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?3rlscevo
t''eggehanda tmg/ Elstelia

> /ttödVändlgt och förnambligast d
och til ,lt walbeställ Rtjkw
metch och «tt tgidz walständh och förkofw,
??emb? (1) HttMt Huswud och Re-

gent. Tv en klook ur Folcksens Wälsärdh.
Bap. s.- (!) Frich ow roligheetsä innom somvchom
Rc,ksens gläntzo" Ty näl '/ sa kan hwar och en
brukäochnyttiasitt/och ' mnmansär giadie t Law
det. l. 14:8. n. Och Ki jempte Gudachtlg-
heeten/ son» är til alle t. ttig/1. 4. goda
rad!) häldne/ nyttiga smdaade och hand-
hafde warda. Tv then e»w s»ak wqmga söreeager/
yonomsteerLycko.riov.iii:2l. »id itt gotträdhbe-

wäl. ?rc>v.
AttsäM chel sch i o / aff HWilkoM

M godh och fulfonziig i kommer suc. l. Hwtlks
iano och Rtjkc hin tcsse iplFsaligheeter gffwa och beffäw
tecks/ Ty uth! Gudz hand stäär (l) On?
mcd!) en Regent. Byr. ia: 5. Gudh är <.,

HCRre/ som giftverFridh i allahanda mottoa 'liics.
Och HERren qiswerallellal;) at ansiagenfram-

qää. ?rov. 16:9. D.lföre ft sta! och HEr?en Gudhallena/som sälunda altingh gisivcr o§ rlikeliga til at nyttm.
l. 6: 17. om alt Mant troliga bidin och äkallit ws?rda/
Ty Menniffian kan intet taga/vthan tyet warder
henne gifwit affHlnzmelm inK/;:!?.

När wij ( rätsinnlge rÄtrwitr S. 2>. Inb>'gg«»re) ja wäl chclantinne (formcdclji hwllkct och war Elirl>
stcllga -Hog» ofwe» heet / aff' ut Gudeligit och
«cht/ om Fäderneg H.andscng WZlstanV/haftver «ttrigen pä dcjtg
Mhret/ desse Z 8«,I«:ne F«fte F och BsycdsZgr/ medh <li snn st6isccGu-
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päb< och dcf«:!?t som oih.de foroidnade I>x«me/ som pä desse r >g«r fortlaras skole/ räcteligcn cch nogare äsee cch behlerte ;

'«sinne wij l sa«mng/ lh<m gä vlh Vppa/ FädernesS.«ndzen»
lndl)/ som fo, denne tljden bestär fornemilgast och » synner^
lh> «fw«nbemä!le trennc tmg i

Hy lhcn förfte Böned<igsr g<ck ther vth vppä l synnerheet/som
wy horde/ at wrj ficjtlgt skole «nhällahoo» Gudh den aldrahog«
Ile/ «t «r»«r allernädlgaste och 2lrffFurste/ nu vchi sin»vn--
ga ähr/ nwtte tilwäx» z äldfl och Nädt föl Guth ock MkN,
liistior I.uc. e.

?hen andre/ som wi) idagh celedrere s gifwe Gudh Medh si«
och gudelic?' .!)«twqffole troligen bidmGndh

om Fridh och Rollghcel g at wart A: Fädernesland icte
n,otie vihi thet ige anslaget infiechtsdt tvardo.
VO lhen ?lldle/ ae H Gndh »ille nädehgen gifwa si»

wälstgnelse och b ait »het p» denne Richzdagen/ til
Fädernegwndsens '/>ästa/k<?>. ilutas / eller flutit och affh«ndlat wai
»a Nu m alc '

/ lH>>,?, ll?« wälmeent och »välbegynt «r/ mot«
le och wal efftl och full«ndas/ G<3 lät oft sä wäl der on,/
so>„ on» <!)rdl>NL ?, och sruchtftnm» horande vidia Gnd >

« forstonne/ liVar » . säqandes : Fader w«r. «tt,

Mlelse och Möfw lpmnnh/Beder dnhoos/omGudzhembd
och firaff s nderne och sine fstsmäoare/säsom och/ om the
ewgnas föllosmng. Och siuees endlligh medh en härllgh

och iöffte. Kw allsä denne rlal. beqwemliger
afhandlas fördeelt vihi 2 dakr:

I. Hr/ EenKlagan til Gudh i himmeten öswerHed
nijta Fiender/ som toet ludesta Landet intagit/ der
tnranmcerat/ och »emmerligen sörhäriat hafwa.

11. Hr/ Hiertellgd Böön til Gudh om Hämbd ösiwcr Fienderna/ och hielp vtyi samma nöden. Der,
hoos wtlc wlj fte «l/ wll all detts kunna och Wla
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föls tii wär Chrtstendoms öfning/ ja och appUcei-I och
p« iil Gurz Församblinsz nätwarande tllsiane. ele.

Anbelangande lhet fölfia / sä klagar här denne rl»!ms
vicliaren öfwer femhanda Fiendelnes föröfn?al tp-
tannh.

i. At the ludalandet fiendtligen mtagit. Det om
sasel han:HERRE/Hednmgarna äro i tittArffsalne.
Medh HElrans arff fslstälhar ludalandet och )u-
---dafolcket/ thet /)Erren'Gudh hade vthwalt at wara säsom
sitt arff oy) sitt eglt Folck/ vthaff all the folck sonl pä
zordenne aro/ Dem. v: 6. och wllle der serdeles/ sasom
off ltl troget och hcllgt folck ahral/ lient och lilbldin warda/
stichtandes hoos tdem sins Nall?ps uminnelse

At och then H D»wlv/ nm han lh»nne spnnclllge fiora
Mden emot ludarna belrachtar / vlhbrlsier tll desfe mälcke-
l»ge orden och slgcr: HCRren kungiör Jacob sitt Ord/
Istac! sinä Seder och Rättcr/ sä gör han ingom
Hedningcm/ ey heUcr läter them weta sma rätter/
rlÄl. ,47. Mm ludatna kunde lcke »henna stota Näden
framgeent älhnmta/ vlhan inbiUade sigh/ at emekan <hewo-
to Gudz alfwedeel och eget folck/ sä tunde the icke förtarf-
zras/ pä fin vchwättes Gurz lienst/ och sade: härär HEmans Tempel/ härärHEßrans Tempel/har
ör H. Tempel. ler. 7: 4. och fiogo j?gh sä l,i sakethcet,lll
Hednist Gudz tienst/ synder och laster. I.
<ll thes Gudhomsijde, (medan the icke besinnaoe och batlrade
sigh «Mdennes tljdh) tilstadde Hedning«na/merh fiendt-
ligh hand/ at faLa »n i deras stöna tand/ sow thet föthälja-
de/ förderfwade/ orenade och Vlhplundlade/ sisom ha? l?ef-«n omjiendeligen beklages/ och wtj fä fira/ wtjdgre höra. Och
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altja nnste och förfara/ hwad jem-
mer och nödh thet meo.) sigh haswer / at öfiverqift
wa HE«xren sin Gndy/ och icke fruchta honom/sä-ger HERH3N HERR3N Zebaoth. ler. ly.

li. At the thet H. Templet orenat. Der om kw
han och stger: the haswa orenat titt H. Tempel.

D tta oreNHNvel är stedl genom mord/ plundranoe / Affgu-
daoyrckan och annat ogudachligt wasenoe/ som fi?nden/jem,
wäl l ehet H. Templet/ icke hafwer hafft fsrsvn at föröftva/
thet doch HERren Gudh hade vthwalt vthu aUals-
mels Slechter at sättiä sittNampn vthi i ewiglMdl).

KeZ. 2.1: 7. Sasom wtl om delta Templey srenande kuNl!
«e omliendeligen see och laft/ 1. IvlZcc. i. sc 2,. Ivlacc. s.

lii. At the haswa förödt Jerusalem. Der om s<i-
ger han klagcligen: Och haswa aff Jerusalem steenho-
par giordt. Har k<ag.,r stsom meoh för-
y.idran/ ven store/ pra htige/ folcklljke och mechtlge Vtl)>
walda Helqedhoms wtadhen lerusalen!. X/r.
49. 8- Dole sä öfwelw«nnln/ Ntdesrtjfwln och ödelatzt wara/
som dozh (i)aff stelfwa natunn w-r sä g.insta wäl befaii/
Tv omkringh lerusalenl aro bärg): och HERren är
omkring sitt folck
tiql) 1: l. medh höga torn och ätMiga starcka
murar wäl förwahrat ;. 5. Och (y «heessm thet fömemsta war/ at, Gudh sielff hade sin waning/
fin Eld och Vgn der inne. Lsa. ;i: 9. och sager siclff om
honom läi Och jagh stal beskenna thenna Stadhen/
sä at jagh honom hielpa wil för nnna stul/ och för
Dawidz min tienares Ml. 2. «.e?. iz>: ;4.

iv. At the haswa ynckeligen gaätäththe siagnas
Lekatnen. Der om klagsr han: The haswa giswlt ti-
na tienares Lekamen soglonlen vnder Hinnnelen til
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at at<U ochtina Heligas kött Dimomcn pö warckem
nr. The hafwa vchgutit blvdh säson» watn/ och ther
war mgen som begroff. Indarnas fiende
hade lätit alle aff som ir?c lydde h«ns bodh/y,
«hi sin Gudz tienfiz fömndrande/ effler Hedniflt salt/ jem-
merligen dödha och drapa/ derföre bllfwa och «he här/ som
saledes dräpne woro/ wäl och medh rätta Gudz nenare och
helige kallade/emedan «he fit ttjff sötGudz
ähra stul/ vpofra mände, och war sä thewS dödh dyyr
häUen för HcMranom n6: y-.

Och merckic wij här: <«t cndochSudl) vndcrtijden L.atcr en Vnd-
fruchngh mennilkia/ for syndcnncs stul/ och andron, 11l Exen,pel>
nägon synnerligh pläga och straff lijd«/ och fä een ployligh och
ynkcligh cnda och dodh/ ,a/ vndcr «ll!,icl!n<,2.andstraff/thcnfto!ng
medh the» onda/ ltjka omkomnm/ och fä en
22! 1,. Sä stadar doch sädant alyintet thens fromas Siel/ eyHellerr«n therfore f6r storre än andr« Vthropat ward»/ ty the
hecm här ickc deste nundre Gud, tienare och helige. rs,!, 79- 2.

V. Eendtlige klaga the/at the ännu/ vppä sin fiora ffada
och olycka/ bliswa försnlädde aff sinne grannar/ och
M,: W 1 äre wärom grannmn til en försnladelsewordnc/tilspott och hään them som omkring otzäro.
Här medh w>l Gudz FSlsambling HEtten Gudh sä mpckll
tnehra bcweeka til barmherligheet.Tp närludamas granner (sä<som the läumXer/ kKilitteer och andreHedß
mngar) sägo chem sä jemmerligen plägas, och icke fä
nsgot fö!sv.,k och hielp aff sin Gudh/ wil han säya/tä kun-
ne the sluthc, »her aff/ at the och ingen rältan G„dh ellel
Gudztienst hafwa molle/ och ly fösmädeligen säya til then,
(läggiandes fien pa bslda) Hwar är nu theras Gudh.
Bioia fördenstnl här medh äfwen somDawid: ÄchGudh'
huru lengestal owennen sörsmäda/ och fienden sä
aloeles sörlasm titt Nampn? rkim. 74:10. confcr
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o 5N LK 5.
Aff alt thttla see och ltlre wlj/ Christne/ at Nar Mmni<

ssiyrn, icke wela eller kunna erkenna och bestnna Gadz «narg-s
falliga siora wslgerningar/ och nadhe emoot s?gh / eller läta sä,
danl/ som them bordhe/ vpwackia och beweka figh/ at tie-na Gltdd t Hellgheet och rättfärdigheet Luc. l. Ep
Heller nar lhe fehla och synda/ Läca Hans Längmodig-
heet locka sigd til battring Gudh
Md!) at förbarma M./er. ls. och reeles omsijder til
azfwarligh hembdh och wrcde öfwer lhe obolfardige/ochstärsa härdt til/ at sedän stär icke Nlehr til botande/:.
Ckron. ;6: lf. han km>sä snart wredh warasomhan nädeligh ar/ och Hans wrede öfwer the ogud-
achtiga wender inthet ater 3yr. f.

Ict merkellgit ex?mpe! HZr til/ hnfwe n»H i Judafolcket/ Gudh
hade detta folket bewijst omligu myckit go« / fram for alt annat
folck « heela werlden - Vchwaldl til sitt egit folck - gifrpit lhen» «hen
rätta och sigh dehagelige Gudj tienfiM: een <kon L,«gh
och r«tc/ at hwar tnnne lefwa i roo vnder sit U?linträ och Fij-
koneträ l, Kez 4- Zs. medh otaligit annat mrlira go«/ son» nu ty-
ven fFrmenac fortällss. Mcn si>/ Judarna mistbrurade sädana Gud>
Z3fwor ssänneligen/ som sagc är/ til stkerhcet och allan ogudachtig-
ftcet; Sa at ehuruwäl then s.ängmodlge Gudh / igcnom sine
propheter/ then ene effter then andra/ och omsiider gcnom sm
elsselige Son lEsum s.eet prcdika for chem sin .H.
»llia / fFrmana then, til boot och ba«ringh/ och warna f6r thet
tilstnttdande straffet. Och nar thet icke galt/ tuchtade lhcm ochvnderlltden medh motleligheet. i. At the endoch mone
besinna sigh; Men sä »ar Ilirwal all hugg förgäfwes pä the
lydlge Bam/jer. 1: ;. che giorde allena gäckerij ther aff
och sade - ost warder icke sä illa gäandes/ swZrd och hunger kon,-
mer inthet sfwer ofi. propheterna tala myckic i wädret/ och haf-
wa inchet G. ord/ thet gänge them sä sielfwom 5- >»> I« s«
ofwerdädlge woro the on,si,der /at the lätho sigh Vthtryckeligen
hora : Njfter thet ord son, m seger ost i na>„pn / wilie
wij inthet H6ra tigh vihan »ij wilie gora effter alt lhec ord so,n

wsrom n,U« g»r. 44: »6. Sch derfsre gick ldc'» ocl)
«nVlligh/



«ndtllgh / ss!n Oudl) chc!» hooMl f,«dc/ at che PZ s<z mä»-
gaftands sltt jemnlcrllgs f6rl?äriadl,'« och fordcrsivaVc,»/ ,»so„< lhe
h.;r vchi Vsnen !?eff»:gt och ynck> l:g<-,t bcNagc, su: walfor!k>'lts sts.
r« növy! och sä fii.gc the ftnl»uun<t l)N»5'o t!)et är/ när Guoht^ger

WH vihi wZttK: Sademcsland S- R haflve och «u een
lälig estch iilbaka/ äfwcn somludarne/äthnutit manga
ligc wälgämmgar: Hafwe haffl lhen och-reena
GltdMlisten: ChtistcltZhöch GudhftuchlighQfwerhctl/ iag
och M»dh hafwer vndellig'" strljdl

mechnge Flender/och war saak
eanckar och föchopning/ ja/ snarost saM/ wedh htle werldcn,
nes förrndran/földt/lewpat och lagsl til en höglönffeligh
ända/s<i ac förnuss?/lljdh och ord fchla nu chet alt at vthfora.
Och eNedan wlz sädint lcke/ som ot) hade bordt tackjamllgen

SZ hafVer han och vnderetjden nödgas tuchto
och nn pa M/ nu pä annat säll 5 Nu medh Krhgh cchöhrligh/ (jiiört inedh ccn/ snatt mcdh tnange älhssllligemech-
«ige siender eilltjka) nu medh fahrlige C wkoomar /nu medh
härdq chr och deswarligh ltjdh:. alt alt pa lhee wh ffole läm
kanna honom och wära fecl/ och battra cj; i at han lcks
Mo«c fswrsakas/ tii at m dh alione sörderfwg ch.

Ia besinner och belencker/ rättsinnige Ähörare/ och alla S-
R« )nbyggiaxe/ synes «cke then rattfardige Gndhochnui,
gen hzfVa sit wredes rijs i hsgsta huggel/ och hoota medh
hele Christenheelennes Arffienden iurcken/som nualredomed
osajeltgh stoor machl hariar medh mord ochbrand: Christenheeo
tm? Hoo weet om thet icke ost arnat ar? Wlj aro fullerMe(tyckie wljl) emedan thet ar längt hadan och oijl. Men när
Gudh straffa wll/ sä kan han och sända Fienden ftän sierran
lmd/ stsoin han HERren Mlätasolck konlma pa tigh sierran effler A-Z wnidennes



e,nda/ sssom en Om ftyger/ hwilkes maa! tu icke str-stä tan. Nar man icke wil och kan tienä Gudh jftidh/ stm
otz alting gifwer rireliga til at nyttia. 1. 6. Sä
mäfie man «ena Tartare/ Rpssar och annat Ml o-
hörligll barbanfft folck/ och räkä i störfta beswälllgheet/ säsom
äterlgen Gudh sielff sager l)eur. 47- At tu icke hafwerjiendt HERwnom tinont Gudh medh gladt och lu-
stigt hierta/tä tu aUehanda nogh hade. Sä stal tu
tienä tinom fienda/ som HERren tigh tilstickandes
warder/ i hunger och törst/ i nakenheet/ och aUehan-
da nödh.Och yan stal läggia pa tin hals itt lärncok/
til thes han förgör tigh. Och fasi ingen Turck wore t,l/
menar lu Gudh finnerenvochicke andrasäonda medel atstrnf,
fa t Ty han kan jwfi»affa iand och Rtjke medh winfie ohy-
ra nar han bchagar/sasomthemfordom i Egvpten. la/ nar
han wll/ sä kan han bave medh och vlhan medel förderftvclbäde Krop och Sial i Helftvetit/ jager Christus sielff

Derföre / Chrifine/ lä<er H tienä Gudh Medh fruch-
MN och bäfwan i. och lcke öfwerglfwa honom. Ty
F>ERrcn äc medh ider/ om i äre mcd honom/ och när i
soten donon::Läter hauM affeder finna.Om loch öf-
wergifwen honom/ sä ösiVergiftver han och ider. 2.
clircin. .5: 2 Then ther öron hafwer til athöra/han
höre/ hwad andan sager Församdlingena^^.;:

Della trar fölsta om klagan.

O>n G FörsaNblmg, Böön til Gudh mhi sin stoora Nsdh.
Där
tnggiahMda tkägne anhäNande:

l. Bttmna ludarna sinä Synder/ och dldm om



förlätelse, saijsndes: HERre huru lenge wil tll sa altz
.tingz wred wara/,och titt nntsäsom eneeld brinnä
lala? Tenck icke vppä wära förra nMärningar: för-

.barnm tigh öswer osi/ snarliga/ ty wtj äre sastfattp
ge wordne. Medh thcjfe orden bekenna the rundl vch/ at
all den ypraknade olpcka och jammer / som dem päkommm
«var/ hafwa the wal förffyll medh stna synder/ sfwer hwilcke
Gudh wred ar/ emedan han ar icke then Gildi) hwiikom
itt ogudachtigt wäsende behagar. rsai.s:4. sädant(wil

satjz)bekenua the/ och är then, affhierlat ieedt;Men
ftp til Gudh medh sdmink bösn/ wiile da icke tmckia vp,
pä sadana theras förra misgerningar/ och for theras fful sa
wrcdh wata/ och chem medh allo vthrota/lylhearo eliest (eff,
ler the drapne och fengjligen borlforde) fast faltige / thet ar/
sää wordne. Äfwen sä beder och L12.64: y. HERve war
icke sörfast wred/ och tenck icke pä syndena ewmnerll-
ga/see dogh der vppä/at wtjaUeärotlttsolck.itemDa.
niel c. y: Z.

1.. Haraffseeochlärewy/atallolpcka/jemmeroch
p?äga blifwa ch aff Gudi lilstickade och pälagve för sonoennes
stul/ säsom Israelllema har bekenna och beklaga»Sä sageroch
P. ;: 6. är thet ochnägot ondtlStadenom(sci-
licet malurn p«NX lian thet F^ERrM
icke gör? Item jer. Hoo tor tä sarja/ at sädant stcer
vtyan HERrans befalmnq?och athwarken ondteller
godt kommer vtyan Hans befalning i' 'rnren.;.-;/.

Derföre sä frampl wtj wilie allwenne och eenstylte plagor
och ziraff qwltle (cller i lhem ltjsaoe) warda/ sa ffole wtj först
och främst alfwarligen kenns / bekanna och affffaffa synden.
Ty ltjka sHsolN een OV,h<M ratl curcra och jiukdo,
wen affstaffa wi!/ ss mäste han först gä til och affffaffa thetsom siukdomen förorsakel/annars arhanscuur fäftngh. lsä

B Y wete



wtz vch/ as nZ? «<m Wen eaget wsden/ Ml» H«<tt fi-Zns
wnbe matkien iftanv sä sioknar haft ft»lff) «llsä/
shm soM firaff och plsgsr qwittee ml, hsft <M jfs
ech föist spndm/ som förorsakar aUa p«Zgor och nrpst«
Jer. z: Sä bUMttzsft »äl stsastel pch plsgan awttt.
Tv omman omwender siqh ifrä sine ondsic/ si sW
Och Gudh läta sigh ängrä cher onda som tzan tmck-se göw Oem. Isr» !8.- B.'

FsrbeiHul/tslfinntze shöwve,ja MS.R.lnbpggw
sse wsle och i dessa beswarzige <Hde?/ som i w m «tzdh/ säsonz
sdra tätts spndaMaU/ hafwe vnderkafiade wmtt/ em gäng
qwkle »arda/ och mdwyka shen fiora fahran som ä«r «gen
fpnes «det och hela Chnlienheeen hoola/ och öswer Hufwuoet
hängzZ/ Ach! sä kellner och bekenner edra synder medh anger.»
fulla hieltan/ och seen lil/al i assbidia kunnen/ «hcl
är lhei sorsia tlappen lil förlätelscn och Gudz wanffap. Ty
om wy bekenne wara synder/säär G.trosast ochrät-
w is/ at hali söriäter otz alla wara synder/ och renar
osj asaU wär orätfardigoect. i, joK.i.-y.Förthcnstul
wendt om tu affalliga Israel sager HERrcn/ sä öcc.
icr. z. li.

XNiie i detts icke besinna och gsra for Gudz wilisoch tolinsdigheet
st«i/ och läta den iocfa lder 11l batlring Kom. 2.. iue l
dstta icke hcsinns for wär Hoga ofwerheey helftsaninm

och alfwarlige defalnmg stul/>on»'d«m/N!e3h
forordnsnde pä »hcnne dagcn/ serdcles wil edcr pammoa och de-
wecta til. Jo Wille i tdcllcke bcsmna for Keeln Cliristcnl)ccle»>e»
och «der cglU timeligo och cwiga n>glfärd; stul. Ach! <» gorer l<3
,het f<ir edra s„»ä „>ee«losa 22mn fful/ son, «nnu jc/e N?»ta s»N INF
gäng elicr vchgängh i eLer athfiilnat «mellan sin hö,
ger Olh wenster. son- 4-' N- m ti)ö ,w icke eller efftcr !s

der/«<äga rä?a vihi chcn blodwrstlge h^ndcr/omgella >«

derM sjndcr/yätdheet ock obootfärdlghcet Lxoä. 20- och



st/ iemwZl effeer ider dsdh/ ssaga öfwel' idtt Mffoi §ap. 4: ck«
Wära Fäder haswa spndal/ och aw mee? för handenne/
pch «!Me cheras missamingar vmgella. 'lliren. 5:7. H
l id?r nägon dyg»/ar nsgot toff/ lencke? cher esseet rkil. 4»
Then «her öron hoswer til m hsrs/ han höre hmzd gndan sa>

11. Bidia tye om Gudz Hembd sä wZI sfwer si^«
siender som öfwet sine bespottare. Emooi sinefienderbidia the
<,) vthgiut tina grymheet ösiver hednmgarna the
tigh inthet äkalla: tn the hafwa vpätil Jacob/och
hftns hUUs förödt. Ml w HErre grpm och wred wara
(wilw ehe saga) sä war sfwer ch/ som arom eitt folk/ y,

chan sfwe? Hed«ingarna/ som öfwadelpww
che« wäl fsrilwt/ och lcke kanna elier wcka kanna och Zs

M««,gh: HVltte? ä? een vlspläng lil all ogndachliOeet och
V>llfa?eise/ säsom och Chnstus sielss «het betpger säljandess
Och thetta ffola tye göra eder/ ty the tenna icke Fa
dren ey deUer migh. /ok. 16:;.

Har aff kunne see/ at oanstdtTurckar/Indat/PapiM
och andte« Trone wilfarande/ kunne een part Ohra och Gudz
Nampn i sin mun / sa hassua «he dogh icke chen ratta reiigio'
nen / Ty ehe kanna icke ellel akalla Guoz nawpn «M/scm dogh
then ftnna Kolkios rätta egenstapar/säsow Gudh ftelff lalart
lagh sia'läta öfwerbliswaltighttt fattigtrmgafolck/
tyether stola tröstatPpa HERrans Nampn/
z: Sedän che cch emoot s«na försmadare sä:
Wedergäl wärom grannoln siufaltvthitheras stöte/
tveras sörsniädelse ther t>>e tigh HERre medyförsmadt
hafwa. Ssso,n «he hafnn glord» oh/ jä göl lu lhem «gen jlu»
falt/ <h»t ar rljkcllgln/ at thc icke uttenast raka l een sadan olpo
ta som wlj/ vlb>'n och ch? lher pä blifwa sä försmavde
ftw wlj/ ech hasioa M allena sörsmädt otz/ vthan

B ly ther



ther medh
ne/ titt egit solck och tm ägendom/oeut.7/6 aftvensäbederochicrem.SClät tä thendagentommasomtuvthrs-
pat hafwer/at

1.. c. Om en ralfinnigh Chrifien mennistia kan mech
golt samwete snffa och bidia ondt för-sina fienderoch fsrfölia,
«/ säsom ludarna här gsra? emwsn säsom Chnsius alfwar,
llgen befaller/ at wtj ftole älsta wära owenner- walsi-
gna them som otzbanna. Görawälenloot them som
ost hata. bidia för thent ost stada göra och förfölia
otz. pä thet wrj stoleMm GttdzFadersbamihicke-
ZenMat.s:44.Däk om ar w«andes?at een Chrifien kan hafwa
eweggiehanda fiender. MM aro ens ?rivat - fiender somens
p?rftn <lena anfechla och förM,/ them fial NINN icke gö>
m ondt för ondt/ vtyan Mer öfwerwinna t)tt on-
da goda n: 17- 5. Mm nagre aroal,

fiender/ the ther icke alien.fi i krivac ftker/ vthan och
sbl KcUxiclNs och Tronnes
icke mennissiones fiender vthc,n mchrq fielfwer Gul»z
fiender/som firchda emoot Hans Ord/ och all fin macht och
walde bruka emoot Gudz Försambling. SH emoot dem
kan man bidia/at the figh doghbefinna och omwanda kunne/
och al Gudh wille leggia them betzl l munnen?sal.;;. och en
nngh i näsonaLla.;?: ochfölhlndratherasmoolwilllgeoch
instendige anfiagh. Mm om the icke willa endogh besinna och
ballra figh/eller wenda igen medhfitt onda vpsäl/Gudh wille
dä effler fin ralwtjsa doom siörtadem/ pä thtt Hans H. nampn
icke »nä igenom them försmädal/ lopp/ och mänge
Siclars saligheet / förhindrat warda. SH i anseende lil sä,
dant bidia här ludarne emoot sine fiender. Sä gor Davicl
manga- mängestädcs i fine Pjalmer. Sä göra och Prophe,
ttmaochApostwnaejHmofftast.MmemcdanlhetesLxempcl

nagot



zgot spnttetligk hafwa pä sigh/ hwilkom Gudh l mänga-
handa motto sm wilia vppenbarat «ei?, i: i. Wh och
tunne ingen see vchl himat eller wela/ hwllke vthaffwara ften,
der aro heelt clcspai-HtX Ba!uuz elier oomwend^lge/och men,
nistian thel förvthan är allljdh cff ngtUlen mehra an s,Kh bor-

? benagen lil hembdgitigheet, sä stcle wlj földcnstuld l delta
j,llet <hc hellge Måns icke sä latteligen förmsteli-
gcn effle,fölla methmindte rclj ätoklsftpppä/ at wtz haf-
»a Prophetcrnes och Apofilarnee Anda / vihan halla ost lil

gemeneregel: DiliZire inimicoz tlskar edltt 0-
oenner

stole wll dogh tenckla/ icke hwavh owännen hade förffplt v«
ehan hwadh bör och wäl anstär. Ty Wij äro HansbarnV sonl läter sm Soolgävp bäde öfwer ondaoch
goda s: 4/ Hans bam sonl lckeär kommen tilat
förderftva/ vthan til at freisa siälarna. i.uc. 9:55. ochHans bam/ som och haftver vidit för them som honomlorssaste och döoadhe. i.uc.m. Bidia ludarna om nade och förlosning i-fta siN Nödh btukandcs ther Vlhinnan ; äthffililg? moriver.
(i) Saha the: Hielp tu vtz Gudl) wär Hielpare/

for titt nampn stul. Hwi, läter tu Fzedmnqarna
sa^a: Hwar ar nu theras Gudh? här w,«ia «he be-we.ka Glchh at hitlpll sigh/ föt fins Hellga nampns ahra ochstoom machl/ och willa st mpckit salja: Wlj aro fuller icke
roarde/ at tu hichcl ost' <p hafwe svndat och thel firaffel»al föltmit; men tn HErre »ar Gudh/ som hafwer cnbarm-hcnigan och hjelpande Gudz nampn/bcwhsa nu thel/och hlelp
ch/ at icke Hkd.ningama fölsmaoa ligh/ vthan all rUe pä
joroenne stola sörstä/ at tu HERre allena äst Gudhi. Kcz. ,9: ip. Sä beeer och 14: 7. ;o.

Me wtj häl wsl mnctW st Mn/sunnttlia/ Böne-



(!) WlliachebeweekaGudhlilhielpsatiMdes.LätHemb
den öswer tina Tienares Blody / som vthgunt är/
kunnoga.warda lbland Hedningarna för wär ögon.
Dm tli HEne hlelper otz iftä wära FMder Hconingarna,
och sgonsteenligen hempnas pa demwar eller the wäras/till
folckz Blodh;'S« laia che cher aff kenna tigh/ at tu k.'Nt och
wil wärda tigh om the ttzna / och hempttas den orat som chem
lilfogas. Säsom lu och sielff läfwat hafwer, Hembdenär min men jagh stai 'z^.con.

<V Eni»tllgen bruka the thenna stona motlveu/ och der
Medh/ mechta wäl stucha sin böön och dennc loimen/ salaan-
des: Men wij titt folck och tin fösterfäär tackomtigh
ewinncrliga: och förkunnom titt loff förvthan enda.
Om tn HHrre wär Gudh/ wllie the sätja/ laler tigh «N
beweeka at hielpa ch/ som wij vidit och begäralbaffuw Ep!
sä wtlie wlj der emool bewljsa wär ffpldige tacksawheel/ och
icke allenast medh wär hierta och mun/ vchan och medh alla
wära gärningar Ewinncrliga/thet ar/ allijdh och fölvlhan
enda (at och wära effterkommande fkole thet ehrfahra/ och
har aff lära kenna tigh) lofwa och berömma tigh/ sä och Ne
na wära sanlweten aff the döda gärningar/ at tie-

,-na tigh leswandes Gudh cbr. 9:14.
5, DttM ar Gudz Fözsambling mechts ttösieliZie/alhon/

sätt blifwH osi i thm H. Skrifft/ ftst tnehtt darföte fsressref
«e/ a« wtl ffole sä myckit vphäfwa wore hier«an <il Gudh / och lära wela/ hwar vppä wäre böner rät
grunda stule/än növen wore/ HEnanom Gudi ale
detm altljtch at fsrehälla och pammna/ Ty han weet wäl eliesthwao behöfwa. 6. emedan Gudh ar wilne öfwer
alla Tanckar/ och känner all hiellä msserliga/ och hörer al?
otd Bap. u 6.



jimwal mitt i fin olycko och nödh/ kan V?la och berömtna/ at

hon Gudz folck är/ och <het meoh lätta: Ty hon wardcr
nägot lithet plägat/ nien henne stai mytlt gott we-
dersahras 83p.;:/. Tä hondöuibdwarder
li: Äfwen här Mtdh ka»' hwaroch een Chrissen/ jemwal
i störste anfächtning och nödh/ nosta figh/ at G. Ande
witnar medh hennes anda/ at hon är Gudz.Barn
etc.Och at them som Gudh kaar hafiva nwste ai-
3ingh tienä til thet besta. 8:16.

i.. 6. V<aff alt della märckie/ läre och see wlz/ lil ilt
Bestnt, at thet äro inga battre wapn och wurlor emol »ara

ellet al slippa all wär nödh/ an en alfwarsam Böön
och Kallan «il Gudh lhen Aldrahögfie. Ty thMs rätt-
färdiMS böön förnlär myckit när hon alftvar ar.
sac. f.-16. Hwilkel alfwar bestäf/ fölst i Ttonne/ Ty v>
shan troon är omögeligit täckias Gudi rl?r. n.Och
ftvan/ at then Troon warckar genom Kärlkken/(;2l.
s. lhee ar/ hafwer «lt alfwarligit Vpsälh, thcr effcer vchi
boolfardigheel a« ftuchla och lima HErren sin Gudh.lheNson, sälunda beder/ honom gifwer HERven Hans hier-
tans önstan/ och förwägrar inthet hwad Hans mun
deder. Sela. ?lai. ;.

Ach! wllte och wh nn förthenfful (äileNi) rHlteligen
celedrera och halla denne wäls»lenne, Bönedagh/ och
echälla aff HZrren Gudh lhel otz och wart K. Fadernesland
«pl«gt/sä och afwätis lhel ctz almenl eller enstylt ffadeligit
är/Ep! sa lät oh nu sälunda sucka affhiertal, alfwarllgen
vtfafic, derhoos wär boolfäldigheet och stpldiga lackftmheel,
och wälwilieliga offra hononl « hellgo
«o: ;. Vthi sädanl vpsälh suckom nu och läljom nedh

eendrechlellgen i HERre wär G«dh/ wendt ttgl)
doch tii o§ igen/ochwar tinom tlmarcm nädeligen.



VpM osi dittijda medh tmne nadh/ sa wine wij
frögdas och glade wara i wära l>;szdagar. G!ädh
vsi igen/ efftcr thet tu osi sä länge plsqat haswer/
effter thet wy sä länge olycko lidhit hafwe. Betee
tmom tienarom tina gerningar/ och tina aro the-ras barnom. Och HERren war Gudh ware otz
blydh/ oK fremie wära henders wärck medh oh:
la/ wära.händers wärck srämia tu HERRE.'MI. yc>: i;. Sa lpllic wlj NN sanning pllsa lingoo-

heet berömma / och tin barmhertigheel vphöija
nn och lil ewigh lijdh. Amen Amen.

denäarn, Tcienti, Balutem öi
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