lil machtigh och flicrV
nffrj, "■ ligh. Sa gör Gudh ahn idsgh/ lhem han wil sallia lil
exöd, 4:i neMliga Embele/ anlingen i lhet andeliga cller werldzliga re>

fia, gementtt/ lhem gör han ock ther lil stickelige: lp stal hwar
och en mennifkia bidia Gudh om kraffter och stickeligheel /

til at wal vlhfora sitt Embele/ emedan ingen ar kraffliKh och
stickelighaffsighsielff.

Wtj see ock / at Gudh ar sanferdigh i thel han lofwar.
<jjså bewisie han sin sanferdigheet i lhcl han tiljäde larjungo,
men/ Petro» och lhem androm/ Himmelrikzens
16: ly. och ig: ,8. thel fulboldade han Joh. 20: V. 23. ty mä
ingcn twifia om thet som Gudh lofwal haffuer/ lhct blifwer
wljserliga i ftootn ttjd fulbordal.

yr M thet femte besinne wij sattet/ huruledesthen
fulmachten gaffz tarjungomen. Thel gifwcr Ewangclisten
loh. tilkänna/ ther han sager/ atLtzristUs bläste pa Läl-
jungarna och safe t tager then £♦ Anda tt. Ther
mcdh gaff Christ«s tilkänna/ at larjuiigama afffigh sielfwa/
wore altförsn?agha och ringa/ ti! at bruuka then fulmachtm/son» han wilie gifwa them/ nemliga lil at förläta lhem boou

1 ftrd: theras synder/ och binda olh behalla the ogudachligha
och oboolftrd: i spnden / och lherföre behöffde the thens H:
Andcs roarkande, lher före gaff Christus lhem then H: An-
da medh itt päblasande / hwilken ffulte wara krafftigh hoos
lhem i theras Wnde och binnandf. M stal man icke sa
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tankia/ at iarjungama icke hade then H: Attdc lilfölendeny
aff Petri bckämielse och Christl sw,r ther pa/ synes/al Petrus»sa wal som the then H. Anra/ Matt.ift
set/ at Larjungamas weetstap om honom war

.

"',,
lhem lcke vppenbarat ellet kommen aff Kött och ,

Blodh / thet ar/aff lhem siclfw.,/ vthan aff Fadre-
nom genom then H. Anda. Mm theeta pH,
blasandel gaff C hriMg them hogre och siörre thens H:Andes
gäfwor/ ahn the hade lilförende/ cmedan han nö wille sallia
them lil förnemttgare Embele/ ahn the lizsörende hadhe.
, Har see wij at Prediko Embelei/ och besynnerligci lhen
fulmachten til at fötlatt ellcr behalla spnder, lil at vplasaeller
lgenstula himclrljkct för Mennistioma/ besiär lckcaffPrcdlkan-
Uttia/ somareKött och Blodh/ och allsa spndiga mennistior sä
wal som cheras ähörare: Vthan thet heligaCmbelet/ och then
fioora fulmachtenbestäraffchmH: Anda/ som rearkar ochar
traffttghvchi Embclet/ hwilktt predik.,nterna/sasom tienare och
warktyg/förratta. Haraff fölier/ alingenpredlkantwähogfer-
das ifitt Embete/ lherfore at thee arhögdt och förnemliglt/ tmt*
dan hanar icke annat/ahn thelis H:Andes nnga warcklyghoch
tienare/sijom Chllstus siiger: äutl lcke l ftm talM/
vthan thee är lder Faders Ända som talar l lder. MatL "!

Här aff fölier ock/ at ingen ahorare ma förachta sinä Predi, 20'

kanter/ eller wara olydtgh vthi thet som the befala/ effler
Gudz tvilie/ emedan Predikanlerna vthratta lcke fitt egil/ w
ihan thens H< Andes Embele. Thcrföre stola ähorarena
ellka sinä larare/ ahra och wyrda lhem/ wara them lpdighe/
tänckttndee pa thet som Chlijius sagher? som

lder
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ider anammar / han anammar migh: och §wiU
ken som migh anammar / han anammar honom

Ua m stlN Mlgh sendt haftver. Conf. Lue: 10: is.Joh.
Jfca.' »3:20. 1. Sam. 1: 50.

?het ar allom bootferdigom til stoor tröst/ at lhen Heli<
ge Anda ar «lstares/ och ar krafftigh lil ai wåtta vthi pre-
dikanlewas förlälande och lösande/ sä at wtj wisserliga fa spn-
dernas förlalelse / och Himmclrhket blifwer för o(j öpnat
har pä lordenne. Wij behöfwa icke jemra olj / qwida och

Ror».\o. saja:Hoo kan silgha vp l HlMMklkN/ och sialla
v.<f. sigh l förllkningh medh Gudh l ty Gudhhafwer har

hoos/och lbland ofj gifwil ojj/ ickeallenast sttl ordh/ lher affwsi fä
weeta huru wär saak Mr hoos Gudh: Vlhan ock löse och
binde Nyckelen/ at wtj har hoos op i wära Förftmlmgar/
kunne fa spndemal, förlalelse/ säsom Gudh fielff ch thentil-
sade i himmelen. Sadan Gudz walgerning stole wil kan-
na> Gudh therföre tacka/bidia honom at han Wille ot)sida,
m herlig < Clenodier latabeballa/ bcfiljta ol)om at bruuka thein
ralt och laea them ep ifråojj kottlma in tilWerldennesEnda»

PA R S S €CU NDA
Sasom wq l then n Deelen hafwe hördt hwadh

ftllmacht Khrlstus haswer glswtt i predlko
Embetet/ medh Hlmmelnkzens Nycklar: alt-
fd; wllle wq vthl thenna z. Deelen förnimma
huru wq syndige Mennistlor stole otz sta'l-
la/athlmmelrqket malte bliswaost vpläst/och
lvij matle bliswaförwlpade omsyndernasför-
latdse. Til

304
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3il at blifwa forwlssat och försakral om/ at Himmelrtjket

stal blifwa cfj vplfcit/ och wlj stole blifwa afflöste lfm wara
synder/ lher til behofwes een ra t och fan boot och baltringh/
hwilken befiaär i3. deelar / nemliga: Synde bekännelfen.
Troon. Een Sfyp hörftmheel och lydna.

Först bestar en rckt och san bättrmgh vthl syn- 1.
debekannelsen/ hwilken bekannelse böör hafwa lin begpnnelse.
1. Aff tagzens kannedom/ ther wh förfiä och weela/ altagen

fodrar een fulkommeligh/ bäde inwertts och vthwcrtes hör-
samheel/ effler then 1. och 2. Tasian. 2. Aff wär egen kan-
nedom/ ther wlj besinne och päminna oi) hum margfalleligha
wtj hafwe öfwer lradtGudzBodh och tagh/ bade i inwerles och
vchwerles malto / medh lantar/ medh orth och medh garningar/
och hafwe icke ballre kunnat göra/ emedan wtj are i fpndenne Pf. 5/: 7.aff svndeligh sadh afiade och födde. z. Aff Gudz lallmach,
tighe och grpmme wredes belrachlande öfwer fynken och jpn*
daren/ hwilken ar en föllarande Eeld. 4» Aff «he grnfweli-
ge/ bade timmelige och Ewige/ straffz pätankiande/ som alla
spndare medh fin spnd och olpdna hafwa förtient/cch are stpl-
dige til at lljda/ har i wetlden/och sedän i Hclfwete förvthan
enda. 5. Aff Hiettans bafwan och förlkrackelse för helswe-
les pljna och qwaal ther aff en haffiigh sinaak kannas i hier-
lal. tftar nu fpnda bekennelfen vthaff sadant hafwer sin be>
gpnnelse/ ta ffeer hon icke off nagon lustighcet och fttjmotig-
hect/ ey Heller allena aff munnen: vlhan aff itt bedrcfwatoch
fölkrossat hicrla/ medh bitter gräat och heela imtar/ sa at en
spndigh Mennistia vlhbrlster och sager medh David: pec-

hafwer syndat emot HErranom^:H,«.^
Och pälhcl sällit ar spnda bekannelscn rätt och pchch filpwlan.

'

„

"
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Har fte wy humledes wh ffole bekanns wara spnder för

Gudh och wara skriffte Fader/ nemliga/ icke aff munnen aU
lena / vthan aff itt bcdrsswal och ängerfult hierta öfwer wä-
ra päminnandes o|j Gudz befalningh hwilken (5

htinih lpder: Rtjfmer idor hierta och icke idor klader.Sa-
ledes bekende David fina spnder'/sajandes: WiN Stal
åt påt\ist förstrckcht/ achHEßre hllrulänge l

Ff*U'. 4.2ss a'r få lrött aff suckande/ jagh gör minä sängy'?' fiytande heela Nattena/ och wäler mitt lägre medh
mtna tarar. Mtt ansichte 4r förfallet aff sorgh
och är gammalt wordet: ly jagh warder trängd

p pa alla si/dor:c. Jtem, tå jagh wllle förtigat/
*3w. ftpsmächtade min been genom min dageliga grat.
p/. 3 8. 4. Jtem, dv inthet helbregda pa' min Kropp förto- tiu hook ffui/ och ingen ftldh i minom beenom för

synder Mll/ :c. Jtem lagh kenner mm
mWilmingh/ och min synd är allestädesför migh.
Jtem> Mitt Hierta åt flaghet och förtorkal sasom
höö/ sa at jagh ock förgäter äta mitt brödh.Mtznp/.tous. been loda widh mittzkötk/ aff grakande och suckan-Jef be/iu Jtem, Om lu HERre wllt tllräckna

J' J 0 ' synderna/ hoo kan bltfwa bestandandess.
Conf. P£ 143: 2. Salcdes bekene Pwphetcn Daniel sin<j
och fins folcks spnder/ thethanstelffgifwer tilkanna/ siftndcs:
Och jagh wlinde migh tll O.&Wxtn min Gudh/
lil at bidla och äkalla medh fasto vthi säckochasto.

Och
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Och jagh badh tll OERren min Gudh/ bekende
och sade: Ah lu stoore och forsträcke-
ltge Gudh/ tu fdm häller förbund och nadhe themsom ttgh elsta och halla tm bodh: wc/ hafwesyn-
dat/ giordt oratl/ hafwe warit ogudachtige/ och Da» rimtbet affalltge/ wtj haswe wtjket ifra tm bodh /eql '

och ratter/etc.
3i! thet andra befiar een ratt boot och bckttringh n.

vlhi een stadigh Ztoo pä Chrisiam och Hans förlienst. Thetar/
at en falligh syndäre paminner sigh/fulkommeligen lroor ochroew at lEsus £(m|lus Gudz Son hafwer medh fl« lidan,
de/medh sijn pijna och dödh giott een fulkommeligh UtciU
ningh för alla Wennlstiors synder/ fulbordat iagcn / och säle-
des frelst aUa them ifra tagzens förbannelse och then Ewiga
döeen/ som pa honcm troo och förlrösta/ säsom Paulus fityt s
Ta tlzden wart fuskomen/sende Gudh sin Son/föd-
dan glordandnder Lagen/ pä thet han
stulle förlojia them jomvndrrLaghenworo:atwlf g*/. 4 ; 4<
stullom fa barnssap. Jtem, Sa elffade Gudh
Werldena ((%r Chrifin»; at hanvlhgaffsin ecnda
Son/ pa thet at hwar och en som lroor pa ho-
nom/ stal lcke förgas/ vlhan saEwlnnerllgltLU. ty-y-ii

Har scc wtj hwar medh xoi\ stole och kunna Uuk förwä-
m synder/ nemliga/ icke medh war sönienst ellcr medh wara
goda gnningHr/ som the Pafwlffa mena: vthan maff lEsu
Chrljii dpra förlienst/ hwilken tt>(j medh troonaffolech «l-

O. q q Troon
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Troon pa @uof> är ojj hsgeliga aff nöden t\\ wär ftligheet

<p hon ar then eend.ifiehandett/ther mcdh wljfatta kunne Gudz
tilbudnc Nadh/ lEsu Christi föriienst / syndernas förlatelse
och thm Ewiga Saligheelm. Therföreffolewij bidia Gudh
alhan wille genom ftn zHcliga Anda i ordel / warka vthi o(j
troona/ emcdan hon ar icke hwars mans. Wh stole ochbe-z,Thefrj: Ma om at ftiligt höraGudz ordh/ lher igenom Gudh wil

z* gifwa troona och chen föröka vthi wär fykttw Rom. >o.
Wil stole lcke siadna vthi Cains och Judse poenitentiä

och Spnde änger / vihan wlj ffsle traoa narmare ti! GndzNadh och Chnzit fmi-M medh <vn stadigh och lqffachtigh
troo. @4 gwrde «hm bootftrdige Röfwaren pa Korsel/ han
bekmdc iiii- ckmji jma och fin» spnder för Gudz
Son: vehan fym lradde näriner tll honom mcdh troona ochLuc- %;. bö„en sa/andw : $ &ft Xt tdnt pa nngh nar lu kom-

-4W mer l tltt Viite, Zil baltringh förmanar Chrisius (4*
M*r.i:is. m$ l Bactren lder och troor Ewangelw.

ui. Zil thet ittoie befiåv ock een ftn boot och bät-
tlingh vcht npp hörs.iMheet och lydna/och in Gudellgare lef-
wcrne/ ahn (m förr fördt ar aff spndaren. Thet ar/ nar
mennijklan wanrcr ia/n at vppenbarliga spnda och blpta e-
mool Bodh och iagh/ och tager j?gh före mcdh allficjt

Mat.r.%. at öfwa sigh i allahanda Christcliga dpgder/ badhe för Gudi
Mjt.7.17: o<§ Mcnniffiom. Och lhct kaUau i strifften bältttNGc 12. iS. ftucht/ sisom aff ltt godt träa.
Luc 6. Allsi ar icfe nogh til een xåu bool och batrinngh /at syn-

*l- daren kcnner och Ufoirmn sinä syndcr/ och medh troona tllc-
gnar jlgh Chrijii förtlc,i»i Gu>z och syndcrnas föriä-
lklsel vchan chcr tl! bchäfwce ott m nptt lcfwerne/ at mrn,
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nissian affjiar / och hallcr sigh ifrä flm förra bcdllfne spnder/
och beficjler sigh om thet som ar Gudi lackt och behageligit.
Thcr til förmaner Gudh genom Proph- Efaiam, sch.mdcs :

Twar ider/ görer lder reena / legger bort idart
onda wasende ifvå mljn ögon. Wander lgen aff
thet onda/lärer gora thet godt ax/fam effterchet s/. 1: msom rätt åx/ tU Conf. 1. Pet. 5. «: Syr. 21. i.Min
Gon/hafwer m syndat/ sa wände igen/ och bedh
at thet förra gwrdt ar/ ma ock sörlatlt warda.
Sä hafwer PaulusroinM lgen medh (ta tyrannlj emotGudj
Fölsamlingh/ och giordt thet rått och godt rvar/ Acl 26 20.
Conf. Rom. 6. 1. 2. 3. 4. 12. Eph. 2: Thetla stola
sinna/ som saja allenast medh munnen/ sigh tvara syndare/
lroo pa ITsum Chrlsium / och troo syndcmas förlaeelse för
Hans förttenst stul / och lefwa dock ftamgint i sinä
dan cheras battnngh ar onpltigh/ säsom ilt ttåa vlhan fmcht.
Päthet saltet blifwa «he lckeaftöste ifra sinä synder/ och himel-
ti\ht blifmtr idc vplåji för them/ emedan the icke göra sadan
frucht som batlringh tilhoree. predikanlen biwMat. *./.

der til alafiösa sadanajfra spnden/ och öpna för then himmelrll-
U\l sa binva the sigh dock sielfwa pa nplt lgen vthi sinä spn,
der/ och tilsiuta för sigh himmelltzkel medh sitt ogudachtighe
lcftrerne Ty hwadh gagnade them /om the tusende gängor
blefwe afiöste/ och hilnmelrizlkcl them öpnades/ nar the alerpä
nplt binda sigh/ och slula lgen för sigh him: Dör ? Men the
(om göra een ratt boot och battringh/ som sagdl ar/nemliga/
kenna och bekanna sinä synderafftlt bedröfwatochängerfult
hierta/ lroo pa IZsutn Christum/ och liiegna sigh hzns för-
llenst/ och bcfiljia sigh om ballringenes rgtta frucht/ som ar

O.q «J iU



Z!<3 ?W XXVII. Predii^
iti nytt Christeligit ltfweme essler @udj Bodh / the blifwa
fulkommligha afiöste iftä sinä ftndks/och himmtlltjkcl blifwer
them vplälit/ ther the pa then pllcrsta dagcn (Foto medh
frögd och gladie inga / och aldrigh mma lher vlhdrlfneMat. 16: Wfwa/ vihan ther stal i alla Ewigheel wara fasi och siändach-
tigt/ hwadh som medh förlälandet och lösandee har pa lorden-hh.io.fi m giordl är, essler Christilöffle/ chems fpnder stola chemMick i. :nM meera lilracknade warda/vlhan sänefle vthi haffzcns

'?• diunv och förgälna warda Ewmnerliga. Gudz wa-
ler.]xj4. u Hrat nu och altljdh Amen/ Amen.

c a r. TmZunde oc siunde Prcdtkatt.
de TEXT U S, Instlchtelstorden.

c
n
oe. M GERre Msm Lhrisius

vomi-1 tfycn MtW ta han fönadder
wart ctc.

©ff2k HERre och Frelserman 3<£fut? sshri-(K>3jws (G. V. W.) hafwcr bewtjst figh ganffa mild/
Nädigh och from emoot op Mennistlor / ic?e allenast i lhcc/
at han hafwcr anammat mandom/ar för wär fful worden ensan Menniffian/ hafwer för wära synder stul lidit ptjna
och Dodh/och säledes betalt för wära misigamingar/ förwalf-
wal otz Gudz Mdh och Wanstap/ giordt o|? fttj för helswe-
tee och lhen Ewiga fördömelsm/ och beredl vthi
himmclen igen/ hwilkß ws MOM syndm sörlorat och bore

Mlst



tt M Marens Sattamenle/
misi hade/ och sädam oj) vppenbarat och lilsagdt
des i sitl ordh: vchin ock i thet/ at han hafwer til en wis; patit
dch fulkommeligh försackringh/ (om alt thet goda/ som han isa malto ofj förwarfwat hafwcr) giftvit o|j fln (amu khmm
och Blodh/ vthi/ vnder och medh Brödh och Wtjn/ hwilken
dyrbara pant och adla gäfwa/han wil at alla Chrisina Men-
nilkior stola Gudeligen och wprdeligen bruuka / honom och
Hans dödh til äminnelse/ lil ches han kommer igen pa thm pt-
tersta daghen/och sälcdes
här lefwe/ ja in vthi dödhcn/ besptjsa och siyrkia wara flalaiY
i thet at wlj Hans tekamcn och Blodh ata och dricka/ goran-
des <$ ther medh fulkommeliga om Gudz Mdh
och Wanstap/spndernas förlatelse/ raltferdigheel och then
Ewiga ftltgheeten. OH emedan thenna laran / nemligha/
om OERrans )Esu ilhristt Lekamen och Blod
(som ojj gifwil är at bruka/ vlhi/ vnder och medh Brödh
och Wijn/ hwilkel och kallas H Mtward )
Är ock itt förnemligit hufwudstpcke i war Christelige Cale-
chisino och barna lara: Ty böör otz ock lhen Gudeligen och
wprdeligen betrachla/thel wH ock nu göra wilie/ blifwan-
des widh wär wanligha Eenfaldigheet/ fä at wtj bettachte
och öfwerwagc sielfwa Christi instichtelse ord/ och thet i
HERrans Nampn och i Hans fruchtan vthi 2. Deelar.

I. Om thm heltge Natwarden och Hans im
stichtelft.

li. Huruledes then samma Nalwarden böör aff
otz mennlstiom rättellga och tilbörttgaanam-
mas och bruukaS. Gudh regere oj 3 medh
fin O* 2inda 3imen.

FARS
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s6m Predikan.3"
P A R S B R I M A

i Tstorst glfwe wq acht vppa / hwllken then H:
M t \<fi siichlat och gifwit hafwer. Nar wtj befko-,

'da och pa see/ hurulcdes Ewanselisictna beffrifwa injiichtel-
Mar 'u "den/ sasom ock, hum Paulus the<n pä nytl repelcrar/ täbe-,

* ' sinne wlj/al icke nagon stapat Engel/ mpckit mindrenägon syn-
Luc .22 digh wennistia hafwer instichtat och befalt at bruuka thenna

' 'H:??aewarden: eyhwarkenmenniffiornaellerEnglatnahaft
c!r'//• wa fulmacht/ eller ma fördrista sigh tilat förordna nägot
',

'

Gacrament/ och befala thet til at bruuka/ sasom Paulus ock
*' säger iigh aldeles frlj för then drifiighelen/ när han repelerar

injtichtelse orden/ och förmanar stna ähörare til at medh fitjt
och Gudeligheet bruuka then H. Nalwarden/ schandes sigh

i.Cor.n. bafwa vndfätt thet aff HERratwlN/ som han lhem vlhi
.23. befalningh gifwer: vthan then H: Ttalwardens 4 utor och in-

siichtare ar Shttstlls sielff/stm åt fan
Gudh och san Mnnlstla l en person/ och ar altsa

Sbr. 1.4. högre och fömemligare/ ahn Englarna och mennifkiorna/ ja
han ar then/ om hwilken Gudh hafwer sagdl: astmltt

mi z Son/ ldagh hafwer jagh födt tlgh. Jtem, thet-
Mai.i.i7 ta tir min kare Son/ l hwllken jagh hafwer llt
c.//:/. gott behagh/ honom hörer. At lEsus Chrlstus

Gudz Son/san Gudh och Mennistia/ar then H.Nat-
wardens insiichtare/ thet gifwa och Ewange/isiema/ sampt
medh Paulo klarliga tilkanna/nar lhebestrifwa instichlelse or?
den: och thcrföre kallas han mcdh ralta HE^MNs
Natward.

Har aff fölier/ at oi) böör Ma thm />* Nalwarden vthi
alsom



Ht om Altarens Gactämettle/ Zl;

alsom stoista ähta och wprdnmgh/emcdan Gutz Sow lEsus
Chrisius ar thes Autor och instichtare/ och hafwer honom
gifwit ost mennistiom. Thet gastebodet som K: Ahasweros
bestalte alh sina vndttsatäre/thet höltz vthi höghahra vch stott
beröm/ för Hans kungeliga högheet stul och fornemlightet/som
«het bestalte: huru myckit meera böör ofj halla then H: Nal- m t
warden vlhi stoor ahra och wprdningh/ then Elsta och högdt
berömma/för lEsu Chrisii war Frelsares Gudommeligha
högheet och Alzmechtigheet stul/ som lhen förordn<u och osi
gifwit hafwer. %i\ at bcwljsa in för at uy högdt ah,

'ta/ wyida och statla then Syt Natwarden/ ffole rcfj cff
«at elsta honom/ och then ordningen som HERren Christus lhcr
widh brunkat hafwer/ garna halla. Wlj stole cffca och gar<
«a göra ch aff honom declachtigha / och befiita rfj cm medh
fiörsta nlfwar/ at wlj are stickelighe och walbcredde nar wtj
ftole gaa ther til/jpå t§tt voåta stalar maltc iher blifwa
sade til salighccten. Wlj stoleockbidiaochsäja: H Rre
Gudh beredh tu migh / och gör migh lvcksttckat
och werdigh / sa bltswer jagh en wardigh gckst
wldh tin Maltijdh.

Thet andm som wij gifwe acht vppa/är ttjden/ li.
nar HERren Christus insiichlade Natwarden/ och befalle
tilat bruuka honom. Ttjden vthwtjsa och Ewangelifierna
sampl medh Paulo gansta klarliga medh lhcsse olden: j shenNatten ta han förradder wardt. Thermedh g,ffz un
kanna / at Natwarden bleff aff Chrlsio insiichlal pa then sam-
ma kätten/ som gick nasi for Hans lidande och dödh paKor,
scl. Pa lhen Natten hade Chrisius manga högtrichtiga oty
rander och bestalningsr for sigb' <a giorde han mcrh högsie

R r burn*



Then XXVII. Pttdltatt.
Uttntianto beslnue pä thet Gam: Tesiamente/ och giorde en
ingangh och bcgpnnclse <il thel Nya Tefiamentet. Tä giotde han
brsiuul medh Gam: Testamentzens Pästelamb til atsiachlaoch
ata / hwilkel war ludafolcket för itt Sacmmcnle/ och g«ff
lhem nu itt annat Päfkelamb/nemliga sigh sielff/ sin Utmen
och Blodh// «l ai äla och dricka. Tä «wädde han sinä iåx?
jungars fötler/ och förmante them til karlighcet och lienstach,
tighect inbördes. Ta wart han bedröfwat i Andanom och
sade t ss?m @täl ar bedröfwat m til döden. %å ha,
de han stoore fottreel och bekywmer öfwer sinä iarjungar/
tp han sagh och wistc at en aff lhem ffulle förrada honom/ en
annan aff chem stulle fötsaaka honom/ och alla the andra
stulle wyka ifrä honom. Tä ledh han fioor har» och förlreet
aff lhen olljdiga och onpttiga lrala / sam Hans iarjungar ha-
de sigh emellan / nar han gick öfwer Backen Kidron. %å
mtbt han sin Him: Faders wrede vnderkasial vlhi Öwsåt*
dcn/ (3 at han sweltadcs Blodh/ och badh';. äthMiga gan-
gor/ at om thet wore möpeligil och Gudz wilie/ mätte lhen
swäm bedröfwelse Kalken gä honom forfcff ♦ Tä bleffhan ge-
nom/)uäX forraderij/aff cn ogudachtigh hoop/vthi Otto
såtnm öfwetfallcn / bunden och bortförd til aehstlLigha falffa
witne emoot sigh och orattradlga Domare/ ther han bleff
fpottal/ hudfiengder/ tömekrönter/kinpusial/ slaghen/döm-
der/ och döder ibland ogarningz man.

Har afffö.icr/ ae emedan HERrans infiichtel-
ft Zr ilt ibland the höge och wichlige ärender/ som Thrl<i«s
bcsialte pa chcn Natten: lp malle lhen «cke wara nagot onö-
digt ellcr obelankl forordnat tingh. Therföre alla the ordhsom Chrlstus vlhi instichleifen hafwer talat/ them stole wtz

WO WM fanlftrdigq / och icke hafwa naa.öii
förbor-

314



2lr om Altarens Sacmmcnle/
fstborgat bemarckelse vthi stgh. Alt hwadh han
ielsen hafwer giswit/ lhe< stole wIZ högdl elsta/säsom wat
basia saligheetz stalt. Alt hwad han hafwer vthisen befalt osi nptlia och bruuka/ lher aff stole rc# sama ochmedh tacksampt hierea gora ch deelachliZhe. Hwadh ord,
ningh han <hcr medh hafwer giordt/ och befalt 4 halia / then
stole wij ingalunda i nagon malto förandra/vthan sasomfrow-
me/ lpdighe och dpgdesamme Gudzbarn ther widh garna blift
wa. Gudh gifwe at wtj kunne sa medh rall troo och hier-
tans karleeö HERrans H. Natward ost til saligheet nptlia
och bruuka/ sisom Chrifius then medh alfwar/ lroeheel och
karleek 0(3 gifwit och förordnat hafwer.

M thet 5. giftve wt/ acht vppa/ hurudana rät- niter o£ gifwes och medhdeelas i thm H: Nalwatden. 3het
glfwa ock Ewangflisiema lilkanna sampl wedh Paulo vthi
insiichelse otven/ at of? gifwes och meddeles bade lesammeli-
ga och andeliga/ jordista och himmelsta rätler. illhe UUm*
meliga och jordista rattema / are Nalurligil Brödh/ och
naturligil WHn. The andeliga och himmelsta / aro Christi
iekamen och Blodh. £m btåbtt sä/a Ewangelisierna och
Paulus, at 3c£|u£ togh brödet/ tackade / brööt
thet/ och gaff sinä Larjungar / om Kalkm eller wff-
nel som war i kalken/ saja the/ at sammalun-
da togh thet/ tackade k+ När lEsus äth fåpkm*
bet medh sinä iarjungar/ ta hade han iher widh osprat blödh/
och wtjn vthi en kalk/ thet samma brödet och uljnet/som uh
förende til intet annat dugde/ ähn 1,l sptjs och fö,
do/togh Chnsius/ och föwrdnadc thet lii Eialenes Spljs /

och medh sitt tackandhe / gaff han thet een amati och
sörnemligarc kmfft, ahn thct hade tilförende, %d< {aattoa*
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Then XXVII. Predikan.
del och wijnet wande igen at wara naturligit brödh och wtjn/
eller ftoge nagon fremmande qualitet för sigh sielfwa/ vlhan
för och ass Chrifii tekamens och Blodz deelachligheel/ (btn
the finge/ blefwe the krasstighe och duglige til llt Sacramen,
<e. Om brödel sager Christus/z at thet ssulle tagas och
atas/ och om wljnet lager han/ at thet ffulle tagas ochdrickas'. Om the andellga och himmelsta ratlerna sagher
Christus: thetta dx mm Lekamen. Jtem, lhelta
åx min Blodh.

Nar Chrisills togh brödel och sade: thetta åX MIN Le-kamen / Jtem, tinr han togh kalken/ eller wtznel som wat i
kalken/och sadhe: thetta åx mm Blodh/ täförwandla-
de han icke thet/ som til förende war Brödh/til fin iekamen,
ep Heller förwandlade han thet/ som lllförende war rotjti / tl!
silt Bl3dh: ty brödel bleff brödh/ och wynet bleff whn/ sä
wal sedän som förr: Vlhan lillljka medh thet nalurliga och
walsignade brödel / gaffChristus sin samia tekamey/ och lil-
lchka medh «het nalurliga waljlgnade wljnet/ gaff han (to
(ama Blodh. Ja thenna ordningen häller Christus ahn u
dagh/ och altijdh in lil Werldennes end<l / al ehwar / ochnar thella Eacram: hals i 111 l ralla bruuk / ther gifwer hanlillljka medh thet,'walsignade brödel/ sin sanna tekamen /

och lillljka medh thet walsignade wljnee/ sin sanna Blodh/som
för wara spnder stu! vthgaffz och vthgiötz pa Korset. Ther,
före ssole wlj elsta thenna H: Natwarden/ och ossla medh
fiorsta Gudeligheel göra ch ther ass deelachtiga/ emedan ol)
gifwes lhkrvlhl stdana adia ratter/nemliga/ickeallenast/ thetwDgnade brödel och vftmi Vchanock Christus sielffgiffz

otz
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ofj heel och hallen/ sasom iulherus sager: dt Wars
Od&» Khrlstt stnna Lekamen och
Blodh/ *c

Har vthinan stole wlj tcke förvndra / difputem och ftaga
hnru thel kan ikee/ mpckel MlNdre ffole wtj twifta om/ at lhcl
kan stee: Vlhan stadigt och fulkommeliga <roo/ a« IEsus
Christus/ fom war mpndigh och benagen til at lofwa / han
är ock mcchtigh lil at halla och fulborda chct h<,n lofwat hafwer.
Ty han tir en alzmechllgh Gudh/ för hwllkomm-
gen tlngh ckr omöljeltgh/ ja han hafwer (Mff stgdl at
3)lmmel och lord stola förgaas/ men Hans ord
stola tcke förgaas. Wtj stole förly i thenna handelen Matt- l+

medh Maria sa>: @<J O HRre JEsu /
"'

wlj äre tine enftldlge pienan/ wl/ bltfwe dchi
Gudeligh hörsamheet widh lhen ordnmgen somtu
hafwer hallit/ och befalt 0$ halla / wij troo sta-
deliga at lu kantgöra och fulborda hwadh tulos-
wat hafwer / warde oh effler tiu taal. Lue,».

P A RS S € CU NDA
Sastm wH i then,. Deelen hafwe hördt om

HERrans H: Natward och thes instlchel-
se: Altsa wllte wtj vthi thenna T. deelen för-
nimma/ hmuledes then stmma H. Natwar-
den ffal aff op mennlssiom rättellga anamas
och bruukas/tllGudzähraochoD tll saligheee.

Wv iq Först
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t. zsrst stal HERrans H. Nalward anammas

och bruukss/effler Christi egen befalnmgh och msticheelses
orvningh. Thcr om lpda Chnsii ordh sä: och ll-
ler/ tagher och dricker. Säsom Chnjins wilie sa>:
lhetla Brödel och lhelta wljnet/ som jagh gifwer ider/ och,lil<
lljka medh them min tekamen och Blodh/ stolen i icke alle-
nast lroligen behälla och fiileligen bruuka: vchan och ther widh
achta/ och halla min instichlelses ordnindh/ ati icke goranå*
gol annat medh thclla brödel och eller bwnka thet lil
nägst annat/ ahn allena lil at ata brödel/ och dricka
Har aff synes at the are vehi sioor wilfarelst/ och göra emot
Chrisii wilia och ordningh/ som göra llt offer aff thessa
menlerna/ bara them kringh om sinä akrar / gömma them i
sljna strljn/ tilbidia them/ eller bruuka them lil nagon lakien
dom pä kropzens wagnar. SZdaNt ar ltl wederstpggeligit
mi§bruuk/ för hwilket hwar och en Christen Fal lagha sigh
wal lil wara.

n. Sedän stal ock H: Mtward a-
nammas och bruukas offta. Ther om lpda Chrisii.ord säledest
Sa offka som l thet gören. Säsom han wille saja:
thel star icke vthi mennistiotnas machl och frga wilie/ at läla
blifwa thella Sacrameneee obrukat/ säsom. ilt onödigt «ngh,
hwllkce man wal mistä kunne vthan sin stada / ep hsller siar
zhct enne mcnnistio / at bruuka lhet en gangh ellet lwF
i sin liffzthdh/ och sedän afsöndra figh thcr isrä-/ sä ftamt
han langrc lefwer: vthan en Mennistia stal offla och sä län-
ge man lefwer/ wederqwecka fijn sial ther medh/ och jkprkic,
sijn lroo. Thetla ssole wtj göra/ emedanwär sial blifwer off-
ta bedröfwat / och wär. lroo blifwer offls swagh 11$ stole
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wtz ock offla fokia och bruuka thmna Siälennes.lakedomen
och tronnes stprkian och wederqweckelfcn / at wlj äter mätlci
andeli gh matto komma ch före igcn/ och kunna saja mcth
David, war nu åta 11l fndz min Slal/ ly 0^ p/^ 7-
ren gör tigh gode. Hwad bedröfwar lu ligh mm
Släl / och ast sa oroiigh i migh I hoppaa? vppa
Gudh t tt) m§ stal ahnnu tacka honom/ at han
hielper migh medh fikt anfichte / och at han min p^z:t2 '

Gudh du
nckst stal HERrans H:Nakward anam- ni.

Mas och bruukas lil lEsu Chrisii aminnelse. Ther om
da Christi ord och befalning saledes: Görer thet tll MM
aMMNelse. Sasom Chrifius Wille saja: i stolen/ ider «l
eröst/ päminna idher mina malgammgar/som jagh ider giordt
dch bewtjst hafwer / hwilka bestä ther vthi/ at jagh ar (om*
men i Werloen: och ar mennistia worden för idra stul/ pa \

chel i ffuUen blifwa minä broder och medharfwingar/ al jagh
hi,fwer lidit och dödh för idra spnder stul/ ar vpstanden
för ioor rättferdighect stul/ ar vpftren til himbla lil Gudz hö-
gra hand/ medh min anammade mandom/ pa thet jagh lcke
allenast stal ther mma godt för ider: vthan ock pä thcn pli 0^l7Mtersta daghen draga ider til migh/ at hwar jagh ar ther stolen uQQrni
i ock wara Ewinnerligha. Sadanl kallar Paulus,

Z 6
na HERrans dödh til thes han kommer. Ia i sto- Zt

'

len ock pamitwa toet (»il Chrizius saja) nar i anammen och
begaan Min H: at jagh ar then/ som föröker och
widh macht haller/ bestydder och bewarar then ratta Gudz
församlingen i weridmne/ och alla hennes ratta lemmarmedh

min



J2O Then XXVII. Pttditatt.
mm fy Anda vplpser/ siprer och regerer/och medh miu ord
och the H: Sacrammlen föder och försörier pa Sialennes
wagnar/ och ther igenom gör jagh hwar och en tättfinnigh
Christen Mennistia förwissat/om GudzMvh och wanstap/

hh.mu syndemas förlätelse/ min dprt fåvtkma ratferdigheel ochthet
3- Ewiga lljfwel. I stoleN ock (wil Christus säja) paminnch

ideriwara migh stpldige lacksajelse/ sormina
mool ider bewista/ badhe pä kropzens och sialennes wagnar/
och hwar och en för sigh sielff bör sa)a: Lofwa HHR-
ran min Sl'al/och alt thet i migh är Hans H.Pf- "3-'. Nau,pn/ lofwa HERran mm @<fl/ och förgat
lcke hwadh godt han migh giordt hafwer. Och ol

*• ratt tackftmheetz tekn emool migh (wil Christus
i fiitigt bruuka min Ramatty/ hälla ider til mlgh och min
ordh: ider allljdh ovat at i vtbi sanningh matte
wara våtta lcmmar vthi min församlingh/ aff himat och tft
wer alt tlsta ider Gudh/ och eljka ider näsiä som ider sielfwa/
wachla ider för grofwa synder och odpgder/ och befitjta ider
dageligha om ilt Chrisieligit och Gudi behageligil lefwerne/
och salcdes liena Gudh i hcligheet och ratferdigheel i alla u
iva liffzdagar. 3he som saledes bruuka min Nalward/och
anamme milt H: Sacramente til min äminnelse (wil Christus
saja) the aro werdiga gaster widh mill bordh/säsom tulh.sager:

är rätzliga werdigh och walsklckat / som
troo satter tll lhenna orden ett. Hwilken two ock
sta! lysa och synes i itt Gudeligit och Christcligit lefwerne.

Sa stal nu en Christen Mennistia wal pröfwa sigh och
silt hierla/ förr ahn han gär til HERRrans Natward/ om
han kan lhet göra/ nemliga/ ga lher til/ lEsu Chrisio lil

aminnelF
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äminnclse / som nn sagdl «V och sälcees medh fiörfia ahogh.,
befitjla Wom/at wara en boolferdigh menniffia/ och cn raV
liga wårlifå ochMstickal gast/ widh lEsu Chrisii HeligaNatward/ och then nptlia och niuta sigh til ewigh walferrhoch saligheee. At wtj alla sa göra kunoe / rch ehel ondtliga
och ewiga godha o|j wedcrfaras mätte ther lil
heliga och höglofwadhe Treefaldighceten/Gudh Fader/ Son
och then H: Anda/ högeliga lofwat och pnjsat aff op al-
om/ nu och i alla Ewigheet Amen Amen.

THen TiuZunde och Gttonde
Prcdikan.

Om een ratt Beredelse/ ttl at «värdeliga bcga
och bruuka Natward.

T E X T U S» »• Cor. u. V.27.&0
Gwilken tt« owardeltga äter aff

thetta Brödh/eller dnckcr affGEr-
rans hattblifwer (alet på gJ&*
rans Eckamm ochBW. itZen pröft
we menntstiatt sigh siclftva/ och ate
st aff thtt brödet/ och dricke aff then

S s Kalken
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jSaffett: tp then owärdeltga ater och
dricker/hanätcroch dricker sigh sielf-
wom Oomen / icke ätMlmndes
OEArans lCekamen.
QjTfar then Helige SlpofielenPaulus (G.V.W)

repeterat »ärs HERres och Frclsares lEsu
Chrilii egne instichtclse ordh för fina ahörare vthi Corintho/
och lätit them förnimma/ al HERren Christys sielff hafwer
fiichlat och gifwit «hen f). Natwarden/til Mennistiornas
Siale spHs/ Samwetzens wcderqwcckelst och lronnes stprkio:
t& larde och vnderwiste han them od/ grunveligen/ troligen
och medh stsrsta alfwarsawheel/ huru högeliga thct ar afftlö-
den/ at lhcn Mcnnistia/ som »il begä och bluta HER-
rans H: Ttalwardh/ och göra sigh thcr aff deelachligh/ han be,

sigh om een Gudeligh och ChristeliZH bcredelse/ förr
an han ther lil gäar / at han icke mä owardeliga anammo
Christi iekamen och Blodh sigh til dom och földömelse.
Til at ftf lära och vnderwEa the CorlNthcr bUtff Aposielen
förorsakat och bcwckt/ ass then ostickslighttt / som han för-
«am wara ibland them / nar the kommo tilhoopa i
gen/ tilat begäa HCRrans?talward/ at saoant ffedde icke
<il förballringh/ vlhan mecra lil förwarritigh.
förwanar Apostclen Paulus them/ sasom en alfwarsam och
eroghen theras larare och siäle herde / at the stulle pröfwa
sgh sielswa fölr ahn the gö.-a sigh deelacht-gha ass H E R-

rans
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rans iekawen och Blodh/ pa thee <he mätte anamtna thelsigh til saligheet / och icke til dom och E. sördömelse. Ock
emedan thenna laran ar fötnemligh / och allom ChrisinomMmnistiom nu l thenna war ttjdh ocf högeligha affnödhen:Ty wilie ock wg then vthi godh achl lagha/ och thessa kauli
ordh i H ERrans Nampn och i Hans ftuchlan belrachta ochöfwerwaga i 2. Beelar.

I. Om the owtirdigha Naewardz gcisierna/
ochthen stada/som the göra sigh sielswa med
Natwardens anammande.

li. «Yuruledes en Mnnlffia stal sigh rcktt pröf-
wa och bereda/och kunna bllfwa en wckrdlgh
gäst wldh HERrans H. Natward. Gudhregere oh medh fin Heligha Anda/Amen.

pA r s p r 1 M A

Sörst gifwe wqachtvppa'/ hwadh som sörstas
thet ordet / owardeligha. Mcd owåtaiu

ga/ eller owardigheet/ förfiäs vthi Apoftclens Fauli ordh.
i. Icke <hen arffspnde oreenligheelen/ medh hwllken menni.

nistian ar besmlltat aff föraldrama: lp om ihen försiodes/tä
wore alla mennistiorowardiga/emedan alla are medh chen o*
«nligheelen besmittade/ och maj?e mcdh Davidk?(ntia/o<%
sa>:Scjjaghäraffsyndeltghsadhfödd/ ochmoderhafwermlgh i syndaftat. jtem meii? H\ob;
Hoo wll fiuna en reenan nclr lhem ther lligenreen
4fc Hwadh ar en menniM at hon ftulk tvata ■ *Ssy reen *



Then XXVIII. Predikan.3^4
reen / o§ at hon ssulle wara rälferdigh som aff
qwmna född ar l @is lbland §at)s Hellga åx m-
gen ostraffellgh/ och himlarna aro icke reena för
honom/ hurumyckelmeer menniffian som åx ftygg

tihb. ry. yH ozzh u. Con£ Rorn. z: 9. 2). cap. 5: 12.
74- 2; Icke försias Heller medh owärdighcet / wärck spndett/som menniffian j?elff hafwer bedrifwit aff swagheet: lp om

then förfiodes/ tä wore ock alla menniskior owardiga/ eme-
dan alla are stpldige/ och mäfie bekenna medh David och saja:
HERren sägh aff aff himmelen vppa menniffiors
barn/ at han see stulle om ther nägor förstan-
digh wore/ och effter Gudh fragade: Mn the

y!/4>. 4. aro alleftmmans odugse/ ther åx mgen som wal
gor/ ja lcke en. Ja WennlMnneS otldffa åx

Gen.6:s stoor pa jordenne/och all henncs hlertaS vpsat
p . och tanke ar altqdh benägen tll thet ondt åx* Men-J' *' 3 " Nlstlorna hafwa fafengellgheeten för och tlljka lö-
pro snen. Hoo kan saja: jaghåx reen i mitt hierta/€/i'«T och klar isra minä synder! Ameban alla ga t voiU

' farelse säsom far/och see hwar pa sin wägh.conf.
64: 6. Rorn. 5: n. e. 5.12.

3. Icke förstäs Heller medh owardiga the / som are swagha
~ i troona/ sasom KonungzMannen war, nar han icke lrodde0 'J" ' Chrijlum om/ at kunna boola Hans siuka son medh mindre
,

4 han wore nar honom i hzzuset. Jtem iarjungarna soin wo,uc' *4' re seen hiertade lil at troo/ vlhi lhel som prophelerna sagdtv' 25' hafwa. Tp för sädana sw.igas och kleenttogn.w j?u!/ ar chen
H. *to*
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H: Nalwarden instichlat och giftven/ pcl thet the«s swägha
txoo stal blifwastarchtoch förökal:ty tm sörbrakat röö s , 2wtl Gudh icke sönderbryta/ och en rykande wee- ;'

ka wil han lcke vthstäckia.
4. Icke förfias Heller wedh owärdlga the/ som en tijdh lang

vthaff oförsiänd kunna hafwa förachtat H 3 Rrans?tatwatd/
och feoan taga pq at besinna och battra sigh/ och fa lust och
karleek ther lil/ för then kundstap stul / som the hafwa fätt
om Natwardens krafft och npttigheet: ly nar säoana omwan,
da och bällra ftgh/tä jkola lheras förre fynver lhem intet lil,
rachnade warda. Jtem, nar Christus sager: Vthan \Uez,ech.
omwänden lder och warden som barn stolen l icke /,. v. ,,.

komma I hlmmelrqket/ tä låta han förstä/ at the spndare "•

som battra och omwanda sigh / lhe aro wardiga lil at komma
i himmelrtjkct/ thet «rt i @uds siridande församlingh har i
werlden/ och i then lliumpherande effler lhella lifwet: are lhe
eher lil wardighe/ sä are the ock wardighe lil at begää HER, Mat' "''

rans Natward/ och blifwa ther aff deelachtighe.
u Men medhowardighaförfias forfi/ the som inlet angra och
begräla sinä begängne spnder och witzgarningar/ vthan mee-
«g sigh intet ondt hafwa giordl / eller forlicnt nagot siraff/
fa / the hafwa (to lust och glädie ther aff/ at the hafwa falt Sxod. 1.
fulborda köttzen» onda begarelse. Sasom K: Pharao/ nar 73./*.*/.
han Ufaltt at förgöra the Israeliteske piltebarnen / och min* tfc
gade Israeliterna til swär Craldom. Jtem K:Herodes/ nar Mat.i:i&
han lal orapa lhe Bethlehemltiste Swanbarnen/ och lal hals c. 14.0.
hugga loh. Baplistam i fangelsel. Jtem:Ahab och Hans ogud, fiq.
achtige Drotningh Isebel. Thesse och andra saoana the are t.Reg. ti
owärdlga / ewedan lhe inttl ängra eller begräla sMa spnder. 4/ea,

S s itj



3hen XXVIII. Predikat».
2. 3he aro ock owardigha/ som allenast medh munnen och
fin« vlhwartes äthafwor låta förnimma sasom »he ffulle åtu
Ara och begrata sinä synder och dockäre
tare i hierlat. Ja the som ängra spnden then dagen allenast,
pä hwilken the gä til abfolution, och sedän inuti vthan gF
til sinä förre öfwade synder och igen/iakan ftcetil gröfre och wedersipsgelisare lasier/och tantta sä: jagh
fäär wäl mi spnda igen/ thel stadar migh intel/ j.War aflFilöst ifrä minä fötra spnder/ jagh tan wal/ nar migh behagar/
läta pä nytt afiöösa migh ifra lhem jagh nu bcdriswer/ emooe
Gudh och min nasta. En sädan owardigh ??atwardz gäst
war Indas Ischatioth. Mat. z6 :26. 47.
z. The aro ock owardiga Tiatwardzgastar/ som icfe tteo
Christt tekamen och Blodh wara santfardeliga lilstades vthiNatwarden/ vthi/ vnder och medh brödh och wtjn/ effler
Christi egna inftichtelse otdh/ hwilka sä lpda:lagher och äter/
thetta är min tekamen/ tagher och dricker/thctla år min blod/som för ider vthgifwen och vlhgntm warder. The som har
om twifia och äilputerahar emool/ the aro owardigha
wardz gaster/ och hafwa meera stada ahn gagn aff HER-
rans Natwardh.

För lädan oroärdigheee ffal hwar och en Chrifien Menni-
stia wachta sigh: tp sädana owardiga gaster aro widerstygge,
lige och mGhagelige för Gudh/ och blifwa omsijder mut o,
firaffade/ sä ftamt the icke omwanda ech battra figh<

ThelT.somwy gisweacht vppa/tirtheowckdl-
ga gästernas straff/ stada och förderff/ som the
medh fin owärdlgheee förtlena/ och draga öswer
-figh. $&« om «alat J?aulus i. och fager.- JQtViltetl NUO-
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wärdeliga äter aff thetta brödh/ eller dricker aff
HHRrans Kalk/han bliswer (afet pci HER-
rans Lekamen och Blodh. Th« är / the owärdigha
Natwardz gasterna bedrifwa en grooff misgarningh widh
Chrisii tekamens och Blodz anammande / och komma i fioor
ogunst hoos HERren Chrisium/ som samma adla gäfwor
gifwit hafwer til menniffiornas Smls walftrd eec.

Emedan the owardiga Nalwardz gasterna icke alienasi be-
drifwa en grooff spnd och misgarningh widh H ERrans H:
Naiwardh/ vthan lhen spnden ar Gudi vppenbär/ och för-
orsaker Gudz wrede/ ogunst och onadhe öfwer the owardiga:
<p stal hwar och en Christen mennistia wachla sigb / at han
icke kommer owardigh til thet hclige och andeliga gasie bodel.
Förfiändiga mennistior/ nar the komma til lekamliga och jor,
desta gastc bodh/ ta sialla the sigh höfweligha emoot warden/
och vmgas ffickeliga och tilbörliga medh Hans vplatne tåttw
maat och drick/ och vthi alla mätlo wachla sigh/ at the icke
Matle förtörna warden/ huru mpcke meer böör en mennistia
sialla sigh höfweligh emsol HERren Gudh och vmgäs fficke- Deut. 4:z,ga och tilbörliga medh the andeliga och himmeistä rallerna
som han vpläler och gifwer otz vthi (In H: Nalwardh? ia Deut. n:
lhet ligger sioor macht vppa/ al wlj wachta osi wal/ och icke v. 22.
föllöma honom: ?y Hans wrede ar en föttarande Eld/ och Ebr.- /«

lher pa fölier icke allenast limmeligh ochlckamweligh stada/ %9.

vthan och andeligh ffadha och Ewlght förderff.
Vthaff Pauli ordhsee wtj ock/ at Christi ickamen och Blod/

are santferdellga tllsttides vthi Natwarden/ Eme-
dan Paulus sager/ at then som owardigh ar/hanblifwer saker
pa HEMrans Lekamenoch Blodh/ hwilket icke

kunde
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tundestee/ om thct icke wore tilsiades. At Chrifii iekamen
och Blodh are tilstades i thet gifwer ock Paulus
klarliga tilkenna/ ther han sager: WalsignelsenS Kalt
lhen wij wölsigne/ <ir lcke han Khrlstl Blodz deel-

i.Cor.io: achtigheet i brödel som wtj bryle/ är lcke thet
.". Shnsti LekamenS deelachttgheet l jahwartagerman

sannare witneDprd ther om/ahn Chrifii egna infiichlrlseordh
hwilka sä lyda: lhetta dv MM Lekamm/ thetta llr

Mat. Vi NUN Blodh l och bemärker lcke/ säsom the oförständighc,
ze. H- m«na och s4ja«

The owardigha och ogudachliga bekomma ock Chrifii famm tekamen och Blodh/ oansedi thet länder them tll ingen
nytta och saligheel/ och «het ar lhet samma/ som the blifwa
sater pä/som Paulus sager/ och lcke pä bröd och wljn. lu,
das förradaren som owardigh war/ han bekcm ock Christi
Idi och Blodh (3 wal som the andra iarjungarna/ och ther
pä bleffhan saaker. 3p sager Auguf: Indignc quis fu-
niens Dominicurn Sacramentum, non cfficit ut quiai-

i pfc malus, malum fit: aut quia non ad falutem accipit»
nihil acceperir. Corpus cnim Domini & fanguis Do-
lnini nihilominns erät eciarn illis quibus dicebat Apo«
ftolus; qut manducat judicium (ibi mandu-
cat* THet är: Then som owäreeliga anammar HERrans
Sacrament / han gior icke thet til at wara ondt/ thersöre at
han fielff ond at: ey Heller at han inttt fäät thet/ thersöre
at han faär thet icke figh til saligheet. Tp the wore ockdeelF
achliga aff HERrans tekemen och Blodh/ til hwilka Apo«
stelen sade i Hwllken nu dtct/ han ater
figh domen. Sa sager ock Chryfoftornus öftper thksse orden:
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iSangvinem guftaili Dorainicum, neq; fic fratremtuum
agnofcis. Thel är: Tu hafwer sinakat H E Rrans Chtifii
Blodh/ och doch kenner tu icke lin Btoder. Eä ar wChri-
fii tekqmen och Blodh santfardeliga tilstadrs i

2. Sasom «he owardigha gäsiema bednfwa grooff spnrh
widh HERrans Nalward/ och maka i Gudz oZunst: Vllsä
draga the.och til thet andra meth sin owardlgheet/ en försträc,
keligh Dom öfwer sigh. Han aterochdrickn fighsiels-
wom Domen/ sager r.gujpz/ lhcr mcdh förfias lwagge
handa

i. Then fslMcktliga Sentens och dom/som alla
tigaoch oboolftrviga ffola fähöra fallas öfwerfigh pa rowsens
dagh/ hwilken sä stal lpda : Mar lfra Mlgh l .ogjlr- £*ft ,*

Nlngzmän. Gar bort lfta migh t sörwnnade / i7 .

vthi eeld/som dicftenom och M**-**
Englom tilredt är. *'•

-. Then fioora pljng/ och lhet grufweliga qwaal/ som the
stola i helfwetkl/ ther theras gnaganpc och bljtande malk
aldrigh döör/och theras blinnande'ecld aldtigh vchsiocknar.
Chryf. taiat saledea om the owardigas siraff: Jgitur nihil
iliud relinquitur, quam ut Tortoribus rcddaris. thelät
lherfsre fiär tigh intel snnat före/ ähn at tu jkall anlroarvas
Bödlomen^

Allsa göra the owätdiga Natwattz gsfiama sigh en för-
sträckeligh och obooleligh ffaoa/ lp lhe ala och dricka sigh
dom och ewigh fordomelse widh HE Rrans H. Nalwatth.
3het är stadeligil/ gmfweliglt och förstrackeligil/ at ala eller
dricka lekamligit förgiffl/ och förderfwas pa kropzens wägnar
Men mpcket ffadtligare/ ' Qtufmlwttfå fitfttMi&itc

T t ck lhet
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ar thet/ at åta och dricka andeligil forgiffi/ och föttotfw»
bade pä kropzens och sialencs wägnar. Therfore/ sasom hwar
och en förständigh mennistia wachiar sigh för lekamligil for-
giffti allsa wachle sigh ock hwar och en Lhristen menniffta
för lhet andeliga Eialenes förgiffttl/ nemliga
«en / pa lhet at lEsu Christi lekamen och blodh' som
ordnade lil Sialenes spljs och andeliga Mmm/ icke mätw
mammm lil dom och Ewigh fördömelfe.

PJ RS S6CUNDA
, Sasom wtl i then x. deelen hafwe hördt hwad som

förstäs medh owardtga/ owardtgheet och o-
wardeliga åta och dricka: attsa wllie wt/ v-
thi ehenna T. deelen formmma/
wq ffole op pröswa och bereeda/ at wij mat-
tc wara wardlga och wä.lfflckade gässerwldh°

, HERrans Y: Mtwardh.
f- Först bcsiär itt mt prooff/ och en godh Lhristelig',

beredelse/ til at wardeliga bcgs H ERrans H Mlw«tdh /

ther vthi/ at Mj mennisttor aff hlertat kcnne och bekcnnewa-
ra begängne synder/ them aßgrav begrala och tp>
if*a iM wara/al rcfj sa margfallcligen hafwe förtömal Gndh/
fom (agodh och mildssremooloff. Sädanlkennande och
behammt vpwackms vchi warl hierln och i wär munn/nar
rot} taghe ©ufylagz spegel för offoch c$ ther vchirält beffodeM
warde wh förnimmandes/ at lagen medh sijn sirangheet ochfo. försträckeliga anseende dödher chen syndige mennistian/
och ar en h<m»n<»r/ sM stnderM jhc §4tt4 och sakre hierta».
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£)ffl nu lagen ffal hafwa sttt ratcs warttHnde/ ta mastehon
medh full alfw»n bestodas/ at wtj granneliga ransaka och be-
lankia/ hum wlj lcftval och c$ siall haftve. Nar wh lhet
Zöre/ ta bifilwe wlj »issnllga/at wlj lcke hafwe siall esi sä
emoot Gudh och Hans margfalliga / «fj bewjsta/ iralgarnin-
gar/ andeliga och lekamliga/ fissln c$ hadc bordt/ vchan wls
hafwe honom föltörnat och emoot brulit bäde medh tankar/
«rd och gärningar/ witterliga och owittelliga. Wär nafia
Hafwe wlj icke Heller (effter Chrisii befalningh) älssae (cm c§ Deut.tr.
fielfwa/ lher pa fölier fötstrackclse i himat/ afflagzens förban, ty n.n
«klse och saMwetzens dom / m confcientia mille teftcs. feq.

131 l thet andra bestar ock ittxån prooff/ och m n.
Christeligh beredelse ther vlhi / at wlj icke jiavna vthi sadan
synde kennedom och förstrackelse/vchan at wlj see oj? o»n/ eff-
ter lhen som wärt bedröfwade modh/ forstmckle l«ss.we.el
och förkrossade hierta hielpa/ treffi? och wederqwecka kan.
Och lhen sinne wH/ nar wlj t«ge Ewangclij liufiige spegel Sr ö rför oi)/ vlhi hwilken wlj blifwe wifie til lhen ralta mäjtaren :"

'

<il al hielpa / nemliga / til lEsum Christum /medh saeana Hu-
' "

gneliga och trösteliga spraak: @tj Gudz Lamb som bort- hh.i.i9%
lager wertdennes synder. @d älffade Gudh werl-
dena/ at han vthgaff sin eenda Son/ pa lhet/at ioh. h IS.

hwar och en som lroor pa honom/stal lcke förgas
vthan fa Ewlnnerllglt lczff. Kommer tl! migh t m»l „.

alle / som arbeten och ären betllngade/ och jagh wll .**•

trederqweckta lder/ elc. Conf. Hez-ech. #. y. «,

Ef 1, v. iz. Mich 7.12. teq. Mat. 9.13. Jsr. 31.34.1. Tim-
u4. x, Pet. 3.9. VlHaff fadant liudh bijftrer thet bedröft
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tvade wedetqwekt / chel forstrarkle samweetet lröstal/
och thtt forkrojside h;ert«t heelat igen/ sä at then fatlige sp^

ff. r . g daren tan safa ? Mr sinner man hielp.
lagh tröster ther vppa/ tu sa nade-

p/. i$ e. jzgh jgjiy m jW hzerta glader sigh/ at tu sa gama
hielper. Hwadh bedröfwar tli tlgh ta minSläl/
och ast sa oroligh i migh i hoppas vppa Gudh:

jagh ffa! annu ,tacka honom/ at han hielper
medh fttt ansichle/ och at han min Gudh ar.

pf £
Warnu ater tll mm Siai/ ty HH^ren"'"^^gorttghgoVt.

in. Bl chet tridie bestar och ett ratt prooff/ och ett
KhriMigh beredelse ther vthi/at wcj befttte otz
om battringz ftllcht/ som är nyy hörjamheetemoot
Gudh/ochlttbootferdG lefwerne effter HansbodhTher ttl förmanar G»dh genslnDrophelensajanvest^zpaar

s/.i.Kf. ider/gorer ider reena / tagger bort idart cnDa
wäsenve lsra min ögon. Wander igen aff thef
onda/larer göra thee godt ax/ fatet effter thetsom ralt at/ etc. Jtem, S«/ tu clst worden hel-

loh-iii*. bregda/ synda icke har effter/ at ttgh lcke weder-sars nagot xoåixe* %p \i\u som m paticnt wore .iiW
th?r Mtsd holpett/ at Hall ar kommen tll sttt helft/ om hatt
sedän icke wachtar figh för thee som pa nytt kan sörorfiaka
farcittu fiuksomen:allsli gagMs lhet mw cnom synftare/ at
hi<i f<fr. sp.ottnas föliätflse/ om h<l.i lckc pm msm fts

för ltt
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it om Beredelsen lil Hettans Mtwsld/ m
för iu ogudachligl lcfwerne. lllherfore ar en alfwarsam båv %

tlingh högeliga affnöden.
Förvchan tyrinä andeligä och inwatles beredelsett lil £<&'

iäti» H: / om hwilkln rvij tiu hstl safm afPauli
vldh/ tfihv o& iMtherm om een ickamligh och tzthwartes
beredelse/ om hwilkcn en rat Nalwatdz gast böör sigh ock fo
Ma/och chen lpda luehm ordh sä: saffa ych lekam-
llga bereda sigh/ckr wcll een vthwarles eucht.
Sjåt larer tueh: at an döch lhen andeligä och lnwarles bao
delfen är förnembjl/ (a stal doch en rältsinftigh menniffia icke
förgala thm lifarnligä och vlhwartes/ och then wil Chrisius MaU %i*

hafwa widh «het andeligä gastebodet/ aldensillnd han föttna- ,

"»

liar ttl borolucht widh iekamliga gäsicbod. Thenna lekamli^ Luc- 74-
ga och vthwanes beredelsen och luchten bestär i lwenne dpgder. *•

il Then sorsia ar nychterheet hwilket iuth. kallat ftsttf. "*•'

thetar/ then mennilkla sem wll ga til H ERrans H. Nalw.
(lal icke plaga sigh medh maat och drpckförr an haN gar thet
lil/ vthan kowma fram medh ilt nychtett hiena/ f><? thet/ at
then andeligä och inwarte* beredelsen icke mätte förhindras
genoM slljdigt och öfwerfiödigt «lande och dttcfatide. Ia
thtt lander ock til pchwerles lucht/ at Echta folck/ mannen
och hustrun/ bäde pä en gängh bereda figh til HERrane NalF
ward/ säsom ock hafwa slna batn och hwsfolck medh jigh/ la-,
taNves thcm medh fttjt/ hurn the stola stgh ther til
ga bereda/ bade i inwartes och vlhwartes matto* The som
för siuukdom eller annan swagheet stul/ behöfwa/ at ftyrkia
figh medh nagot ltjtet aff maat ellet drpck/ them at the« io-
filgit/ allenaji the wachta sigh för öfwerftadlghet. Icke mä
hcllcr nagon som hasiigt bllfwer medh swagheet bttagen/ftr<

T t 0} fynDw



Then XXVIII. Predikan.
j hindras ifra f) ERrans Nalward/ chcrfööe at han hafwer

ihen dagen alet och drncket til nödlolffecn. Mcn androm
Fr thet inchel lofiigit anamm.i vthan vchi nychttrheei.

z. Then 2.Dygden ar wara lekammeliga beredd. ?her med
fter tnlherus förnemligasi pä stickelighet i klade dracht / at
ehen som goda kläder äger/ mä och böör beprpda sigh höfwe-
liga lher medh/ dock aldeeles vthan högfärdh i himat öfwer
kladerna: Tp Kläderna aro figna Reatus, «herföre boör in*
gen högfardes öfwer <hem/ vchan lanckia pä then godaherlig,
heetz klädningen, jöm wij fwfwe miR genom syndaftllel/ och
langta och önsta medh 11l ödmiukl hierla/ at wlj malte snare
fa the hwijla ostpldigheetz kladerna pa ol) vchi himmeten/ och
inlet behöfwa thcffa jordesta kladerna. Altsä om wij wilie
hafwa nägon förnemligheel fram för andra nar »y are vlhi
samqwemder/ och besynnerliga widh HERrans H.Nalward
tå stal then kstä i ill gudfruchligt och ödmiukt hierla ln för
HERren wär Gudh/vchi hwilkens äspyn wlj altijdh are stad,
de. Tankiandes alltjdhpa Apofielens Petri ordhwilkafalyda:
Hallcr lder hardt widh ödmlukheetena/ ty Gudh
star emoot the högftirdiga/ men the öommka gif-
wer han Nadh. Sa ödmiuker lder nu vnder
Glldz mächllga hand/ pa thet han lder vphöger i
sinom tljdh. Gudh Regere ost mcdh ödmiukheettM-s Anda
har i Warldenne / och vphöize of tll then Ewigha glgdien
iHimmelen.AME7t.

Pfalm. Ilf. V. 1.

FckeH O E Rre / lcke op/ vthan tino Mmpne glff
ahrona för tqna Nade och Ganumgh stul.

Bftlm.
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S • ffulm. iiy. v. 'i.

3osMt ware HERRANS Nampn iftä
nu och i Ewighett/

Pfalm. 41. n>. 74,

Loftvae ware lsaels Gudh/ ista m
alt in til Ewlgh ttzdh/ Amen/ Amen.
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