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HErren stape i otz ett rent hima/ ,.gifwe off en ny wiff Ande! HErren '

förkaste icke ifrä stt ansichte/ och
tage icke fin HeliZe Ande ifrän otz!Amcn.

r?m romne til och angripe wara Gu-
delighcts öfmngar/ ar ju den/ ar wij stole söta
lgm wart hierta/ och lata det wara det första
ojfer / som wij tulroln in för war Gud. Men
wij sinne / ty warr/ och maste med uprichtig
ödmiukhet bekänna / at wart hierta ar af natu-
rcn fult med ssrymtery och falffhet / och altsa en
oldcles otienllg gaswa / at bsras m str en la he-A liZ
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llq Gud / jom war Gud ar Dusore maste wij
för all ting twa wart hierta i lEsu blod / och
dedia Gud/ at han matte hafwa talamod mcd
wara ftcl/ och arsätta war brist af sin nadcs ri-
kedom / at han Wille genom sin nad andra/ för-
nya och Helga wart hierta! Ach HErre / stapa
i et rent hierta! uplys mcd lEsu kund-
skaps saliga lius wart mörcka hicrta/ giör
wart kalla hierta briunande af din och nä-
stans kmrlek! Wart hierta/ som ar opfylt med
synd och orenlighet/ som bebos af allahanda o-

hwari trull och spökelse löpa om
ywarannan/och en gast msterthen andra/

dct ledigt/ sopa det rent/ och tilpyntat
iväl. Reusa det isran aN kiarlck til werldflig
fafänga/ ia/ giör det til en boning/ hwari dm
ande kan hafwa lusi at dwaljas. Et argt och

tlng öfwer all tlng ar wZrt hier-
ta. Det kan förstalla sig/ och ffrymta l sin
Gudstienst. Da wi mbillom osi/ at det är i him-
meten och talar med Gud/ da hanget det jom
bast har pa jorden sinä lustar efter. Wart hier-
ta är obestandigt och owisi- Det anfachtas af
twiflan/ mGroende och sakerhet. Derfsre be-
höfwer det en handledare tilden sanmGudstlen-stm
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sttn; och wij hafwe största orjat / at mcd Oäviä
«nhalla / det Gud matte i wärt innersta för-
nya en witz bestandig Ande/ ssmordenin-
nebära i Andans sprak. En utwartes förnyel-
se giör intet til jaken- Hiertats grnnd maste för-
andras. Derföre förnya/ o Gud/ i ost dit be-
Zäte.' Förstör dcn gamla näste, gis din
helige Ande! pädet wij mage Md kunna tienä
tig med en wisi Ande/ och et stadfästat
mcd nädene. Latsm otz med l)2vi6 Ma pa
wara kml/och bed<a:HErre/ lar ost
efter titt dehag / ty tu ast wär GUD.
Tm godc Ande fsre O pä en jamnan wäg!
Anden hlelper wära ströplighct/ wij
tc icke hwad tvij stolom bcl>ia sZföm dtt
dör stg/ utan sielftver anden manargodt

MeIW snckan. Derföre/som
et tsrt land suckar efter fristt watn/ la
upriktig Christens hierta efter then helige Ande.
Wq urom nu l begrep / m ined de wise ftan H-sterianden förfoqa oH til LetKleKem, at tilbediawar nyfödde lElum. Men denue war
kunnbm wij intit se en gang / sä framt ey wart
hierta är nytt och rent / och pm icke den hellge
Ande oplpstr og ögonen, to för et kötzligit hiertaA 2 vch
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kötzlige ögon är han en ssalcnstap. Wi

kunnom intet omfamna war ITfum/ och tryc-
ka honom tll war siäl / sa framt den eij ar ren
och oprichtig/ och om den H. Aude.icte mstrac-
kcr wara armar- Ty han tommer icke til en o-

och falst sial/ och tngen kan katta lE-sum en HErre/ utan gcnvm den H.Ande.
Wi kunnom imet giöra den rmgaste tienft/ som
wore Gudl behaqelig/ intet nagon nöd
för honoin / mtet bedm sa / at war bön blefwe
hörd / och kunde tranga sig nl Hans faderliga
hierta/ sa framt den icke gar af et rent/ uprck-
tigt/ barnstigit hierta/ och om eij den H. Ande
regerar osi / som ar nadenes och bönencs ande.
HErre stapa lc.

L^^<3^l.lU^.
KlattK. 2.- i. leq.

ZWUd har wäl en zörsamling / »om bestar as
tW idel rätta lemmar/ uti hwilken inga

ffrymtme / blotta bckannare och mun-
aro / utan <om bcstar af de fulkomll-

gen rätftrdigas andar aUma. Men dm för«
jnmlingen finnes intet pajorden/ iltani himme-

Dar samlar Gud först hwtttt i la-
". dong/
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dona / men agnarne förbranncr han med
ewinnerlig eld. Idensynligalörsamlingen harpa
jorden ligger hwetet och agnarne oin bwarannan.
Vch sa har det i alla tider warit. brodct
at llmstzl bodde med 1122 c ien hydda. En 2N/.P.
Zu62B war bland Demgz hölt ssg ock
en tld bort at til on<gängelse.Dejac7o/.4:14.
kallade Christne i Förlamlingcn har pa jorden li-
ro icke Heller af et siag/ ytan kunna ganffn fo-
geligen fördclas i fem hopar: i. Nagre af them
aw okunnige/ som Heta wal Thristne / mm
weta doch af Christo och Hans litet
ellcr intet En jadan okunnighet ar wid et ja
klare LvanFelu lms som wtt nu ägom/förssräes
kelig. Hwar och en är wis nog/ at
ra del ondt är / mm/ at giöm det godt
är / tvilja the icke lara. Den ar fördömmelig.
TYetta är etvinneriigit lif / at the
tig allena sannan Gud/ och then tusantyaftver lEfum i<hnstum. en icke wet/thet kan han icke tro/ och then ther icke tror /
han warder fördömd. 2 Andre aro Gudlöse
Cbristne / som weta wal dcn Lvgnxeliffasanmngen / men halla den icke för jänninä. Dejaja/ fin lycka til befordmn och folck tll bchag /

ali
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alt efter / hwad man fordrar af oem/ men i sit
hierta trs de intet darutaf. Man sinner män<

'ga därar / som saga i sit hierta: thet är
ingcn Gud til. ;. Annu gifwes i Försam-
lingm säkre Christne/ <om weta jannjngen/hal-
la den ock för janning/ luen wandra doch icke

wärdeliga/ utan lefwa man stam och
fasa i synder och laster i icke annorlunda / an ha-
de the ingät et förbuno med döoen/ och

med heltvetet/ samt ingat kam-
ratffap med sielfwa diefwulen. 4- En sior
hop sro strymtare och strymtachtige Christne/
som weta wal lanningen/ halla den ock för M-

, tllGudachttghetenz
>.' men förjaka dcS krast. Desse <e wal utwar-

tes ut jom Christna / men giftva doch sit köt
och blod hemligen lösa tyglar. Desse äro de /

som nalkasGud medstnommun/ochhedra
honom med sinä lappar/ men med hier«

"""ö./: tat aro de längt ifrän honom Som sck-
"' ja: HErre/ HErre; men giöra doch icke

fadrens wilja som ar i himmeten. Deste/
änstiönt de fäja: jag arkänner mig för en arm
snndare / jag förtröstar Mpa <3hrWm/ jag
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wil batlra Mig lc- saar doch alt dctta hosdem
intet annat/ an et blot tal/ et ftychtigt siam-
rande/ et utwartes sten. Dcsse aro utwartes
hwttmmade grlfter/ men inwartes
te med dödas ben och attahanda siyggelse.
Desie aro i Guds Församling har pa jorden ut-
wartes englar/ men inwartes diefiar. 5. An-
nu finnas nagra fa rcdclige och uprichtige Christ-
ne/ jom weta sanmngen/ halla den för san-
ning / och derjänne winlägga sig/ at behalla et
godt samwete för Gudi och mannom. Desie a<-
ro hwetel / den ratta Församlingen; men dar-
jamte / efter alt utjeende / den swagastc hopen /
som den näst föregaende i war tid oftlbart ar den
siarckasie- För mennistlige ögon aro desie nastan
osynlige. Om en wis hedninge fordom söktemennistior mcd optänd lykta om lmsa dagen ps
torget mit i folckhopcn,- sa stuNe man i war tid
behöfwa et stort blast och et noqa letande/ mnanman kunde finna en enda Ehristen mit Mand de
Christne. Gud som allena kanner de sinä / wet sielfbast/ yuru litet dnta utstottet är. Wi hafwe i-
medlmid orsak at klaga med Vavi6: H1e1p»^,,..-.
HErre/ the helige aro fa/ och the tro°
gneäro forminstade bwnd mennistiors bam.
Om de twsnne sidsta sing ibland de Christna /

ssrylnZ
,



8 Htfkilnad emellcln en Skrymtares
ssrynnare och nitta Chnstne / same deras Guds-
ticnst/ stal pa denna stunden handlas / i sa mat-
to / at wi förestalla otz:

l. Gkrymtarens stenheliga/ men bedra-
och falsta GudStienst.

H. En uprichtig Zyristens uprichtiga
GudStienst. /^n

Guy/ som prSfwar hiertanoch niurar/
min förfölgde FrMare/ du rene och up-
richtige H. Ande/ oplys mig ögonen/ at
jag matte kunna inse den salssa werldcnes
och ZhristendomenS rancker / warna an-
dra derföre/ och i en sann vin ftuchtan
med alla uprlchtige siclf in sir
tig/
»LL:rc)äe3 war M ?roselyt, och attsa af t>M
UH ludlssa Därlwar han wal för--
faren/ opfylte ock des plichter masten«
dcls tämmeligcn noga. Sa aldcles / at han stöd
hos ludarne/ i fynnerhet hos K^uceerne,
i Pet anstendet/ som stulle han wara den ntlaf-

Biiol, om hwllkcn lacot) hade propkere.
4?.". rgc, Sa laje wl ock om honom i den hellKa fkrift/
"""« at hän glatnn har höm niGrdlghctcncs Mdi-

2a. kare
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kare joKgnneB. efter denne war en ftom och he-
lig man / at han har fruchtat fig för honom/ochOlydt honom i mang stycke. Har i wartse wi/ at han pa det nogaste hos de öf-
wcrfte prasterne och ssriftlarde jökcr underrattel-se om och utöfwar sedän karleken där-
utinnan / at han wilar heduipgarne tll denne sin
sökte trsst. Ia / det fom' inera är / sa lafwat
han ock siclf kmnma at tilbedia den nyfödde Fräl-
stnen. Och alt detta giör han mcd tammelig if-wer och sinncns rörelst. Men han menar likwal
gldsles inttt deraf i hiertat- Hwad hanföregicr/
det siicr med munnen / hierrät wet icke det nn-
gaste dcrutaf. Med munnen wil han tilbedia den
nyfödde lEjunl/ men i hiertat wil han mörda
honom. Han stallcr sia / som Wille han tllbe-
dia lEsum/ men det hade sannerligen ssiedt/omhan hade fat rada/ med et blodigt Fadcr war.
Utwartcs haller han mcd de wise/ och laswarsöm den nyfödde Konungen stäncker. Men det
M/ fom han hade fördt honom/ stulle warit
>t kalt järn. Den rökelsen / hwarMcd han hadeoffrat honom/ hade waM Malört. Mirham/som eljest ar et tcckn M det andeliga dödandct/stulle wal lieroclez intet hafwM Orglömt wid sinGuVsttenss/ menkan hade brukat den / at döda
bermcd den nyfödde Konungen / och icke sig stelf

B eller
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cUer sit stolta hicrta. tteroäez wille.imet kasta
sig til lEsu fötter/ utan lEsus ssulle kastas til
Hans fötter / och dar mördas Kort sagt.- tte<
roöeB har har en mun full med bön och Guds-
tlenst / men et hicrta ftNt med morh. Och ar
han altja under alt dcttcl en ffrymtare bland de
yppersta/ och en lifiig afbitd af alla ssrymtare
och stenhelige i Gudstiensten.

Un alla «Buds hod ar nagoe utwartes / mm
l.eck nagot inwärtes/ Ma som siäl och kropp.Dsr«
före är oct Gudstiensten twaggehanda/ en ut-
niärtes en inwartes MudstlMst. Bm «5-
wärtes Sudstienstens strrattningar äro - at fruch-
ta Gud / älsta honom/ hafwa sin lust och gladie
i honom/ förttösia pa honom. :c- Men dm m-
wärtestzGudstlelistens wärck at bedia/ stun-
ga / lasa och höra Gtlds ord :c. Den inwar-
tes Gudstiensten har förnämligast at jyfla med
Men och des krafter / dm utwartes igm meb
lefwernet. Den inwättes Gudstiensten ar altid
god/ i och af stg sielf; men den mwärkes Guds-
tiensten har icke sin godhee af sielfwa warcket ock
förrätningen / utan as andamalet/ hwartil/ och
sattet/ lmru/ den ster. Sa kan en mennistia aldrlg
Mda/da hon älstaroch fruchtar Gud/da hvn har
sin oH ttöstlust i Guv; men under bediande och
Guds ords hörandc kan tM jynda/ sa framt det
ei sscr pa et M/ Gudi behagengit/ och af ho-

nom
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nom förestrifwit satt och wtzs. Den inwartes
Gudstiensten giör den utwartes Gudstiensten god/
Zen fornyar och föxbättrm menniffians hiettä/
ben öker menniffians helighet. Men det glör ic-
ke den utwnrtes Gudstiensten altid. Sa wete
M/ at en mcnmstia kau bedia/och hon bllr icke
des heligare/ hon ksn höra och laja Guds ord/
utan at bli des ftommare. Men deremot/M mera
en menniffia ftuchtar Gud/ de,s wijar/ är hon/
in lncra hon älssar honom / ju heligare sr hon-
Är altja emetlan den jnwKtes' Gudstiensten ochutwärtcs Gudstiensten en gansta sior ckstilnad/hwWen atWuad lifwen Mjcr en ratt Christen i-
fran en strymtare. Ty Den/ som förenar den in-
wörtes Gndstienstcu med de utwartes plichter-
Jas opfyllande i Gudstiensten / then ostyldiga?/
Dander yaftver och rcnylcrtat ar/ dm ärrätt oprichtig CHMen. Men den / som dere-
mot halier sig blot wid Hen utwartes Gudstien-sten/ och jörachtar eller försummaL den inre/denen strymtMe. Hr altjä en strumtare i Guds-
eiensien then/ jom har et sten af Gudstiensi / afGudelighet / det han nkwäl intct brukar til an-
nat/ an til et gudlöst hiertas Melst; som har etsten af helighet/menarmanhelgchens Md, somar syndig och ohel(g/,men wil doch iynas och fer ut
ftom och hellg. Han ar fördenstul tik folck/somhafwa Mgsoien/ hwilka osta wisa ffönn ansich'<B i ten/
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jen / men hy!a fördärfwade lungor; lijt et aplc/
som pralar med et takt M och ytan/ men ar iw
wartes maststungit; llk gammalt tläd / jom ly-
scr och stiner utwärres / men mnan til ar rutit
.och fördarfwat.

Sa i?enhellg och utwartes glänsande som strpm-
tarens Gudsttenst ar/ sä fali? och bedrägelig ar
den eck En sadan strymtare kan bafwa en ttor
kundssav ocb böat körstand i andellqa sakcr.
kan weta mycket om Gud och Hans wllja / om
Christo och Hans wägar / la wida öfwertygel-
jen gär sörut/ och omwandeljm kan/ genom
mennistians eqit förwallande / sta tilbaka. En
mennlstia kan haflra et undcrwist förstand/hwssrs
wilja doch lcke ar hclgad. Förstand/ at kanna
Gud / fast hon lcke har wilja at dyrcka honom.
Dwarje kundstap om Gud och Christo giör lcke
Men jaltg; ty ssulle icke dicftarna da wara stora
helgsn / och huru kunde de da bli fördömde /

medan de weta mer om Gud / an nagon men-
nissiä? dct qifwesen alman kundffaptil/ jam-
wal i de andeliga sakcr/ som jwafwar i hufwu-
det/ och upfyller det; men kommer lcke nlhler-
tat/ at det matte bliswa omwändt. Denne kund-
stapen kan och strymmren W. fants
den i HZg grad hos pkarileerne, som doch woro
et stnMachtlgt stächtt. Si / M kaUas en

Jude/
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Jude/ och forlattr tig pä lagcn / oH
dersmmcr tig af Gudi / och wcst Hans
wllja. Til dmne sin kundffap ksmmer ssrym-
tarcid/.dcls afnnsikenhct / da han wmlagger sig
at weta sannmgen, blot til den andan/ al han
mätte wct«n. Dcls af högfärd / da han sökerNmdstap/i dm afsicht/ nlhan sielf mätte bli dcr-

tand och ansedd. Mcn at wtta / och at
wct/ brpr han sig icke om< Der-

fre sager och sttfftm om somlige/ at te haf-
wa et sten ttl Gudachtlghct / mcn försa
ka des kraft. Detär: de lefwn intet i ut-
pfnmg af dm lnndstap te äga/ och den naden /

som de fsregie fig hafwa , och aro fa likethe
blommor/ jom hafwa m ston fnrg/ mm eläk
lucht. The dnr/ som hafwa stora wingar/ men
kunna doch icke fiyga.

En mennissia kan e) allenast tvttn sanningm/
utan ock bekanna sig dertil/och til den ratta re-
Ussjon, utöfwa de uewcktes stycken som höm til
Gudsttensten/ och tzymedelst förwarfwa sig ct ssen
nfGudlighct/ fa/ at hennes hicrta ända intet
bllr därinunver andrat. och da är hon en strpm-
tare. Hon kan höra Guds orv / och ända sta,-
digt wara en fWdare. Hon kan osta ga tll kyr-
kmn och Guds bord/ och komma en likadan och
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ända större syndare deriftan/ an hon kom dit^

-. Da ar henne ordet en dödSlucht til dsden.
«s. Hörer vettä i af jnobz huus / i som

?/>« l. nämnens af lsrgelz namn/ och af ?ucl»
watn fiome ären. 3 som swärjm wiV
HErrans namn / och ihogkommen ilr».
el» Gud / jom kallas HErren ZebZorK,
doch icke i sanningene sch rätfardighetene.
En liftg afbild af strymmre. The Därja wid
HErrans namn / och ihogkomma ilrZell
Gud/ där str man derss bekännelst. Doch ic-
ke l lanningene och rattftrdlghetene. H^
finner man dexas ssrymteri Kil denne sin he-
kannclse kommer ffrymtaren blott af en wana/
M) för moörcL stM. Mangm brukär t war
tid denne ellep en annan Mebonad/ intet darsö-
re / at den wore warmare an andre kläder / el-
ler elies hade nsgon förman ftamför andre plagg/
nean derfVre / at de äro darar i moä»t. Ket
är ja bMeligit. Äfwenfa bckanner sig ock
ssrymtaren til den rätta Gudstjensten / intet sa,
som stulle icke en annan reUsion hwem som hälst/
eller och ingen relitzian, giöra honom lika myc-
ket; imet dersöre/ at nademcdlen opwatma Hans
hima; eller som fuune Han mgon lpnnerlig för-
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Man i HErrans wägar; utan blott därföre/ at
han följer wanan öchhopen at/ och aldenstund
han hc.r däraf utwärtes förman- dängenom
blir han af tze Christne ansedd öch hedrad för
en Christen. Dängenom har han creckc och me«
del at lefwa bland Ve Christne. DarigenoM kal,
las han ock af de Christne jalig efter döden.

lamte denne fin bekännelfe kan en ssrymtare
äga stora och Karliaa aaftvor. En sadan nädelös
bekannare »oin ffrymtaren är/ kan ofta hafwg
större namrliga gafwor an en nadesull uprichtig
Christen. Han kan i bediande/ predikandc/
wärck/ öfwmraffa den/ som öfwcrgar honom i
helighet och uprtchtlghet. Ty aswen de gafwor
aro af Gud gifne / at medelst dem tienä och up-
bygga andra. Kan alt<ä strymtaren til nagon
del opdygga ftlwra genom sinä gafwor/ men op-
bygger sig icke sielf. Han kan aswen sa tiana
och nytta andra/ men ar och W siclf onyltig.

snnder ran en strnmtare erkanna/ an-
gm / bekanna och lnotstrafwa. Han kan lärä
kanna ssna synder af namren/ och sst naturliga
samwete/ som af ordet ärmeraunderrattat/det
han doch efter yttersta förmaga dämpar och döf-war Han kan ock jbrja öfwer desse sine began-
gne och erkände synder / men sörjer icke sa mycket
öfwer sielfwa synden/ som mera öfwer det straffsom
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soin jynden förer med sig. Och en sadan sorg
Kfwer siindcrna har rum och fins i sielfwa hclwe-

5 Tb" flal wara grät och tandaqms,
' 'lan. Skrvmtaren kan ock bekanna sinä synder

för Gud och menmMr- Det giorde ludas.-
bar llla giordt/ at jag har förrädt

menlsst blsd. Skrymtaren bekänner sinä syn-
der blott af en wana / Man satnwetets drift/ ochuran at känna jynhens börda i sialen. Osta be-
känner ha n sinä sinä synder/ och förtiger de sto-
ra Sallan kommpr han ock til bekannelse ftrr/.än han ar i yttersta nöden/ och jcmwal da ar
Hans bekännelse utan upM at öfwcrgifwa synden.
Men hwad sager jag? Skrylmaren kan ock öf-
wergifwa sinn synder M sinOnda jväg/ och
.eftcr memustllgit olndomc/ bli mennistjg.

Mz.°l-.,Mr 3nnon lrulkgrlm hörde predikas om
"' OudS rike/ afstod han ftZn sin truldom/

trodde mcd / oO nar han dspt war/tzölz
s)an sig til sliilippum. Men/ o ett onyttW
.syndc.rnas öfwcrgjfn ande/ fom finncs hos ssrym-
tarcn. Han öswerglfwer cn fynd ofta / pa' dct
hau desio fastare matte kunna halla sig wid cn
annana Ofta lamnar han de uppenbara Ondcr/

- mcn häller stq wid de hcmliga Ia / han kan
MmWva alla jynder/ men bärf?M-
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de syndaroten ar ända qwar/fruchtjam nog i Hans
bierta / fast än fruchren icke ja wisar sig utwar-
tts : Hans lefwerne. Fast än ffrymtarcn stulle
öfwerqifwa iynda-lefwernet /ja behaller han doch
Mrleken til synden qwar / syndakarleken- s)ch
se sa älska lynden/ ar langt warre än ar jynda,sa wida en mennMa kan synda af swaghet j na-
dnn men at alsta synden/ röjeret i grund för-
darfivat hierta. Skrymtarcn kan wal äga en
förekommande nad / som haller honom tilbaka
ftan jynden. Men Guds förnyande nad/somändrar naturen/ har han icke. En ffrymtare kan
oct hata synden. MM det giör han mera för
den stammens och nesaus stul / som synden förermed stg för n<ennistlsm / lln för des ondffas ssul
.in för Gnd Mera hatar han synden hos andra/
an hos sig siclf Sn hatar han ssrynneri ochfalsshet hos andxa/ men icke hos sig fielf. Hankan ock hata en synd som strjder mot en annan/den han alskar. Härstar girigheten i Hans hier-ta / sa hamr han högfard och pracht. Sltter
högfarden pa thronen / sa blir girigheten hatad.Mötande och strass/ som syn-
den efter Guds aiwisa ordning j naturen altid
förer med sia / samwetet/ längtan efter salighe-
ten/ kan giöm/ at ssrymtmen fattar upjat at
sta -emot sinä synder. Han kan finna hos sig en

C kamp
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kamp emot fynden/ som doch är naturllg/ cmel-
lan Hans öfw?rtygadc zauttvete/ soin wet hwad
godt och ondt är / sträckes af fruchtan för för-
dömelfen / och derföre ttridcr emot synden; ochemellan Hans wilja och begärclscr/ som halla mcd
synden Denne kamp nppar sig ibland hos ssrvm-
tarcn. Men mästendels har han at bcröma sig
af ro och frid l sit samwete. Det är delffriden / ftm fins i dm föroärfwade natnrens o-

tilstand. Det är dödstns frid. Uti
graftren mäste the oguvachtige lata af stt
öfwerwäld. Ther hwilas doch the/ som
mycket omat haft haftva. Sa har
taren/ som i synder är död och begrafwen/ och
i det sanna goda aldng rörer sig / frid / genom
fit samwetes känssolöshet. Denne strymtarens

är en sittansfrid uti synder. Tä en starck
dewarar sit huus; sä blifwer

thet i frid som han äger.
S- Doch är cj denne strmnmrms syndajömn sa

/ hard / at icke Guds kraftiga_oA/ som kan sa för-
stracka den staltaste och förmatnaste mmmssian/
at dan darrnr och bäfwar / ssulle ibland röra
ha «is hierta - at han icke ibland ssuUe hafwa lust
iGudsord/ och längra esttr Hans nad, Mmsom
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lom han tyckcr om Guds ord mcra för predi-
tantens waltalighets/ an för ordets sannings och
krafts stul / ja begarar han nad/ icke for nadens
skul/ ntan for himmetrlkets stul/ det han giär-
na Wille bll agare af. AU Hans atra och al-
la Hans rörcljer aro utan et wederbörligit
dande af de nödige och nyttlge nademedlen/ och
ske i otid / soin hos the fawitsse lungfrurna.
Sa aro de ock fiychtige och obeständlge / som
morgon daggen den strax förgar/ eller som
Kurvltz / then i ene natt wardt/ och i
cnc natt förqicks.

Skrymtarcn kan ock wija sin Guds-
tienst därutinnan / at han mycket öfwar
M i bönen. Men antingen drifwer naturen hs-
nozn d«til/ sa wwa bönen ar et stycke af dm
naturliga Gudsticnsten Ellcr brukar han ock
bönen och anwandcr dm til at derined styla sinä
synder/ som de andachtige giotde
Wc ever striftlarde och l fkryM ".

tare/ som upatcn cnckwrs huus/ ftreba-
rande länga böner / fördcnftul Mm i
fä ves härvare fsrdömelse. Skrymtaren
der och Mar WaM jynden. Han ber wU
tbZand emot hnden. Mm han tycks iiksom
fruchta sig dsrfvre/ st Gud mstte nM honom

C- dsiwt-
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darutur. Derföre bcr han octmast om tunmeli-
git godt / men Man om andellgit- Osta horer
man honom fraga: Ho wil osi Kisa htrad
godt ar? Men Man ber han - Oplyft HEr-
re öfwer tms ansichtes lms. I syn-
nerhet kan strymtaren wara ganj?a fiitig i bö-
nen / när nagon utwartes nöd ar förhanden.
Han kan da wam ja samwttsgran/ athanin-
tet annat giör än ber/ mendarunder är han doch

samwetslös/at han intet har nagot hiertawid
sin bön- Det kan ock handa/ at dcnne strym-
tarens bön blifwer af Gud bönhörd. 3y som
Gud tbland tlger i sine barmhenighet/ sa swarar
han ibland i stne rätfardighet. Som han ibland
nfssar bonen i nade/ fa medglfwer han
den understundom i sin dom. Strymtaren
kan ock under desie sinä böner osta bli haftigt rörd.
Men/ dels afsin egen nöd. Delsock darigenom/
at goda tanckar fiyga tgenom Hans hufwud/
at goda ord flyta pa tunga / och at na-
gon god rörelse yppar sig i Hans hierta/ som doch
strar siocknar och förqwäswes. Sa Me Tlau
wälstgnchen (qen iftigt och med rarar.

Ui Guds bods atlydande kan en ssrnlmare ef-
ter mennistlig dom ga myckct yögt- Meni Guds
ögon ar Hans lydna delad och styckad/<a wida han
ätlyder et Guds bod/ och jnttt et annat/ och m

<ädm



och en oprichtig Thristens Gudstienst. ; x
»adan lydna stattas af Gud för aldeles onyttia>
Ty then/ som intet atlyder alla Guds bod/ hän
«tylder icke et af dem ; äfwcn <om den aldeles
intet alstar Gud / Mn icke älstar honom öswer .

all ting. Om nägor haUer hela lagen/och
svndar pä et/ han ar saker til alt M-
stönt strymearen atlyder Guds bod/ sa blir han
doch under sin gamlg fördarfwade naturs wälde/
och da ar all Hans lydna imet annat/än en hop
gläntzande jynder. Han lyder wal lagen/ mm
intet af kärlek til lagstlftaren / hwilken karlek Kk"
wal är källan til den ratta lydnan. Sa har
han ock mastendels förwände och pa sig sielf stalte
afsichter wid sin lydua.

En strymtare kan ga sa högt i sin Gudstienst/
han annu aaer tro ock ftovv til salighetett.

Tro kan han aga; men Bimvn trulkarlens tro /
jom trovde/ och Hans hima wardoch fult mw v.'
bitter galla och bebundit i wrängtzet. Lro
til en tid; tro i forstandet/ men intet i wiljan;
tro uran erfarenhet; tro utan et förkro§at hiertaoch hiertats ändringi tro/ som intet ftambrin-gar et nyt creatur i Men. En almön tro kan
han äga/ at tro det / m Guds ord är jant;men en saliggiörande tro / som tillämpar sig lE-sum och hans förttenst/ den ägerhqn icke. Men

sast



», Ätssllnad emcllan en Skrymtares
fast strymtarcn ar sa en menmssia ulan nadeoch
rat tro/ la ar han doch därjämce en man af et
stort hopp om salighcten. Han happaspaGuds
barmhertighet/ utan at se uppa och skicka sig ef-
ter ftilighttens ordning. Han hoppas man at
rena sit hiena. Hans hoppas himmeten/ och
giör doch hclwetes giärnlngar. Han har sgonen
i himmeten / men hiertat pa jorden- Han hop-
pas pa Gud/ deu han icke utwaldt til sit h<er-
tas tröst och sin deel; dcn han jcte ftlstar ftm sit
högsta.qoda.

M Wid alla detze plichters utöfwande kan enssrym<
tare undertidey wisa en snnnerlia ifwer ock nmi
, sin Gudstienst. leKu Mr rät nitist i sin ssrymt-

!o» i< achttga Gudstienst: kom mcd Mig/ sadehan/
' '

och je min niit om HErmn. Men ingen
strymtares ifwer ar rätstassens. Sasom man
finner ibland en janfärdlg himmrlst eldpaHEr-
rans ältare / ja finner man der ofta nog ftäm-

eld och hHro en ftdatt
10.-i. främmande eld frnm str Meren Ibland nr

ffrpmtarens iftver blind / utan knndstap/ zä M
K«».l":2.han har nijt om Hsrren / doch icke wlfli.

ga. Denne ifwern är hos ssrymtMn/ jM diesi-
l7-wulen l'os den befängde/ hwEm M offa l el

o-. Vtl, / och ofm i watnct,' I soMigtl ?afer
" är



och en Mlchtig EMensl Gudstimst- ?z
ar fkrymtarcn eldhet/i andra ijomnge nij-
tist/ t andra kaltsinnig Derjamre ar han mä-
stendels satorwand/ at han ar isrig i ringa jaker/
mm kMnnig i sadane / som stuUe fordra Hans
lfwcr En «remome ligger honom ofta fastare
i yunvudet/ än hufwudwastndet af Gudstiensten.
Mera bryr han sig om en HM kladcbonad/ an
ct bttigt l.fwerne' Hans nWlskan ar ttörre for
knabZMdct wid lEsu namn/ an för lE<u »an-
na cherftl !c VMqare ar han om MlringNlngen/
<w om jfnlens jaligbct efter döden- Hans ifwer
i Sudsticnstcn är rätt sa otidig / och gar ut pH
äfwen ja orimliga och onyttiga ting / jom plia-

hwlM glorre tilond af mynto/ «

'

dill och kummin/ men lato bestadetftm
stvarast ar i lagm / nemligen domcn/
darmhertighettn och twn. Dcsie wille intet
am mcd onragne hander/ mcn lefde dochi hem-
liga synder. Dryckokaren twädde de osta/ mm
hierrät sällan cller aidrig. Sa ar ock hwarje
ssrymtares ifwer och nijt förnelnligast stäld pa det
som utwättee ar° Nar deras egen fördcl bcror
derunder / da kan dcras nWlffan drinna i llus
laga Sa lir llero6?« rölt nijeisk i wart

lntet at ophiclpa Christi rike/ utan atför-wara sil egit. Elies utbrister deras ifwer mastcn-
dels



24 Ältffllnnd emeUanen Skwmtares
dels öfwer andra »unnissior. De aro hjtzige of-wcr andra mennistiors synder / men se in-
ttt de samma hos sig sielsi De se grandet i sinhroders öga/ men intee bielkani sit egit. pch
delta ar en sak/ hwari den eljies finaste strym-
taren oftg röjer sig.

Pä thee pj mätte fatta det som sagt är
ych än kunde jöjas om strymmrens Guds-
tienst / jet knippe: sa kan m strymtare giö-
ra alla Cbriiiendomens utwärtes plicbter i skrnm,
teli/ dem en uprichtig Ehristen giör i uprichtlg-
het- la/ han fan/ l mwärtes matto och formennistjor / ofta gtora mcr än en uprichtig Chri-

. Masb.sien/ som harden egenssapen/ at han med l^o'
2-6 stylcr sit skinande ansichte- Gier icke en
'' mer langt siörre sten ifran sig/ an nagon rät fiier-

, 6on b na? 3iär NliZz fastar och beder /ja rifwa ju
-,- 28' präster sin kropp til blods? Men alt detm

'ar doch fafangt / och en styggelje för Gud. Ty
anfkönt strymmrena hgfwa en rökclse af mangs
ceremGmer, ord och böner/ sa fa de doch til

lag kan icke lida edert rökoffer uti
-l, -2. edre fsrsamlingaf. lag orkar icke se evert

feta tackoffer. Ty dem ftlas botfördighettns
nurrham/ och beständighetensgull/som finnes en«
dastwjd en uprichtig Ehllstcns Gudstimst/hwilken



m betrachta de wisas upDrande i wart
glfwer otz en härlig anltdning.

De§e wise män ifran Hsterlanden funno
ingc» rät Mns ro och sörnöjclse i hela
naturen/ den de velet och betrachmt; i him-
meten och siiernorne / oem de tagit wra
uppa; i alla de böcker dcm de last. Der-
före jöka de nu naturens HErre och Ksscns bok/
och det giöra de med största ifwer och uprichtlg-
het, jom stönjes. dtls af deras starcka tro/me-
dan de intet lato af vagm mötande swarighetcr/
ellcr fönkommande ringa omständlghcter irra sig,-
dels af dcras stora glädie den de bctygade da de
sago stlcrnan och funnolEsunn dels af deras ful-
komliga lydna och hörjamhet De faUN nedcr/
de nldedia lElum / de bestnncka honcm oct med
gull/ rökclse och nurham / som sin Konung/ öf-werste pnP och Proph<ete

Hwad dcste wift «M hnfw? här lafwat sin..
Malftne / det arom wl styldige och welom wi hal--
j i Mom osi inbllla o§/ at dcfie försifödde i-
bland hednmMrne hafwa här i allas wart namn
och för ofi aUa huldigat lEjum / och Uka som j
war siäls stgd swurtt at wara honom trogne Lat
oft ocrtöre tilfe / hwan en snnn och upnchtlg
Guds och lE,u tienst brstär.

En uprlchtig Clßisten torlulnmar wal intet den
utwattes Gudmensien. Bort thct! utan lwnrt e-

D mot
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moe wlMggcr hnn sig/ at afwen utwättes wan»
dra försichteliga / upbyggcliga och Gudeliaa Alen
han ar intet annorlunda be!?affad när foick jeer
honom / an han ar i miugg. inttt annars l ord
och athafwor an i hiertat; utnn alcw/ allesindcs
och alt igenom ar han den jannu / och önstar
intet högre / än at Gud matte halla honom wtd
tet ena/ at han Hans namn altid fruchta
Hans förnämsta omsorg ar altsa jtald pä den in-
wartcs Gudsliensten/ at han matte kunna tie-
nä sin Gnd afuprichtig sial och alt birrta; ttl
hwilken anda han stickar sig eftcr alt Guds rad
om Hans salighet. Uprichtighct wiiar han ock
sedän i alla de styckcr / <om böra ttl Gudsriensten.
Hr han i kyrckian / ja söker dan dnr icke bli m,-
jcdd as mennistior/ utan slällcr sig sicls Gudlför
et offer/som ar lcfwande/ heligt och behagcli<
git. Lyfter han ögoncn ttl himmeten / sn följer
hiertat mcd dit op. Suctar han/ sn gar det af
hicrtats innersta grund Böjcr lian sin tnä / sa
böjer han sit hiertn med / och lngger det i sd-
miukhet til lEsu fötter. Hörer han ordct/ jH
glör icke ssallet och lmdet i öronen för honom tll-
fyllest. Ach nei/ han wil kanna krast och rörclse
deraf i hiertat- En upnchtig Christens kundskap
om Gnd och Christo är en snllggiörande kundffap/som fattar i sig sörstandets bisall ech wiljans ef-

tcrlef-
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tcrlefwcnhet. Han wet huru han ftal vyrcta sin
Gud / och dyrcrar honom derefter som han det
wet Thet är et godt förstand/ thcn ther^/l«:^
efter qlör. Han bekänner sig ock til Christum
aftroait hjerm/ heständigt och uxrlchngt/ i lust
och noo/ strider för honom och llder för Hans
stul. En uprichtlg Christkn str sin gainla naturs
wcderstyMllghtt/ ochihwad bcklagcllgittilstand
han har rakm genom synden/ dcrföre wet han
ycL rae wörda Christj nad/jom förandrar och för-nyar honom. Han önstar sig icke atlenast nadcn/
uran han siräfwar ock dcreftcr / och förenar ar-
btte lned sin längtan Han lögger handen
därwid bestMigt / sa at han intct tröt-
nar cllcr ufstar/ mnan hansat det ha, anhäl-
lit om- All Hans atra och alla dans böner ga
af sin fattigdoms, och Guds oaudeiga rikcdoms
Lrk.iNjla/ af et uprichtigt/ barnsilgit/ til Gud
opinfl lncrta. De uro lnrättade efter Guds wil-
ia/ stältc/ icke sa myctet pa timmeljgit som mc-
ra pä andeligit godr/ och hafwa tro och förtrs-
stan mcd sig Denne en upfichtig Christens tro
kastar Hans sial aldtlcs i lElu hantcr. Den ar
hcla sialens warck. Förstand/ wilja/rörclser/be-
gäreljcr/ ga alla dcrpa m/ at sialcn matte dll
med denne sin förlosiare förenad. Denne eron
rcnar hmtm/och gifwer alla des rörcljer np kraft

och



och nyt lif Da denne tron omsattm Guds löf-
«n och tilagncit sig dem/ afdldar hoppet hosen
upnchtlg Christen löftets fulbordan Tron gif-
wer rnttcn tll bejltnmg / hoppct wur»
k liqa besittmndet. Vagge opwäckas bch under-
hallns de af hopjens Gud- Genom andans krafs
tiga warckan har en uprichtig Christen en ande-
llg öfwertygche om snndens ondsta / derföre af-
jäjcr han sig all gemenstap mcd dem/ vch hmar
them sa sma fom stora. Emedan Guds MnM
stet warder genom öe«n ohelgat- Emedan Alidltt
mcd dem bedröswas och dampes. Emedan
de ars en lagcns sfwertradelst/ den doch Gud
genom Christi blsd och död har bekraftat och för-
seglat Derföre stnder och kampar han ock al«
tld genom andans bistand / emot Mden / och hKr
mcd then aldrig ftld. Men med Gud har han
ftid Hwllken ftw han känncr genom jynta stul»
dens borttagande fsrmedelst den ratfardigglöran-
de nsden/ genom den förnyande uadens warckan
1 sialen/ genom himats starckande undcr kampczz
emot synden. Denne fttden warckas af lElu «

sialen/ ock ar en ftucht af Hans blod och dcs be-
stanckclse Nar mcnnissian är förändrad och hier-
tat pa nytt födt / Va är där först en rätt Zrund/

.. hwaruppä M lydnan kgn upbygd warda/ ctt
NM

28 ' ststilnad emellan en SkrtWtcires
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tc n blcrta / ett godt samtvtt och en ö<

> ffwmwt tw. Da gät alt til tzet rätta ända-
' walct / Guds ähra och Hans namns förhärligan-

he. Da blir lydnan allman/ strackande sig til
alla Guds bod. Da blir den oct bestandig.
bchcr mlt hlerta/ Mat glöra efter nna
r<itter altid och cwinnerliga; Kan hwar up-
licl'ttg Chnsten saja med l)3vi6. Lät ja wara/
at Hans hand ofta ar swag/ sa lienar han doch
Gud utaf himat mco walwilloabet.
dercmot oct sä wara/ at strymtarens hand ofta
ar arbetjam. En ratt Chrlstens hiena/ som rörcr
hcinden / ar uprichtigt. Gud ftr sörncmllgast tilhicrtat.

KorteligeN : ett uptichticj Chtistcn Mr i alt sit
qiöremal Guds ords Han har Kns i
siulen / ickc allenast i förstandet / utan oct i wil-

tron i M n.- tbni ftllige andei sMn lE-sum i siälen. I honom scr han mcd trones ögon
den cnda Soncns haNighct as Fadren/ fuU mcd
nag och sanning. Han tibedcr honom i
hct- honom/ l liukasnamn stg bö,a all knathe-ras som i himmeten va prdm och jorden
aro- Han öpnar ock fZr bonom ssna sk.,?ter, icke
allenast de mwarres/tn de aro tllfötene Guds/u-
-tan sit hiertas innersu H«n stänckek

honom
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och botfardighesh nnrham Ia bel och hallen/
hwad när ocl) förmar / ofwerqlfwer han <ig
sin Gud/ förblifwcr standigt h>)s honom/ och

«Chr b sägcr med
,9. ,7, m möfwar öicrtat/ och upricktighct eller

enfällighet cir tig tick / tberföre hafwer<ag alt thetta umf cnfMgo hiestä ftiwll-
Guds nad n'l anoa / hwari wi jamftrtcn strym^
lares bcdnigsllga Gudsdnrcwa / med cn uprich--
tig Christens Gudsticnst

" war tid / mycket ta la om ftlsthet och strymttttV
medan de falfke och sirymtarne lntet torde wam
rat niange. s)ch huru mangc lucnar umn w^l
at de aro? en enda Men hela werlden. At
fa tala glfwer nng fraga ankdning.-

hwadan konmier doch dct onra z't
all lvottdm fä fnll med ör? Och
sumerllgen / scr man pa werldcnes wasinde/ H
lyser dar idel falsshct och ffrmnteri oav.clz haf-

,/ lei.- <s, ordnmg war fordom denne: Mna se ef>
ter the ttogna i landena / at the do nör
Mig/ och bafwcr gicrna ftommss ttenare.



och en oprtchtlg Christens GudstlcO z«
Fcchta mcnnlfkwr hoUn jaq lcke i mitt
hus. Löanarc krifwas icke »wr mia
om och förwundt ur dtt hos werlden Syndcr ochlastcr aro des Men dc mostc Mm-
öfwus. Den jc>m icke ar en h «n komlner
der lcke sort Dcn trogne och uprichttgc nlZeltten

utt snrukcn uml mut ar/
följer werlden. Mcn och a-
ro ticnarc för hcnne/ dcm cllstar och lefordrar
hon- Fordom wardt fimven kino uld su tal b«Men ju wurre och förgiftigarc ficndcn ar i 24.tih/ des fttlire och strymtachtigarc äro ordcn.
Tvrq/ huus och gator / ja lulfwa dcn nlnet n-
de Gudcns boningar l'ro stadeplatser til ,adane
styggelscr. Man mäste med förundran se / hurude argastc ficuderna osia backa och krumma sig
för hwarannan / lwru wänligt dc M>n pa hwar-onnan- Hörsanlma lienare nr det första ordet.

tienare ar tacksajelscn. Der wanckas fmnn-
tag och onlarmande / som stutle OZvm ock o-
nZlKgn mötas, Men ser man noga ct/ sa ar
där knapt 8s vmo och k«nipt "> b c,H

Hwarie mun rosar sig näl ttf ärliqbct och
llprichnqhct/ men gierlingarne äro wm,en tll
falffhet och ffrymteri prd och hierta siuma aldrig
öfwerens/utan aro ordcn altid hiertnts
toict. Denne owanan ar wordm til en wan><.



3 H UtstilNlF emellan en SkrHmtcMs
Sa at en uprichtig Christen / »om meuar afhurtat / maste ofta afhaUa sig fran wänllga ord/
pä det han icke matte bli anzl-dd för sirymtach-
tig. Han wasi< jucka med l)sviä: Guofrcks

l. mennistlor. Han
wille hellre dö/ änwara i umganaM med the
falsta.Hwarest han dageligcn maste sucka öfwet

fulla mcd falMt oO dcorageri-
färglftlga mun oK ond^

"-"'" hlma. öfwcr farlightt ibland fMa bröocn
det ginge ändä an/ om weriden woreder-

med nögd / at hon sa strymtar i stt egit siöte.
Don undcrstär sig ock/ ja niycket hon förmar/
M bedwqa Gud/ och strvmm in för hnns Hell- i

ansichte.
mde aä tll Mcrian/ hora Guds ord/ lxdm /

aa til strift och Gndsbord siue wjssa tlder/ och
M;a intet bli anjcdde för ochrisielige/ nar te kun-
na »ä compllmencerc. med sin Gud. Men hur-
tat blir oforandrat-. U« förbli i sin synda wana.
De wftl altid / at bli frommc och bsttm
sia / men ärc» doch aldr,g mcd alfwar sorgfallige
dcrom/ at eftcrkomma dctta löftet pm de i-
dland ändra nagot iutwartes malto / mbilla de
M / at de redan äro ja ftomme som mannan- -

im



sin kan fordra Da angar ingen förmaning
dem mera. Da lefwa de aldelcs sorglsje. De
aro altja Guds tienare man Gud; Guds barn
Utan barnsiig lydna ochkärlek;ftommemanbat-
tring , trogne utan no; Christne med et ochri-
fttligtt hierta, Christne utan Christendom/Christ-
ne Man Thrisii cfterföljelse / utan Hans sinne och
anda. Men för hwem stryMta desie darar?
Skrymta de för Gud? Honom kunna tzc icke be-
draga. Han ar alwetande/ och jer til biertat Hans
ögon stada icke allcnasti de hemligste wraar/ u-
zan ock i war fials innersta diup. Ellcr strymta
te för sig sielfwa ? Da aro de ock darar/ ty in-
gen bcdragrr sig sielf. De winlagga sig da cn-
tast at bedraga de trognas förjamling/ och de
uprichtige/ som doch äro gansta fa Deras
kar/ stryMtarnc/ de tro dem anda mtct. De kan-
tta dem wal/ och weta/ lwru det ar bcffassatmcd dem sielfwe Dch hwad ända tar antcligen
deras strymteri? Wnlsigneljens mun har ropat
tve öfwcr dem/ och sagt/ at deras lön ar grat
För dem är ingcn lröst «ner öftig. The stlym
tarcs öopp wardcr förtappat. The hafwa -?<"'"°

Zn mindre hopp/ an et ssepp som swafwar i star-
kaste stormen bland hafswagorne; ty detkan an-
da en gang sörmoda sig hamn sch lugn. ö.l/°

E ingen



.24 lnad emellan en Skrymtmes

lnacn ftrpmtare kommcr l»l »ör Ond.
Intct i en ratstasscW battring/ ja at han ssulle
straffa sinä wagar för honom. Intct i

ty vristl.ghet och tilgang
mcd al! förlröstnlng genom trona pä ho-
nom / hörcr allena de uprichtige Christne tll.
Intet at stada Guds ansichte i den hlmmclffa

,/ glädien. Skrymtarena bllfwa tcke i domenom
.

eller jyndarena i de ratfardigaS fsrsam-
The Mia wckl i församlingen för

Gud säsom Hans folck; the komma ock i-
/.5. -a.v. bland i timmclig lycksalighets hamn/ men la

"- Mr doch icke the ogudachtigas verömmelfe
lange/ och fkrymtarens Flädje wnrar et
ögnableck. Om Hans högv än mkte up
i himmelen/ och Hans hufwud komme in
til styn: lä mäste han Voch pa stdstone
förgäs lasom tröck / sä at the som se up-
pä honom / ffola sala: hwar är han?

Det är altsa intet lika mycket/ a:ninqen man
ar rtitt CKrlsten eller ssrymtare l sin Gudsticnst/
utan lalighetcn och wär Nals wälfard hanqcr

9ätoyi osi dcrfdre / dowste /pa dcc
' nogaste



oprichtig Thristens Gudstienfi.
nogaste pröfwa off sielfwa. s)ln wi hnfwom cn
ratt och tilrnckelig kundstnp om Guds w,l)a; om
wi bekannom osi til thm rätta Gudstiensten /

om wi fiitigt infinnom osi nl Guds ords höran-
de och salighctens medcl, om wart hierta blir af
Guds ord osta öfwertygat och rört > om wi ftn-
nom hos ost nagon ilwgtan eftcr nadcn och salig«
hnen / och nagon M uti bönen; om wi HMom
b§ siclfwa och blifwom af andre halne för trogne;
om wi föroM en ärbar wandcl- sn magom wi
ändä intet derföre strar tro / at wi arom stad-
de i dcn rätta Sudstienstcn och Ehristendomen.
Det giör ännu icke tittyllest. Manga tujende
mennlstior qwida nu som bäjt i det diupnste hel-
wettt/ <om hafwa giordt det och ännu langt
mcra. Mcn därcmot/ om wi marckom andans/
trones och nadcnes rörclscr i war stnl / som wär<
kur hos osi en upricktig och reen karlek til Gud/lust til bönen och Guds ords hörande / hierte-
liglt medlidande mcd nastan/ silfa för synden/
jamwäl för injmygande sel och iwagheter/ wäm-
jelft och mlsinsjc öfwer wcrldencs barns wnsende
och des fafänga/längtan ester himmelen/lc. DeHe
aro goda teckn/ at Gudsnensten ar uprichtig.
Da infinner fig ock oftelbart Andans witncs-
börd i war sial/ <om wltnar mcd war an-^«.s:^,

dc/



z 6 HM em en Skr och opr. Chr.Gudstienst^
de / m wl moni GudS bar,, Hans
rätta tienare. Da är först Gud war Fader. Da
clr fsrst lEsus war broder / den H. Ande wart
blstand / englarne ware ledsagare / himmelen
wart arf och fädernesl««d Dlt förer o§ Gud
da genom en annan wag. Hwarest wi f3V
dcn oförmodeliga härlighetens ssuU stolom warg

lasom dlömmande / «ien sa doch ,e war GuV
stjom han ar. Amen<


