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benevolo salutem.
Oiw?Hen Frome läsaren monde thelta/ ttl zfwew

/ nagot sälsynt söresalla/huruledes man/
itt oräinarium Eöndagz

Hrkommen / dettasitt eenfalliga concepc, bndcr
lärde Mäns celilur och Tryckct at sialla lata/ der doch
sä mängahögtförfama och iärde Mäns Skriffteroch
kaNiUcr. eenkannerligen oswer the orcjinana ahrliga
Söndagz sfwerfiödeligen/ Gudi loff/äro ti!
finnandes i wartK. och altsä detta
ga/sasom itt onsdigt/och otijdigt/motle honom förckom'
ma; Therföre ar wettandes/ att sasom tagh mosiekänna
och bekänna/ migh waraen lbland theringaste Ordsens
Tienare: Sä haswer iagh och detta icke fsretagit migh
aff nagon attclirarion , eller förmätenheet och annat
slijte (hwilket ware längt ifran migh)Vthan särdeles
h<irtlllsörorsakatworden(bltfwandes wijdh äilpossric,.
ncn, orden och tormalierne som Predikan i hastigheec
medh pannan fattat/ och förledne Söndagh as Predike,
siolen offcntl<H««» 5ö.t>«4...»,«! ,v»,») s<3s«»« HM

tilfö«nne omrördt är. Förmodar förthenjkulo den
rättstnnige täsaren vltyder delta till thet bäsia/ochaffkärleek til Gudz Ord/ och chen ädla Sannlngen/ migh
emoot alla illwiljande/ här bthinnan/ gunsieligen clcfen-
<!cral ochfsrswarar. Hwilken lagh lhen Aldmhögsie
Gudi cill fielfbegärligil tillständ altijdh troligen besal<ler< Datum Wyborgh then;«. Hhr l <5 5 5.

'llbi a66lHissimus
Resttt.

A y r^kä.



r 8 c: e v r
i. r. r. r. 5.5.

wtll siunga om HERrans Nade ewinnerliga/

och Hans Sanningh ftrkunna medh minom Muujsra Slächte
til Elachee: Sa intoncrar och begynner thenKonunW
lige Pwphten vaviä stjn 89. rlalm. Och äfwen ther
aff hafwer chenne Söndagenfitt nampn bekommit/
at hau Oominica Wselicollliaz, lhtt är/ Barmhertig<l
heetz Söndagh/ kallat warder/ emedan sordom then
!>Ätinjke Kyrckian mcdh äfwanbemelte ftögde spraket/
fijn Gudztienst pa thenna daghen inranclaroch begynt
hafwer/ och ther widh/ icke allenasi i Gemeen/chen
herliga och rijka PaffaSkatten/hwllken o§ ChristusIssus / genom sijn segerfulla Vpstandelse / forwerft
wat; 'Vchan och fornembligast och eenkannerllgen/
hansstoora HeerdaTrooheel och Kärleet emot ost/sigh pA
mint och erindrat hafwer: Thenhattmedh ganffaten^
wäldtga t dagfens H. vthmalar och
bcjVllswer/tycryan sa^rr: «r tycn godhe Heerden/
engodh Heerde läter sitt itjff ftr Faären- Ochäter: lashar
then gode Heerden / och kenner the minä / och later mitt iijffsör
F äären etc. Sa at om wlj än i thenna dagh och <wnd
wete och kunne thetta tilbörllgen betrachta / hafwe wlj
sannerligenhögst orsaak äfwen sa begynna thenna wär
Gudztienst medh then H. Davicl och säija:
ckazvomini öcc.lagh will siunga om Herrans Nade ewin-
nerliga/och Hans Sannmg sirkunna medh minommunnisra
Slächte till Slächte. Hwilket at och wlj / mech chenne
war Gudztienst/pä chenne stundenne Gudi behagelii
gen gsra kunde S« biyiom i fötstonne om thens

H. An-



H Andes bijsiandochbplysmng cherbthinnan/hwar
i sin stadh troligen säljandcs - O Fadher war som elc.

§3s ichen tijdhen/sadheOVsm
Judarna: Jagh är chen

godhe Geerden.
latersittEijfforMen. chensom leghder är/ochlcke är Geerden/
hwtlkomOaaren ick tHöm/seer
Vlfwmkomma/ och Zfwergffwer
Mren och ffppr/ och Vlfwen bort-

Z 8 o u^:
I. Hwadh sasom/ esster thens Kfwersia Heerdens i<
Chrisii l^xcmpcl. en rältsmnigh / godh och
de Heerdes/ i een Chrtsieltgh Försambling /Pllcht /

°°" pa-
Egenssaper och kännelekn äro och waraffole- '

11. Hwadh sasom rättsinntge Chrisii Faarao / der>, Aemoot »gcn / rätta och nödwsndtga egenssaper och käw X».
A iij Thtt



THet Oona Stpcket.
Om then Godha Hcerden.

som gch wär Kare Frelsare Chriffo thettaHl_>vpläsna Evangclnnn ludomcn at framMa/wartheSkrifftlardas och Phansccrs fassta lära / hwar tgenom
the sorfördc then arma gemena hopen stänneliga/ gifwandes sigh
vch för goda Heerdar och iärare i Gudj Försambling / och woro
doch icke annat än blindaoch bltndas ledareMacrK. 15.14.
Hwarf<sre pä thet at then, arma i sa matto sorförda Gemena
Mannen badc i tijdh kunnat tagha sigh till wara for them
och theras Surdegh / 8:15. Th« är/ theras be-
drageliga iära: Och der emot <gen lära rätt kanna honom/
«t han allena war thenrätta Hecrden och iararen / ja Wa-
gen til thet ewiga iijswkt / 14: Sä säger han: Saw
nerliga säger iagh lder: lagh är Pören för Faren:
alle the somfor migh komne sro/ che äroTiuswar och
Rosware. ärPören/hwilken som ingar genom
mtgh/han Dal bliftva saligh/ sasom medh mera ftrmälesi
thetta samma C.a»<tel Tevtcnnes ordh/ vppa hwilta orden
enttNga och thcsse i Teyten Ma / »ycr han sagcr:

Cllrittus Hagl) är then goda Heerden. Hwiltct nl ai erhslla och
donuz s»». bcwijsa han sramMer wijdarei denna Texlcn 3. siarka stäal
(!ua6<le. 1. H,. / Hans siora Kärleek i aterlösandet /

monKrHt Hwilket han ssger iTexlen/ at han laler sitt lijffför
Mren. Thet han och sanserdcligen haswer giordt / sasom hela

, then /?. Skrisst nossampt witne bar / och Gudz Församblins
. pä tbcsse framfarne abrs tijder hördt haswer- Hwilket är «r

> tlart och oryggeligit Bewijs/at han wisserligen then rstta Hecr<
«en6o den ar/ Ty ingenhaswer nagonchdh sisrre kärleek/ än

at en laler sitt itjff för sinä ,5. '3-
Qch pa thei thetta Hans sasia 2rtz»menrthejl< mcra lysa

maltt /som I»ozici tala: jux» le pvllta clarms e-
lucel.



lucefcum: Saftamfiäller han ech sirax ther emot the ieeg«-
Hecrdars / thet <lr the Falsta och Otrogna iärarcs tannetekn/
egenstap och förhällande ctnot sinä / Heller Christi Faär/säijan.
tes: Men thtN som leegderär/och lcke är Heerden/
hwllkom Faren icke tilhöra / seer Vlfwcn komma /

och öfwergifwer Fa°ren och flyyr / och Vlswen bort-
lyctcr och försstngrar Mcn. The Falsse och Otrog-
na tärare lwill HerrenChrisiussäija) emedan Faren höra
them icke medh ratta til / Sä lata the sigh icke Heller mcdh
«lswaromthem wsrda: Bthan/vthi nödh och Fsrsiljelsens tmz ö con
tljdh/ tagha til fiychten/ sijna Faär och Försam-««.
blingar lembnandes them Vlfwarna / thet ar / Falj?a iärare/
Nhrligheten eller Dteswulen/ til bylcs/ och äro sä blinda
Wächtare och Skalckar/ LsH. 56: io. och säsomRäf-
war l öknenne che ther trädhatcke ftam för gapet/och clelent o>
göra ftgh lcte tll en Muux omftingh Israels Huus/vez 5,^-

2,. Chrtstus här frawsiäller at sigh wara
thengodha Heerden/är: godha wälwillisheel vthtLenevo-
lännande/»he>- nm f»<»n . "" <h<« Heen lentia in.
den och känner Mijn Faar. Thet ar Icke ,'ttfialt och ge-
meem tännanoe/säsom wij Assennistior tänna bwar andra as äo,
Ansichtet/Nampnet/Talet och Albäsworne etc. eller som H ER-
«Ei» elicst känner the fafängellge Män/ cch cheraSn: n. Bthan Chrisiushan,talar här om
«lt synnerligit kannande / som tillijta fatter vtKi sigb, GudzRärleek/Mdhe/ Huldheet / Bessydd ochßcffärm/«herftre stltler han och här strart thctm til.- Säsom

iagh känner Fadhr Andoch ingenMenmfi,a begnipa eller Vthsayatan/bmuledesvtbitbenGu.

l"S" lwls»el/at sädant tännande siär i karleken,
lM Fadhrm nl Sonen/ och Eoncn til Fadhren haswcr. Wil

sktheu.



ftrchenssuldwärkäreFrelsareChxisius har medh sämycfet s<f.ija: Mijna trogna Fanr aro migh ja Mra / som iagh mmomHimmelsse Fadher är /och thet är min lustat iagh lhemgottgiör/^er.;2:4i.
z. z Ar Hans fioora Flijt bthlMahiordens FsrZfawzeäuilt« de/ther om sägher han Mleliga: lagh haswer och annorsom icke aro asthetta Farahuset / them mosie

iagh och draghahärtil/och theffola höm mtna rösi/och chet ffal wara ittFarahuus och en Heerde. Medtzthe andra Faren förstaas/ Hedningarna / hwltta then ttjden
icke an hörde til then ludesta Kyrctios Farahuus / vchanworedthan Israels Borgerssap/och fremmande ifraiöfftsens Tefiamenle/LpK. 2:12. Men then godhe Heer-
den Christus han haswer fsrmedelst sin Pijna och / affbadom glordtittoch nederbrutit medelbalken. LpK. 2:

'4- Sa at nu mehra är ingen atffilnal /ty H3r <ir ingen
Jude ellerGreek/ingen Tlenare/ egen eller frij/tw
gen Man eller vthan alle äre wij nu een i
Chrjsto lEsu wärom HERra/ (^2!.;: ulr. Ach! alt
wij s»s«»»< s>,lw»» vH men nu
Hafwe/Gudi loff/ then behagelige ttjohen och Salig-
hetennes Dagh / 2. Tor. 6. thenna sioora naden erkenna
kunde / och ffaffa medh ftuchtan och bäswan at wij

2:12.

Märck och fatta nu/CMen/hsr bthaff:
I. De Lo I- Thenna ganffa- trösieliga täran.- At Chrisius tin täre
no patto. Frelsare/hanär sanfärdeligen allena chenrätlaoch war trog-

re clir,. naHeerde:
ito Then off sijna ftttigc Faar / och älende Crealur / sä hsgt

slffat haswer/ae han haswer giswit figh t döden för wara stull/
ty ther pa känne wij kärleken/at han haswer lätit fitt

Then osi arma Hedmngar / vchaff ijdtl Näde/ haswer
Hht-



iaar och m«rckh<lr vthas the«a: At sssoM mChrisius »-
.

-

Mär then goda Hierden/och war rätta Stäws Bt,
ffap. I.rct. 2: 2s.Sawillhan och/ at alle Hans Vl«ril och
Mderheerdar/thetär/alla rättsinniga Chrifti Tienareoch i<i.
rarei then Christcliga / effter Hans exem^el,
sa myckitMenniffligit och mo-gcligit/ wara stole
Flift och troligcn fodhe och ftrestää Christi
ka°öfwes cheras Slälar/sasom the cherfsre honom rä-
kenfkap gömssola/Ued.i z.17. Ty han haswer i all
ting latttost een effterdomelse/at wij ffoleträdhalhans
footspar/i.kct. 2.. 12.

Men will nu en Personblifwa medh tijdhen / eller wara Ouo3 60
en rätt och rältstaffans Christi Tienare / och Hans Försam- cec esse.
blingj vpbyggiareoch godha Heerde: .Safordrasvthaf honom
oundwijkeligenbesynnerligen Fyrahanda:

i. Sä stal han pröfwas/ icke allenast til iärdom / Gafwor I.
och Skickeligheet/ vthan och lil,sitt sorra lcfwerne /at haswa itt ?rob,toz.'
go« Nampn och lychle: ?y förstffolache försökias/ochsedän ffole the tiena/när tngen kan straffa chem. 1.'lim.
3: 10. Sasom ssgheroch Syrach: Mr först fielf/förrön tu andra lärer/cap. 18:19.

digaämbettt/sastickeligh och sä beqwemligh som sakenfordrade/?y wti fhcle l mang stycke alle/ 72c. z: 2. Doch finneslijkw<ilalt<jdh then ena stickeligare ther till / och merabegafwat
«in then andra/ sä/ at thet then ene / medh Gudz h<elp / kan vth-rckta/ thertommer then andaäfftaicke til/ty gasworna äro
mangahanda/ men Gudh är en/ som alt wärckar i al-
lom/delandes hwanomstttsomhonom täckes. 1. cor.
12: 4.6. 11.
«

obilligt/atmanvthi Präsiewabl seer för-nemb igast oppagafwor och stictel gheet / och then obeqwemli-
sare/sor nagon Mngh orsak och vnncsi/ chy andro/tcke lcke-ttttgensörcdrager (som/ ty wsrre /afftasteer) emedan Smlen-

B ij nes



nes «Mrd / som senom the Sttckeliga mchra befrckmies,sr l.7nicum ncccMirium. then goda delen/hwllken wij
Medh Maria för all ting/ bchwälia ffole/ I.u<:. 1°: ule.

Man stal icke obetänckti thetta Sländet sigh trangia/stl,somoch icke Heller the ostickelige/ochom hwilke ingen godl, sirbop-
ning<ir / vthan ätbstilnad/ < thetta StHndet at trädha/lätteligen
eillsta/ som och oista steer/baohe vthaf chem sielfwa /som sä o-
betsnckl / vthan nsgon gafwa och beqwemligheet / sigh vthi tck-
rosiändet / köpa / betla och trängia / emot then wijse Eyrache
radh / som sckgher: iä« tigh lcke tyckla at tu äsi godh nogh
ther til «p. »7: 5. Säsom och vthaf them som ssr Muchor«ch wenstap/the oougliga ther til befordra ochbesrämia/twert
emot thtt 8. ? sägher / i. 'lim. 5: 22. tägg lcte hajligt
händernapä nagon. Vthan wognaMenntffior/som
dugeltge äro til at lära andw. 2. 2: 2.

11. 1. Will en Predikant wara eller blifwa en rcktt och vpbyg,
Vocgwz. giandegodh Heerde < en Försambling/ Safkathan (2.) omi-

fieligen haswa <en ordenteligh och rätlmätigh tagligh kallclse
ther til / som besynnerligen stäar - (r.) vthi ett ordentligie
Wahl: s 2,.) Vthi pröfwande / gott finnande och bejatande -

3)ch sä s) ) omfider Vthl orämarion och con6rmatiou. ThttM
man heemsialler thtm Hsglärdom at stärstodha.

N<ir u,«» uch «ll säv«.» «««<ls< hoftver/ sä kan
man i allahanda wederwärdigheet trssia pa sitt Embete /

57r. 10: ;o. icke twifiandes / at then honom tallad haswer/ han
tan ochstal och honom wäl förswara/och medh nödwändigha
gäfwor vchstoffera och begäftva/til at göra en Lvangelti?
Predieares wärct / och at bthrätta sitt ämbete «dell,
ga 1"lm 4. s. Ty afosisielfwe äro wlj icke til nägot
beqwemltge/sasomas ol) sielfwe/vthan äro wy til nck-
got beqwemlige/ sa sr thetasGudl/hwtlken be-
qwemliga giordt haswer/til at föra thes Nya Testaa
Mcntz smbete- 2.00r. ,:6.

Mm ther thenna taglige kallllsen inmck/ Vthan man«sn-



ttsnger sigtz ln i ttt ämbete för Gudi/ Byr. 7:4. och
tagersighsielf ährona / riebr. 5. Ther gaär thet pr»po-
Keic/och fast annorlunda til. Ty hwilken icke Mr ln ge-
nom dörena t Famhuuset / Thet är / haswer icke een lagllgh
sallelse til Gudz Försambling, hchan sitjger annorstädee ln/
thee sigh genom andra wcdel ther in / hanär en
Tiuf och en Rösware/ sägherChrisius sielf/>K., 0.1.

Hwarstre klaghar Gudh öfwer Ma Heerdar/ Mjandes:
lagh sände intetProphetcrna lijtwäl lupo the/ iagh t<v
lade lneetmedh them/ lijkwäl prophelewde the. Och äeer:
3agh hafwer lntttsändt/ochintetbefalt them/och the
ey Heller thcsse Folcke nyttigeäro/ sägher HERren/

Sädane Onyttige Heerdar aro nu the somotallade/ trsn-
gia och insmygha sigh i Chrisii Farahuus .- Amingen per
l^omwatlvum, < sä mätto / at the icke tänna sijn swagheet/
Men lclta sigh tyckia nagot wara / sasom I'lienczgs hoofsigh »o
och giorde sigh itt ssort nampn / at honom söll folck tll / tit
402 Man/ men komo/ sampt medh honom/ alle om in«t/

5: ;6. Elleroer(3emtlvum,genomgt<fttrmal/eller ge-
nom lödzlorHtt / öswer sörtiensten / sssnm fin
Förstsödzlorätl/ ,«rn yuvb« vocy in«tförstand at hallan och för-swaran / <3en. 27: 34- c. 25: ;z.

Eller per vativuln. genom Muthor och gsswor / sasomsimc>n Trolkarlen wille för penningar til Hpoilolist ckmbeletzmyndigheet- 8: 29. Eller per ,< sä mät<
to/at the andra hoos the Mechtige osiyldeligm illa vthfchra/sigh sielswa ther medh thesie behageljgare giörandes / säsomlismade sir K- Daviä, 2.82M. 16.,. Eller och per
vu». i sä motto /at the stempla en annan iftsn fitt «imbete / pä
«het the mätte komma sielfwa i Met igen/säsom?z»sou gior-
de sinom Broder Oni». ». 4.- 8. »6.

Minste delen kommer tll Christi Farahuus per Vo«n'.«u», gtwm rsltmstjgh laMh tallelst. Therftre Mr thee



sch osfta medh chem som chet gaar/ Ty thet hettr: Hualjz va-
<Ktio, raliz luccessux, Sasom kallclsen är / saglfwer

och Gudh gafworna och wälfigneljen ther medh. Förty/
hum ssola thepredika/bchanche wchdasende? Kom.
10:15.

Thetta achtas imet/ Gndiklagat'. af manga obetänckm
iärare / the ther otallade / lo°pa / köpa / betla och erängia sigh
i Chrisii Färahiord / Monne sa as slra och langlan til at
winna thesse fiera SiHlarS saligheet? Neij/ty om sawore/sa stulle the wema effter en laglighkallelse/och lätaGudhra-

dha / som alftvarligen befordrar Ms wslfäpd och Salighect/
tänner hwadh hwar och een dogher at brickas til / ty hanraw
sakar hterta och nlurar/ Icr. 17. «ch secr altchet i mew
ntsstanär/ sok. -, bthan manga allenastför een slem
winningh/1.1"im.;. 9. Ty hwadh gör icke then ledhe ähre-
gtrigheten / och Girugheten/ som är ecn rothtil alt ondt/
och kommer mangen til därachttgh och ffadeligh begä-
relse / 1. 'lim. 6- Men owsijder illa bel>)ner /?y emedan
cheras Buukär/ i sa matto/cheras Gudh/sä ffal och
chfrasähm tilffam warda/och cheras ändaärförtap-
pelse/rwi.^9.
lii. Wil en israre och Predikam wara en rätt och godh
Heerde t Chrifti Fsrfamblingh/ Sa ftal han wara Migh

V»s'lel- allfwar-och achtsam i sittämbete / som Gudz Ande them
sirmanar /Sa hafwer nu acht pa Hdher/ och p<i allan
Htorden/ l hwilkom then H. Anoa hafwer Edher satt tll
Biffopar/ at regera GudzFörsambling/hwllka hanhaft
wer förwerfwat medh fitt Blodh- 20. Cn Predikane
hanstal Mijdhwäl inbillasigh thet/och kommaihogh/at han
srenHeerde/icke öfwerKoo och Soo/ vthan öfwer Chrisii
Hiord/ther intet anseende tilpersonen gäller / vthan thenrin-
gaste Bonde och Betlare är HERranom Gudhi
täHr/och ajfta tärareän tbe sonn sioor ähro sittia l werlhcn-
ne/ellet Godz och Penningar hafwa til öfwerfiödh: Therftre

stol<



stolechepä thet troligasie sigh om"alla fijnaMr
Födher ChnsiiHiord / och hasweracht pa° honom (sager

siefwilliandes/icke för
ftem winning ssull/ bthanaseen godh wilia/1 ret.5.2.
Thetbcsiar nu mäsi ther vthinnan/ at han.'effter Christi ex-
empel här) kännersinaFaar/thet sr/ at han tveet lempa
sighocksm effter fijnaAhckrares tilsiänd/weet hwilte
Tröst/ hwilkaStraff/ och hwilka Vprätttlse behöfwaoch sä-som hanbcjmner/ bäär framaf sinKattbuur badhe nytt
och gammalt/ 1Z: 52.

The. Eenfalligha stal han vnderrätta / huruledes the
Rätt Troo/ GudNigeniefwa/ochomsiderSaltgen döö
kunna / och chet medh eenfalliga och vthtydelige Ord / sasom
man medh barntalar/hwllktnman gifwer miölct drltt
ka/ och icke kraffttghmaat/ 1. z: 2. ThenChrisie-ga ochTroon/stal han medh G«dz Ord/och then
H. Skrifft emot alla kättare / förfachta / förswara/ och öfwe«
winna chem som ther emot säija- Fir. 1:9. The öftvw
dadiga Syndarc ffal han förmana/ och siraffa medhfultalfwar/I'it. ,'«. ... ,yn,wtle l tyoy omwsnda / och
besinna sigh tfra snaro / af hwllkom the
fangnid -äro effter Hans wllja/ 2. 2: uit. och lw
tet fruchta figh/ hum the döma honom/eller ssrföra
figh för theras lrugh; Vthan säija them G«dz)Drd/
ehwadh the hörat eller latat. 2. 6. The Boolsär-
dige Syndare stal han vprätta igen medh sachtmodighcet/ at
the icke ssrtwisia / Vthan siadeligen troo/vt the i Christo haswaförlotznmg.genom hans Blodh/ Nembllga/ms sörlatelst/ i. 14.

Til alt sädant/ och annat mehra i smbettt/ behlffwesgrund och försiand / allftvar och trooheet /.modh och krajft:
hwilte tcke finnas wuxna i bwars wans Vrttgard -

Ty thet sinnes alfta tegho-hterdar i Chrifti Färahisrd/^ercenajchelrijsu^t^



thet är / Ottogna lsrare / sow see w<lst pa Intowpsien ochnonfalum lmnsipäEmbotel.SadaneHronulckeaUenesi/Köttare ochFal-t?V?«icj. Misrare /.somhsr chePhariseei woro/Hwtlkakomma i
Farakläder/ men tnwärtes ärothe glupande Vlfwar/

.

UattK. 7. Vthan .iegoheerdar aro och sä Innom och vchiHe6 euam y;udj Försambling/ säsom och sigh för rätiä israre halla / Som
shre< i- Girighbukar ssm trängia och siämsila sigh i förnemliga

>x Fsrahiord / allenast för siort anseende / och sioor inkompsi / och"' söttasaeffter sttt thetChrlsioMsu tilhö-
rer. ktiil. 2: 21. Ofwer hwilke Gudhklagar/ Lsa. 56:

' Si)/ Heerdarna see hwar vch en pä syn wägh/ hwsr
och en Girugasför sigh t sitt Ständ.

2-. FörsumellgeHeeHar i:iz.
-. The som vthi sitt Embete icft siitigt arbeta / läsa/ siudera/ el,

lLNi»vi. ler bidia /. taga nepligek. Boot i handen ftrr sn He stiga pä
nagot tilsamman affalla wincttar hwad

the finna. Hwar afsteer / atsasom the sittkram insamblat haf-
wa/ sa deela the thet och vth igen / at affta the icke sielswa/min-
dre andra / wela hwadh the sramfiarfwat / och hwarest the be-
gynt eller lychtat hafwa/ ther the doch / om the labe wMan
widh/ kunne äffla myctit gon t Ehrisii Försam-
tling/Meninkompsien mosiethe doch hafwa lyka fult. Sa-
dana ropar Gudh w« öswer / 34: z. Mmides :

Wee Israels Heerdomv hwllka födha figh fielfwa/
ssulle jckeHeerdarna födha Htorden Men jäten thet
ftta/ ochkläden ldher med Mene / och slachten thet gsd-
da/ men Faren Wille t intet födha/etc. Icem;
bannat ware then som glör HERranS wM försumel^
M/se».4B. 10.

4. Skrymptare / som ssrympta medh Sannlngen / vch
»«ja <cke vth ther medh/vchan smyga nckrmaste wägen ftam/

- och ss<ia,som Jerem. tlagade i sijn «jdh/Thet stckr wäl ttl/
thtt M wäl till/ cherthet»iaar doch ickewHl tll/^er.
8: l i.lcke rörands cks om i swans/helst.

hoos



Ssos ch S«orä«ch Mechligha / sinchlaches ssr oaunfien och ae
»cci Hemia ther igenom ftrminstas. Eadqna rallar GBdh
BUnd< Wächlart / och tysia Hundar/ som icke siraffas6:''- Alle thesse/ och fiere Ma / <KS iegho.
Heerdar / Chrtfil Färahiord cbotcligen stadelige.

IV. Will en Predicant tvara enrätt och godh Försambttn.
gennes Heerde/ Säsialhan stregää sinäFaar/medhi«go«/

~och sämyctit mennistligit ossraffeligit icswcr-nes.Lxempel / Sssom Ehristus ssgher i lhetta samma .
,0. «p. Atthan Mrför sinä Faär /och graren fölt<fHonom effter; Ther omör igeng«Msta h<jgt angelägee/ la/
st hlfge/ae ther han än ale thee som sörbemalt wäl hadhe vth-rättae öch igenomgäse / och icke nägot nsr / ther hoos sielswer .«

ther effeer lesde/ si stal han lithct/Heller imee/ vpbyggia i
Gudz Försawblingh. 3y then som wHI lärer / och illa
lefwer/ hwadh han medh then en<i handenttjfwer han medh then andranedher lgen. Therft»sirmanar panlus: Vthl all tingh ställ ttch fiels för en
efftersyyn ttl goöa gerningnr / medh oförsalffat tirl'
dom/ medh Hhrligheet/medh hslsosam och osiraffeligtz
yt>: pa thet han sv>« emoefiaär/ ma blyaS / lnt>t ondt
hafwandeS/ thet han om osi s3tja tan /'11k.2: 7.

Sam ä> thu/ Prästerna knnna icke Heller nudhalloM.«elrena wara/ty sast anday wore MllwO/ sä Hr docWköttet l6: 41, Voch lunna och Ma eheliMsl wachea figh/ «e winsto
der och laster/ til «empel r.ae theicte äro/Asgudndyrtare/

och, the H Sacramemers Förachtare / Dräpare/
Hoorkarlar / Octrare / Driyckare, e«. Gudh nä-dhe och then arma Predlcsmcn, som Ahl)rat'ne
Mt synnerligit mcdh/ han stal bittl.?l!er <nl,t
ligen VG fi,z Embet, varatta, 2y hwadh ow Hans iä-
rande/ FörmanalM öch SvaZande / nsr «an Kn säija ho-

new



mm i
siclf. Tu predikast Man ssal ,ckc sitäl.i/ och lu Ml,,
Tu sägher/man ffal icke göra hoor / och tu bedlMel,
hoor. Tu siyggcs wiidh Äfguderij / och tu berösivat
Gudi lhtt honom ttlhörer: Tu berömmcr ligtz af ta)

' ghen / och wanhedrar Gudh mcdh tagsenS öswerträd<sning. li.om. 2. 2i. Tu Skrymplare/ tagtz förstblclckan / som i tltt ögha är / och see sedhan ltl huru
hthtagha grandet/ fom är i «ns blodhers Sgha.

I.uc. 6.

THtt Andra Gtpcket.
Qm rättsinniga Faärs Egenssaper / och Känne-

Stinlti. ,ekn / hwilke wore wäl mänge / men wij mckrckie/ sir dcnne gän-
l. gen/ejfter anledntngh/ allenast twenne tke sörnemsie:saltorem .. I Hr- at jh, stolakänna fin Heerde /der om ssger här«znolcaut lagtz eänner mijn Faar/och Mtm känna mlgh.

Huru thä? clis>ft»m ssole wij icke allenesi sirfi..ochftämst k<in,
na sir wär rstta Heervl/ och eenda Medlare till
Saligheten/ Tykänna honom är en fulkomltgh rättfär-
digheet/ och weta Hans macht/ är een rooth tll ewigt iijf/
Dv. 15:?.Som han och siels,Mer: Thetta är ewinnerligit

atthekänna>tighallena.fannanGudh/ochthrntu
sändt haswer sesum 17.;.Vchan wij sso-
le och (1) Mna lhem som han / sädan sinkunssap at sörtunng/ i
fit ställe /' < fijn Christeliga Farahiord / satt haswer/alla'rättsinnig< Heerdär och tsrare: -

. / Dm-han <lrtiwlagfige Stälaheerde/ fa stalmkennaoch'
honom för GuchSmdntngebooh t ssadh/

.' Fnotn Witzken Gudhfsrmanar tigh/ 2.605 5. Tu stalt '
tiM Stäl./ säsom -

chentherfbreräktyMpgSsaffal/ Lbr.l3. Hch ssr then



eenfa strsng mKluKlonetlzsullmMhasMr/ tlt tPtt hoNoM
hörer/ han hörerEhrlstumsielf/och chen honom förach,
lar/han förachtar GudH sielf/I.uc. 10. och thennom rsnr / han rörer Gudzögnasieen/ 2:3.

e. Om han troo- och redheligen«gilfr sitt ambe«/
jkall m fänna honom ifran cn iego-Heerde/och wetaälstaoch
«hra honom. Ty che Präsier som wäl söresiaa/ ffal man
halla dubvclhcder som arbeta i Qr>
detochLärdomen. i.^jm.s: 17. Tustalt kanna honomsa / at tu weet tijn tacksamheet emooe honom / som
der Kennen chem som arbeta ibland idher / och Mldher före i HERranom/ och sörmana idher.
5-1;. pä thet the ma görasitt Embete medh ftögd/
och lcke medh suckan / chet idher intet nyttlgt wore/«cl,, l;: 17. Ty sa hafwer Herren ffickat/ at the somMunna Lvanssclium Ma Hchhafwa stn närtng affLvanzelio. 1.C0r.9:i4. Thersöre/Then somwlisat warder medh ordom/han deele alt gott medhhonom somhonom bnderwijsar, <3al. 6:6. Och hwij icke?

är; synes idher
l. c«r. y: 11. la/tu fiall tänna honom sa? ai tA?rtkMr"chet
för een synnerttgb sioor Gudzgäswa/attuhaar en godhSick.
laheerde. Tackar honom therstre/ at han ssndwordet medh
sioor LvangelisierS ffara / ksalm. 68: li- Sason,
och altiidh patbet hsgsia befiijtar tighathaswa engodh Heer-
de/bidiandes GudH hatt wiUe sända i
ftna sädh/ 9: uit. Ty hwar thet cy fieer/ sa nappar
han wäi the sodhe Heerdar bort / theck tu icte tänna wille/
och bestnna hwadh tinfrl'dh tilhörer/ I>uc. 19 Och lilla-
fer ieghoherdar tomma i stället lgen/themtusedhan/medh tin

wedllkännas moste. Mty thet sr st Gudzrättwnsa
C ij hsmby



hi rbd at hwa» medh Ywar och en syndar/ ther medtzwaroer han och plsgat/Bap. l 1:17.
Thetstulle the obetenckte /medh seende sghon blinde/ och

meth hörande örondöswa/achta/och läla sightil «n wnning och
fchtelse sagdt wara / hwilte Prcdicoämbettt / och en <3xckla,
Heerde halla sasom sörnbcessarjolnAlo, «het nsdwandtga onda/som man medh/ mä doch ey aldeles wara ftrvthan/
och wändaintet / hnrudana tsrare the haswa/amen the sro
dugelige «ller odugelige an«n the tunna nägon iarvom/Trösi
och Formaning vthastbem haswa/ eller och jcte/ochs« afftamera
pä itt fasängt iekamligit tingh / mehra pa Mng wänffap /

srendstap e«. änpä sijn och Sine faltiga Stäls wälfärd/om
Sadana Menmstior haftver 5. l>su! prapketerat Mjandes:
Then ttjdh ffal komma/at the lcke ssola kunna lijdha
helsosam lärdom; Vchan ssola effler stjne cgnalustar
sambla figh iärare/ 2. 'Nm. 4.;.

Sädaneobctäncktt och fatunnigeMennistior sinnes <innu
(ty werre) inagra Församblingar / som Heller tan stee/ een
sroos Syndare och miffgerningz Mann / som Hhre / Hoorkar-
lar / Boolare och Drapare eec. sigh til Preditam vthwälia /an
«n ährligh Gudftncktigh, Wsllärd / alfwarsam och redcligh
Pr<istman/som mcdh the dygder begaswat zr/ the rauw for.
Ach! «lrsicke sädanä Mennistior/ < sa matto / wärre än ofcfr-nufftige Creatur? Ty the osörnufftiga haswa ingenMat sör-<a före/ eij Heller kanman förnufft afftyemfordra/medanthethct icke sat haswa: Men Mennistian som haswer een ooöde,
ligen Siäl/och Fsrnuffl at at stllia emellan sijn wälfärdochofärd/ondl och go»/!)««.,o: 15. Och doch sitt ftrnuffisästcknneliga Misibrutar / och om fin Si<il sigh icke/ samyckit

bekymbrar/ hon sr wcrr< än the/ och drager ther mcdhfSrbannelsen öswer siK. Tywee chem som kalla thet ow
da gott/och chet godhaoNdt. Lsa. 5: 20.

klan til ewigh blygd och neesa / ar vptecknat l lhen H!'Skrifft/ huru sasom han / sir Een grynwälling/ bortsaloe sijn
ftrstf.dfto M/(3en. »/. Mm bwadh stal mm on^then,

ssija



MH/ som Medes/ som sagdt sr/sir en «nnarefeee.soppa/
eller nägon timeligh beftrdring / tsra sättiä fijn och mängas
fatlisa Sislar i loppet? O därheel! O blindheet'. atMen-
nisttan salijtttbelrachtaroch fiöter om thet Ewigha/och Sis.
lennee «slftrd / och äro sasom Häsiar och Mular som M,

fölstand hafwa/hwilkom man moste läggtabettoch betzel
i munnen- klal. ;2: 9. Ksre betsnck: Hwadh sr thet
ät /at man / hsr i werldenne/ vthi sioor aro och < myndigh«t
swöswar/ sasom »am»n? lWi z. Hwadh sr thet äth / at man
dagligen vthi krsseligheet och wsllust leswer / sssom then rijte
Frätzaren? I.uc. t c>. Hwadh sr thtt äth at man sanckar alla
Kifior/och Wisihws fulla/ sssom then rijka Kornsonben?
I.uc. om man icke alltijdh strsi och frsmst sr wäl före-
sedd ochförsörsdäSislennes wsgnar?Ty alt sadant sr for-
gsngeligit.

Wahrareensaliitentijdh/
Och hiclper eij til ewigt tijss.

AU förgängeligh ttng mo»?e tagha een ända/ och <he som
ther medh bmgäa/ the förgaaS och sa medh Bvr. 14.
Ach! Hwadh hielper ta Menniffione/omhon fsrwerft
war hela werldenna/ och faar M fijn SM?
elier hwadh lan mennljnan gifwa/ther honkan igen-
lSsa sitt lijff medh? i>!2nn. 16:26.

Hwadh sr thet ach/at gas tilKyrckian/ omman cher
icke en godh Heerde hafwer / som the sstra Samwcten tan r 5,
ra ? och the som synda siraffa för allom/at andraffola ochfruchta sigh l. 'Nm. 5: 20. The Bedröfwade trösia /aeehe kunna säijamedh 1)1.vj6: Herre/ hadhe lcte tittOrdmm tröji wartt/sa wore iaghsörgangm i milt älende/
sIÄ. Och the Bootfsrdige igenvprätlc»/ at the medhPMicatlen M sigh pa sitt syndiga brösi / och gaa rsttfardiga-
de heem igen, l.uc., 8. Therom Me wij medh Maria ftrstochsrsmsi bekymbrade wara/ och thenna gode deelen/ssr all-
«ngh icke til Ewigh tijdh Ml ifra tagell
«ardal.uc.lo.ulc. C ttj 11, Zr;



n 1.1. Hr: A< che ssola höra sin Heerdes röst/
Vocem ,her om ssgher H. Chrisius: Och theffola l)öra'mijn röst.«juz »u- Sadan Heerde röst klingar och höres i Then Chrisieliga För,
chanc. samblingen / ther war Ofwersie Heerde Chrisius sigh / ge.

nom sitt Ord och vnderHeerdar / höra läter / Ty thet hettr:
Then idher hörer/han hörer migh/men chen idher för-»
achtar/han förachtar migh/men chen migh förachtar/
han förachtar honom som migh ssndt hafwer / som
Chrisius sägher: l.uc. lv: i6. Thersöre ftal tu Chrisienmedh
fiijt insislla tigh i Herrans Huus/ och spitza«wäl örona til at
höra / chwadh tin Heerde Chrisius af Preditstolen tigh ssija
laler / sasom Höfwitzmannen Qorn«lms sadhe til ?e-
--«rum: Sck äre wij nu alle här för Gndhi/ til at höra
alt thet tigh af Gudi befalt Hr / io:;;. ?y enfött
nuftlgh Mennissialärer gerna GudzOrd/och chen som
WiMetena hafwer kiar/hayhörergcrnatils^r.;: ;i.
Vhen som är af Gudi han hörer Gudz Krd/ sägher
CHM'.Sstels/^K.s:47-

Christi Fäär sial sinsHeerdes rsst
icteällenasi höra/vthan och thet lydha/ och ther <ff«r göra<
3y j öhren mlna wan,»»»/v.« igz-«nhwadh
der idher/ sok. 15:14. Mcdh blo«a hörandet sr intec
Vthrättat. Ordfens hörare finnes sn wäl/som vndertiden
sislla sigh in vnver Predican til at höra / stsom «eroäes.
»hen doch «n Rssff och ogudachtigh Kompan
bunnem Döparen gerna/Xlar. 6.10. Men Qrdsens Göra-
re sro faä/som sigh effter sins HeerdeS röst retzulera.och/ss
myctit mögeligit / latathen samma sin eendesie n«rm och r«t-

«esnöre «vara badhe i«i<irdom och Thersöre bedra-
ga / Gudh betre ! mänga stgh sieifwa ther medh /

i- »1. Ss a<thet Ordetthe höra / och icte gsra ther
«sster/ thet stal döma them pa chen yttersie baghen/
Joli. 12:'48. <-

Msr/ibland annat / Christi Heerda röst: Gsrerbe,
tringl)



tt-lngk och Ms. l: 14. Vhensomsör.
thenstuld itt ratt Christi Fasr wara wils/ och blifwa < Christt
Fär'ahuus / han moste Boot

-sakar inehm glädie < Himmelen öfwer en Syndaxe sn
är: Itt nytt bodh glfwer lagh

lvher .. / Ulffen ldher inböxdes / ty ther hwar
man MW/at 1ähren minä - ,4.Then somitträttCtMzäär wara witl/han ssalslsta smNssta/ 1.10K.4: 12. Icke medh ordom ochmedh Tungone/bthan medh gerningh och Omntna)
i./ok.;. 18. Scc. .

"

Sä göra och iefwa i all siund
Bnne Gudh affsin mistund/

Hans Ande hielpe oss ther til /

At giöra hwadh han haswa wlll l .
-

.
Amen/HCRrelEsu/Amen!

.

-

4 M L N.
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se Vice-LibliotKecariuz..
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